
PORTRET  DE  ADOLESCENT 
Studiu privind surprinderea influenței pandemiei asupra dezvoltării 

 socio-emoțională a adolescentului 

METODOLOGIA  CERCETĂRII 

Realizată de prof. Narcisa Gora 

       LISTA  DE  TERMENI: 

 Pandemie = Epidemie care se extinde pe un teritoriu foarte mare, cuprinzând mai multe  

                         țări, continente. 

     Stres = Termen general utilizat pentru orice factor din mediu (traumatism, emoții, frig,  

                  căldură etc.) capabil să provoace la om și la animale o stare de tensiune și o  

                  reacție de alarmă a organismului, determinând uneori îmbolnăviri grave; p.  

                 ext. efect nefavorabil produs asupra organismului ființelor de un factor de mediu 

     Imagine de sine = "cum ne vedem", se refera, asa cum se subintelege deja, la modul in  

                  care ne percepem propriile noastre caracteristici fizice, emotionale, cognitive,  

                  sociale si spirituale. 

     Valori =  Calitate sau ansamblu de calități (deosebite) ale unor obiecte, fenomene, 

                   idei etc. raportate la normele ideale ale tipului sau la necesitățile sociale și la  

                   idealurile generate de acestea. 2 Importanță atribuită unor obiecte, fenomene, 

                   idei etc. în funcție de corespondența lor cu necesitățile și idealurile individuale sau  

                   sociale  

      

 INSTRUMENTE  DE LUCRU  

            Am construit un chestionar structurat pe 3 secțiuni astfel: 

• Secțiunea I : 

                    -  vizează dezvoltarea fizică  și  dezvoltarea cognitivă a unui adolescent. Am 

înserat itemi care se referă dezvoltarea corporală și imaginea de sine : Itemii 1 și 19. 

                     - Include toate procesele mintale care intervin în actul cunoaşterii sau al 

adaptării la mediul înconjurător: comunicare (Itemul2), memorie (Itemul 3 și 15), gândire 

(Itemii 4, 5, 6, 11, 12, 14, 17, 18), atenția (Itemii 10, 13), învățarea – Itemul 7, creativitatea 

(Itemii 8, 9, 16), stima de sine – Itemul 20. 

               - Secțiunea a II-a : 

                                          - se referă la dezvoltarea psiho-socială, fiind centrată pe  

                   dezvoltarea personalității adolescentului din punct de vedere social ( Itemii 18 și 

                  19 – indicatori de stres pandemic), emoțional ( Itemii 14, 15, 16, 17, 23 – indicatori 

                  de stres pandemic), rolul familiei (Itemii 10, 11, 12, 13, 22), rolul prietenilor (Itemii  

                  5, 6, 8, 9, 20), rolul colegilor (Itemii 1, 2, 3, 4, 7, 21). 

 

• Secțiunea a III-a: 

                      - Prospectează intenționalitatea adolescenților asupra viitorului  

                        apropiat și în același timp o expresie a percepției realității imediate, valori 

(Itemul 8), idealuri (Itemii 5, 6), stil de viață (Itemii 1, 2, 3, 4), alegerea sfatului (Itemul 7), 

rolul pandemiei (Itemii 9, 10). 

 

 

 

 



                          Chestionarul are : 

•    5 variante de răspunsuri – scala Likert – deloc, rareori, câteodată, deseori, întotdeauna 

pentru Secțiunea I (20 de itemi) și Secțiunea a II-a ( de la Itemul1 la Itemul 19), 

•    2 variante de răspunsuri DA și NU – Secțiunea a II-a (Itemii 20, 21, 22, 23) și Secțiunea 

a III-a (10 itemi).           

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.732 20 

 

 Pentru prima secțiune a chestionarului coeficientul alpha este 0,732 ceea ce  

              înseamnă o consistență internă bună. Pentru secțiunile 2 și 3 ale chestionarului,  

              coeficientul alpha este de 0,684 – au o consistență internă acceptabilă. 

 

VARIABILELE  CERCETĂRII: 

a) Independente : gen, vârstă, mediu, tip de familie. 

b) Dependente: stres pandemic, relații dintre adolescenți și familie/grup de prieteni/colegi, 

imaginea de sine, viitor profesional. 

          Operaționalizarea variabilelor : 

• Gen: fete, băieți 

• Vârstă:  - 13 ani            – 14 ani 

               14 ani și o zi – 15 ani 

               15 ani și o zi -  16 ani 

               16 ani și o zi -  17 ani 

               17 ani și o zi -  18 ani 

• Mediu : urban, rural 

• Tip de familie:  Nucleu 

                         Monoparentală maternă 

                         Monoparentală paternă 

                         Familie refăcută 

                         Concubinaj  

                         Plasament  

                         Bunici  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.684 39 



băieți

38%
fete

62%

Categoria de vârstă 

urban

51%

rural

49%

71%

12%

3%
6%

5% 2%
0% 1%

familia nucleu

monoparentală

maternă
monoparentală

paternă
familia refăcută

concubinaj

plasament

bunici

STRUCTURA  EȘANTIONULUI 

          Eșantionul este format din adolescenți cuprinși în unitățile școlare din județul   

      Bacău, care au dorit să participle la acest studiu. 

