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Contextul studiului 

  În martie 2020 printre primele măsuri pe care Guvernul României le-a luat în 

vederea stopării răspândirii virusului SARS COV-2 a fost transformarea modului 

clasic de predare-invățare în școala on-line. 

  A fost o trecere bruscă, fără pregătire preliminară, pentru toți actorii implicați 

în actul educațional (elevi, părinți, cadre didactice). Inițial, relatia cu elevii s-a 

realizat prin diverse rețele de socializare, apoi s-a trecut la lucrul pe platforme 

educaționale. S-au făcut eforturi, atât de către profesori cât și de către elevi și 

părinți, pentru ca procesul instructiv-educativ să continue, școala on-line devenind 

o sintagmă pe buzele tuturor. Ca orice noutate, a fost privită cu suspiciune, cu 

neîncredere, cei implicați trecând de la debusolare la adaptare într-un ritm extrem 

de alert. Focusul s-a păstrat pe dreptul elevului la eduație dar și pe strădania 

cadrelor didactice de a utiliza platformele și de a-și adapta conținuturile la noile 

metode. 

  Cu siguranță, această experiență a modificat inclusiv modul de a percepe 

școala clasică. Din dorința de a-si păstra viața socială strâns legată de prezența 

fizică la școala, din nevoia de normalitate, prezența la școală a ajuns să fie o nevoie 

intrinsecă pentru elevi, deși este cunoscută apetența acestora pentru vacanțe.  S-a 

demonstrat practic, mai mult ca niciodată, că școala nu este doar un context 

educațional, de transfer de cunoștinte si abilități, ci un spațiu de învățare și 

optimizare a relațiilor sociale profunde, de deslușire a stilului propriu de 

relaționare, este spațiul în care prinde forme, se dezvoltă și se acordează viața 

afectiv-emoțională a școlarului,  în afara grijei părinților. 

  Intrarea școlii în modulul on-line a fost o imensă provocare pentru toți cei 

implicați și a adâncit falia existentă deja în ceea ce privește accesul la educație 

pentru diferite categorii sociale aflate în risc, vorbire făcându-se aici de familiile cu 
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venituri mici, de elevi din zone rurale sau zone izolate care fie nu și-au putut 

procura instrumentele necesare, fie nu sunt racordați la retelele de energie sau 

internet, ș.a. Pentru aceste categorii, dar și pentru alte categorii aflate în diverse 

forme de risc, barierele educaționale au prins  forme  noi și mult mai complexe, iar 

pierderile sunt semnificative. Acest nou tip de educatie, on-line, a adus, în mod 

evident, în discuție necesitatea dotarii școlilor și elevilor dar și profesorilor cu 

tehnologie adecvată și a scos, din păcate, în evidență, că sistemul românesc de 

educație nu are resursele necesare pentru ca fiecare elev să aibe acces la școală și 

pentru a reduce disparitățile dintre media națională și categoriile vulnerabile. 

 

1.Introducere 

 
 Toate schimbările din ultimile decenii precum ieșirea din comunism, 

revoluția tehnologică, internetul, migrația, mass-media, au modificat sistemic 

societatea românească. Au dispărut, ca urmare a revoluției industriale, o serie de 

meserii lăsând loc altora noi, aspect de care sistemul de învățământ trebuie să țină 

cont. Mass-media si internetul ne-au inundat într-un ocean imens de informații. 

Biblioteci on-line, dicționare on-line, diverse motoare de căutare de informații, pot 

să dea sistemului românesc de învățământ împietrit aproape în propriul 

tradiționalism, o imagine desuetă, dacă nu  depășită, ceea ce il determină la 

schimbări majore, profunde. Internetul nu oferă doar informații ci și un spațiu al 

distracției, un spațiu în care tinerii își petrec cea mai mare parte a timpului lor liber. 

Sunt pline de energie, de culoare, sunet, care acaparează până la dependență iar 

diverse studii prezintă efectele negative asupra sănătății fizice și psihice a copiilor. 

După  un timp îndelungat petrecut jucându-se într-un spațiu virtual extrem de 

acaparator, orele de curs din cadrul școlii, în care predarea se realizează în stilul 
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clasic, pot deveni plictisitoare pentru elevi. De aceea, școala ar trebui să ține pasul 

cu revoluția tehnologică, să se adapteze noilor nevoi ale elevilor.  

 Mirajul veniturilor mari realizate de români în afara granițelor țării prestând 

servicii care nu necesită calificare au rupt din logica conform căreia doar învățând 

poți să reușești în viață. Din aceasă logică se rupe constant fracții importante prin 

mediatizarea frecventă a unor vedete de carton care devin modele pentru elevi. 

