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Acest raport sintetic prezintă rezultatele unei cercetări calitative ce a urmărit obținerea unei imagini generale 

privind interesele elevilor (în școală și în afara ei), precum și gradul în care această imaginea se suprapune cu 

percepția profesorilor privind preocupările elevilor. Scopul este de a ajuta cadrele didactice să imagineze, 

pentru copii și tineri, activități care să îi apropie mai mult de școală și să îi ajute în alegerile de viață. 

Cercetarea este derulată în contextul  proiectului ACCED. 

 

Metodologie 
Datele sunt colectate printr-un chestionar online autoadministrat (februarie – martie 2020). Datele sunt 

colectate de la eșantioane de disponibilitate, neprobabilistice. Elevii, respectiv profesorii, au primit un link 

către chestionar și au avut libertatea de a participa la studiu. Cu alte cuvinte nu putem purcede la generalizări. 

Putem însă să privim la tendințele generale, atunci când ele sunt clar schițate. Spre exemplu, putem vorbi 

despre o tendință majoritară atunci când toate 60-70% dintre răspunsuri converg în același sens. Sau putem 

vorbi despre absența acesteia atunci când nicio categorie de răspuns nu este cu mult mai importantă decât 

celelalte. 

Mai mult, pornind de la analiza textelor obținute prin întrebările deschise este posibilă construirea de ipoteze 

privind realitatea observată. 

Elevi - 93 de accesări, dintre care 54 au fost finalizate (74% băieți / 26% fete) 

Profesori - 24 răspunsuri, dintre care 17 au fost finalizate.  

 

Structura și logica raportului 
Am împărțit analiza in cinci părți: (1) temele de discuție dintre elevi, (2) activitățile de timp liber comune ale 

acestora, (3) preferințele de lectură și personajele cu care se identifică, (4) ce place la școală și ce este 

important în viața lor curentă, (5) răspunsurile la întrebările închise. 

Fiecare dintre ele caută să pună în oglindă reprezentările elevilor cu cele ale profesorilor despre elevi. Coerența 

acestor reprezentări este cheia de lectură pe care se bazează implicațiile schițate în raport, iar pe baza acestora 

sunt conturate recomandări în finalul fiecărui capitol. 

Un capitol final cuprinde 5 recomandări generale bazate pe această analiză. 

 

Temele de discuție 
Datele 
Temele de discuție dintre elevi definesc agenda intereselor acestora. Repetate zilnic, ele constituie ancorele 

esențiale de la care se poate porni comunicarea cu elevii. Spre exemplu, dacă elevii vorbesc despre viitor, este 

o idee bună să le povestești despre ce se va petrece cu ei în viitor. În cazul nostru, așa cum era de așteptat, 

aceasta se dovedește a fi o pistă cu slabă probabilitate de a fi productivă. 
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În schimb, fără a contrazice în vreun fel stereotipurile societale, jocurile (mai ales jocurile video) constituie 

elementul cheie derivat din răspunsurile elevilor pe care i-am rugat să ne spună despre ce vorbesc între ei. 

Al doilea calup de răspunsuri, mai puțin vizibil dar mai subtil este dat de activitățile de timp liber, altele decât 

jocurile. Vizibilitatea redusă este dată de eterogeneitate. Nu există o activitate de tip liber, alta decât jocurile, 

care să definească majoritar eșantionul de elevi investigat. Dar sunt destul de multe mențiuni la alte activități. 

Fiecare in sine preocupă prea puțini elevi pentru a forma o majoritate: relaționarea cu prietenii, diverse hobby-

uri, fotbalul. Fiecare in sine nu poate concura cu jocurile video și c cu jocurile in general (ultimele incluzând și 

jocurile video). Laolaltă, variile ale domenii de interes constituie o pondere de interes similară cu sfera 

jocurilor/jocurilor video. 

Al treilea domeniu larg de interes reflectat în discuțiile cu colegii este relaționat cu școala: teme, ore, note, 

școala ca întreg.  

În discuțiile elevilor, profesorii sunt neimportanți ca persoane, dar sunt relevanți prin rezultatul interacțiunilor 

cu elevii. 

 

Perspectivă elevi / perspectivă profesori  
Suprapunerea dintre reprezentările profesorilor despre ce discută elevii și ceea ce răspund elevii sunt parțiale. 

Jocuri, telefon, muzică, școală, filme sunt cuvintele cheie ale relatărilor cadrelor didactice. Doar primul termen 

indică o suprapunere perfectă. În rest, apare „școală” ca element comun, dar diferența față de elevi include 

absența activităților de timp liber. 