           În urma centralizării și prelucrării datelor colectate am obținut un eșantion de 2430 

      de adolescenți cu următoarele date sociodemografice: 

 

  
1. Gen 
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3. Mediul de proveniență 

 

 

 

 

4. Tipul de familie 

 

 

 

 

 

 

băieți 928 

fete 1502 

 333 

 418 

 399 

 505 

 775 

urban 1237 

rural 1193 

1671 

 

278 

77 

130 

 

122 

 

39 

10 



4% 10%

37%35%

14%

3. Ai o memorie deosebit de bună

deloc rareori cateodata deseori intotdeauna

9%
19%

31%

24%

17%

5. Gândești critic

deloc rareori cateodata deseori intotdeauna

5% 13%

30%
29%

23%

6. Ai un umor extraordinar

deloc rareori cateodata deseori intotdeauna

 

      SECȚIUNEA I : dezvoltarea fizică și cognitivă (include procesele mintale care intervin în actul cunoașterii și adaptării la mediul înconjurător) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             
 
 
                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

  
 

5% 10%

32%
29%

24%

1. Ești extrem de preocupat(ă) de 

aspectul fizic

deloc rareori cateodata deseori intotdeauna

3% 9%

32%

33%

23%

2. Ești eficient(ă) în comunicarea 

vorbită și scrisă

deloc rareori cateodata deseori intotdeauna

3%

12%

24%

29%

32%

4. Îți plac structurile, ordinea și 

consistența

deloc rareori cateodata deseori intotdeauna

     32% dintre repondenți sunt câteodată 

extrem de preocupați de aspectul fizic, 29% 

apreciază că deseori și 24% întotdeauna. 

 

      33% dintre adolescenții din grupul țintă se 

consideră  deseori eficienți în comunicare,                                                                                                                    

32% - câteodată și 23%-  întotdeauna. 
 

37% dintre participanții la studiu susțin că au 

o memorie deosebit de  bună – câteodată, 

35% - deseori și 14% dintre ei – întotdeauna 

Adolescenții repondenți apreciază  structurile, 

ordinea și consistența – 32% -întotdeauna, 

29% - deseori și 24% - câteodată.  

 

      31% dintre adolescenți sunt convinși că  

gândesc critic câteodată, 24% - deseori și                                                                                                      

17% - întotdeauna. 

 

    Majoritatea adolescenților consideră că au 

un umor extraordinar. Astfel, 30% au umor                                                                                                      

câteodată, 29% - deseori și 23% -                                                                                                     

întotdeauna. 
 



3% 9%

30%

35%

23%

10. Ești distras(ă) și neatent(ă) la 

detalii neimportante

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

2% 8%

31%

34%

25%

11.Deosebești cu ușurință detaliile 

importante și relevante de celelalte

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

6%
20%

34%

27%
13%

12. Oferi răspunsuri neobișnuite și 

neașteptate la probleme

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

 

                                                                                                      

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7%

19%

38%

25%

11%

7. Înveți foarte rapid

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

2% 7%

24%

35%

32%

8. Ești perfecționist(ă)

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

12%

25%

38%

18% 7%

9.Ești creativ(ă)

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

38% dintre adolescenți consideră că învață 

rapid câteodată, 25% - deseori și 7% 

întotdeauna 

Adolescenții se consideră mai degrabă  

perfecționiști  - 61% ( 35%-deseori, 24%-

câteodată  și 2% - întotdeauna). 

68% sunt creativi – câteodată, deseori și 

întotdeauna), dar și 32% sunt de părere că nu 

sunt prea creativi spre deloc. 

Adolescenții sunt distrași și neatenți la detalii 

neimportante în proporție de 68%, ceilalți 

32%,considerându-se rareori sau deloc 

distrași sau neatenți la detalii importante. 

Am identificat 67% dintre adolescenți care 

deosebesc cu ușurință detaliile importante și 

relevante, pe când 33% consideră că nu o pot 

face. 

67% dintre adolescenți aleg să ofere 

răspunsuri neobișnuite și neașteptate la 

probleme. 



5%

15%

31%31%

18%

13. Îți poți concentra atenția foarte 

bine și foarte mult

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

9%

24%

45%

17%

5%

14. Îți este greu să operezi cu 

noțiuni abstracte

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

2% 7%

24%

35%

32%

15. Îți amintești rapid fapte

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

3% 9%

30%

35%

23%

17. Gândești flexibil abordând o 

problemă pe mai multe căi  

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

12%

24%

35%

20%
9%

18. Reușești cu greu să 

schematizezi un material mai lung

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

12%

25%

38%

18%

7%

16. Îți este greu să folosești soluții 

asemănătoare pentru situații 

diferite

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peste două treimi dintre adolescenții 

chestionați – 67% consideră că se pot 

concentra foarte mult și foarte bine. 

