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ARGUMENT:

Deoarece a trecut un an în care am experimentat cu toții
contextul pandemic, iar procesul de învățământ s-a desfășurat
în cea mai mare parte în format online, ne-am adresat o serie
de întrebări:

 care pot fi efectele acestei experiențe asupra elevilor?
 ce modificări la nivel cognitiv, emoțional, comportamental

a favorizat acest context pandemic, în care școala a avut
loc online?

 ce nevoi de consiliere au elevii în prezent și cum îi putem
ajuta?

Acestea sunt câteva întrebări de la care a pornit ideea
acestui studiu și în urma căruia, vă prezentăm concluziile.



Scopul studiului:

Identificarea modificărilor apărute la nivel 
cognitiv, emoțional și comportamental, 

în cazul elevilor de gimnaziu și liceu, 
în urma participării acestora în ultimul an, la 
activitățile educaționale organizate în format 

online, în context pandemic.

Informațiile obținute vor servi la identificarea nevoilor de 

consiliere psihopedagogică a elevilor, la adaptarea 

serviciilor și programelor educaționale din domeniul 

consilierii psihopedagogice. 



GRUPUL ȚINTĂ



REZULTATE

Performanța școlară
în mediul online, comparativ cu performanța 

școlară în mediul fizic

PERFORMANȚA ȘCOLARĂ

Observăm că percepția NU coincide!

Gimnaziu

Ce spun PROFESORII?Ce spun ELEVII?
Liceu

62,9%

„S-A MENȚINUT”

54% 

„S-A MENȚINUT”

67,3%

„A SCĂZUT”



NIVELUL COMPETENȚELOR

ESTE PERCEPUT DE CĂTRE:

Elevi:
„S-A MENȚINUT”

 Părinți:
„A SCĂZUT”/

„S-A MENȚINUT”

 Profesori:
„A SCĂZUT”

Ce spun ELEVII?
Elevi gimnaziu: 61,1% „s-a menținut”/Elevi liceu: 56,3% „s-a menținut”1

Ce spun PĂRINȚII?

2

Ce spun PROFESORII?

Majoritatea (77,5%) - „a scăzut”
3

REZULTATE

Nivelul competențelor
în mediul online, comparativ cu mediul fizic 

(48%) „a scăzut”

(46,8%) „s-a menținut”

Observăm 

că 

percepția

NU 

coincide!



REZULTATE
Dificultățile cu care se confruntă elevii la 

nivel cognitiv: ATENȚIA ȘI MEMORIA



REZULTATE

ATENȚIA
în mediul online, 

comparativ cu prezența fizică la școală

Elevii au reușit să se concentreze:

Observăm că percepția

coincide, cu referire la dificultățile de atenție și concentrare

Gimnaziu

Ce spun PĂRINȚII? Ce spun PROFESORII?Ce spun ELEVII?
Liceu

61.8%

menționează faptul că a fost 

mai greu să se concentreze

în mediul online

56.7%  

menționează faptul că a fost 

mai greu să se concentreze

în mediul online

76% 

elevilor le-a fost mai greu să 
își mențină atenția 

în mediul online

83,8% 

elevilor le-a fost mai greu 
să își mențină atenția

în mediul online



REZULTATE

MEMORIA
în mediul online, 

comparativ cu prezența fizică la școală

Elevii au reușit să memoreze:

Observăm că percepția

coincide, cu referire la dificultățile de memorare

Gimnaziu

Ce spun PĂRINȚII? Ce spun PROFESORII?Ce spun ELEVII?
Liceu

55.8%

menționează faptul că a fost 

mai greu să memoreze

în mediul online

Majoritatea, 

46.8% 

menționează faptul că a fost 

mai greu să memoreze

în mediul online

70,2%

elevilor le-a fost mai 
greu să memoreze în 

mediul online

72,5%

elevilor le-a fost mai 
greu să memoreze în 

mediul online



REZULTATE

MOTIVAȚIA ȘCOLARĂ



REZULTATE

MOTIVAȚIA ȘCOLARĂ
în mediul online, comparativ

cu prezența fizică la școală:

Observăm că percepția

NU coincide!

