
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

   
"Transmedia: a new narrative that involves communication and education towards the future classroom”. Code: FFE3C1BF395156B2 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Permissions beyond the scope of this license may be 
available at educationtransmedia@gmail.com 

STUDIU PENTRU ELEVII CARE FOLOSEC 
 INSTRUMENTE TIC SI RETELE SOCIALE 

 
 
Sondajul la care veti raspunde este parte dintr-o cercetare mai ampla a proiectului ‘Comunicare 
si Educatie cu privire la Transmedia’ din cadrul proiectului Erasmus+ , al carui scop este sa stie 
sa utilizeze instrumente TIC si retele sociale de catre elevi, parintii lor si personalul didactic din 
scolile ce participa in proiect. Raspunsurile sunt anonime si vor fi folosite doar in scop de 
cercetare.	
.	
 
 

1. Varsta  -  15  16  17  18 +18 
 

2. Sex – M / F 
 

3. Anul scolar – (acesta depinde de fiecare scoala) 
 

4. Ai făcut cursurile scolii primare în aceeasi tara? Da / Nu 
 

5. Cati membrii sunt in  familia principala? 2 3 4 5 +5 
 

6. Ai linie de domiciliu al familiei?  Da / Nu 
 

7. Ai telefon celular?  Da / Nu 
 

8. Ai calculator de birou personal?  Da / Nu 
 

9. Ai laptop personal? Da / Nu 
 

10. Ai tableta personala? Da / Nu 
 
 
I) Intrebari despre contextualizare: 
 

11. Iti plac instrumentele TIC?   
o Da (daca alegeti aceasata optiune, raspunde la intrebarea 13 si apoi treceti la 

intrebarea14) 
o Nu (daca alegeti acesata optiune, raspunde la intrebarea 13 si apoi treceti la 

intrebarea14) 
o Niciun raspunsr/Nu stiu  daca alegeti aceasata optiune,  sariti  intrebarea 13 si 

apoi raspundeti  la intrebarea14) 
	

 
12. Dacă ai răspuns Da mai sus, de ce este asa? (alege toate opțiunile care se aplica) 

o Sunt importante pentru educatia mea scolara 
o Ma tin la curent  
o Imi cresc productivitatea cand studiez 
o Sunt utile sa pastez o relatie buna cu oamenii  
o Ajung sa fiu mai bine informat despre lucruri.  
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o Altele 
 

13. Daca ai raspuns  ‘Nu’ la intrebarea  11, de ce nu? (alege toate opțiunile care se aplica) 
o Imi distrag atentia in educatia scolara 
o Interfereaza cu mediul meu privat 
o Imi scad productivitatea cand studiez 
o Obtin exces de informatii 
o Pot provoca situatii de hartuire 
o Altele 

 
14. Frecventa folosirii telefonului celular catre telefon (folosind linia telefonica): 

o Zilnic 
o 2-3 ori pe saptamana 
o Cel putin odata pe saptamana 
o 2-3 ori pe luna 
o Frecventa redusa 
o Niciodata 
o Nu raspund / Nu stiu 

 
15. Frecvența de utilizare a telefonului mobil pentru a căuta pe internet (Google, ziare, 

site-uri web), fără a lua în considerare rețelele sociale:: 
o Zilnic 
o 2-3 pe saptamana 
o Cel putin odata pe saptamana 
o 2-3 ori pe luna 
o Frecventa redusa 
o Niciodata 
o Nu raspund / Nu stiu 

 
16. Frecvența de utilizare a telefonului mobil pentru a efectua apeluri telefonice gratuite 

sau videoapel (prin programe cum ar fi Whatsapp, Viber, Skype):): 
o Zilnic 
o 2-3 pe saptamana 
o Cel putin odata pe saptamana 
o 2-3 ori pe luna 
o Frecventa redusa 
o Niciodata 
o Nu raspund / Nu stiu 

 
17. Frecvența de utilizare a telefonului mobil pentru a te conecta pe retelele sociale (de 

exemplu Facebook, Twitter, Instagram ...): 
o Zilnic 
o 2-3 pe saptamana 
o Cel putin odata pe saptamana 
o 2-3 ori pe luna 
o Frecventa redusa 
o Niciodata 
o Nu raspund / Nu stiu 
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18. Cate dispozitive are familia tinand cont de desktop-uri, laptop-uri, telefoane mobile si 

tablete ???? 
o Niciunul 
o 1-2 dispozitive 
o 3-4 dispozitive 
o 5-6 dispozitive 
o 7-8 dispozitive 
o 9-10 dispozitive 
o Mai mult de 10 dispozitive 

