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1.Locul si rolul disciplinei in contextul conceptiei formarii specialistului  

Disciplina este predistinată studenţilor învăţământului cu frecvenţă la zi, ciclul II, masterat, 

specialitatea Didactica Biologiei. Cursul dat vine să întregească pregătirea profesională a 

studenţilor  masteranzi prin informarea generală şi familiarizarea cu conceptul de devianţă 

şcolară ca formă a comportamentului deviant. Disciplina este orientată spre perfecţionarea 

specialiştilor prin înţelegerea cauzalităţii devianţei şcolare din perspectivă sociologică, 

psihologică, culturologică şi pedagogică. Devianţa şcolară este un fenomen actual care se 

prezintă în forme diferite şi cu semnificaţii diferite celor care îl pun în evidenţă. Prin conţinutul, 

dar mai ales prin consecinţele sale, acest fenomen poate afecta în mod serios calitatea 

învăţământului în acele instituţii şcolare în care va scăpa de sub control. Astfel angajarea în 

realizarea unor demersuri pe linia prevenirii şi diminuării comportamentelor deviante constituie 

unul din  obiectivele majore în formarea profesională a studenţilor masteranzi în cadrul 

disciplinii date.  

 

2.Repartizarea orelor conform planului de studii 

Denumirea disciplinei/specialitatea 

 

Devianţa şcolară 

Forma de 

invatamint 

sem Nr. 

credite 

        Total ore Ore 

prelegeri 

Ore 

seminare 

Ore 

laborator 

Forma 

evaluare 
auditoriale St.ind.dir. 

Cu 

frecventa 

la zi, 

ciclul II, 

masterat 

I  28  14 14 - examen 

 

3. Descrierea disciplinei: 

a). Competenţe : 

Cunoaştere şi înţelegere 

- cunoaşte asumpţiile principalelor modele generale şi specifice ale devianţei şcolare; 



- argumentează mecanismele postulate de abordările teoretice din domeniul devianţei 
şcolare; 

- cunoaşte modalităţi de intervenţie pentru reducerea şi combaterea anumitor 
comportamente deviante in mediul şcolar ; 

- diferenţiază mecanismele şi factorii care determină compotamentul deviant în mediul 
şcolar. 

Explicare şi interpretare  

- explică şi ilustrează diferenţele dintre formele de manifestare a comportamentului deviant 

- explică dificultăţile legate de profilaxia şi intervenţia practică în cazul comportamentelor 
deviante şcolare; 

- interpretează şi argumentează modul în care nivelul de cunoaştere a strategiilor de 
profilaxie este în concordanţă cu rezultatele activităţii; 

 
Instrumental – aplicative  

- proiectează strategii de lucu cu persoanele ce manifestă devianţă şcolară; 

- exersează tehnici de modificare a comportamentelor deviante în cadrul şcolii ; 
 
 

Atitudinale  

-  dezvoltă o atitudine responsabilă faţă de persoanele cu comportament deviant şcolar; 

- se angajează în analiza critică a strategiilor de lucru cu elevii ce manifestă comportament 
deviant şcolar ; 

- respectă strict normele deontologice  în activitatea profesională şi se angajează continuu  
în dezvoltarea personală şi profesională. 

 
 

 b) Conţinutul cursului:  

Devianţa şcolară. Delimitări conceptuale. Etiologia devianţei şcolare. Formele de manifestare a 

devianţei şcolare: copiatul , fuga de la şcoală, absenteismul şcolar, abandonul şcolar, 

vandalismul şcolar, violenţa în şcoală, toxicomania la elevi, suicidul. Strategii de prevenţie şi 

intervenţie în devianţa şcolară: prevenţia primară, secundară, terţiară în cazul devianţei şcolare 

 

 



c) Strategii didactice : 

Curs: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată 

Seminar: dezbatere, clarificare conceptuală, activităţi de grup, descoperire dirijată, sinteza 

cunoştinţelor, studiu de caz 

4.Distribuirea modulara a cursului 

 

N 

d/r 

Unitatile tematice ale cursului Nr. de ore 

prelegeri sem lab 

aud l.i.dir aud Li.dir  

1.  Devianţa şcolară. Delimitări conceptuale 

- Noţiunea de comportament deviant. 
Raportul dintre normal şi patologic în 
definirea devianţei. 

- Concepte corelate devianţei şcolare 

- Coraportul devianţa şcolară-delincvenţă 
juvenilă 

- Evoluţia fenomenului de devianţă 
şcolară 

Aplicaţii şi teme de reflecţie:   

1. Cum comentaţi caracterizarea făcută 
comportamentului deviant în Dicţionarul de 
psihologie socială ca fiind „o distanţare 
semnificativă de la normele sociale stabilite 
pentru statutul respectiv”? 