Aceste vedete care fac rating nu se disting totuși prin valori umane excepționale ci, 

de cele mai multe ori, prin limbaj incorect, comportament indecent sau 

promiscuitate, dar sunt subiecte de presă, sunt populare și determină mimetism în 

rândul tinerilor din dorința de a deveni și ei populari.   In acest context, misiunea 

școlii devine mai grea pentru că e greu să explice cum unii au reușit în viață fără 

școală, au devenit faimoși și bogați fără să fi avut rezultate școlare.   

 Aceste situații reprezintă o parte din motivele care stau la temelia 

dezinteresului pe care unii tineri, din ce în ce mai mulți, îl au pentru educație. 

Școala trebuie să se reinventeze, să se adapteze, să găsească soluții pentru că, deși 

ne este greu să recunoaștem, analfabetismul funcțional a devenit un fenomen.  

 În prezentarea Raportului România Educată, în anunțul conferinței de 

prezentare,  specialiștii care au realizat comunicarea pentru canalul de Facebook al 

Președintelui României și al proiectului România Educată au publicat un poster în 

care scrie ”42% dintre copiii români de 15 ani sunt analfabeți funcțional! Nu pot 

folosi o hartă. Nu pot folosi informația citită într-un manual pentru a rezolva 

probleme apărute în viața de zi cu zi.... Proiectul  #RomaniaEducata adresează 

inclusiv această problemă și propune soluții pentru reducerea analfabetismului 

funcțional.” (Sursa https://www.edupedu.ro/care-este-procentul-de-analfabetism-

functional-in-romania-in-2018/). 

 Din 1989 și până în 2019 România a avut 31 de ministri ai educației. Anul de 

grație 2012 a dat Româiei 4 miniștri ai educației. Neexistând o strategie pe termen 

https://www.facebook.com/RomaniaEducataOficial/posts/534880867030406
https://www.facebook.com/RomaniaEducataOficial/posts/534880867030406
https://www.facebook.com/hashtag/romaniaeducata?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDlqWcKKTVim30jXC-xQISBiPj2he7GT-Y8WCOSt2vEEPXir2mdyYfmVIrtNOzHnicP8cnms0JKsBedIto1JpLjCh4X8oh16y2sfy-FSvnDh7AwowYn0L4GHppaYwDiebzwnOo1XmZCqc-mycex6QTrEDndL8b0-JtFQ3NXU5LDzh2-t9VwytZyfWeOHbUthxphr5iwPEe-xMJg4BD07NyEkqvu7OIVNL0ttN-NLIcmoV7engG1sx_F21NyQ-4o5IYWggerNCSI-bnQatiJRnt4wAjRfbX4MUsoYUOYXt5aGxKPWUKqhEJEyzDzTPc_i4B0noJgxZW2ixMkPy8kNVo&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/romaniaeducata?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDlqWcKKTVim30jXC-xQISBiPj2he7GT-Y8WCOSt2vEEPXir2mdyYfmVIrtNOzHnicP8cnms0JKsBedIto1JpLjCh4X8oh16y2sfy-FSvnDh7AwowYn0L4GHppaYwDiebzwnOo1XmZCqc-mycex6QTrEDndL8b0-JtFQ3NXU5LDzh2-t9VwytZyfWeOHbUthxphr5iwPEe-xMJg4BD07NyEkqvu7OIVNL0ttN-NLIcmoV7engG1sx_F21NyQ-4o5IYWggerNCSI-bnQatiJRnt4wAjRfbX4MUsoYUOYXt5aGxKPWUKqhEJEyzDzTPc_i4B0noJgxZW2ixMkPy8kNVo&__tn__=%2ANK-R
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lung, invățământul românesc suferă modificări într-un ritm extrem de alert, 

modificări care neexplicate corect, induc incertitudine, lipsă de predictibilitate și, 

mai grav, neîncredere. 

 Investițiile în educație, respectiv procentul din PIB alocat Ministerului 

Învățământului din România este mai mic decât media procentului din Uniunea  

Europeană, respectiv, conform unui raport publicat în Monitorul Educației și 

Formării 2019, în timp ce procentul mediu din PIB alocat învățământului în 

Uniunea Europeană, în 2019 era de 4,6%, în România, procentul era 2,8%. In 2021 

procentul din PIB alocat învățământului a atins un prag negativ istoric de 2,5% din 

care 70,2% sunt cheltuieli salariale.( https://www.edupedu.ro/breaking-educatia-

primeste-cel-mai-mic-buget-din-ultimii-30-de-ani-25-din-pib-proiect-de-buget/) 

 Deși, în raportul publicat de Ministerul Educației Raport privind starea 

învățământui preuniversitar din România 2019-2020 rezultatele la evaluările 

naționale ale elevilor sunt mai mari decat anii trecuți, trebuie să ținem cont de 

faptul că dificultatea subiectelor examenelor naționale sunt într-o continuă scădere.  

