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Introducere și mize ale programului de evaluare a intervenției 

Proiectul „Scena Creativ la Sat” și-a propus să contribuie, în esență, la reducerea decalajelor 

de acumulare educațională dintre copiii din grupuri vulnerabile și ceilalți, privilegiați de soartă. 

Studiile au arătat că în România cel puțin două categorii de copii sunt expuși unui risc mai 

ridicat de părăsire timpurie a școlii și, în cazul celor care continuă să frecventeze școala, unui 

risc de acumulări educaționale mai redus: copiii săraci din mediul rural și care provin din familii 

monoparentale sau fără părinți acasă.  

În România aproximativ 45% din populație trăiește în mediul rural. Condițiile de viață în mediul 

rural sunt semnificativ mai dificile decât în mediul urban. De exemplu, accesul la infrastructura 

de sănătate, la oportunitățile de muncă înalt retribuite, la condiții moderne de locuire 

(canalizare, apă curentă, încălzire) este mai dificil în mediul rural decât în mediul urban. 

Prevalența sărăciei și un standard de viață mai scăzut fac din mediul rural un context mult mai 

puțin favorabil învățării, achiziției de cunoștințe și de abilități care să poată fi ulterior utilizate 

în viața de adult, pe piața muncii sau în relațiile economice. În principiu, există, la fel ca în 

mediul urban, o rețea școlară în toate localitățile rurale din România, cu spațiu dedicat 

învățării, cu cadre didactice angajate și plătite pentru a furniza cunoaștere și abilității 

generațiilor tinere. Însă, dincolo de acest aspect, ceea ce diferă fundamental este calitatea 

infrastructurii și a resurselor umane implicate în actul educațional. Un post în mediul rural este 

mai puțin atractiv pentru cadrele didactice bine pregătite, care sunt nevoite adesea să facă 

naveta dintr-o altă localitate. Contextul social mult mai marcat de sărăcie, de nevoi, este de 

multe ori o sursă de de-motivare suplimentară. Salariile cadrelor didactice sunt modeste și, în 

plus, nu există niciun fel de stimuli instituționali fixați pentru a atrage cadre didactice de 

calitate pentru a preda în școli mediul rural, pentru a se implica la un nivel superior în procesul 

educațional al copiilor de aici. Tocmai de aceea, adesea, școlile din mediul rural au la catedră 

profesori suplinitori (un fel de profesori cu contract temporar, în lipsa identificării unui cadru 

didactic pregătit deplin pentru această poziție) sau profesori care predau fără o prea mare 

motivație în a obține rezultate școlare merituoase cu elevii. În plus, în mediul rural capacitatea 

de suport oferită de familie este scăzută – din cauza sărăciei, nivelului educațional mai redus 

etc. Acest tablou este completat și de fenomenul  mult mai extins în mediul rural al emigrației 

părinților pentru găsirea unor oportunități de muncă – în alte localități urbane din România 
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sau, mai ales, în străinătate. Studiile au arătat impactul negativ al emigrării părinților în 

străinătate asupra educației copiilor rămași acasă. 

Pe de altă parte clivajele sociale (inclusiv la nivelul acumulărilor educaționale) dintre romi și 

ne-romi sunt cunoscute din semnalele lansate de Comisia Europeană, studiile de specialitate 

sau literatura dedicată. Romii, ca urmare a unei istorii marcate de discriminare și marginalizare 

socială, au atât un standard de viață semnificativ mai redus comparativ cu ceilalți, dar sunt, 

încă, și victime predilecte ale manifestării unor stereotipuri negative la adresa lor, concretizate 

în forme de discriminare (inclusiv școlară) și excluziune socială.  

Având în vedere aceste considerente, intervenția proiectului „Scena Creativ la Sat” derulată 7   

comunități rurale din România este mai mult decât binevenită. Intervenția se dorește a fi una 

pilot, care să sprijine nivelul acumulărilor educaționale ale elevilor vulnerabili de gimnaziu 

(clasele V-VIII) din aceste școli și tranziția lor către ciclul educațional imediat superior, liceul. 

În cadrul proiectului au fost realizate o serie de activitati din sfera educatiei prin cultura – 

activitati adresate celor 120 de copii beneficiari si profesorilor coordonatori: training profesori 

coordonatori, oferirea unui ghid de implementare a proiectului, consultanta in implementarea 

proiectului, ateliere pentru copii in cadrul Caravanei Magia educatiei la Sat – Corlatel 

Mehedinti si Tabara CELS in ONLINE. 

Proiectul a prevăzut și un proces de evaluare a impactului intervenției derulate, cu rolul de a 

evidenția lecțiile învățate, modalități de îmbunătățire a efectelor unei astfel de intervenții în 

viitor și, eventual, de a promova acest gen de intervenție la nivel public astfel încât să devină 

parte a politicilor publice educaționale de care să beneficieze toți copiii vulnerabili din 

România.  

Proiectul a fost gândit a se derula pe parcursul unui an școlar, în perioada martie--octombrie 

2020. Datele care au stat la baza studiului de impact au fost colectate în perioada martie 2020, 

respectiv perioada septembrie-octombrie 2020, în acord cu metodologia de evaluare a 

impactului, pentru a evalua efectele directe ale intervenției la nivelul acumulărilor 

educaționale ale copiilor. Pe baza comparației datelor obținute în perioada de început a 

intervenției și la finalul intervenției am extras concluzii asupra relevanței și eficacității 

intervenției derulate. 
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I. Aspecte metodologice ale evaluării impactului intervenției 

Evaluarea impactului unei intervenții specifice trebuie să răspundă unor provocări specifice, 

evidențiate în literatura de specialitate. În primul rând este necesar a compara situația 

beneficiarilor intervenției suport înainte ca aceasta să aibă loc cu situația de la finalul 

intervenției. Trebuie astfel urmărită, în timp, evoluția beneficiarilor cel puțin din momentul t0, 

la începutul intervenției, până la momentul t1, când intervenția s-a încheiat – dar chiar și 

ulterior, într-un moment t2, deoarece efectele se pot manifesta o perioadă mai mare de timp, 

chiar și după încheierea intervenției efective.  