 2. Identificaţi şi analizaţi funcţiile şi 
disfuncţiile devianţei în viaţa societăţii.   

3. Realizaţi o analiză comparativă a 
conţinutului următoarelor concepte: „devianţă 
şcolară”, „inadaptare şcolară” şi „rezistenţă 
şcolară” 

5. Comentaţi următorul text şi precizaţi 
semnificaţia sa psihosociologică: „Criteriul 

4  2   



major al devianţei este reacţia pe care o 
provoacă mustrare aspră, sarcasm, 
condamnare, denunţare, izolare, ostracizare, 
tratament obligatoriu, privare de libertate, 
execuţie. (...) Când un act judecat altădată ca 
deviant nu mai provoacă reacţii, înseamnă că a 
încetat să mai fie deviant. Noţiunea de devianţă 
nu poate fi înţeleasă în afara interacţiunii 
deviantului cu aceia care îi judecă” 

6. . Elaboraţi un eseu de minim 50 de rânduri 
cu tema „Devianţa şi integrarea socială” 

2. Etiologia devianţei şcolare 

- Devianţa şcolară şi mediul familial. 
Erori în socializarea primară în familie 
şi efectele asupra adaptării şcolare 

- Inadaptarea şcolară şi conduitele 
deviante. Socializarea în şcoală, rolul 
grupului şcolar în socializare, grupul 
neformal şi devianţa şcolară. 

- Cauze ale devianţa şcolară raportate la 
personalitatea elevilor 

Aplicaţii şi teme pentru reflecţie:  

1.. Elaboraţi cel puţin patru argumente care să 
demonstreze prevalenţa delicvenţei în familiile 
dezorganizate.  

2. Realizaţi un studiu de caz pe tema 
„Incidenţa familiei asupra devianţei şcolare a 
copilului” pornind de la o situaţie reală 
observată de dumneavoastră.  

3. Enumeraţi şi analizaţi cel puţin 3argumente 
în sprijinul afirmaţiei: „Orice conduită de 
devianţă şcolară presupune implicit o formă de 
inadaptare” 

4. Comentaţi principalele cauze ale devianţei 
şcolare legate de disfuncţionalităţile procesului 
de învăţământ. 

 5. Elaboraţi un eseu pornind de la aprecierea: 
„fenomenul de dezadaptare şcolară poate fi 

4  2   



consecinţa unor greşeli didactice ale 
educatorilor”. 

3. Formele de manifestare a devianţei şcolare 

- Copiatul  

- Fuga de la şcoală 

- Absenteismul şcolar 

- Abandonul şcolar 

- Vandalismul şcolar 

- Violenţa în şcoală 

- Toxicomania la elevi 

- Suicidal  

Aplicaţii şi teme pentru reflecţie:   

1. Realizaţi o analiză cauzală a principalelor 
forme de devianţă şcolară.  

2. Analizaţi manifestările de devianţă şcolară 
prin prisma „mecanismelor de apărare” ale 
individului.  

3. Identificaţi principalele modalităţi prin care 
profesorul poate preveni situaţiile de 
absenteism şi abandon şcolar.  

4. Realizaţi un studiu de caz cu tema 
„Consecinţele nefaste ale toxicomaniei în 
mediul şcolar”, pornind de la o situaţie reală 
cunoscută de Dvs. 

 5. Elaboraţi un eseu pornind de la afirmaţia: 
„Absenteismul constituie o formă de agresiune 
pasivă împotriva şcolii”.  

6. Realizaţi un comentariu care să exprime 
opinia Dvs. cu privire la fenomenul de 
„violenţă ascunsă” şi la modalităţile de 
prevenţie a acesteia. 

4  6   

4. Strategii de prevenţie şi intervenţie în devianţa 
şcolară 

- Dificultăţi în diminuarea devianţei 

2  4   



şcolare 

- Tipologia măsurilor de diminuare a 
devianţei şcolare 

- Prevenţia primară în cazul devianţei 
şcolare 

- Prevenţia secundară în cazul devianţei 
şcolare 

- Prevenţia terţiară sau intervenţia 

Aplicaţii şi teme pentru reflecţie:   

1.Comentaţi şi apreciaţi valoarea de adevăr a 
următoarei afirmaţii: „Contextul anomic 
specific sistemului educativ este o consecinţă 
particulară a relaţiei şcoală-comunitate” (C. 
Neamţu, 2003, p. 262).  

2. Analizaţi posibilitatea utilizării de către 
şcoală a parteneriatului cu părinţii în vederea 
prevenirii devianţei şcolare a elevilor 

3. Realizaţi un comentariu cu privire la rolul 
programelor sociale, economice şi culturale 
elaborate la nivelul societăţii în diminuarea 
factorilor delictogeni. 