   71% recunosc că le este greu să opereze cu 

noțiuni abstracte. 

61% dintre repondenți își amintesc rapid 

fapte, pe când 39% rareori sau deloc.  

Doar 37% dintre adolescenți folosesc soluții 

asemănătoare pentru situații diferite, pe 

când celor  63% le este greu. 

Peste două treimi din participanții la studiu, 

68% apreciază că au o gândire flexibilă, iar 

32% consideră că nu pot aborda o problemă 

pe mai multe căi. 

Doar 33% dintre repondenți reușeșsc să 

schematizeze ușor un material mai lung. 



8%

13%

25%
28%

26%

19. Sunt mulțumit(ă) de modul în 

care arăt

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

6% 11%

28%
33%

22%

20. Cred că am o imagine bună 

printre colegi și prieteni

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Concluzii:  

• Deși extrem de preocupați de aspectul fizic (53%),, doar 36% dintre adolescenți sunt mulțumiți de modul cum arată 

• 56% dintre repondenți se consideră comunicatori eficienți atât în vorbire cât și în scris, 32% - câteodată. 

• Aproape jumătate din eșantionul de adolescenți susțin că au o memorie deosebit de bună și 37% - câteodată. 

• 72% consideră că gândesc critic – din care 31% -câteodată. 

• Majoritatea – 82% ( din care 30% câteodată) sunt convinși că au un umor extraordinar. 

• În jur de două treimi din grupul țintă au răspuns că: 70% învață foarte rapid, 61% sunt perfecționiști, 68% sunt creativi, 68% sunt distrași și 

neatenți la detalii neimportante, 67% deosebesc cu ușurință detalii importante și relevante, 67% pot oferi răspunsuri neobișnuite și neașteptate 

la probleme, 67% își pot concentra atenția foarte bine și mult, 61% își amintesc rapid fapte, 68% gândesc flexibil, abordând o problemă pe mai 

multe căi, 61% reușesc să schematizeze fără dificultăți un material mai lung. 

• Doar 33% dintre adolescenți preferă să folosească soluții asemănătoare pentru situații diferite,   

 

39% dintre 

adolescenți nu 

sunt mulțumiți 

de modul cum 

arată, 25% - 

câteodată și doar 

36% sunt 

mulțumiți – 

deseori și 

întotdeauna. 

39 % dintre 

repondenți 

consideră că au o 

imagine bună, 

28% - câteodată, 

iar 33% sunt 

convinși că nu.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUNTEM  ADOLESCENȚI 

 

Suntem extrem de 

preocupați aspectul fizic 

Suntem comunicatori eficienți 

atât în vorbire cât și în scriere 

Avem o memorie foarte 

bună și învățăm rapid 

Avem o gândire 

critică 

Avem un umor 

extraordinar 

Îmi plac structurile, 

ordinea și consistența 

Suntem 

creativi 

Sunt 

perfecționistă 

Deosebim cu ușurință 

detaliile importante și 

relevante de celelalte 

Ne putem concentra 

atenția foarte mult 

și foarte bine 

Suntem distrași și neatenți 

la detalii neimportante 

Oferim răspunsuri 

neobișnuite și 

neașteptate la probleme 

Îmi amintesc 

rapid faptele 

Gândim 

flexibil 

Nu suntem 

mulțumiți de 

aspect 

Nu avem o imagine 

bună printre colegi 

și prieteni 



70%

12%
8% 6%4%

2. Colegii au distribuit știri false, 

imagini jignitoare despre tine

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

16%
10%

25%
28%

21%

3. Ai relații armonioase cu colegii

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

5% 11%

23%

29%

32%

4. La nevoie ești ajutat de colegi

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

11% 15%

19%
25%

30%

5. Când am o problemă mă sfătuiesc 

cu prietenii

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

43%

28%

15%
8% 6%

6. Prietenii fac glume nepotrivite 

pe seama ta

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

 SECȚIUNEA a II-a : dezvoltarea psiho-socială (personalitatea și dezvoltarea social, dezvoltarea emoțională exprimând impactul familiei și societății 

asupra adolescentului, rolul colegilor, prietenilor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44%

26%

16%
9% 5%

1. Ești exclus/ă intenționat dintr-un 

grup sau o discuție dintre colegi

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

70% din adolescenți consideră că nu sunt 

excluși intenționat dintr-un grup sau discuție.  

82% dintre repondenți precizează că nu s-au 

distribuit știri false și imagini jignitoare 

despre ei de către colegi. 

Aproape trei sferturi - 74% - dintre 

adolescenți consideră că au relații 

armonioase cu colegii.  

La nevoie 32% dintre repondenți sunt ajutați 

de colegi – întotdeauna, 29% - deseori și 23% 

- câteodată. 

 55% dintre adolescenți când au o problemă se 

sfătuiesc cu prietenii  – întotdeauna și deseori, 

19% - câteodată. 

 71% dintre participanții la studiu consideră 

că prietenii NU fac glume nepotrivite pe 

seama lor – deloc și rareori, 15% - 

câteodată. 