Deși este necesar, nu este însă suficient a compara evoluția situației beneficiarilor din 

momentul inițial până în momentul când intervenția se termină. Se poate întâmpla ca o 

anumită evoluție să fie explicată prin fenomene sau manifestări sociale independente de 

intervenția pusă în act în cadrul proiectului. O anumită politică publică în sfera educațională, 

o măsură guvernamentală sau o criză economică poate avea un impact pozitiv sau negativ 

asupra evoluției situației beneficiarilor, independent de efectele intervenției proiectului. Este 

nevoie, așadar, a compara evoluția grupului de beneficiari ai proiectului cu evoluția unui grup 

de persoane similare ca profil socio-demografic cu al beneficiarilor, dar care nu primesc suport 

sau nu sunt influențate deloc în urma implementării proiectului – așa numitul grup de control.  

Comparând evoluția beneficiarilor, în timp, cu evoluția non-beneficiarilor (grup control) în 

aceeași perioadă de timp, putem evidenția impactul și influența manifestată de intervenția 

proiectului. În plus mai trebuie să ne asigurăm că instrumentul de măsurare a situației 

beneficiarilor (performanța elevilor în cazul nostru) este obiectiv și similar în fiecare din 

momentele în care este utilizat. Este util, de asemenea, să înregistrăm și date socio-

demografice ale beneficiarilor și non-beneficiarilor pentru a urmări, pe anumite subcategorii 

ale acestora, impactul proiectului.  

Având în vedere considerentele de mai sus, pentru a evalua impactul proiectului „Scena 

Creativ la Sat” s-au aplicat chestionare standardizate la începutul proiectului și finalul 

intervenției, atât în rândul elevilor beneficiari ai proiectului, cât și în rândul unor elevi non-

beneficiari, din una din școlile în care intervenția a avut loc. 
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Analiza s-a derulat doar în rândul elevilor cărora li s-au aplicat chestionare atât în primul val al 

studiului, la începutul intervenției, cât și în valul II, la finalul acesteia. Nu s-au aplicat 

chestionare în valul II elevilor care au terminat ciclul gimnazial și au mers la liceu. Datele vor fi 

prezentate comparativ în rândul elevilor beneficiari ai proiectului care au participat la ambele 

valuri ale studiului (95 de elevi), respectiv în rândul elevilor non-beneficiari, grup control al 

studiului (9 elevi non-beneficiari participanți la ambele valuri ale studiului). O limită a 

rezultatelor de care suntem conștienți este dată de numărul mic de elevi din grupul de control.   

II. Atitudinii, opinii și profilul socio-demografic al elevilor 

Profilul socio-demografic al beneficiarilor și al elevilor din grupul de control 

Datele ne arată faptul că o parte semnificativă dintre elevii participanți la valul I nu au mai 

participat și la valul II al studiului: în cazul elevilor din grupul de control  rata de menținere în 

studiu a fost de 52,9% (9 din 17 elevi incluși în grupul de control au participat la ambele valuri 

ale cercetării), iar în cazul elevilor beneficiari rata de menținere în studiu a fost de 77,2% - vezi 

tabelul următor. Pierderile de la valul I la valul II se explică în principal prin faptul că elevii de 

clasa a VIII-a la momentul derulării valului I nu au mai fost incluși în studiul în valul II întrucât 

au plecat din unitatea școlară către liceu.  

Dintre beneficiarii proiectului care au participat la valul I al cercetării 28,5% sunt de gen 

masculin, iar în rândul grupului control ponderea a fost de 76,5%. Dintre elevii beneficiari 

24,4% au părinți a căror mamă are cel mult studii gimnaziale și doar 17,1% dintre aceștia 

provin din familii în care educația mamei este universitară sau postuniversitară; doar 12,2% 

dintre tații elevilor beneficiari au studii superioare, în vreme ce 19,5% dintre tații elevilor 

beneficiari au cel mult studii gimnaziale.  

În cazul elevilor incluși în grupul de control putem remarca faptul că 41,2% dintre aceștia 

provin din familii în care mama are cel mult studii gimnaziale și nici unul nu se află în situația 

în care mama sau tatăl are studii superioare.  

Aceste date ne arată că dintre elevii beneficiari ai proiectului un număr important provin din 

familii cu un nivel ridicat de vulnerabilitate (educație parentală redusă) – fiind bine cunoscut 

faptul că nivelul educației parentale condiționează definitoriu nivelul educației copiilor și 

reușita școlară a acestora.  
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Grup Control 

In grupul de control, nonbeneficiar In grupul de interventie, beneficiar 

Count Column N % Count Column N % 

Participare_val1_val2 Val 1 8 47,1% 28 22,8% 

Val 2 0 ,0% 0 ,0% 

Val 1 + Val 2 9 52,9% 95 77,2% 

Subtotal 17 100,0% 123 100,0% 

Genul Baiat 13 76,5% 35 28,5% 
Fata 4 23,5% 87 70,7% 
NS/NR 0 0% 1 ,8% 
Subtotal 17 100,0% 123 100,0% 

Care este ultima 
şcoală absolvită de 
mama ta? 

Fără şcoală 0 ,0% 2 1,6% 
Şcoală primară 1 5,9% 4 3,3% 
Gimnaziu 6 35,3% 24 19,5% 
Şcoală profesională ori de 
meserii  

6 35,3% 11 8,9% 

Liceu 0 ,0% 45 36,6% 
Şcoală post-liceală (inclusiv 
colegiu) sau de maiştri 

0 ,0% 4 3,3% 

Studii superioare / facultate 0 ,0% 20 16,3% 
Studii post-universitare 0 ,0% 1 ,8% 
NȘ/NR 4 23,5% 11 8,9% 
Nu este cazul (orfan, crescut în 
case de copii) 

0 ,0% 1 ,8% 

Subtotal 17 100,0% 123 100,0% 

Care este ultima 
şcoală absolvită de 
tatal tau? 