 4. Imaginaţi-vă un caz de devianţă şcolară în 
soluţionarea căruia se verifică valoarea de 
adevăr a aserţiunii: „Intervenţiile corective 
trebuie să fie individuale”.    

5. Elaboraţi un eseu cu tema: 

- „Particularităţile relaţiei cauzale în domeniul 
devianţei şcolare”; 

- „Interacţiunea pozitivă părinţi-copii – 
condiţie esenţială în realizarea unei bune 
adaptări şcolare”. 

 Total  14  14   
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6. Lucrul individual dirijat 

 

Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual dirijat pretinse studentului  

 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor 

de curs 

  8. Pregătire prezentări orale  

2. Studiu după manual, suport de 

curs 

 9. Pregătire examinare finală  

3. Studiul bibliografiei minimale 

indicate 

 10. Consultaţii  

4. Documentare suplimentară în 

bibliotecă 

 11. Documentare pe teren  

5. Activitate specifică de pregătire  

Seminar  şi/sau laborator 

 12. Documentare pe INTERNET  

6. Realizare teme, referate, eseuri, 

traduceri etc. 

 13. Alte activităţi  

7. Pregătire lucrări de control  14. Alte activităţi  

TOTAL ore studiu individual 

(pe semestru) 

 

   

 

7.Evaluare : 



Nota finală se compune din nota la examen şi nota pentru activitate pe parcursul 

semestrului şi de seminar.  

 

8. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale: 

• Activităţile solicitate studenţilor pentru evaluarea pe parcurs intră obligatoriu în nota 

finală. Sarcinile de lucru pe parcursul semestrului trebuie predate la termenele fixate de 

către cadrul didactic şi comunicate din timp. Lucrările (proiectele, referatele,  etc.) 

predate după termenul fixat nu se iau în considerare.  

• Fraudarea examenului sau a sarcinilor de lucru de pe parcursul semestrului se penalizează  

• Discuţiile sau colaborările în timpul examenelor se sancţionează cu nota 1. Nepredarea 

lucrării scrise de către un student care se prezintă la examen este sancţionată cu nota 1. 

• Contestarea notei primite la examen se face în scris, , în termen de 48 ore de la afişarea 

rezultatelor. Nota finală la disciplina respectivă este cea obţinută în urma contestaţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chestionar 

pentru cursul universitar „Devianţa şcolară” 

specialitatea Didactica Biologiei 

autor: asist. univ. Inga Putina 

1. Coraportul normă-comportament deviant-delincvenţă.  

2. Devianţa şcolară – conţinut şi semnificaţie. 

3.  Relaţia dintre familia dezorganizată şi delicvenţa juvenilă. 

4.  Relaţia dintre controlul parental şi devianţa şcolară.  

5.  Relaţia profesor-elev şi inadaptarea şcolară.  

6. Relaţia dintre modelele de predare-învăţare şi devianţa şcolară 

7. Rolul grupului neformal în etiologia devianţei şcolare. 

8. Devianţa şcolară şi adolescenţa 

9. Fobia şcolară şi conduita deviantă. 

10. Relaţia dintre eşecul şcolar şi devianţă.  

11. Motivaţia învăţării şi devianţa şcolară 

12. Violenţa determinată de conflictul elev-adult 

13. Abandonul şcolar – cauze şi modalităţi de prevenire.  

14. Violenţa şcolară – cauze şi modalităţi de prevenire.  

15. Absenteismul şcolar – cauze şi modalităţi de prevenire.  

16. Fuga de la şcoală – cauze şi modalităţi de prevenire. 

17. Copiatul – formă specifică de manifestare a devianţei şcolare 

18. Vandalismul şcolar – cauze şi modalităţi de prevenire. 

19. Toxicomania în şcoală – specific şi modalităţi de prevenire. 

20. Suicidul la elevi – cauze şi modalităţi de prevenire 

21. Importanţa coordonării şcoală-familie pentru diminuarea devianţei şcolare.  

22. Rolul pedagogului în diminuarea absenteismului şi abandonului şcolar. 

23. Rolul pedagogului în prevenirea consumului de droguri în şcoală. 

24. Rolul pedagogului în prevenirea cazurilor de suicid la elevi.  

25.  Inadaptarea şcolară – cauze şi modalităţi de prevenire.  

26.  Prevenţia primară în cazul devianţei şcolare. 

27. Prevenţia secundară în cazul devianţei şcolare.  

28.  Competenţa psihopedagogică a profesorului şi devianţa şcolară. 