73%

11%
7% 5%4%

8. Ai fost șantajat de prieten/ă

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

81%

9% 6%2%2%

9. Ai prieteni care sunt agresivi cu 

tine

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

14%
13%

17%
20%

36%

10. Atunci când ai o problemă o 

discuți cu familia

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

48%

20%

13%

9% 10%

11. Asiști la certuri în familie

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

87%

5% 3%3%2%

12.În familia ta asiști la scene de 

violență fizică

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65%
14%

10% 7% 4%

7. S-a întâmplat să fii lovit/ă de 

colegi

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

Peste două treimi (79%) dintre adolescenții 

repondenți sunt convinși că NU au fost loviți 

de colegi – 65% deloc, 14% rareori  și 10% 

- câteodată. 

84% dintre adolescenții repondenți afirmă că 

NU au fost șantajați de prieten/ă – 73% 

deloc, 11% rareori  și 7% - câteodată. 

Majoritatea adolescenților – 90% afirmă că 

NU au prieten/ă care să fie agresivi cu ei – 

81% deloc, 9% rareori  și 6% - câteodată. 

Când au o problemă, 46% dintre adolescenți 

preferă să discute cu familia, 17% - 

câteodată. 

68% dintre adolescenți afirmă că NU asistă 

la certuri în familie, 13% - câteodată. 

Majoritatea adolescenților – 92% afirmă că 

NU au asistat la scene de violență fizică în 

familie– 87% deloc, 5% rareori  și 3% - 

câteodată. 



11% 8%

16%

23%

42%

13. Între părinții mei există relații 

armonioase

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

12% 13%

28%
26%

21%

14. Îți menții calmul în situații 

tensionate

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

9% 13%

23%

21%

34%

15.Treci rapid de la bucurie la 

tristețe

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

24%

17%

14%
14%

31%

16. Plângi cu ușurință când ești 

supărat/ă

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

20%

17%

20%

18%

25%

17. Adormi cu greu seara

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

11%
19%

30%

18%

22%

18. Activitățile zilnice te epuizează

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

67% dintre adolescenți sunt de părere că 

între părinții lor sunt relații armonioase , 

16% - câteodată. 

Adolescenții participanți la studiu apreciază în 

proporție de 47% că își pot menține calmul în 

situații tensionate și 28% - câteodată. 25% - 

deloc și rareori. 

55% dintre repondenți susțin că sunt stabili 

emoționali , 23% - câteodată și 22% trec 

rapid de la bucurie la tristețe – deseori și 

întotdeauna 

Adolescenții confirmă în proporție de 41% 

că plâng cu ușurință când sunt supărați- 

deseori și întotdeauna și 14% - câteodată. 

25% - deloc și rareori. 

NU adorm greu seara 43% repondenți (deloc 

și rareori), 20% - câteodată. 37% - deseori și 

întotdeauna.. 

Câteodată, 30% dintre adolescenți se resimt 

după activitățile zilnice, 30% sunt epuizați  - 

deseori și întotdeauna, iar 40% - deloc sau 

rareori. 



21%

21%

24%

17%

17%

19. Te simți lipsit de energie

deloc rareori câteodată deseori întotdeauna

DA

87%

NU

13%

20. Ai unul sau mai mulți prieteni 

buni

DA

31%
NU

69%

21.Consideri că relația cu prietenii 

s-a deteriorat în pandemie

DA

42%NU

58%

22. Consideri că relația ta cu 

colegii s-a deteriorat în pandemie

DA

10%

NU

90%

23.Consideri că relația cu familia s-

a deteriorat în pandemie

DA

51%

NU

49%

24. Consideri că starea ta 

emoțională s-a deteriorat în 

ultimul an

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42% dintre adolescenți se simt lipsiți de 

energie întotdeauna și deseori, 24% - 

câteodată și 34% - deloc sau rareori. 



 

  

 

                      CONCLUZII: 

• 70% dintre repondenții adolescenți consider că nu sunt excluși intenționat dintr-un grup, 82% că nu s-au distribuit știri false despre ei, 74% că 

au relații armonioase cu colegii, la nevoie 84% primesc ajutor de la colegi. 

• 74% dintre adolescenți se sfătuiesc cu prietenii când au o problemă, 71% precizează că prietenii nu fac glume nepotrivite pe seama lor. 

• Calupul de itemi care vizau bullying-ul (7 – 12) au evidențiat că adolescenții din grupul țintă în proporție majoritară nu au fost victime în grupul 

de  prieteni ( 90%), familie (92%), între colegi există totuși un procent îngrijorător – au recunoscut bullyingul– 31%. 

• Cât privește stare emoțională a adolescenților participanți la studiu, aceștia consideră că doar 47% își pot menține calmul în situații tensionate, 

55% sunt stabili emotional – nu trec rapid de la bucurie la tristețe, dar 55% plâng ușor când sunt supărați. 