Fără şcoală 0 ,0% 1 ,8% 

Şcoală primară 1 5,9% 3 2,4% 

Gimnaziu 0 ,0% 20 16,3% 

Şcoală profesională ori de 
meserii 

3 17,6% 15 12,2% 

Liceu 8 47,1% 40 32,5% 

Şcoală post-liceală (inclusiv 
colegiu) sau de maiştri 

1 5,9% 2 1,6% 

Studii superioare / facultate 0 ,0% 14 11,4% 

Studii post-universitare 0 ,0% 1 ,8% 

NȘ/NR 4 23,5% 25 20,3% 

Nu este cazul (orfan, crescut în 
case de copii) 

0 ,0% 2 1,6% 

Subtotal 17 100,0% 123 100,0% 

 

Datele colectate ne mai arată faptul că, dintre copii beneficiari ai proiectului, doi au dizabilități 

(nici unul dintre elevii care au alcătuit grupul de control). Unul din cinci elevii beneficiari 

(21,3%) sunt și solicitanți de bursă socială, iar ponderea elevilor în situație similară dintre elevii 

din grupul control este de 17,6%. Dintre elevii beneficiari 17,1% provin din familii 

monoparentale (față de 11,8% în cazul elevilor din grupul de control). Datele colectate ne mai 

arată că la începutul proiectului 9% dintre elevii beneficiari se aflau în întreținerea bunicilor 

sau a altor membrii ai familiei decât părinții – vezi tabelul următor.  
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Grup Control 

In grupul de control, nonbeneficiar In grupul de interventie, beneficiar 

Count Column N % Count Column N % 

Copilul are dizabilități cu dosar 
DGASPC sau CES cu certificat de 
orientare CJRAE? 

Da 0 ,0% 2 1,6% 

Nu 13 76,5% 111 90,2% 

NR 4 23,5% 10 8,1% 

Subtotal 17 100,0% 123 100,0% 

Pentru copil s-a întocmit dosarul 
pentru bursă socială, pentru 
acordarea gratuită de rechizite sau 
pentru alte forme de ajutor, 
indiferent dacă beneficiaz de 
acestea sau nu (restricții 
financiare)? 

Da 3 17,6% 26 21,3% 
Nu 10 58,8% 87 71,3% 
NR 4 23,5% 9 7,4% 
Subtotal 17 100,0% 122 100,0% 

Copilul provine din familie 
monoparentală? 

Da 2 11,8% 21 17,1% 
Nu 11 64,7% 92 74,8% 
NR 4 23,5% 10 8,1% 
Subtotal 17 100,0% 123 100,0% 

Copilul se află în întreținerea 
bunicilor sau a altor membri ai 
familiei? 

Da 1 5,9% 11 9,0% 
Nu 12 70,6% 102 83,6% 
NR 4 23,5% 9 7,4% 
Subtotal 17 100,0% 122 100,0% 

 

Impactul proiectului la nivelul atitudinilor și opiniilor elevilor 

În cadrul proiectului am investigat și modul în care elevii se simt în spațiul școlar. Majoritatea 

elevilor (peste 90%) au declarat că școala este un loc unde le face plăcere să meargă în ”foarte 

mare” sau ”mare măsură” – vezi graficul următor. Nu sunt însă diferențe semnificative în 

răspunsul elevilor de la un val la altul al studiului (începutul intervenției versus la finalul 

intervenției) ceea ce indică faptul că proiectul nu a influențat opinia elevilor în această 

privință.  

Crosstab 

Grup Control 

Ce părere ai? Şcoala în care înveţi este un loc în care îţi face 
plăcere să mergi? Total 

Foarte mare 
măsură 

Mare 
măsură Mică măsură NȘ/NR  

In grupul de 
control, 
nonbeneficiar 

Val Baseline val 1 Count 5 4   9 

% within Val 55,6% 44,4%   100,0% 

Endline val 2 Count 5 4   9 

% within Val 55,6% 44,4%   100,0% 

Total Count 10 8   18 

% within Val 55,6% 44,4%   100,0% 

In grupul de 
interventie, 
beneficiar 

Val Baseline val 1 Count 65 22 4 4 95 

% within Val 68,4% 23,2% 4,2% 4,2% 100,0% 

Endline val 2 Count 65 25 1 4 95 

% within Val 68,4% 26,3% 1,1% 4,2% 100,0% 

Total Count 130 47 5 8 190 

% within Val 68,4% 24,7% 2,6% 4,2% 100,0% 

Total Val Baseline val 1 Count 70 26 4 4 104 

% within Val 67,3% 25,0% 3,8% 3,8% 100,0% 

Endline val 2 Count 70 29 1 4 104 

% within Val 67,3% 27,9% 1,0% 3,8% 100,0% 

Total Count 140 55 5 8 208 

% within Val 67,3% 26,4% 2,4% 3,8% 100,0% 
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Studiul a sondat și gradul în care proiectul a influențat modul în care elevii se înțeleg cu colegii 

lor de clasă/școală. Și în acest caz majoritatea elevilor declară că ”școala este un loc în care se 

înțeleg bine cu colegii lor de clasă/școală” (peste 90% sunt ”în foarte mare măsură” sau ”mare 

măsură” de acord cu acest lucru); între cele două momente (la începutul și finalul intervenției 

din proiect) în care elevii au fost întrebați cu privire la acest aspect nu există diferențe 

semnificative statistic, deși se remarcă o anumită creștere a ponderii elevilor din grupul 

beneficiarilor care se declară de acord ”în foarte mare măsură” cu acest aspect. În concluzie, 

proiectul pare a nu fi avut un impact semnificativ în această privință.  

Aceste concluzii sunt de înțeles având în vedere faptul că, din cauza pandemiei de coronavirus, 

activitatea școlară față în față a fost suspendată și interacțiunea directă dintre elevi nu a mai 

avut loc. În acest context proiectul și intervenția nu s-au mai putut derula conform planificării 

inițiale. 

Crosstab 

Grup Control 

Ce părere ai? Şcoala în care înveţi este un loc în care te 
înțelegi bine cu colegii tăi de clasă/școală? Total 

Foarte mare 
măsură 

Mare 
măsură 

Mică 
măsură NȘ/NR  

In grupul de 
control, 
nonbeneficiar 

Val Baseline val 1 Count 7 1 0 1 9 

% within Val 77,8% 11,1% ,0% 11,1% 100,0% 

Endline val 2 Count 5 3 1 0 9 

% within Val 55,6% 33,3% 11,1% ,0% 100,0% 

Total Count 12 4 1 1 18 

% within Val 66,7% 22,2% 5,6% 5,6% 100,0% 

In grupul de 
interventie, 
beneficiar 

Val Baseline val 1 Count 58 26 6 5 95 

% within Val 61,1% 27,4% 6,3% 5,3% 100,0% 

Endline val 2 Count 64 21 6 4 95 

% within Val 67,4% 22,1% 6,3% 4,2% 100,0% 

Total Count 122 47 12 9 190 

% within Val 64,2% 24,7% 6,3% 4,7% 100,0% 

Total Val Baseline val 1 Count 65 27 6 6 104 

% within Val 62,5% 26,0% 5,8% 5,8% 100,0% 

Endline val 2 Count 69 24 7 4 104 

% within Val 66,3% 23,1% 6,7% 3,8% 100,0% 

Total Count 134 51 13 10 208 

% within Val 64,4% 24,5% 6,3% 4,8% 100,0% 

Un alt aspect de interes a fost nivelul aspirațiilor educaționale ale elevilor. Pentru a surprinde 

acest aspect am întrebat elevii cât de mult își doresc să urmeze liceul – vezi graficul următor. 