 Sorin Borondi, profesor al Liceului „Al Papiu Ilarian” din Dej, județul Cluj 

realizeză, o analiză comparativă a gradului de dificultate ale probelor de 

matematică date elevilor spre rezolvare în cadrul examenelor naționale începând cu 

anul 1933, demonstrând, în baza unui algoritm, că probele de la matematică la 

examenele naționale au scăzut constant.  
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  Luând în considerare aceste aspecte putem să formulăm o ipoteză conform 

căreia măsura în care tinerii consideră că școala are o importantă în viața lor nu este 

una satisfăcătoare.   

   In această direcție, studiul își propune să realizeze o analiză asupra gradului 

de importanță pe care elevii claselor V- VIII ale Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz îl 

alocă școlii în relație cu nevoile pe care aceștia le au. Studiul are în vedere nevoile 

clasificate de A. Masslow. 

 

2.Cuvinte cheie 
Scoala- Este o instituție de stat sau privată unde se desfășoară activități de 

predare-învățare la discipline prevăzute într-un plan de învățământ. Este un termen 

asociat cu educația și acoperă toat tipurile de învățământ, formale și nonformale, la 

toate nivelurile de educație.  

Școala on-line- Invățarea se realizează de acasă, combinând tehnologii care 

necesită accesul la internet, respectându-se programa școlară și orarul. Se 

realizează pe platforme educționale, clasa devine un spațiu virtual care comportă 

reguli asemănătoare cu cele din sala de clasă.  

Scenariul la distanță -Școala se realizează exclusiv on-line 

Scenariul mixt- „ (blended learning)îmbină mai multe modalităţi, inclusiv 

predarea şi învăţarea elevilor faţă în faţă, utilizarea aplicaţiilor de tehnologie 

educaţională şi interacţiunile elevilor cu învăţarea online. ” 

(https://www.unicef.org/romania/media/2836/file/Crearea%20unor%20sisteme%20

de%20educa%C5%A3ie%20reziliente%20%C3%AEn%20contextul%20pandemiei

%20de%20COVID-19.pdf) 

Scenariul față în față sau școala clasică, elevii sunt fizic în sălile de clasă 

alături de profesori. 
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Piramida lui Masslow- ierarhizarea nevoilor, scală realizată de psihologul 

umanist american Abraham Maslow 

Reziliența - proces de adaptare eficientă la o situație dificilă 

 

3. Abordări teoretice 
3.1 Școala clasică după experiența școlii on-line - reîntoarcerea în sala de 

clasă 

  Odata apărută școala on-line, existând două variante ale modului de a fi la 

școală, putem vorbi de preferințe atât ale elevilor și părinților cât și ale profesorilor. 

Școala clasică acum poate fi comparată cu o altă versiune a școlii, cea on-line. În 

studiul Back To School Post Covid realizat de MKOR Consulting în parteneriat cu 

Unitatea de Cercetare în Educație din cadrul Centrului Național de Politici și 

Evaluare în Educație arată că majoritatea părinților preferă revenirea la cursurile 

față în față. Datele prelevate de studiu arată ca 55% dintre părinți preferă revenirea 

la școală față în față, dar 31% dintre părinți preferă scenariul mixt, în timp ce 14% 

dintre aceștia preferă scenariul la distanță. Studiul a fost realizat în perioada 26 

iulie - 3 august 2020, de către MKOR Consulting în parteneriat cu Unitatea de 

Cercetare în Educație din cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în 

Educație, pe un eșantion de 1.067 de respondenți, reprezentativ pentru populația 

părinților care au cel puțin un copil înregistrat în sistemul educațional din România 

în anul școlar 2020-2021, după ciclul de învățământ al copilului, mediul de 

rezidență (rural - urban) și distribuție geografică (regiuni de dezvoltare).  

 Școala on-line a solicitat părinții, i-au adus practic aproape de școală, ei fiind, mai 

ales pentru copiii din învățământul preșcolar  și primar, facilitatori. Doar jumatate 

dintre elevi (Conform studiului Back To School Post Covid) folosesc singuri 

echipamentele și resursele necesare învățării la distanță. Legătura părinților cu 

școala a fost mai puternică în această perioadă, au avut posibilitatea să își observe 
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copiii, să ii controleze, să cunoască mai bine continutul sau dificultatea lecțiilor, 

canale prin care au avut șansa să trăiască alături de copii viața lor școlară și 

oportunitatea de a-i observa în contextul lor școlar iar acesta este un plus pe care 

școala on-line (situație de compromis din perioada pandemică) l-a adus elevilor și 

implicit școlii.  