• Doar 37% dintre ei au probleme cu somnul, 20% - câteodată, și doar 40% susțin că nu sunt epuizați de activitățile zilnice, 66% se simt lipsiți de 

energie Apar câteva procente îngrijorătoare despre epuizarea zilnică și neodihna adolecenților. 

• Majoritatea au unul sau mai mulți prieteni și consideră că în pandemie relația cu prietenii – 69% nu s-a deteriorat, cu colegii – 58%- nu s-a 

deteriorat, 90% - relația cu familia nu s-a deteriorat. 

• În schimb, peste jumătate dintre copii consideră că starea lor emoțională s-a deteriorat în pandemie. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             SUNTEM  ADOLESCENȚI 

 

Suntem în 

grupuri  de colegi 

care ne acceptă 

Ne simțim lipsiți 

de energie de 

multe ori 

Trecem de multe 

ori rapid de la o 

stare la alta  

Avem 

prieteni  Avem relații 

armonioase  cu 

colegii 

Ne ajutăm între 

noi, 

colegi/prieteni 

Ne sfătuim cu 

familia, prietenii 

când avem vreo 

problemă  

Mă străduiesc să-

mi mențin calmul 

în situații 

tensionate  



DA

94%

NU

6%

1. Locuiesc singur/ă, fără părinți

DA

17%

NU

83%

2. Îmi câștig singur/ă banii de 

buzunar

DA

7%

NU

93%

3. Sunt autonom/ă financiar

DA

70%

NU

30%

5.Consideri că te ajută școala în 

realizarea propriului vis

DA

96%

NU

4%

6. Crezi că pentru împlinirea 

profesională e nevoie de multă 

muncă

 

SECȚIUNEA a III-a: ( Valori, idealuri, interese, intenționalitatea adolescenților asupra viitorului apropiat-expresie a percepției realității imediate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Dintre cei care care au răspuns DA, cel 

mai reprezentativ eșantion de vârstă este (14 

ani – 19 ani) – perioada liceului, pornind 

gradual de la 14% în jurul vârstei de 14 ani 

și crescând până la 35,2% în jurul vârstei de 

18 ani. 

  4.     Dintre cei care care au răspuns DA, 

majoritatea muncesc (unii în construcții, 

alții cu ziua, alții pe durata vacanțelor și 

strâng banii), prestează diverse servicii, fac 

sport de performanță, își valorifică diverse 

aptitudini (pictează, IT, cosmetică, s.a), alții 

lucrează în afacerile părinților.  



DA

48%
NU

52%

9. Consideri că pandemia ți-a 

redus șansele de reușită la 

liceu/facultate/piața muncii

DA

48%
NU

52%

10. Pandemia te-a pus în situația să 

te reorientezi în deciziile privind 

viitorul

DA-85%

DA-52%

DA-42%

DA-79%

NU

NU

NU

NU

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

părinți

prieteni

consilierul școlar

decid singur/ă

7. În alegerea traseului educațional și 

profesional țin cont de sfaturile:

DA - 50%

DA - 92%

DA - 66%

DA - 63%

DA -89%

DA- 83%

DA-80% 

DA-74%

DA- 92%

DA- 77%
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Satisfacția muncii

Ajutorarea celorlalți

Învățarea continuă

Exprimarea liberă a opiniilor

Banii câștigați

Program flexibil

Posibilități de exprimare creativă

Posibilități de avansare

Disponibilitate pentru călătorii

8. În alegerea viitoarei profesii pentru tine contează mai 

mult

   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

                            CONCLUZII: 

• Majoritatea adolescenților din grupul țintă – 94% susțin că locuiesc singuri, fără părinți. 

• Doar 17% dintre ei își câștigă singuri banii de buzunar, 93% fiind dependenți financiar de părinți. 

• Cei care-si câștigă singuri bănuții de buzunar au răspuns că muncesc – zilieri, în construcții, agricultură, IT, alte servicii – pe perioada vacanțelor și-

și strâng banii, alții fac sport de performanță, alții își valorifică diverse aptirudini ( pictează, IT, cosmetică, etc.), alții lucrează în afacerile părinților. 

• 70% dintre adolescenți consideră că încă îi ajută școala să-și realizeze visurile. 

• 96% sunt convinși că pentru împlinirea profesională e nevoie de multă muncă. 

• În alegerea traseului educational 85% dintre ei țin cont de sfaturile părinților și 70% decid singuri. 

• În alegerea viitoarei profesii contează cel mai mult pentru ei: satisfacția muncii și posibilitățile de avansare – câte 92%, exprimarea liberă a 

opiniilor – 89%, banii câștigați – 83% și programul flexibil – 80%. 