Cei mai mulți dintre respondenți își doresc mult sau foarte mult să urmeze liceul, dar în această 

privință proiectul nu a manifestat un efect direct – ponderea celor care se exprimă astfel la 

începutul proiectului este similară cu cea de la finalul proiectului – vezi tabelul următor. Și în 

privința aspirației de a urma o facultate lucrurile stau similar – opiniile elevilor nu s-au 

schimbat în urma derulării proiectului.  
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Crosstab 

Grup Control 

Cât de mult îţi doreşti să urmezi liceul? 

Total Foarte mult Mult NS/NR 

In grupul de 
control, 
nonbeneficiar 

Val Baseline val 1 Count 5 4  9 

% within Val 55,6% 44,4%  100,0% 

Endline val 2 Count 6 3  9 

% within Val 66,7% 33,3%  100,0% 

Total Count 11 7  18 

% within Val 61,1% 38,9%  100,0% 

In grupul de 
interventie, 
beneficiar 

Val Baseline val 1 Count 83 11 1 95 

% within Val 87,4% 11,6% 1,1% 100,0% 

Endline val 2 Count 81 10 4 95 

% within Val 85,3% 10,5% 4,2% 100,0% 

Total Count 164 21 5 190 

% within Val 86,3% 11,1% 2,6% 100,0% 

Total Val Baseline val 1 Count 88 15 1 104 

% within Val 84,6% 14,4% 1,0% 100,0% 

Endline val 2 Count 87 13 4 104 

% within Val 83,7% 12,5% 3,8% 100,0% 

Total Count 175 28 5 208 

% within Val 84,1% 13,5% 2,4% 100,0% 

 

Datele prezentate mai sus nu sunt neapărat surprinzătoare, proiectul  nu și-a propus să 

influențeze direct aspirațiile elevilor privind continuarea studiilor sau ambianța școlară în 

general – aceste se constituiau mai degrabă ca un efect indirect al proiectului. Totuși, 

prezentarea acestor rezultate este utilă din perspectiva unor viitoare intervenții care ar 

permite diversificarea metodelor de intervenție și a obiectivelor acestora. 

 

Un alt aspect a cărui evoluție a fost surprinsă în cadrul evaluării este gradul în care notele sunt 

considerate un mijloc de a reuși în viață. Datele colectate în studiu ne arată un fapt interesant, 

la finalul proiectul ponderea elevilor beneficiari care consideră că rezultatele școlare sunt 

”foarte importante” pentru a reuși în viață a scăzut semnificativ statistic la 57.9% față de 

74.7% la finalul proiectului (deși în rândul non-beneficiarilor ponderea a rămas relativ 

constantă). Această evoluție este una dificil de explicat, probabil este și un efect al suspendării 

cursurilor față în față ca urmare a pandemiei de coronavirus. În orice caz acordarea unei 

importanțe ridicate notelor și rezultatelor școlare nu este neapărat un fapt pozitiv, diminuarea 

importanței notelor pentru reușita în viață în percepția elevilor poate reflecta lărgirea 

orizontului acestora care au căpătat conștiința unor noi mecanisme și zone de influență a 

reușitei școlare extra-școlare (suportul familial, perseverența, exploatarea talentului într-un 

anumit domeniu de învățare, nu la toate materiile școlare etc.) – vezi tabelul următor.  
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Crosstab 

Grup Control 

Cât de importante consideri că sunt rezultatele școlare/notele 
obținute la școală pentru a reuși în viață? Total 

Foarte 
important 

Destul de 
important 

Puțin 
important NS/NR  

In grupul de 
control, 
nonbeneficiar 

Val Baseline val 1 Count 7 2   9 

% within Val 77,8% 22,2%   100,0% 

Endline val 2 Count 9 0   9 

% within Val 100,0% ,0%   100,0% 

Total Count 16 2   18 

% within Val 88,9% 11,1%   100,0% 

In grupul de 
interventie, 
beneficiar 

Val Baseline val 1 Count 71 22 0 2 95 

% within Val 74,7% 23,2% ,0% 2,1% 100,0% 

Endline val 2 Count 55 33 3 4 95 

% within Val 57,9% 34,7% 3,2% 4,2% 100,0% 

Total Count 126 55 3 6 190 

% within Val 66,3% 28,9% 1,6% 3,2% 100,0% 

Total Val Baseline val 1 Count 78 24 0 2 104 

% within Val 75,0% 23,1% ,0% 1,9% 100,0% 

Endline val 2 Count 64 33 3 4 104 

% within Val 61,5% 31,7% 2,9% 3,8% 100,0% 

Total Count 142 57 3 6 208 

% within Val 68,3% 27,4% 1,4% 2,9% 100,0% 

 

Întrebați care este relevanța rezultatelor școlare și a notelor pentru a fi fericit, se manifestă 

de asemenea o oarecare tendință în rândul elevilor (nesemnificativă statistic) de a acorda la 

finalul proiectului un rol mai redus notelor și rezultatelor școlare în atingerea fericirii; este, 

dintr-o anumită perspectivă, o dovadă de maturizare a elevilor și de creștere a orizontului de 

înțelegere a realității sociale – vezi tabelul următor.  

