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Metodologie
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Tipul studiului: Sondaj de opinie.

Metoda de culegere a datelor: on-line

Grupuri țintă: elevi, părinți și cadre didactice participanți la activitățile desfășurate în cadrul Campaniei Globale pentru

Educație

Eșantionare: Eșantion neprobabilistic

Mărimea eșantionului: 8193 respondenți: 5811 elevi, 1734 părinți și 648 cadre didactice

Analiza datelor: Procedee specifice statisticii descriptive sau inferențiale

Perioada de culegere a datelor: 7 - 30 decembrie 2020



Date socio – demografice 
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70.9%

21.2%

7.9%

Sunteți?

elev părinte cadru didactic

69.2%

30.8%

Locuiți:

Într-un oraș

Într-un sat sau o comună



Priorități pentru asigurarea drepturilor copilului

92.0%

77.6%

77.2%

66.5%

66.1%

65.3%

63.2%

62.1%

48.5%

11.0%

Educația copiilor și tinerilor

Sistemul de sănătate pentru copii

Protecția copiilor împotriva violenței sau 
abuzului

Protecția copiilor cu dizabilități

Sprijinirea familiilor dezavantajate

Reducerea sărăciei

Siguranța copiilor în mediul on-line

Protecția mediului

Protecția copiilor refugiați

Altă prioritate
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”Guvernul și Parlamentul ar trebui să se oprească din a
ignora numeroasele probleme din sistemul de învățământ,
de la cele discutate de ani de zile până la măsurile din
aceasta situație particulară a pandemiei. Pe lângă masurile
legate de sănătate, care sunt precare, pe plan educațional
pandemia are un puternic impact asupra elevilor.
Guvernul și Parlamentul ar trebui să fie aliații noștri,
viitoarea generație, să fie implicați și să ne vadă ca pe o
prioritate, nu ca pe un simplu job.”

Elev, Brașov

Alegeți prioritățile pe care autoritățile ar trebui să și le asume 
în următorii 4 ani în activitatea Parlamentului și Guvernului României (răspuns multiplu)



Deschiderea școlilor

62.7%

21.8%

15.5%

Da

Nu

Nu știu
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Procentul semnificativ al răspunsurilor de tip ”Nu știu”, mai ales în rândul elevilor, poate fi interpretat în lumina ezitării autorităților de a comunica
date și informații clare în legătură cu transmiterea COVID-19 în mediul școlar, precum și în legătură cu temerile legate de evoluția pandemiei după
sărbătorile de final de an.
Dintre categoriile de respondenți, părinții sunt cei care susțin în cea mai mare măsură redeschiderea școlilor începând cu noul an.

Credeți că este necesar ca școlile să fie redeschise, în condiții de siguranță,începând cu luna ianuarie 2021?

56.8%

78.4%

73.1%

25.3%

12.7%

14.2%

17.85%

8.94%

12.65%

Elevi

Părinți

Cadre didactice

Da Nu Nu știu



Condiții pentru redeschiderea școlilor
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Observăm că măsurile considerate prioritare țin de condițiile igienico-sanitare din interiorul școlilor (măști și dezinfectanți, igiena
claselor, a holurilor și toaletelor etc), precum și de asigurarea accesului la servicii de medicină școlară. Din păcate, cea de a doua condiție
este întrunită în una din trei unități de învățământ preuniversitar (1989 cabinete medicale școlare la 5390 școli cu personalitate juridică),
existând însă 17 județe în care mai puțin de o cincime din școli dispun de astfel de cabinete.

83.5%

69.8%

59.3%

49.4%

45.3%

44.8%

condiții igienico-sanitare mai bune

asistență medicală în toate școlile

măsuri pentru evitarea aglomerației în jurul 
școlilor

informare cu privire la măsurile de 
siguranță necesare pentru prevenirea 

transmiterii virusului

reducerea numărului de elevi în clase

transport sigur către și dinspre școală

Ce condiții ar trebui să fie asigurate pentru redeschiderea școlilor
(răspuns multiplu)?



Măsuri remediale
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Analizând opțiunile fiecărei categorii de
respondenți, putem observa că revizuirea
programei școlare a reprezentat în mare parte
atât opțiunea cadrelor didactice (87% dintre
acestea), cât și a elevilor și părinților (80% din
fiecare categorie selectând această variantă)
Pentru implementarea unor intervenții de
sprijin în favoarea elevilor care nu s-au bucurat
de acces corespunzător la educația on-line au
optat 49% dintre profesori, 46% dintre părinți
și 42% dintre elevi.
Diferențe semnificative între categoriile de
respondenți apar în cazul eventualei prelungiri
a duratei cursurilor, această potențială soluție
fiind susținută de 8,3% dintre cadrele
didactice, 9,3% dintre elevi și aproape 14%
dintre părinți.