 

Implicațiile 
Ancora de comunicare în cazul elevilor, dacă e vorba de o comunicare care să trateze elevii ca pe un monolit, 

este constituită de jocurile video. Dar eterogeneitatea este destul de mare în cazul prezenței altor teme de 

discuție. Lăsând la o parte jocurile, judecând după frecvența de apariție a menționării diverselor alte activități 

de timp liber în răspunsurile elevilor, acestea sunt esențiale și definesc discuțiile dintre ei. La un loc, ele 

rivalizează cu jocurile, dar cum varietatea este mare, nu sunt pretabile ca ancore într-o comunicare ce țintește 

uniform întreaga populație de elevi. 

În schimb, în spiritul personalizării programelor sociale, a aducerii acestora mai aproape de populația țintă, 

este util să identificăm categorii tipice de elevi cărora să le adresăm mesaje individualizate. Ținând însă cont 

de dimensiunea redusă a eșantionului observat, se poate opta cel mult pentru o cale de mijloc: fără a identifica 

categorii distincte de populație țintă, se pot adresa mesaje în evantai, care să țintească potențialele grupuri 

majore de elevi. 

O astfel de strategie care ia parțial în considerare denormalizarea și căutarea de soluții personalizate ar putea 

să se bazeze pe temele de discuție secundare ca frecvență de apariție. Din acest punct de vedere ar trebui 

luată în considerare relaționarea cu grupul de prieteni, sau pe fotbal, ca element minor.  

Reprezentările în oglindă ale elevilor și profesorilor nu constituie o oglindire foarte fidelă. De aici o posibilă 

nevoie de a asigura o cunoaștere mai bună a elevilor de către cadrele didactice. 
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Activitățile elevilor 
Datele  
Întrebați despre ce fac împreună cu prietenii și colegii de la școală, elevii au oferit din nou o diversitate mare 

de teme, dominate de jocurile video/online. Din nou, este vorba însă doar de o aparentă dominare. O categorie 

de activități ce includ „ieșitul”, plimbarea, parcul, cafeneaua/sucul este la fel de relevantă precum jucatul 

online. Al treilea ax esențial este discutatul-în sine, dar să nu uităm că acesta este deja implicit în activitățile 

axului 2. 

Cu alte cuvinte avem o imagine simplă: pentru majoritatea este relevantă interacțiunea directă, ce conduce la 

discuție, și în subsidiar avem jocurile video/online ca tip de entertainment ce se petrece însă adesea împreună. 

 

Caseta 1. „Ce faceți împreună cu prietenii și colegii de la școală?” Exemple de răspuns 

„Discutam despre teme, exercitiile pe care le avem de facut si despre jocurile de pe calculator” 

“Ieșim la club, ne jucăm football, spargem semințe...” 

“Nu imi place sa ies pe afara si sa ma joc cu priatenii.” 

 

Este util să avem o imagine clară a acestor activități și a incidenței lor. Pentru o comparație mai simplă, prezint 

procentual incidența celor patru tipuri de activități menționate: jocurile (online/video) sunt menționate de 

31% dintre cei ce au răspuns. A petrece timp cu prietenii în interacțiune face-to-face, nemediată de jocuri, și 

prezentă în varii forme, este menționat de 43% dintre elevii chestionați care au oferit măcar un răspuns la 

această întrebare. Dacă ne referim exclusiv la acele tipuri de interacțiune care presupun ieșitul într-o locație 

de tipul restaurant/pub/cafenea/etc., acestea sunt menționate de către 21% din respondenți (atrag atenția că 

acești 21% sunt incluși în cei 43% de mai sus). Discutatul este apanajul a 47% dintre respondenți (această cifră 

include parțial pe cei 43% care menționau interacțiune face-to-face dedicată interacțiunii, plus pe cei care au 

menționat discutatul ca atare). 

Rezultatul răstoarnă stereotipul jocurilor video ca fiind dominate. În plus, indică absența unei activități 

preponderente. 