Gimnaziu

Ce spun PĂRINȚII? Ce spun PROFESORII?Ce spun ELEVII?
Liceu

51.1%

MOTIVAȚIA S-A MENȚINUT

în mediul online

48.1%  

MOTIVAȚIA S-A MENȚINUT

în mediul online

54,6%

MOTIVAȚIA ELEVILOR  A 

SCĂZUT

în mediul online

77,1%

MOTIVAȚIA  ELEVILOR 

A SCĂZUT

în mediul online



REZULTATE

NIVELUL DE IMPLICARE AL ELEVILOR 
în realizarea sarcinilor școlare

în mediul online, față de școala în format fizic

Ce spun PROFESORII?

Aceasta a fost o întrebare adresată exclusiv profesorilor

77,5% dintre profesori apreciază că 
nivelul de implicare al elevilor în 

realizarea sarcinilor școlare

A SCĂZUT semnificativ față de 
perioada activităților realizate în 

format fizic;

20,8% sunt de părere că s-a 
menținut,

iar 1,8% sunt de părere că a 
crescut.



REZULTATE

EMOȚII ȘI TRĂIRI EMOȚIONALE



REZULTATE
EMOȚII - Frecvență și intensitate

Elevi de gimnaziu Elevi de liceu

Ierarhizarea intensității emoțiilor

Liceu: 12.9% apreciază bucuria ca fiind emoția cu cea mai mare
intensitate, urmată de dezamăgire 6.8% și furia 6.7%. Următoarele
emoții sunt surprindere 4.6%, frică 4.1% și tristețe 3.7%.

Gimnaziu: 15.5% apreciază bucuria ca fiind emoția cu cea
mai mare intensitate, urmată de furie 7% și dezamăgire 6.5%.
Următoarele emoții sunt frica 5.6%, tristețea 5.1% și
surprinderea 5.4%.



REZULTATE
EMOȚII - Frecvență și intensitate

PĂRINȚI PROFESORI

Ierarhizarea intensității emoțiilor

Cele mai intense emoții surprinse de către părinți:
Dezamăgire 33.9%, urmată de bucurie 22.4%, dar și tristețe 20.2%
și nervozitate 20.1%, urmate de frică/îngrijorare 18.9% și
surprindere 11.7%.



REZULTATE

FACTORI STRESANȚI
legați de școala online, în context pandemic



REZULTATE

ORGANIZAREA TIMPULUI
echilibrul între timpul alocat pentru școală și timpul liber

Ce spun ELEVII?
Liceu

Ce spun PĂRINȚII?
Gimnaziu

45,9

au reușit să se organizeze 
la fel de bine ca și în timpul 

școlii în format fizic

43,5%

au reușit să se organizeze 

la fel de bine ca și în timpul 
școlii în format fizic

Jumătate dintre părinți, 50,7%, 
apreciează că elevii au fost mai 

puțin organizați

decât în timpul școlii în format fizic



REZULTATE

MODIFICĂRI COMPORTAMENTALE
observate în timpul școlii online, în contextul 

pandemic

Observăm că percepția

NU coincide!

Gimnaziu

Ce spun PĂRINȚII? Ce spun PROFESORII?Ce spun ELEVII?
Liceu

39.3% nu au observat 

modificări în 

comportament; 27.4% 

au manifestat amânarea 

realizării sarcinilor; 

27.2% au manifestat 

agitație și irascibilitate; 

23.5% au avut tendința 

de izolare. 

35.9% nu au observat 

modificări în 

comportament; 33.5% au 

manifestat amânarea 

realizării sarcinilor; 

31.5% au manifestat 

agitație și irascibilitate; 

26.6% au avut tendința 

de izolare. 

Conform aprecierii 

părinților, modificările 

comportamentale ale 

elevilor au fost: 46.1% -

amânarea realizării 

sarcinilor; 36.8% agitație, 

irascibilitate; 34.5%  

tendința de izolare; 28,1%  

comportament alimentar 

dezorganizat.

74,6% dintre profesori au remarcat tendința 

de sustragere din activitate/participarea 

pasivă la orele online; 

63% - au observat amânarea realizării 

sarcinilor de către elevi;

61,3% - comunicarea deficitară;

40,8% - lentoarea;

22,5% - agitația/irascibilitatea;

17,6% - creșterea nivelului de agresivitate. 