80.9%

43.7%

10.2%

revizuirea programei școlare, păstrând doar 
conținuturile esențiale

intervenții de sprijin (cum ar fi Școala după Școală) 
pentru elevii care nu au reușit să participe 

corespunzător la educația on-line

prelungirea duratei cursurilor în acest an școlar

Ce măsuri ați propune pentru ca niciun elev să nu piardă materia parcursă 
începând cu luna martie a acestui an (răspuns multiplu):



Intervenții de evitat
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În primul rând, nu ar trebui să mintă. Ar trebui să nu se certe la ședințele de Senat și la orice emisiune la care sunt invitați. Nouă ne sunt prezentați nu doar
ca modele, ci și ca oameni care trebuie respectați. Nu ar trebui să evite răspunsurile când li se pun întrebări precise. Nu ar trebui să încalce legile pe care
tocmai le-au întocmit, deoarece și noi am fi încurajați să nu ascultăm de dascălii noștri. Nu ar trebui să plagieze, pentru că și noi am fi încurajați să facem
același lucru cu temele. Nu ar trebui să își ceară imunitate, în felul acesta suntem încurajați să facem lucruri urâte fără a fi pedepsiți. Toate aceste lucruri pe
care nu le fac ..pe noi ne descurajează și nu ne motivează pentru a învăța. Realitatea este destul de urâtă. Suntem expuși oamenilor care mint, înșală…ducem
o mare lipsă de modele, iar reflectoarele sunt doar pe ei.

Elev
Să nu mai închidă școlile!!! Elevii trebuie să meargă la școală pentru a învăța! Aceștia trebuie și să socializeze(sunt elev la început de liceu și sunt trist pentru
că nu îmi pot petrece timpul alături de colegii mei). Și nu mi se pare corect ca școlile să fie închise, iar mall-urile să rămână deschise. Când vor fi deschise,
corect ar fi ca toți elevii să meargă la școală, nu doar o parte din ei.

Elev
Să nu solicite profesorilor un volum foarte mare de documente si rapoarte.

Cadru didactic
Să nu neglijeze investițiile în infrastructura școlară ( de exemplu, sunt școli cu toaleta în curte)

Cadru didactic
În situația actuală, Parlamentul și Guvernul  nu ar fi trebuit să  închidă pe o perioadă atât de lungă școlile.

Părinte
Să nu se mai certe între ei și sa colaboreze pentru a se crea condiții optime de învățare pentru toți copiii.

Părinte
Să nu uite să investească în cadre didactice cu har și bine pregătite și în infrastructură. Să nu uite să schimbe complet modul de predare tip dictare și modul 
de învățare tip “pe de rost”, înțelegerea și aplicarea în practică sunt esențiale.

Părinte

Ce nu ar trebui să facă Parlamentul și Guvernul, pentru a nu dăuna educației?



Mesaje pentru autorități

9

Copiii sunt viitorul țării! Vreți o țara mai buna?! Investiți in ei, asigurați-le un viitor în țară, indiferent de profesia pe care o vor avea! Oferiți tot suportul
necesar pentru o desfășurare mai bună a educației. Ascultați și părerile elevilor!

Elev 
Încercați să fiți empatici, mergeți în satele României și ascultați strigătele copiilor de acolo. Unii dintre ei nu au nici măcar semnal la telefon, nu mai vorbim
de faptul că nu își permit să aibă dispozitive pe care să lucreze.

Cadru didactic
Vă rog să vă treziți la realitate! Romania e ultima țară din UE la tot: educație, spitale, sărăcie. Vrem școli moderne cum sunt în alte țări, vrem profesori
care să vină să predea cu drag la ore, vrem mai multe spitale dotate, nu ca astea de acum, vrem alocații pentru copii. Vreau să faceți ca orice om să aibă
posibilitatea să muncească undeva că să câștige și el o pâine, vreau că toți parlamentarii sa fie corecți, să facem ceva cu țara asta, să o salvam, să nu mai
trebuiască să plece lumea în afară.

Elev
Trebuie alocate fonduri suficiente pentru îmbunătățirea condițiilor de învățare: școli dotate corespunzător, manuale, program „Școala după Școală", salarii
corespunzătoare profesorilor, programe de perfecționare pentru aceștia.

Părinte
Să se modifice legea încât părinții ai căror copii nu frecventează cursurile să fie trași la răspundere. Dreptul la educație este unul esențial pentru orice copil.
Dacă motivele sunt unele obiective, evident, să se găsească soluții, dar dacă este vorba despre dezinteres, nepăsare, părinții să fie sancționați.

Cadru didactic
Să se gândească serios la cum va reîncepe școala în noul an, dat fiind faptul că o mare majoritate din elevii acestei țări nu au condițiile necesare pentru
școala on-line. Toți copiii au dreptul la educație în aceeași măsură, deși la noi realitatea este cu totul alta.

Părinte

Ce mesaj ați transmite senatorilor și deputaților din Parlament sau viitorului
ministru al educației?



Mulţumim elevilor, profesorilor și părinților care ne-au sprijinit prin 
completarea acestui chestionar, precum și tuturor participanților la 
activitățile derulate în cadrul Campaniei Globale pentru Educație!