Este greu de spus dacă răspunsurile elevilor au acoperit întreaga sferă de activități. Acesta este, de altfel, 

dezavantajul major al folosirii de întrebări deschise: unii respondenți scriu mai mult, alții mai puțin și nu știm 

dacă absența unei variante de răspuns se datorează faptului că nu este de interes pentru respondent sau 

simplului fapt că nu a avut timp sau dispoziția necesară pentru a scrie mai mult. Cu această precauție în minte, 

este momentul să explorăm Tabelul 1. Peste jumătate dintre cei ce au răspuns nu au indicat jocurile 

(online/video), iar mai mult de o treime (19 din 54) nu au indicat nici jocurile nici socializarea. Un număr 

foarte mic (4 din 54) afirmă că fac ambele lucruri, și 21+14 care fac una dintre cele două tipuri de activități. 
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Tabelul 1. Suprapunerea activităților de tip „hanging out” cu jocurile online/video: număr de respondenți ce au indicat activități ce au 
putut fi încadrate în cele două tipuri 

 

hangingOut 

Total nu da 

Jocuri  

(online/video) 

nu 19 21 40 

da 14 4 18 

Total 33 25 58 

 
Desprindem de aici trei potențiale lumi: una în care contează jocurile; una în care contează ieșitul (socializarea) 

și una în care nu contează niciuna dintre cele două activități.  

În această a treia lume, extrem de importantă numeric, preocupările sunt diverse, iar eterogeneitatea mare. 

Faptul că nu au activități de grup de rezolvare a temelor ar trebui să îngrijoreze din punct de vedere al 

practicilor pedagogice, dar nu constituie obiectivul acestui raport. Problema eterogeneității este una 

complicată, pentru că nu oferă alternative simple de adresare acestui grup de elevi. 

 

Perspectivă elevi / perspectivă profesori  
Reprezentările profesorilor despre activitățile elevilor corespund în bună măsură spuselor elevilor; socializarea 

este în primplan, iar jocurile sunt și ele prezente. 

 

Implicații/recomandări 
Elevii se dovedesc a fi greu de cuprins într-un tipar, fără o activitate preponderentă comună. Chiar dacă revin 

trimiterile la jocuri video și activități ce presupun interacțiune directă (socializare, „ieșit împreună / hanging 

out”), pentru mulți dintre ei (o treime), acestea nu sunt lucruri pe care elevii le fac în viața de zi cu zi.  

 

Personaje preferate, cărți citite 
Datele 
Jumătate dintre cadrele didactice ce au răspuns la întrebările despre ce personaje preferă elevii și ce cărți citesc 

aceștia, au spus fie că nu știu, fie nu au răspuns la întrebare (în context, non-răspunsul poate avea tot sensul 

de „nu știu”). Aceasta spune mult: jumătate nu sunt conectați la lumea elevilor lor. În ce îi privește pe ceilalți, 

cei cu copii de vârsta gimnaziului sau liceului au fost aproape de răspunsurile elevilor, în timp ce restul sunt 

destul de îndepărtați de ceea ce au spus elevii. 

Pentru elevi, diversitatea este din nou mare. 25% au indicat un vlogger, streamer sau youtuber, câte 14-18% 

au indicat (1) personaje de roman, (2) actori sau personaje de film american, (3) vedete ale muzicii din 

România; (4) personaje sau jucători de jocuri video. Staruri sportive sau vedete ale muzicii internaționale sunt 

departe de aceste ultime categorii atrăgând ca menționare doar 7-9% dintre respondenți. Din nou, trebuie 

luate precauții legate de faptul că a nu menționa pe cineva nu înseamnă a îl agrea puțin sau a îl respinge. Pe 
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de altă parte, menționarea aceasta spontană spune care ar fi elementele cheie care nu ar da greș dacă ar fi 

purtătoare de mesaj. 

 

Tabelul 2. Potențiale asocieri între purtătorii de mesaj  

Ce personaje  

preferă  

Ce fac cu prietenii 

vlogger roman musicStarRO actorUS gamer 

jocuri 8 0 3 1 3 

hangingOut 7 1 4 6 2 

pub 4 0 0 3 1 

discutat 8 1 5 6 2 

Nici Hanging Out, nici jocuri 1 9 3 3 3 

 
Tabelul 2 pune în relație purtătorul de mesaj dezirabil cu activitatea menționată ca fiind realizată cu prietenii 

și colegii. Este interesantă mai ales comparația dintre primele două rânduri ale tabelului. Vloggerii sunt 

valorizați practic de oricine, dar nu și de cei care nu ies cu prietenii sau nu joacă jocuri. Amintesc faptul că 

aceștia constituie probabil o treime din eșantion. Remarcabil pentru ei este că purtătorul de mesaj ar putea fi 

un personaj de roman. Cum în câteva rânduri personajul cu pricina provine din lecturile de la clasă, nu este 

însă imposibil ca de fapt să discutăm despre o categorie de elevi pentru care nu există ancore certe: nu ies cu 

prietenii, nu joacă jocuri online, nu se identifică cu un erou oarecare. Cel mai probabil o astfel de categorie 

este cea de risc și ea ar trebui țintită în principal. 