• 52% dintre repondenți susțin că pandemia nu le-a redus șansele de reușită la liceu/facultate/piața muncii și nu i-a pus în situația de a se reorienta 

în deciziile privitoare la viitor. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         SUNTEM  ADOLESCENȚI 

 

Majoritatea 

locuim 

singuri 

Suntem 

dependenți 

financiar de 

părinți Unii dintre noi 

ne câștigăm 

singuri banii 

de buzunar 

Știm că 

școala și 

multă muncă  

ne asigră 

împlinirea 

profesională 

Caut un job 

cu 

posibilități 

de avansare 

Apreciem 

jobul care ne 

permite 

exprimarea 

liberă a 

opiniilor 

Ne 

interesează 

satisfacația 

muncii când 

alegem un job 

Pandemia ne-a 

redus șansele de 

reușită la 

liceu/facultate/job 

Pandemia ne-a 

forțat să ne 

reorientăm viitorul 

profesional 



1.    Dacă stresul cauzat de pandemie este perceput mai puternic atunci 

relațiile dintre adolescenți și familie/grup de prieteni/colegi vor fi afectate 

negativ. 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Rolul 

colegilor 

Equal variances 

assumed 
12.667 .000 12.940 2404 .000 2.10637 .16278 1.78716 2.42558 

Equal variances 

not assumed 

  
12.439 

1297.44

6 
.000 2.10637 .16933 1.77417 2.43857 

Rolul 

prietenilor 

Equal variances 

assumed 
33.032 .000 12.978 2404 .000 1.61151 .12418 1.36801 1.85502 

Equal variances 

not assumed 

  
12.251 

1247.07

2 
.000 1.61151 .13154 1.35344 1.86958 

Impactul 

familiei 

Equal variances 

assumed 
69.272 .000 9.491 2404 .000 1.40544 .14808 1.11506 1.69581 

Equal variances 

not assumed 

  
8.732 

1181.92

4 
.000 1.40544 .16095 1.08966 1.72121 

 

Independent Samples Test 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Scor 

stres 

Equal variances 

assumed 
.165 .684 54.510 2404 .000 1.95837 .03593 1.88792 2.02882 

Equal variances 

not assumed 

  
54.249 1404.213 .000 1.95837 .03610 1.88755 2.02918 

 

        În urma aplicării Independent Samples Test am identificat praguri de semnificație care 

indică o corelație puternică între variabile. Pentru a stabili sensul și cât de semnificativă  este 

acestă corelație am calculat coeficientul Spearman. Am obținut corelații puternice, pozitive (p 

= 0,568 -relația cu prietenii , cu colegii și  ușor semnificativă cu părinții p= 0,334). 



 

        Astfel, se confirmă ipoteza nr.1, în următorul sens: cu cât stresul cauzat de pandemie este 

perceput mai puternic cu atât relațiile dintre adolescenți și familie/grup de prieteni/colegi vor fi 

afectate negativ.  

 

2. Există o corelație negativă între stresul cauzat de pandemie și imaginea de sine a 

adolescentului. 

 

 

 

Pragul de semnificație pentru corelațiile stabilite au valori negative (p= -0,227) , ceea   ce     

 demonstrează că ipoteza nr.1 se confirmă.  

 

 

 

 scorRolul

Colegilor 

scorRolul

Prietenilor 

scorImpac

tulFamiliei 

scorafectare

pandemie 

Spearman's rho 

scorRolulColegi

lor 

Correlation Coefficient 1.000 .568** .334** .395** 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 

N 2430 2430 2430 2430 

scorRolulPriete

nilor 

Correlation Coefficient .568** 1.000 .299** .389** 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 

N 2430 2430 2430 2430 

scorImpactulFa

miliei 

Correlation Coefficient .334** .299** 1.000 .312** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 

N 2430 2430 2430 2430 

scorafectarepa

ndemie 

Correlation Coefficient .395** .389** .312** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . 

N 2430 2430 2430 2430 

 Cred ca am o 

imagine buna 

printre colegi 

Si prieteni. 

considerat

icastaree

motionla 

Spearman's 

rho 

Cred ca am o imagine 

buna printre colegi Si 

prieteni. 

Correlation 

Coefficient 
1.000 -.227** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 2430 2430 

consideraticastareemoti

onla 

Correlation 

Coefficient 
-.227** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 2430 24 



 

 

 scorDezvo

ltareSocial

a 

scorgan

dire 

scorme

morie 

scorcrea

tivitate 

scorDezvo

ltareEmoti

onala 

scorafec

tarepand

emie 

Spearman's 
rho 

scorDezvolt

areSociala 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .083** -.205** .043* -.476** -.367** 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .033 .000 .000 

N 2430 2430 2430 2430 2430 2430 

scorgandire 

Correlation 

Coefficient 
.083** 1.000 .363** .301** -.028 -.057** 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .162 .005 

N 2430 2430 2430 2430 2430 2430 

scormemori

e 

Correlation 

Coefficient 
-.205** .363** 1.000 .164** .230** .162** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .000 

N 2430 2430 2430 2430 2430 2430 

scorcreativit

ate 

Correlation 

Coefficient 
.043* .301** .164** 1.000 -.039 -.065** 

Sig. (2-tailed) .033 .000 .000 . .054 .001 

N 2430 2430 2430 2430 2430 2430 

scorDezvolt

areEmotion

ala 

Correlation 

Coefficient 
-.476** -.028 .230** -.039 1.000 .488** 

Sig. (2-tailed) .000 .162 .000 .054 . .000 

N 2430 2430 2430 2430 2430 2430 

scorafectare

pandemie 

Correlation 

Coefficient 
-.367** -.057** .162** -.065** .488** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .005 .000 .001 .000 . 