  De asemenea, instrumentarea elevilor cu tehnici de operare pe diverse 

dispozitive și instrumente educaționale care see regăsesc în spațiul on line este un 

mare benefiu care se notează în dreptul elevilor și are drept izvor în perioada 

pandemică, în practicarea școlii on-line. 

 Putem să concluzionăm că școala on-line a adus beneficii pe termen lung școlii față 

în față. 

  Școala on-line iar apoi reîntoarcerea la școală față în față a adus in atenție o 

nouă provocare și anume reziliența scolară. Este vorba despre un proces de 

adaptare pozitivă într-o situație de risc. Copiii au nevoie de predictibiliate. Situția 

pandemică, în care riscul îmbolnăvirii era unul major iar  teama de boală a pătruns 

în rândul tinerilor, apoi închiderea școlilor, ruperea elevilor de ceea ce pentru ei era 

normal, distanțarea socială impusă, schimbările modului de a fi prezent la școală, 

sunt de natură să creeze perturbări în viața psihică a elevilor, motiv pentru care 

reziliența școlară a ajuns un subiect dezbătut. Este atât datoria școlii cât și a 

părinților să îi instrumenteze pe elevi cu competențe necesare depășirii situațiilor 

stresante și armonizării lor la noile situații fără să le scadă calitate vieții. Trebuie să 

învățăm elevii să fie sociabili, să ne asigurăm că au abilități congnitve și să  le 

devoltăm, să ne asigurăm că au o perspectivă pozitivă asupra viitorului lor, că se 

pot valoriza și pot recunoaște valoarea în ceilalți, că au capacitatea de autoreglare 

emoțională și comportamentală, că reușesc să facă față stresului, că pot lucra bine 

sub presiune, că pot fi membri valoroși intr-o echipă de lucru, că au abilități de 

rezolvare de probleme, că pot coordona un proiect de o complexitate adecvată 
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vârstei, că pot conduce o echipă de lucru, că au inițiativă și sunt creativi. Aproape 

toate aceste caracteristici le întâlnim în descrierea unui candidat ideal pentru o 

companie. Asta este ceea ce societatea are nevoie. Nu cantitate imensă de 

informație ci abilitatea de a lucra cu informații, de a le pune cap la cap, de a crea 

strategii, de se adapta rapid într-o situație căreia îi lipsește precedentul. Profilul 

tânărului absolvent seamănă cu această descrie a candidatului ideal? Are școala 

rolul de a amprenta elevilor aceste caracteristici? Răspunde școala acestor nevoi? 

 Discuția despre reziliență a devenit necesară în perioada considerată de risc, 

respectiv în timpul situației de urgență, impusă de Guvrnul Romăniei, în scopul 

prevenirii infectării cu virusul SARS COV-2. Iată un nou avantaj pe care școala 

față în față ar trebui să îl fructifice și să reflecteze în ce măsură poate ajuta elevul să 

fie rezilient și astfel el să devină ceea ce societatea are nevoie ca el să fie. 

 

4. Importanța școlii în satisfacerea nevoilor elevilor (Piramida 

lui Maslow) 
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 Abraham Maslow, psiholog umanist american, a realizat o ierarhie a nevoilor 

umane, cunosută sub denumirea "Piramida lui Maslow". 

 La baza piramidei sunt așezate nevoile primare, fără satisfacerea cărora omul 

nu ar putea supraviețui. Vorbim aici de nevoile apă, hrană, adăpost, nevoi 

fiziologice primare de supraviețuire. 

 Al doilea nivel al piramidei aparține nevoilor ce țin de siguranță personală. 

Se vorbește aici despre acea siguranță financiară care să îi asigure omului un 

confort psihic necesar funcționării sale optime, fară angoasele traiului de zi cu zi. 

 Pe a treia treaptă a piramidei sunt nevoile sociale de apartenență. la un grup 

social: familie, grup de prieteni, etc. 

 Al patrulea nivel al piramidei este dedicat nevoii de recunoaștere socială, 

încredere în sine și respect. 

 Ultimul nivel, conform lui Maslow, aparține nevoii de autorealizare, de 

depășire a propriilor limite, de atingere și depășire a propriului potențial. 

  Maslow arată că doar îndeplinindu-și nevoile de la baza piramidei, omul 

poate accede către satisfacerea următoarelor nevoi din următoarea treaptă și tot 

așa, până în vârful piramidei iar pentru a urca o treaptă superioară, condiția este 

ca omul să își asigure sau să simtă că și-a asigurat nevoile pe treapta pe care se 

află, dar, recunoaște psihologul american, există o intercorelație între nevoile 

ierarhizate și de sus în jos și de jos în sus.  
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Scopul studiului 

Studiul își propune analiza gradului de importanță pe care elevii Școlii 

Gimnaziale Nr. 1 Oituz îl alocă școlii în relație cu satisfacerea nevoilor lor 

confor Piramidei lui Maslow. 