Cărțile citite de elevi furnizează extrem de puțină variație. În fapt, eșantionul se împarte între cei ce nu citesc 

deloc (28%) și cei ce citesc cărți de aventură/acțiune/dramă/suspans (33%). Orice alt gen atrage maxim 7%. Cu 

alte cuvinte, vectorul esențial ar fi cărțile de aventură, în cazul în care un astfel de reper ar fi utilizat pentru 

comunicare. 

Perspectivă elevi / perspectivă profesori  

Dintre capitole analizate în acest raport, aici se manifestă cea mai mare discrepanță între viziunile celor două 

grupuri (elevi – cadre didactice). 
 

Implicații/recomandări 
Pentru zona vizibilă, purtătorul de mesaj care ar putea avea impact este vlogger sau youtuber. Vizibilitatea este 

definită aici prin imaginea publică asupra adolescenților, cea pe care o regăsim și în reprezentările profesorilor. 

Există însă o zonă, mai puțin omogenă, în care sunt relevante personaje de roman. Este posibil ca tocmai 

această zonă să includă un subgrup (care nu este sensibil nici la jocuri video, nici la timpul de calitate petrecut 

cu prietenii) cu risc mai ridicat de abandon școlar. 

Profesorii pot aborda subiecte care să facă referire la vloggeri/youtuberi (ca purtători de mesaj, potențiale 

modele etc.), dar recomandarea specifică este de a găsi ancore și purtători de mesaj pentru grupul de risc. 
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Lucrurile esențiale la școală și în viață 
Datele 
Telefonul, familia și prietenii sunt cele trei axe majore ce definesc ce și-ar lua elevii pe o insulă pustie. Pentru 

ei, telefonul are o valență instrumentală, nefiind important în sine. 

Lucrurile care nu plac la școală sunt legate de interacțiunea de tip tradițional, de lipsa de transparență în ce 

privește utilitatea materiei. Elementele pozitive sunt legate de pauze și socializare, dar și de câte o materie 

atractivă. 

 

Implicații/recomandări 
Ar fi important pentru managerii școlari să organizeze activitățile din școală în jurul acelor materii agreate de 

elevi. 

 

Recomandări generale 
1. Comunicarea profesor-elev depinde în mod fundamental de felul în care profesorul (adultul) 

este capabil să se plieze pe caracteristicile clientului său (elev, familie, societate). De aceea 
încurajăm profesorii să manifeste cât mai mult interes pentru aspectele (extrașcolare) sau 
potențiale modele (youtuberi, vloggeri, gameri, vedete) care îi preocupă pe elevi, să cunoască 
în amănunt temele de discuție, interesele, punctele favorite ale elevilor. 

2. Ancorele certe pentru a te adresa majorității elevilor sunt 1. socializarea cu prietenii, 2, 
jocurile video și 3. discuția despre școală. „Figurile publice” care prezintă interes pentru tineri 
sunt în principal vloggeri și în secundar cântăreți români, personaje de roman, actori 
americani, gameri. Potențialele modele extrase din cărți par să vină în general din zona cărților 
de aventuri/acțiune, deci acesta ar putea fi potențial punct de pornire a comunicării cu elevii. 

3. Socializarea este esențială la vârsta elevilor. Ea trebuie asociată cu școala, prin mesaje directe 
și implicite, prin proiecte extracurriculare, prin activități de grup de rezolvare a temelor în 
comun de mai mulți copii, prin încurajarea elevilor mai mari să îi ajute pe cei mai mici. În 
spiritul dezvoltării (personale și sociale) participative, elevii au nevoie să fie implicați în 
proiectele școlare, iar acest lucru se aplică încă și mai puternic la proiectele extracurriculare. 
Un potențial exemplu ar putea fi ca elevii să fie stimulați să genereze mini-tutoriale video prin 
care profesorii să învețe să joace diferite jocuri. 

4. În comunicarea curentă sunt de evitat exemplele negative, care s-au dovedit irelevante 
pentru elevi. 

5. Unele dintre recomandările de mai sus nu sunt aplicabile la elevii cu risc ridicat de a 
participa pasiv la educație sau chiar de abandon școlar. Ar fi utilă o investigare atentă a 
celor ce au cunoscut riscurile respective în trecutul apropriat și extinsă cunoașterea înainte 
de a căuta intervenții la nivelul acestora. 

 