N 2430 2430 2430 2430 2430 2430 

 

 

• P = 0,488 indică o corelație puternică direct proporțională între starea emoțională a 

adolescenților și stresul pandemic perceput astfel: starea emoțională a adolescenților este cu 

atât mai negativă cu cât stresul pandemic perceput este mai mare. 

• P = 0,363 indică o corelație mica direct proporțională între ”scor gândire” și ”scor memorie” , 

asta înseamnă după codările făcute la începutul testului că: cu cât adolescentul gândește critic, 

deosebește cu ușurință detaliile importante și semnificative, gândește flexibil,… cu atât își 

amintește rapid faptele și are o memorie deosebit de bună. 

• P = 0, 301indică corelație mica pozitivă – cu cât gândesc mai critic, flexibil,… cu atât sunt mai 

creativi și le e greu să folosească soluții asemănătoare pentru situații diferite. 

 

 



 

3. Cu cât stresul cauzat de pandemie este perceput ca fiind ridicat, cu atât percepția 

adolescenților asupra viitorului profesional va fi negativă. 

Correlations 

 Relatia 

cu 

prieten

ii 

Relatia 

cu 

ceilalti 

Relatia

cu 

familia 

Stare 

emotionla 

Locuiesc 

singura 

fara parinti 

Am unul 

sau mai 

multi 

prieteni 

Pandem

ia si 

reusita 

la liceu 

Pandem

ia si 

reorient

erea pt 

viitor 

Spearman's 

rho 

Relatia cu prietenii 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .404** .248** .336** .045* -.233** .213** .231** 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .028 .000 .000 .000 

N 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 

Relatia cu ceilalti 

Correlation 

Coefficient 
.404** 1.000 .198** .281** .017 -.081** .186** .219** 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .414 .000 .000 .000 

N 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 

Relatia cu familia 

Correlation 

Coefficient 
.248** .198** 1.000 .243** .054** -.076** .125** .130** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .008 .000 .000 .000 

N 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 

 Starea 

emotionala 

Correlation 

Coefficient 
.336** .281** .243** 1.000 .050* -.130** .199** .249** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .015 .000 .000 .000 

N 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 

Locuiesc singura 

fara parinti 

Correlation 

Coefficient 
.045* .017 .054** .050* 1.000 -.026 .074** .040 

Sig. (2-tailed) .028 .414 .008 .015 . .194 .000 .051 

N 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 

Am unul sau mai 

multi prieteni 

Correlation 

Coefficient 
-.233** -.081** -.076** -.130** -.026 1.000 -.071** -.075** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .194 . .001 .000 

N 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 

Pandemia si 

reusita la                      

liceu 

Correlation 

Coefficient 
.213** .186** .125** .199** .074** -.071** 1.000 .236** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .001 . .000 

N 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 

Pandemia si 

reorientarea pt 

viitor 

Correlation 

Coefficient 
.231** .219** .130** .249** .040 -.075** .236** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .051 .000 .000 . 

N 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 



          Prelucrarea corelațiilor Spearman,s indică existența unei corelații nesemnificativă 

pozitivă, p=0,236 între pandemia și reușita la liceu/facultate și piața muncii a adolescenților și 

între pandemie și orientarea pentru viitor, în sensul că există o cauzalitate direct proporțională, 

cu cât este mai bună starea lor emoțională cu atât sunt și relațiile cu prietenii, colegii, familia și 

orientarea pentru viitor mai bune.  Cu cât starea emoțională se deteriorează din cauza stresului 

pandemic cu atât orientarea lor în viitor va fi dificilă. Astfel ipoteza nr.3 se confirmă. 

 

     Din prelucrările datelor statistice în funcție de variabilele independente am mai obținut câteva 

rezultate relevante pentru acest studiu: 

• Am aplicat testul T pe intervalele de vârstă și nu există nicio diferență semnificativă pe 

niciun palier. 

• În funcție de gen, am obținut câteva diferențe semnificative:  

• Băieții:  își mențin calmul în situații mai tensionate mai greu decât  

        fetele, trec de la bucurie la tristețe mai repede ca fetele, adorm mai 

        greu  seara și sunt mai afectați emoțional din cauza pandemiei,  

        impactul familiei asupra lor e mai mare decât la fete,  

• Fetele: activitățile zilnice le epuizează mai mult decât pe băieți, se simt  

        lipsite de energie mai mult ca băieții. 

• În funcție de mediu există o singură diferență semnificativă în ceea ce privește rolul 

prietenilor. În mediul urban relațiile cu prietenii sunt mai importante decât în mediul 

rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUZII: 

✓ Deși extrem de preocupați de aspectul fizic (53%),, doar 36% dintre adolescenți sunt mulțumiți 

de modul cum arată 

✓ 56% dintre repondenți se consideră comunicatori eficienți atât în vorbire cât și în scris, 32% - 

câteodată. 