Obiectiv general 

1. Identificarea impotanței pe care elevii claselor V-VIII ai Școlii Gimnaziale Nr. 

1 Oituz o alocă școlii în ceea ce privește satisfacerea nevoilor conform Piramidei 

lui Maslow 

Obiective specifice: 

1. Identificarea importanței pe care elevii claselor V-VIII ai Școlii Gimnaziale 

Nr. 1 Oituz o alocă școlii în ceea ce privește satisfacerea nevoilor de bază (apă, 

hrană, adăpost, nevoia d supraviețuire); 

2. Identificarea importanței pe care elevii claselor V-VIII ai Școlii Gimnaziale 

Nr. 1 Oituz o alocă școlii în ceea ce privește satisfacerea nevoii de a se afla în 

siguranță; 

3. Identificarea importanței pe care elevii claselor V-VIII ai Școlii Gimnaziale 

Nr. 1 Oituz o alocă școlii în ceea ce privește satisfacerea nevoii de a fi sănătos; 

4. Identificarea importanței pe care elevii claselor V-VIII ai Școlii Gimnaziale 

Nr. 1 Oituz o alocă școlii în ceea ce privește satisfacerea nevoii de a aparține 

unui grup social; 

5. Identificarea importanței pe care elevii claselor V-VIII ai Școlii Gimnaziale 

Nr. 1 Oituz o alocă școlii în ceea ce privește satisfacerea nevoii de a fi apreciat 

de familie; 

6. Identificarea importanței pe care elevii claselor V-VIII ai Școlii Gimnaziale 

Nr. 1 Oituz o alocă școlii în ceea ce privește satisfacerea nevoii de a fi apreciat 

de grupul de prieteni; 
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7.  Identificarea importanței pe care elevii claselor V-VIII ai Școlii Gimnaziale 

Nr. 1 Oituz o alocă școlii în ceea ce privește satisfacerea nevoii de autorealizare; 

8. Identificarea importanței pe care elevii claselor V-VIII ai Școlii Gimnaziale 

Nr. 1 Oituz o alocă școlii în ceea ce privește satisfacerea nevoii de a-i ajuta pe 

cei din jur; 

9. Identificarea măsurii în care percepția elevilor cu privire la importanța școlii 

în relație cu satisfacerea nevoilor lor conform Piramidei lui Maslow a fost 

modificată ca urmare a trecerii școlii în modulul on-line; 

10. Analiza modificării de percepție a elevilor față de importanța școlii după 

perioada în care școala s-a desfășurat în modulul on line. 
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Chestionar "Cât de importantă este școala pentru tine?" 
 

 Chestionarele sunt confidențiale, ele vor ajuta la realizarea unui studiu de 

către școala noastră, despre importanța școlii în percepția elevilor săi. Vă rugăm să 

dați atenție întrebărilor și să răspundeți sincer la toate întrebările! 

 

1. Cât de importantă consideri că este școala în ceea ce privește satisfacerea 

nevoilor tale de bază: apă, hrană, adăpost, nevoia de supraviețuire, etc 

□ Deloc importantă  □Puțin importantă  □Potrivit de importantă □Importantă 

□Foarte importantă 

 

2.Cât de importantă consideri că este școala în ceea ce privește satisfacerea nevoii 

tale de a te afla în siguranță (în cazuri de violență, abuz, dezastre naturale,război, 

etc) 

□ Deloc importantă  □Puțin importantă  □Potrivit de importantă □Importantă 

□Foarte importantă 

 

3. Cât de importantă consideri că este școala în ceea ce privește satisfacerea nevoii 

tale de a fi sănătos? 

□ Deloc importantă  □Puțin importantă  □Potrivit de importantă □Importantă 

□Foarte importantă 

 

4. Cât de importantă consideri că este școala în ceea ce privește satisfacerea nevoii 

tale de a aparține unui grup social (familie, prieteni) care să te iubească așa cum 

ești? 

□ Deloc importantă  □Puțin importantă  □Potrivit de importantă □Importantă 

□Foarte importantă 



15 
 

 

5. Cât de importantă consideri că este școala în ceea ce privește satisfacerea nevoii 

tale de a fi apreciat și respectat de familie? 

□ Deloc importantă  □Puțin importantă  □Potrivit de importantă □Importantă 

□Foarte importantă 

 

6. Cât de importantă consideri că este școala în ceea ce privește satisfacerea nevoii 

tale de a fi apreciat și respectat de grupul de prieteni/colegi/gașcă? 

□ Deloc importantă  □Puțin importantă  □Potrivit de importantă □Importantă 

□Foarte importantă 

7. Cât de importantă consideri că este școala în ceea ce privește satisfacerea nevoii 

de a fi tu insuți cea mai bună variantă a ta? (De a-ți atinge si depăși potențialul, de a 

performa.)? 