 

Grup Control 

Cât de importante consideri că sunt rezultatele școlare/notele 
obținute la școală pentru a fi fericit? Total 

Foarte 
important 

Destul de 
important 

Puțin 
important 

Deloc 
important NS/NR  

In grupul de 
control, 
nonbeneficiar 

Val Baseline val 1 Count 4 2 2  1 9 

% within Val 44,4% 22,2% 22,2%  11,1% 100,0% 

Endline val 2 Count 4 4 1  0 9 

% within Val 44,4% 44,4% 11,1%  ,0% 100,0% 

Total Count 8 6 3  1 18 

% within Val 44,4% 33,3% 16,7%  5,6% 100,0% 

In grupul de 
interventie, 
beneficiar 

Val Baseline val 1 Count 36 43 11 1 4 95 

% within Val 37,9% 45,3% 11,6% 1,1% 4,2% 100,0% 

Endline val 2 Count 31 36 19 2 7 95 

% within Val 32,6% 37,9% 20,0% 2,1% 7,4% 100,0% 

Total Count 67 79 30 3 11 190 

% within Val 35,3% 41,6% 15,8% 1,6% 5,8% 100,0% 

Total Val Baseline val 1 Count 40 45 13 1 5 104 

% within Val 38,5% 43,3% 12,5% 1,0% 4,8% 100,0% 

Endline val 2 Count 35 40 20 2 7 104 

% within Val 33,7% 38,5% 19,2% 1,9% 6,7% 100,0% 

Total Count 75 85 33 3 12 208 

% within Val 36,1% 40,9% 15,9% 1,4% 5,8% 100,0% 
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Lucrurile stau similar atunci când analizăm evoluția opiniei elevilor cu privire la rolul 

rezultatelor școlare/notelor în a obține tot ce își doresc: nu sunt diferențe între cele două 

momente ale derulării studiului – vezi tabelul următor. 

Crosstab 

Grup Control 

Cât de importante consideri că sunt rezultatele școlare/notele 
obținute la școală pentru a avea tot ce îți dorești în viață? Total 

Foarte 
important 

Destul de 
important 

Puțin 
important 

Deloc 
important NS/NR  

In grupul de 
control, 
nonbeneficiar 

Val Baseline val 1 Count 4 3 1  1 9 

% within Val 44,4% 33,3% 11,1%  11,1% 100,0% 

Endline val 2 Count 8 1 0  0 9 

% within Val 88,9% 11,1% ,0%  ,0% 100,0% 

Total Count 12 4 1  1 18 

% within Val 66,7% 22,2% 5,6%  5,6% 100,0% 

In grupul de 
interventie, 
beneficiar 

Val Baseline val 1 Count 47 29 8 4 7 95 

% within Val 49,5% 30,5% 8,4% 4,2% 7,4% 100,0% 

Endline val 2 Count 46 31 8 5 5 95 

% within Val 48,4% 32,6% 8,4% 5,3% 5,3% 100,0% 

Total Count 93 60 16 9 12 190 

% within Val 48,9% 31,6% 8,4% 4,7% 6,3% 100,0% 

Total Val Baseline val 1 Count 51 32 9 4 8 104 

% within Val 49,0% 30,8% 8,7% 3,8% 7,7% 100,0% 

Endline val 2 Count 54 32 8 5 5 104 

% within Val 51,9% 30,8% 7,7% 4,8% 4,8% 100,0% 

Total Count 105 64 17 9 13 208 

% within Val 50,5% 30,8% 8,2% 4,3% 6,3% 100,0% 

 

Între cele două momente ale studiului datele ne arată că elevii nu și-au schimbat semnificativ 

percepția privind importanța de a avea, cândva, o afacere proprie.  

Crosstab 

Grup Control 

În ce măsură consideri că ar fi important pentru tine să încerci să 
ai, cândva, propria afacere? Total 

Foarte 
important 

Destul de 
important 

Puțin 
important 

Deloc 
important NS/NR  

In grupul de 
control, 
nonbeneficiar 

Val Baseline val 
1 

Count 5 2 1  1 9 

% within Val 55,6% 22,2% 11,1%  11,1% 100,0% 

Endline val 2 Count 7 0 2  0 9 

% within Val 77,8% ,0% 22,2%  ,0% 100,0% 

Total Count 12 2 3  1 18 

% within Val 66,7% 11,1% 16,7%  5,6% 100,0% 

In grupul de 
interventie, 
beneficiar 

Val Baseline val 
1 

Count 59 25 8 1 2 95 

% within Val 62,1% 26,3% 8,4% 1,1% 2,1% 100,0% 

Endline val 2 Count 59 23 6 0 7 95 

% within Val 62,1% 24,2% 6,3% ,0% 7,4% 100,0% 

Total Count 118 48 14 1 9 190 

% within Val 62,1% 25,3% 7,4% ,5% 4,7% 100,0% 

Total Val Baseline val 
1 

Count 64 27 9 1 3 104 

% within Val 61,5% 26,0% 8,7% 1,0% 2,9% 100,0% 

Endline val 2 Count 66 23 8 0 7 104 

% within Val 63,5% 22,1% 7,7% ,0% 6,7% 100,0% 

Total Count 130 50 17 1 10 208 

% within Val 62,5% 24,0% 8,2% ,5% 4,8% 100,0% 
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Opinia elevilor nu s-a modificat nici cu privire la importanța pe care o acordă elevii lucrului 

împreună cu alții, în echipă.  

Crosstab 

Grup Control 

În ce măsură consideri că ar fi important pentru tine să 
lucrezi bine împreună cu alții, în echipă? Total 

Foarte 
important 

Destul de 
important 

Puțin 
important NS/NR  

In grupul de 
control, 
nonbeneficiar 

Val Baseline val 
1 

Count 5 3 1  9 

% within Val 55,6% 33,3% 11,1%  100,0% 

Endline val 2 Count 4 5 0  9 

% within Val 44,4% 55,6% ,0%  100,0% 

Total Count 9 8 1  18 

% within Val 50,0% 44,4% 5,6%  100,0% 

In grupul de 
interventie, 
beneficiar 

Val Baseline val 
1 

Count 65 27 1 2 95 

% within Val 68,4% 28,4% 1,1% 2,1% 100,0% 

Endline val 2 Count 57 31 1 6 95 

% within Val 60,0% 32,6% 1,1% 6,3% 100,0% 

Total Count 122 58 2 8 190 

% within Val 64,2% 30,5% 1,1% 4,2% 100,0% 

Total Val Baseline val 
1 

Count 70 30 2 2 104 

% within Val 67,3% 28,8% 1,9% 1,9% 100,0% 

Endline val 2 Count 61 36 1 6 104 

% within Val 58,7% 34,6% 1,0% 5,8% 100,0% 

Total Count 131 66 3 8 208 

% within Val 63,0% 31,7% 1,4% 3,8% 100,0% 

 

 

Impactul proiectul a fost surprins și prin evoluția modului în care percep principala motivație 

de a învăța. În graficul următor putem remarca faptul că la începutul proiectului 17,9% dintre 

elevi nu au știut a indica care este cel mai important motiv pentru a învăța. La finalul 

proiectului, doar 2,1% au mai fost în situația de nu știi ce să răspundă la această întrebare. 