REZULTAT

Cum preferă elevii să participe la 

școală în viitor?

Ce spun ELEVII?

Aceasta a fost o întrebare adresată exclusiv ELEVILOR

LiceuGimnaziu

67% elevi își doresc ca în 
viitor, școala să se 

desfășoare față în față; 
22% - blended learning; 

11% - online.

50,9% elevi își doresc ca în 
viitor, școala să se 

desfășoare față în față; 
30% - blended learning; 

19,1% - online.



REZULTAT
Care sunt cele mai mari dificultăți întâmpinate

în perioada școlii online/context pandemic? 

Ce spun părinții?

Lipsa socializării față în față;

conexiunea internetului; dificultăți legate 

de încărcarea/descărcarea temelor pe 

platforma educațională; întâmpinarea unor

probleme de ordin tehnic; comunicarea

elev-profesor; metodele de evaluare. 

Ce spun elevii de gimnaziu?

Participarea activă cu camerele video deschise; menținerea

atenției și motivației; captarea atenției elevilor; lipsa 

interacțiunii elevilor în colectivul fizic al clasei; socializarea 

față în față; lipsa dispozitivelor, inexistența sau slaba conexiune la 

internet,, realizarea și predarea sarcinilor școlare.

Ce spun profesorii?

.

Ce spun elevii de liceu?

„Ce consideri că te-a deranjat/supărat cel mai mult

în contextul școlii online” 

„Pe ce paliere au întâmpinat elevii cele mai mari dificultăți

în contextul școlii online” 

Metodele de evaluare/temele; lipsa 

socializării față în față; conexiunea 

internetului; utilizarea platformei; 

comunicarea elev-profesor.

Utilizarea dispozitivelor și a platformei; lipsa interacțiunii 

directe cu profesorul; socializarea față în față; dificultăți de 

comunicare între elevi și profesori; lipsa dispozitivelor, inexistența 

sau slaba conexiune la internet, menținerea atenției și motivației, 

dificultăți emoționale, oboseala acumulată în fața ecranelor, 

înțelegerea, metodele de evaluare.



Tehnici de învățare atât în 
mediul online cât și fizic;

Gestionarea situațiilor de criză;
Comunicarea elev - profesor și 

părinte - profesor;
Captarea și menținerea atenției 

și interesului elevilor, pentru 
școală și activități;

Managementul 
comportamental;

Autoreglare emoțională.

Stresul legat de școală;
Încrederea în sine;

Cum să învețe mai bine?
Cum să își organizeze timpul 

pentru studiu?
Relațiile interpersonale, 

conflicte, bullying;
Gestionarea emoțiilor, a 

stărilor depresive, anxioase, 
atacuri de panică;

Dependențe (mediul online, 
consum de substanțe 

interzise);
Autocunoașterea;

Alegerea carierei potrivite.

Comunicarea părinte - copil;

Efectele mediului online;

Influența grupului de prieteni;

Autocunoaștere;

Combaterea bullying-ului;

Învățarea eficientă și 
organizarea timpului pentru 

teme;

Dependențe și adicții la 
adolescenți.

Ce spun 

ELEVII?
Ce spun PĂRINȚII? Ce spun 

PROFESORII?

REZULTAT

NEVOIA DE CONSILIERE 

PSIHOPEDAGOGICĂ



01
PERFORMANȚA ȘCOLARĂ

Există diferențe de percepție în ceea 
ce privește performanța școlară a 

elevilor în mediul online: elevii 
consideră că s-a menținut, iar 
profesorii constată că a scăzut.

02
NIVELUL COMPETENȚELOR
Există diferențe de percepție în 

ceea ce privește nivelul 
competențelor acumulat în 

mediul online: elevii consideră 
că s-a menținut, iar părinții și 

profesorii, că a scăzut.

03
ATENȚIA ȘI MEMORIA

Un procent semnificativ din toate 
categoriile grupului țintă declară că 

au constatat dificultăți la nivelul 
atenției și memorării, aceste procese 

funcționând mai greu în mediul 
online.

06
ORGANIZAREA TIMPULUI

Există diferențe de percepție în ceea 
ce privește organizarea timpului: 

elevii consideră că s-au organizat la 
fel de bine, iar profesorii constată că 
elevii au fost mai puțin organizați în 

mediul online.