□ Deloc importantă  □Puțin importantă  □Potrivit de importantă □Importantă 

□Foarte importantă 

 

8. Cât de importantă consideri că este școala în ceea ce privește satisfacerea nevoii 

tale de a-i ajuta pe cei din jur? 

□ Deloc importantă  □Puțin importantă  □Potrivit de importantă □Importantă 

□Foarte importantă 

 

9. Dacă nu ar  fi existat pandemia generată de virusul SARS COV 2 iar școlile nu 

ar fi trecut în modulul de predare on-line, credeți că rspunsurile voastre ar fi fost 

diferite?  

□Da   □Nu  □Nu stiu 
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10. După închiderea școlilor în martie 2020, v-ați gândit măcar o dată că școala nu 

mai este la fel de importantă față de cum vi se părea a fi  înainte de pandemie? 

□Da   □Nu  □Nu stiu 

 

 Au fost chestionați 100 de elevi de gimnaziu din totalul de 118 înscriși ai 
Școlii Gimnaziale Nr.1 Oituz 

 

 

. 4.1 Importanța școlii în raport cu acoperirea nevoilor de  bază 

 3% dintre elevii Școlii Gimnaziale Oituz consideră că școala este nu este 

deloc importantă în relație cu satisfacerea nevoilor lor de bază (apă, adăpost, 

hrană, nevoia de supraviețuire) 

 16% dintre elevii Școlii Gimnaziale Oituz consideră că școala este puțin 

importantă importană în relație cu satisfacerea nevoilor lor de bază (apă, 

adăpost, hrană, nevoia de supraviețuire) 

 30% dintre elevii Școlii Gimnaziale Oituz consideră că școala este 

importantă în relație cu satisfacerea nevoilor lor de bază (apă, adăpost, hrană, 

nevoia de supraviețuire) 

 24% dintre elevii Școlii Gimnaziale Oituz consideră că școala este foarte 

importantă în relație cu satisfacerea nevoilor lor de bază (apă, adăpost, hrană, 

nevoia de supraviețuire) 
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Importanța școlii în raport cu acoperirea nevoilor de  bază 
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 Importanța școlii în raport cu nevoia elevilor de a se afla în 
singuranță (în cazuri de violență, abuz, dezastre naturale, 
război, etc) 

 15% dintre elevii claselor gimnaziale ale Scolii Gimnaiale Nr. 1 Oituz 
consideră că școala nu este deloc importantă în relație cu satisfacerea nevoii 
lor de a se afla în siguranță 

 16% dintre elevii claselor gimnaziale ale Scolii Gimnaiale Nr. 1 Oituz 
consideră că școala este puțin importantă în relație cu satisfacere nevoii lor 
de a se afla în siguranță 

 21% dintre elevii claselor gimnaziale ale Scolii Gimnaiale Nr. 1 Oituz 
consideră că școala este potrivit de importantă în relație cu satisfacere nevoii 
lor de a se afla în siguranță 

 20% dintre elevii claselor gimnaziale ale Scolii Gimnaiale Nr. 1 Oituz 
consideră că școala este importantă în relație cu satisfacere nevoii lor de a se 
afla în siguranță 

 28% dintre elevii claselor gimnaziale ale Scolii Gimnaiale Nr. 1 Oituz 
consideră că școala este foarte importantă în relație cu satisfacere nevoii lor 
de a se afla în siguranță 
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Importanța școlii în raport cu nevoia elevilor de a se afla în 
singuranță (în cazuri de violență, abuz, dezastre naturale, 
război, etc) 
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4.2 Importanța școlii în raport cu nevoia de a fi sănătos 

 7% dintre elevii claselor gimnaziale ale Școlii Gimnaziale Nr.1 Oituz 
consideră că școala nu este deloc importantă în raport cu nevoia lor de a 
fi sănătoși. 

  10% dintre elevii claselor gimnaziale ale Școlii Gimnaziale Nr.1 Oituz 
consideră că școala este puțin importantă în raport cu nevoia lor de a fi 
sănătoși. 