Este o diferență semnificativă pozitivă care se datorează, cel mai probabil, influenței 

intervenției puse în act în cadrul proiectului. O altă schimbare semnificativă vizibilă în rândul 

beneficiarilor este legată de ponderea celor care văd rostul învățării ca un mod de a dobândi 

o carieră profesională. Astfel, dacă în primul val al studiului 37,9% considerau că învață pentru 

a avea o carieră profesională, în valul II ponderea celor care gândesc astfel este de 56,8%; a 

scăzut de asemenea ponderea celor care consideră că principalul motiv pentru care învață 

este ”pentru că le place să învețe”.  
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Analiza de evaluare a proiectul a investigat și motivele pentru care elevii au participat la CLUB 

CELS. Principalul motiv invocat de elevii beneficiari este faptul că ”activitățile li s-au părut 

utile”: 46,3% au indicat că acesta este primul motiv pentru participarea la activități – vezi 

graficul următor. Al doilea motiv cel mai important a fost faptul că le-a plăcut activitățile 

derulate (24,2% au indicat acest motiv ca fiind cel mai important) iar al treilea motiv a fost 

faptul că le place de doamna profesoară care organizează activitățile (11,6% au indicat acest 

lucru). Un alt motiv care a contat pentru participarea la CLUB CELS a fost faptul că elevilor le-

au plăcut colegii care vin la club – 2,1% l-au indicat ca cel mai important motiv, 7,4% al doilea 

cel mai important motiv iar 41,1% au indicat acest motiv ca fiind al treilea cel mai important. 

13.70%

3.20%

12.60%

37.90%

14.70%

0.00%

17.90%
14.70%

3.20%

15.80%

56.80%

5.30%
2.10% 2.10%

Ca să obțin note 
bune

Ca să fiu apreciat de 
către ceilalți

Pentru a fi pregătit la 
examene/evaluarea 

națională

Pentru a avea o
carieră profesională
(o activitate care să
îmi aducă un venit)

Pentru că îmi place 
să învăț

Pentru că așa doresc 
părinții mei

Alt motiv NS/NR

Te rog îmi spui, în opinia ta, care este cel mai important motiv 
pentru a învăța în cazul tău? - grup elevi beneficiari, N=95

Baseline val 1 Endline val 2
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Majoritatea covârșitoare a elevilor beneficiari (nouă din zece, 91,3%) consideră că sprijinul 

primit în proiect le-a fost mai degrabă de ajutor, doar o minoritate (5,8%) consideră proiectul 

nu le-a folosit aproape deloc iar 2,9% nu au furnizat un răspuns la întrebare.  

 
 

17.90%

2.10%

4.20%

41.10%

2.10%

13.70%

10.50%

8.40%

15.80%

3.20%

0.00%

7.40%

3.20%

16.80%

34.70%

18.90%

13.70%

0%

0%

2.10%

2.10%

11.60%

24.20%

46.30%

NS

Alt motiv

Așa îmi cer părinții

Îmi plac colegii care vin la club

Nu am alte activități mai interesante de făcut acasă

Îmi place de doamna profesoară care organizează 
activitățile

Îmi plac activitățile derulate aici

Activitățile mi se par foarte utile

Care dintre aspectele următoare te fac să participi la CLUB CELS ?

Primul motiv Al doilea motiv Al treilea motiv

Mai degrabă de 
ajutor, 91.3%

Mai degrabă nu ți-a 
folosit aproape 

deloc, 5.8%

NS, 2.9%

Ai fost beneficiar al proiectului "Scena Creativ la Sat". Sprijinul primit în 
cadrul proiectului ți-a fost...?. N=104
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Cei mai mulți elevi beneficiari consideră că principalul avantaj obținut în urma 

participării la proiectul ”Scena Creativ la Sat” a constat în ”bucuria de a lucra cu ceilalți, 

dezvoltarea spiritului de echipă și abilităților de comunicare” – 39,4% s-au exprimat în acest 

sens – vezi graficul următor. Alți 26% dintre elevii beneficiari au considerat că principalul 

avantaj a fost faptul că ”au aflat lucruri noi și utile pentru viața în general”, 17,3% văd 

principalul avantaj în faptul că ”au căpătat mai multă încredere în posibilitățile lor” iar 11,5% 

cu indicat ca principal avantaj ”aflarea de cunoștințe noi care i-au permis să obțină rezultate 

mai bune la școală”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9%

3.8%

11.5%

17.3%

26.0%

39.4%

0.0% 5.0% 10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%

NS

Altele

Am aflat cunoștințe noi care mi-au permis să obțină 
rezultate mai bune la școală

Am căpătat mai multă încredere în posibilitățile mele

Am aflat lucruri noi utile pentru viața mea în general

Am avut bucuria de a lucra cu ceilalți și mi-am 
dezvoltat spiritul de echipă și abilitățile de 

comunicare

Care a fost principalul beneficiu/avantaj obținut în urma 
participării la proiectul "Scena Creativ la Sat"? N=104
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Am investigat în cadrul procesului de evaluare și condițiile elevilor beneficiari de a participa la 

educația de la distanță în perioada suspendării cursurilor școlare din cauza pandemiei de 

coronavirus. O treime dintre aceștia (34%) nu au avut laptop/calculator acasă, unul din patru 

(23%) nu au avut acces nelimitat la internet  iar unul din cinci (20%) nu au avut la dispoziție 

minute de convorbire telefonică nelimitate – vezi graficul următor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%

73%

72%

34%

23%

20%

7%

4%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

un laptop/calculator acasă

acces nelimitat la internet

minute de convorbire telefonică nelimitate

un laptop/calculator acasă acces nelimitat la internet
minute de convorbire telefonică

nelimitate

NS 7% 4% 8%

Nu 34% 23% 20%

Da 60% 73% 72%

În perioada suspendării cursurilor școlare din cauza 
pandemiei de coronavirus tu ai avut la dispoziție... N=104
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Studiul a mai arătat că aproape tuturor elevilor (97%) le-a lipsit relația directă cu colegii de 

școală în perioada suspendării cursurilor școlare, șapte din zece elevi (68%) s-au simțit mai 

triști decât de obicei în perioada suspendării cursurilor școlare iar 74% ar fi avut nevoie de mai 

multe posibilități acasă de petrecere a timpului liber – vezi graficul următor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97%

68%

74%

3%

31%

22%

0%

1%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

ai simțit că îți lipsește relația directă cu colegii de 
școală?

te-ai simțit uneori mai trist decât de obicei?