05
NIVELUL DE IMPLICARE AL 

ELEVILOR ÎN SARCINILE 
ȘCOLARE

Cadrele didactice apreciază că 
nivelul de implicare al elevilor a 

scăzut, în mediul online.

04
MOTIVAȚIA ȘCOLARĂ

Există diferențe de percepție în ceea 
ce privește motivația școlară a elevilor 

în mediul online: elevii consideră că 
s-a menținut, iar profesorii și părinții 

constată că a scăzut.Concluzii:



07
CELE MAI FRECVENTE 

EMOȚII
Elevii numesc cele mai frecvente  
emoții ca fiind: bucuria, urmată 

de tristețe și frica/îngrijorarea, la 
gimnaziu și de indiferență/apatie 

și nervozitate la liceu.

07
CELE MAI INTENSE EMOȚII

PERCEPȚIA ELEVILOR
Din punct de vedere al 

intensității: cele mai intense 
emoții declarate de către elevi, 

au fost bucuria, urmată de 
furie și dezamăgire.

08 FACTORI STRESANȚI
Întreg grupul țintă admite că au existat 
multiplii factori stresanți, pornind de la 
accesul și utilizarea tehnologiei, până la 
noile metode de evaluare și restricțiile 

legate de socializare.

07
CELE MAI INTENSE EMOȚII

PERCEPȚIA PĂRINȚILOR
Părinții consideră că emoțiile trăite 

cele mai intens de către copiii lor, au 
fost: dezamăgirea, bucuria, tristețea.

07
IMPACTUL LA NIVEL EMOȚIONAL
Există diferențe de percepție în ceea 

ce privește starea emoțională a 
elevilor în perioada online: elevii 

declarat că au fost bucuroși, în timp 
ce părinții au observat dezamăgirea, 
nervozitatea crescută, indiferența și 

starea de apatie a elevilor. 

09 MODIFICĂRI LA NIVEL 
COMPORTAMENTAL

Există diferențe de percepție în ceea ce 
privește comportamentul elevilor în 

ultimul an, elevii considerând că nu au 
observat modificări comportamentale, în 
timp ce profesorii și părinții au observat 

modificări semnificative, precum 
amânarea sarcinilor, irascibilitate, izolare, 

dificultăți de comunicare.

Concluzii:



REZUMAT
Studiu la nivel județean „Impactul învățământului online, 

în context pandemic, asupra elevilor de gimnaziu și liceu”

 În urma participării elevilor la învățământul online desfășurat în context pandemic, se
constată de către părinți și profesori o scădere a implicării elevilor de gimnaziu și liceu în
realizarea sarcinilor școlare, o scădere a performanțelor școlare și a nivelului de
competențe. Aceste aspecte nu sunt declarate sau conștientizate de către elevi, care nu
observă modificări în acest sens.

 Elevii de gimnaziu și liceu s-au confruntat cu dificultăți mai mari de concentrare și
memorare față de perioada în care școala se desfășoară față în față. Aspecte
conștientizate și declarate de către întreg grupul țintă.

 Au apărut modificări la nivel comportamental, observate doar de către părinți și profesori,
dar neconștientizate de către elevi: amânarea realizării sarcinilor, agitație, irascibilitate,
tendința de autoizolare, utilizarea excesivă a mediului online.

 La nivel emoțional, părinții și profesorii consideră că elevii au fost afectați de experiența
online, în context pandemic și au observat starea de dezamăgire, tristețe, furie, apatie a
acestora. Elevii nu confirmă experimentarea unei stări emoționale negative ca fiind
frecvente și intense, în contextul din ultimul an, ci transmit faptul că în general au fost
bucuroși.

 Toate categoriile chestionate admit nevoia de consiliere psihopedagogică a elevilor, pe
diferite tematici precum: dezvoltarea strategiilor de învățare, a motivației școlare, a
autoreglării emoționale și a dezvoltării personale în general.



Propunerea unor 

direcții de intervenție



Studiu la nivel județean 
„Impactul învățământului online,

în context pandemic, asupra elevilor de gimnaziu și liceu”
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Studiu la nivel județean
„Impactul învățământului online,

în context pandemic, asupra elevilor de gimnaziu și liceu” 
An școlar: 2020 - 2021