 26% dintre elevii claselor gimnaziale ale Școlii Gimnaziale Nr.1 Oituz 
consideră că școala este  potrivit de importantă în raport cu nevoia lor de 
a fi sănătoși 

 34% dintre elevii claselor gimnaziale ale Școlii Gimnaziale Nr.1 Oituz 
consideră că școala este importantă în raport cu nevoia lor de a fi 
sănătoși 

 23% dintre dintre elevii claselor gimnaziale ale Școlii Gimnaziale Nr.1 
Oituz consideră că școala foarte importantă în raport cu nevoia lor de a fi 
sănătoși 
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Importanța școlii în raport cu nevoia de a fi sănătos 
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4.3 Importanța școlii în raport cu nevoia de a aparține unui 
grup social 

 7% dintre elevii ciclului gimnazial al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz 
considera că școala nu este deloc importantă în raport cu satisfacerea 
nevoii lor de a aparține unui grup social 

 10% dintre elevii ciclului gimnazial al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz 
considera că școala este puțin importantă în raport cu satisfacerea nevoii 
lor de a aparține unui grup social 

 19% dintre elevii ciclului gimnazial al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz 
considera că școala este potrivit de importantă în raport cu satisfacerea 
nevoii lor de a aparține unui grup social 

 36% dintre elevii ciclului gimnazial al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz 
considera că școala este importantă în raport cu satisfacerea nevoii lor 
de a aparține unui grup social 

 30% dintre elevii ciclului gimnazial al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz 
considera că școala este foarte importantă în raport cu satisfacerea 
nevoii lor de a aparține unui grup social 
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Importanța școlii în raport cu nevoia de a aparține unui grup 
social 
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4.4 Importanța școlii în raport cu nevoia de a fi apreciat 

 4.4.1. Importanța școlii în raport cu nevoia de a fi apreciat de familie 

 7% dintre elevii ciclului gimnazial al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz 
consideră că școala nu este deloc importantă în raport cu nevoia lor de a fi apreciați 
de familie 

 17% dintre elevii ciclului gimnazial al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz 
consideră că școala este puțin importantă în raport cu nevoia lor de a fi apreciați de 
familie 

 24% dintre elevii ciclului gimnazial al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz 
consideră că școala este potrivit de importantă în raport cu nevoia lor de a fi 
apreciați de familie 

 20% dintre elevii ciclului gimnazial al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz 
consideră că școala  este  importantă în raport cu nevoia lor de a fi apreciați de 
familie 

 32% dintre elevii ciclului gimnazial al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz 
consideră că școala este foarte importantă în raport cu nevoia lor de a fi apreciați de 
familie 
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4.4.1. Importanța școlii în raport cu nevoia de a fi apreciat de 
familie 
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4.4.2. Importanța școlii în raport cu nevoia de a fi apreciat de 
grupul de prieteni 

 7% dintre elevii ciclului gimnazial al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz 
consideră că școala nu este deloc importantă în raport cu nevoia lor de a fi apreciați 
de grupul de prieteni 

 9% dintre elevii ciclului gimnazial al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz 
consideră că școala este puțin importantă în raport cu nevoia lor de a fi apreciați de 
grupul de prieteni 

 28% dintre elevii ciclului gimnazial al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz 
consideră că școala este potrivit de importantă în raport cu nevoia lor de a fi 
apreciați de grupul de prieteni 

 37% dintre elevii ciclului gimnazial al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz 
consideră că școala este importantă în raport cu nevoia lor de a fi apreciați de 
grupul de prieteni 

 19% dintre elevii ciclului gimnazial al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz 
consideră că școala este foarte importantă în raport cu nevoia lor de a fi apreciați de 
grupul de prieteni 
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Importanța școlii în raport cu nevoia de a fi apreciat de grupul 
de prieteni 
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4.5. Importanța școlii în raport cu nevoia de autodepășire 

 

 7% dintre elevii ciclului gimnazial al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz consideră 
că școala nu este deloc importantă în raport cu nevoia lor de autodepășire 

 9% dintre elevii ciclului gimnazial al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz consideră 
că școala  este puțin importantă în raport cu nevoia lor de autodepășire 

 21% dintre elevii ciclului gimnazial al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz consideră 
că școala este potrivit de importantă în raport cu nevoia lor de autodepășire 

 31% dintre elevii ciclului gimnazial al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz consideră 
că școala este importantă în raport cu nevoia lor de autodepășire 

 34% dintre elevii ciclului gimnazial al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz consideră 
că școala este foarte importantă în raport cu nevoia lor de autodepășire 
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Importanța școlii în raport cu nevoia de 
autodepășire 
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Importanța școlii în raport cu nevoia de a fi util, de a-i ajuta pe 
cei din jur 

 

 6% dintre elevii claselor gimnaziale ale Școlii Gimnaiale Nr. 1 Oituz 
consideră că școala nu este deloc importantă în raport cu nevoia lor de  
a-i ajuta pe cei din jur 

 11% dintre elevii claselor gimnaziale ale Școlii Gimnaiale Nr. 1 Oituz 
consideră că școala este puțin importantă în raport cu nevoia lor de  a-i 
ajuta pe cei din jur 

 21% dintre elevii claselor gimnaziale ale Școlii Gimnaiale Nr. 1 Oituz 
consideră că școala este potrivit de importantă în raport cu nevoia lor de  
a-i ajuta pe cei din jur 