ți-ai dorit să ai mai multe posibilități acasă de 
petrecere a timpului liber (loc de joacă, cărți de citit, 

jocuri etc.)?

ai simțit că îți lipsește relația directă 
cu colegii de școală?

te-ai simțit uneori mai trist decât de 
obicei?

ți-ai dorit să ai mai multe posibilități 
acasă de petrecere a timpului liber 
(loc de joacă, cărți de citit, jocuri 

etc.)?

NS 0% 1% 4%

Nu 3% 31% 22%

Da 97% 68% 74%

În perioada cât au fost suspendate cursurile din cauza riscului 
de infectare cu coronavirus... N=104
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Studiul derulat a arătat și faptul că cel puțin opt din zece beneficiari ai proiectului (86,5%) au 

considerat că participarea la proiect i-a ajutat să facă față mai bine perioadei de întrerupere a 

cursurilor școlare – vezi graficul următor. 

 

 

 

Printre aspectele indicate de elevi care au creat cele mai mari neplăceri în perioada pandemiei 

au fost neînțelegerea lecțiilor în interacțiunea de la distanță, lipsa interacțiunii directe cu colegii, 

faptul că nu și-au putut întâlni prietenii – vezi mai jos lista de răspunsuri furnizate de elevi.  

Aspecte care au creat cele mai multe neplăceri în perioada suspendării cursurilor școlare 

ÎNTREBARE ADRESATĂ ÎN CHESTIONAR: Ce anume ți-a creat cele mai multe neplăceri în 

perioada suspendării cursurilor școlare? Spune-mi pe scurt cu cuvintele tale 

A fost oribil sa nu invat la scoala, doar pe telefon. 

Am fost deranjata ca nu am putut sa stau fata in fata cu colegii mei. 

Am fost nevoit sa impart telefonul cu cei 4 frati ai mei. 

Am invatat mai greu, nu m-am mai jucat cu colegii. 

Am simtit lipsa colegilor si a doamnei invatatoare 

Ca a trebuit sa fac orele pe internet. 

Ca acasa nu puteam invata. 

Ca facem scoala online. 

Ca nu am fost la scoala. 

Ca nu am mai putut sa ma vad cu colegii 

Ca nu am putut comunica atat de bine cu ceilalti colegi dar si prieteni 

Ca nu am putut iesi din casa. 

Ca nu am reusit sa mergem la scoala. 

Ca nu mi-am vazut colegii, prietenii. 

1.0%

12.5%

86.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

NS

Nu, nu m-a ajutat deloc

Da, m-a ajutat să fac față mai bine

Participarea la proiect te-a ajutat să faci față mai bine 
perioada de întrerupere a cursurilor școlare cauzate 

de pandemia de coronavirus? N=104
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Ca nu puteam merge la scoala si ca trebuia tot timpul sa stam in casa. 

Cele mai multe neplaceri au fost cauzate de neintelegerea lectiilor de la anumite materii 

Cele mai multe neplaceri mi-au creat neintelegerile lectiilor. 

Cele mai multe neplaceri mi-au fost create de lipsa relatiei directe cu colegii si profesorii. 

Cele mai multe neplaceri, in cazul meu, au avut loc din pricina neintelegerii tuturor lectiilor. 

Faptul ca am avut ore online, ceea ce a fost destul de dificil. 

Faptul ca am fost departe de colegii mei. 

Faptul ca copii din grupul din care faceau parte se comprotau urat. 

Faptul ca nu am avut internet. 

Faptul ca nu am fost cu colegii. 

Faptul ca nu am fost pregatitit pentru asa ceva. 

Faptul ca nu am inteles lectiile atat de bine. 

Faptul ca nu am inteles prea bine lectiile predate. 

Faptul ca nu am mai dat examenele. 

Faptul ca nu am putut sa imi vad colegii si profesorii fizic. 

Faptul ca nu am putut sa ma intalnesc fizic cu colegii de la scoala. 

Faptul ca nu m-am vazut cu colegii mei(doar online). 

Faptul ca nu mai puteam sa interactionez direct cu profesorii. 

Faptul ca nu mi-am vazut colegii. 

Faptul ca nu mi-am vazut profesorii si colegii. 

Faptul ca nu puteam lucra direct cu colegii si profesorii mei. 

Faptul ca nu reuseam sa inteleg tot ce mi se preda. 

Imi era dor de colegi si de doamnele profesoare. 

Imi pica internetul si nu intelegeam bine lectiile. 

Internet 

Lectiile erau mult mai grele de inteles. 

Lectiile erau mult mai greu de inteles. 

Lectiile nu le intelegeam indeajuns de bine 

Legatura cu colegii si profesorii a fost mult mai grea. 

Lipsa doamnei invatatoare si a colegilor. 

lipsa internetului 

M-a suparat virusul pentru ca mi-a dat viata peste cap. 

Mi-a fost dor de copii. 

Mi-a placut foarte mult la scoala. 

Mi-am dorit sa cooperez cu colegii si profesorii. 

Mi-au lipsit colegii si doamna invatatoare. 

Mi-au lipsit colegii, domnul învățător si discutiile cu colegii 

Mie mi-a displacut ca nu intelegeam asa de bine lectia. 

Neintelegerea totala a informatiilor prezentate. 

nimic 

Nu am avut posibilitatea de a ma vedea cu colegii, profesorii, prietenii, persoanele dragi si sa imi petrec 
timpul cu prietenii afara, la joaca 

Nu am avut posibilitatea sa inteleg lectiile la scoala. 

Nu am mers la scoala in format fizic si iesirea cu prietenii 

Nu am prea avut semnal si a fost rau. 

Nu am prea inteles la cursurile scolare online. 
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Nu am putut sa ies afara. 

Nu am putut sa ies din casa si sa ma joc cu prietenii. 

Nu am putut sa imi vad colegii 

Nu am putut sa imi vad colegii. 

Nu am putut sa imi vad prieteni. 

Nu am putut sa inteleg atat de bine la orele online. 

Nu am putut sa ma joc cu prietenii mei. 

Nu am putut sa ma joc cu prietenii. 

Nu am putut sa merg la scoala. 

Nu m-am putut intalni cu colegii. 

Nu m-am putut juca cu prietenii. 

Nu m-am putut vedea cu colegii. 