✓ Aproape jumătate din eșantionul de adolescenți susțin că au o memorie deosebit de bună și 

37% - câteodată. 

✓ 72% consideră că gândesc critic – din care 31% -câteodată. 

✓ Majoritatea – 82% ( din care 30% câteodată) sunt convinși că au un umor extraordinar. 

✓ În jur de două treimi din grupul țintă au răspuns că: 70% învață foarte rapid, 61% sunt 

perfecționiști, 68% sunt creativi, 68% sunt distrași și neatenți la detalii neimportante, 67% 

deosebesc cu ușurință detalii importante și relevante, 67% pot oferi răspunsuri neobișnuite și 

neașteptate la probleme, 67% își pot concentra atenția foarte bine și mult, 61% își amintesc 

rapid fapte, 68% gândesc flexibil, abordând o problemă pe mai multe căi, 61% reușesc să 

schematizeze fără dificultăți un material mai lung. 

✓ Doar 33% dintre adolescenți preferă să folosească soluții asemănătoare pentru situații diferite,   

✓ 70% dintre repondenții adolescenți consider că nu sunt excluși intenționat dintr-un grup, 

82% că nu s-au distribuit știri false despre ei, 74% că au relații armonioase cu colegii, la 

nevoie 84% primesc ajutor de la colegi. 

✓ 74% dintre adolescenți se sfătuiesc cu prietenii când au o problemă, 71% precizează că 

prietenii nu fac glume nepotrivite pe seama lor. 

✓ Calupul de itemi care vizau bullying-ul (7 – 12) au evidențiat că adolescenții din grupul țintă în 

proporție majoritară nu au fost victime în grupul de  prieteni ( 90%), familie (92%), între 

colegi există totuși un procent îngrijorător – au recunoscut bullyingul– 31%. 

✓ Cât privește stare emoțională a adolescenților participanți la studiu, aceștia consideră că doar 

47% își pot menține calmul în situații tensionate, 55% sunt stabili emotional – nu trec rapid 

de la bucurie la tristețe, dar 55% plâng ușor când sunt supărați. 

✓ Doar 37% dintre ei au probleme cu somnul, 20% - câteodată, și doar 40% susțin că nu sunt 

epuizați de activitățile zilnice, 66% se simt lipsiți de energie Apar câteva procente 

îngrijorătoare despre epuizarea zilnică și neodihna adolecenților. 

✓ Majoritatea au unul sau mai mulți prieteni și consideră că în pandemie relația cu prietenii – 

69% nu s-a deteriorat, cu colegii – 58%- nu s-a deteriorat, 90% - relația cu familia nu s-a 

deteriorat. 

✓ În schimb, peste jumătate dintre copii consideră că starea lor emoțională s-a deteriorat în 

pandemie. 

✓ Majoritatea adolescenților din grupul țintă – 94% susțin că locuiesc singuri, fără părinți. 

✓ Doar 17% dintre ei își câștigă singuri banii de buzunar, 93% fiind dependenți financiar de 

părinți. 

✓ Cei care-si câștigă singuri banii de buzunar au răspuns că muncesc – zilieri, în construcții, 

agricultură, IT, alte servicii – pe perioada vacanțelor și-și strâng banii, alții fac sport de 

performanță, alții își valorifică diverse aptirudini ( pictează, IT, cosmetică, etc.), alții lucrează în 

afacerile părinților. 

✓ 70% dintre adolescenți consideră că încă îi ajută școala să-și realizeze visurile. 

✓ 96% sunt convinși că pentru împlinirea profesională e nevoie de multă muncă. 

✓ În alegerea traseului educational 85% dintre ei țin cont de sfaturile părinților și 70% decid 

singuri. 



✓ În alegerea viitoarei profesii contează cel mai mult pentru ei: satisfacția muncii și posibilitățile 

de avansare – câte 92%, exprimarea liberă a opiniilor – 89%, banii câștigați – 83% și 

programul flexibil – 80%. 

✓ 52% dintre repondenți susțin că pandemia nu le-a redus șansele de reușită la 

liceu/facultate/piața muncii și nu i-a pus în situația de a se reorienta în deciziile privitoare la 

viitor. 

✓ Nu există diferențe semnificative între răspunsurile adolescenților privind vârsta. 

• În funcție de gen, am obținut câteva diferențe semnificative:  

• Băieții:  își mențin calmul în situații mai tensionate mai greu decât  

        fetele, trec de la bucurie la tristețe mai repede ca fetele, adorm mai 

        greu  seara și sunt mai afectați emoțional din cauza pandemiei,  

        impactul familiei asupra lor e mai mare decât la fete,  

• Fetele: activitățile zilnice le epuizează mai mult decât pe băieți, se simt  

        lipsite de energie mai mult ca băieții. 

• În funcție de mediu există o singură diferență semnificativă în ceea ce privește rolul 

prietenilor. În mediul urban relațiile cu prietenii sunt mai importante decât în mediul 

rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