 39% dintre elevii claselor gimnaziale ale Școlii Gimnaiale Nr. 1 Oituz 
consideră că școala este importantă în raport cu nevoia lor de  a-i ajuta 
pe cei din jur 

 23% dintre elevii claselor gimnaziale ale Școlii Gimnaiale Nr. 1 Oituz 
consideră că școala este foarte importantă în raport cu nevoia lor de  a-i 
ajuta pe cei din jur 
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Importanța școlii în raport cu nevoia de a fi util, de a-i ajuta 
pe cei din jur 
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5. Modificări de percepție a elevilor cu privire la importanța școlii 

după experiența școlii on-line 
 Elevii claselor V-VIII ai Școlii Gimnaziale Nr 1 Oituz au fost întrebați dacă 

 răspunsurile lor la itemii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 ar fi fost altele dacă școala nu 

 ar fi trecut prin experiența on-line.   

39% dintre elevii claselor V-VIII ale Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz declară că 
percepția lor vis-a-vis de importanța școlii în raport cu satisfacerea nevoilor 
lor a fost modificată în urma închiderii școlii fizice și comutarea acesteia în 
on-line 

31% dintre elevii claselor V-VIII ale Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz declară că 
percepția lor vis-a-vis de importanța școlii în raport cu satisfacerea nevoilor 
lor nu a fost modificată în urma închiderii școlii fizice și comutarea acesteia 
în on-line 

30% dintre elevii claselor V-VIII ale Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz declară că 
percepția lor vis-a-vis de importanța școlii în raport cu satisfacerea nevoilor 
lor a fost modificată în urma închiderii școlii fizice și comutarea acesteia în 
on-line 
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Modificări de percepție a elevilor cu privire la importanța școlii 
după experiența școlii on-line 
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 Elevii claselor V-VIII ai Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz au fost întrebați 
dacă închiderea școlii fizice și comutarea ei în modulul on-line ia făcut să se 
gândească că școala este mai puțin importantă, în raport cu satisfacerea 
nevoilor lor, decât o considerau a fi înainte de pandemie. Pentru 27% dintre 
ei, răspunsul a fost pozitiv, 49% au răspuns negativ, în timp ce 24% dintre 
aceștia nu au știut ce să răspundă.  
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 6. Concluzii 

 Studiul a fost realizat în al doilea semestru al anului școlar 2020-2021. 

 Au fost chestionați 100 de elevi de gimnaziu din totalul de 118 înscriși ai 
Școlii Gimnaziale Nr.1 Oituz. 

 1. Elevii claselor gimnaziale ai Școlii Gimnaziale Nr 1, consideră, în proporție 
de 27%, că nu mai consideră școala a fel de importantă în ceea ce privește 
satisfacerea nevoilor lor, după experiența școlii on-line. Altfel spus, comutarea în 
modul on-line a școlii i-au determinat pe 27% dintre elevi sa își modifice în sens 
negativ părea conform căreia școala este importantă în relație cu satisfacerea 
nevoilor lor.   

 2. Doar 24% dintre elevii claselor V-VIII ale Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz 
consideră școala ca fiind foarte importantă în relație cu satisfacerea nevoilor lor 
de bază. 

 3.  În ceea ce privește nevoia de a se afla în siguranță doar  24% dintre elevii 
claselor gimnaziale ale Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz  declară că școala este foarte 
importantă.  

 4. In proporție 32% elevii de gimnaziu ai Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz 
consideră că școala este foarte importantă în corelație cu nevoia lor de a fi 
sănătoși. 

 5. Foarte importantă este școala pentru 32% dintre elevii claselor V-VIII ai 
Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz în ceea ce privește nevoia lor de a fi apreciați de 
familie. 

 6. În ceea ce privește nevoia de apartenență la un grup social a elevilor din 
clasele V-VIII ai Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz, școala este foarte importantă în 
proporție de 30% 

 7. Elevii claselor gimnaziale ai Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz au răspuns în 
proporție de 37% că școala este foarte importantă în relație cu nevoia lor de a fi 
apreciați de grupul de prieteni.  
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 8. În proporție de 34% elevii Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz au răspuns că 
școala este foarte importantă în relație cu nevoia lor de autodepășire. 

 9. În proporție de 23% elevii Școlii Gimnaziale Nr. 1 Oituz au declarat că 
școala este foarte importantă atunci când vorbim despre nevoia lor a-i ajuta pe cei 
din jur.  

 10. Nevoia de a fi apreciați de grupul de prieteni îi depermină în cea mai 
mare proporție pe elevii claselor gimnaziale din cadrul Școlii Gimnziale Nr 1 Oituz 
să declare că școala este foaarte importantă.  
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