Nu mi-a placut ca a trebuit sa purtam masca si ca nu am putut sa stam cu colegii de banca. 

Nu mi-a placut ca nu am putut sa ies afara asa des. 

Nu mi-a placut ca nu mi-am vazut colegii. 

Nu mi-a placut ca s-au suspendat orele deoarece nu puteam sa ma joc cu colegii mei. 

Nu mi-a placut cand am avut COVID. 

Nu mi-a placut in perioada pandemiei ca nu dam mana cu colegii. 

Nu mi-a placut pentru ca nu avem timp pentru teme si pentru lucrurile personale. 

Nu mi-am mai vazut colegii si profesorii. 

Nu mi-au placut orele online, pentru ca nu intelegeam la fel. 

Nu puteam sa ma intalnesc cu colegii mei. 

Orele online au fost mai greu de inteles, in special la anumite materii. 

Orele online deoarece am avut probleme cu internetul. 

Pentru ca am primit mai multe teme decat de obicei. 

Purtarea mastii in spatii inchise. 

Scoala, colegii, tot ce faceam pana acum. 

Se intrerupea internetul. 

Statul in casa. 

Suspendarea cursurilor. 
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Concluzii 

Proiectul „Scena Creativ la Sat” și-a propus să contribuie, în esență, la reducerea decalajelor 

de acumulare educațională prin sprijin direcționat către copii din grupuri vulnerabile, din 

mediul rural, ale căror șanse educaționale sunt afectate de condiția familiei – un nivel 

educațional mai redus, familii monoparentale, marcate de sărăcie. Profilul socio-demografic 

al elevilor beneficiari confirmă faptul că aceștia s-au aflat, în măsură semnificativă, în această 

situație. 

Rezultatele intervenției sunt tributare, fără îndoială, contextului inedit în care proiectul s-a 

derulat, marcat de suspendarea activităților școlare față în față cauzate de pandemia de 

coronavirus. Datele au arătat că proiectul nu a avut un impact deosebit asupra gradului în care 

elevii se simt la școală sau se înțeleg cu colegii de clasă. Este de la sine înțeles acest lucru atâta 

vreme cât proiectul s-a derulat, în bună măsură, fără ca elevii să mai frecventeze spațiul școlar 

și să mai interacționeze direct unii cu alții. Proiectul nu a schimbat nici nivelul aspirațiilor 

elevilor în ce privește dorința de a urma liceul sau facultatea. Probabil, această dorință, este o 

funcție a rezultatelor școlare înregistrate de elev asupra cărora proiectul nu și-a propus un 

impact direct.  

Intervenția proiectului și-a pus totuși amprenta, se pare, asupra gradului în care elevii au 

evaluat importanța notelor pentru reușita în viață. La finalul proiectului elevii au valorizat în 

măsură semnificativ mai mică importanța notelor la școală pentru reușita în viață sau pentru 

a fi fericiți. Probabil au înțeles importanța și a altor factori care influențează destinul social al 

unei persoane.  

Intervenția proiectul pare că nu a avut un efect semnificativ nici asupra intenției elevilor de a 

avea cândva propria afacere și nici asupra importanței acordate pentru lucrul în echipă. Sunt 

aspecte care poate nu au fost suficient de explicit abordate în cadrul activităților formative 

organizate în proiect dar care ar putea fi, în viitor, mai accentuat dezvoltate. 

Un alt aspect asupra căruia se pare că proiectul a avut o influență pozitivă este percepția 

elevilor asupra rostului educației. Dacă la începutul proiectul aproximativ unul din șase elevi 

(17,9%) nu știau care este rostul învățării (nu au putut indicat cel mai important motiv pentru 

a învăța), la finalul proiectului procentul celor care nu au putut furniza un răspuns a scăzut la 

2,1%. De asemenea a crescut semnificativ ponderea elevilor care consideră că ”rostul învățării 
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este de a dezvolta o carieră profesională” (de la 37,9% la începutul proiectului la 56,8% la 

finalul acestuia) în detrimentul altor posibile motive precum ”plăcerea de a învăța”, ”pentru a 

obține note bune” sau ”pentru a fi apreciat de ceilalți”.  

Elevii beneficiarii au apreciat utilitatea activităților derulate în proiect, cel puțin unul din doi 

considerând că acesta a fost principalul motiv pentru care au participat la CLUB CELS. Alte 

motive foarte importante care au atras elevii la activitățile proiectului au fost atractivitatea 

activităților și a modului în care cadrele didactice au organizat activitățile. Cel puțin nouă din 

zece elevi beneficiari (91,3%) au considerat de ajutor sprijinul primit în proiect; 39,4% s-au 

bucurat lucrând cu ceilalți, și-au dezvoltat spiritul de echipă și abilitățile de comunicare iar 26% 

au considerat că au aflat lucruri noi utile pentru viața lor în general. 

Datele colectate au relevat și faptul că o pondere semnificativă dintre elevi au avut dificultăți 

în a participa la activitățile școlare la distanță având în vedere că unul din trei (33,7%) nu au 

avut la dispoziție un laptop/calculator acasă, unul din patru (23,1%) nu au avut acces la 

internet, iar unul din cinci (20,2%) nu a avut la dispoziție minute de convorbire nelimitată. În 

orice caz, 86,5% au declarat că participarea la proiect i-a ajutat să facă față mai bine perioadei 

de pandemie, 12,5% consideră că acest fapt nu i-a ajutat deloc iar 1% nu au știut să dea un 

răspuns.  

Studiul derulat a mai arătat și faptul că elevii au resimțit negativ perioade de suspendare a 

cursurilor școlare întrucât fiecare a simțit că îi lipsește relația directă cu colegii (97,1% s-au 

exprimat în acest sens), 68,3% s-au simțit mai triști decât de obicei iar 74% și-ar fi dorit să aibă 

mai multe posibilități de petrecere a timpului liber. Răspunsurile elevilor beneficiari cu privire 

la aspectul care a creat cele mai mari neplăceri în perioada pandemiei este tocmai faptul că 

au fost nevoiți să stea izolați, acasă.  

Astfel, deși proiectul s-a derulat într-un context diferit și imposibil de anticipat atunci când a 

fost planificat, acesta a avut anumite efecte pozitive care ar putea fi dezvoltate în viitor. În 

mod cert contextul pandemic ridică alte provocări specifice și nevoi elevilor care ar necesita o 

abordare viitoare distinctă. 

 

 

 