 
19. Ai conexiune la internet acasă (fără a lua în considerare datele mobile)?  Da/ Nu 

 
20. Ce tip de conexiune ai la Internet? (selecteaza toate optiunile care se aplică in 

contextul tau). 
o ADSL 
o Cablu 
o Linie telefonica prin cablu 
o Wifi 
o Alte sisteme  
o Nu raspund / Nu stiu 

 
21. Ce servicii folosesti când navighezi on-line? (selecteaza pe acelea care se aplică in 

contextual tau). 
o Instant mesaj (ca  Messenger). 
o Ascultand muzica ori vizionand filme video on line 
o Căutarea de informații în scop de studii sau de muncă 
o Trimitere/Primire e-mails 
o Descarcare fisiere 
o Cautare de informatii pentru divertisment 
o Jucand jocuri online 
o Aces la media  (presa, radio sau TV) 
o Participand la bloguri 
o Chatt pe webcams 
o Participand la forumuri 
o Cumparaturi Online  

 
22. Clasifica de la  1-5 urmatoarele dispozitive audiovizuale în funcție de cantitatea de 

timp în care le utilizezi zilnic, având în vedere faptul că 5 este cel mai utilizat si 1  
cel mai puțin utilizat. Dacă nu ai acest dispozitiv sau dacă nu-l utilizezi, marcheaza-l 
cu 0 

o Televizor 
o Laptop 
o calculator 
o telefon celular 
o Tableta 
o Consola Jocuri Video (Wii, PlayStation, PSP, Xbox…) 

 
II) Pe retele sociale utilizat/efecte: 
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23. Esti participant pe retele de socializare? Da / Nu (Daca raspunsul este  ‘Nu’, mergi la  
Sectiunea  III in acest sondaj) 
 

24. Clasifica următoarele rețele sociale în funcție de utilizarea lor, având în vedere că 3 
este un consum regulat, 2 este o utilizare ocazională si 1 este o utilizare reziduala. 
Dacă nu știi  sau nu utilizezi oricare dintre următoarele rețele, marca cu 0. 

o Tuenti 
o Messenger 
o YouTube 
o Facebook 
o MySpace 
o Twitter 
o Chats Web 
o Google+ 
o Snapchat 
o Pinterest 
o LinkedIn 

 
25. Cat de des participi la rețelele sociale? 

o Zilnic 
o 2-3 ori pe saptamana 
o Cel putin odata pe saptamana 
o 2-3 ori pe luna 
o Frecventa scazuta 
o Niciodata 
o Nu raspund / Nu stiu 

 
26. Dacă ați răspuns "zilnic", la  intrebarea de mai sus, câte ore pe zi, aproximativ, 

folosesti rețelele sociale? 
o Mai putin de 1 ora 
o De la  2 la 3  ore 
o De la  3 la 4  ore 
o Mai mult de  5 ore 

 
27. De cat timp folosesti  retelele sociale ? 

o Mai putin de 6 luni 
o Intre 6 luni si 1 an  
o  Intre 2 si 3 ani  
o Intre 4 si 5 ani 
o Intre 6 si 7 ani 
o Mai mult de 7 ani 
o Nu raspund / nu stiu 

 
28. Ce dispozitiv folositi pentru a accesa retelele sociale? (selectați pe cele care se aplică) 

o Desktop 
o Laptop 
o Telefon celular 
o Consola jocuri Video  
o TV 
o Tableta 
o Alte dispozitive 
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29. Alegeti locurile în care vă aflați atunci când participati la rețele sociale, prin 

intermediul WiFi (cele ce nu folosesc "date mobil" 
o Acasa 
o Casele prietenilor 
o Casele rudelor 
o Scoala 
o Biblioteca publica 
o Spatii publice cu  WIFI 
o Centre cibernetice(cu plata) 
o La locul de munca 
o Prin telefonul celular (cu  WIFI) 

 
30. Alege locurile în care va aflati, atunci când participati la rețele sociale atunci când 

sunteti online, folosind datele de telefonie mobilă (cele ce , nu folosesc WiFi) 
o Acasa 
o Casele prietenilor 
o Casele rudelor 
o Scoala 
o Biblioteca publica 
o Spatii publice cu  WIFI 
o Centre cibernetice(cu plata) 
o La locul de munca 
o Prin telefonul celular (cu  WIFI) 

 
31. Folosesti retelele sociale catre … (alege pe cele care se aplica): 

o Pentru a fi in contact cu prietenii cu care va vedeti frecvent 
o Pentru a fi in contact cu prieteni cu care va vedeti rar 
o Faceti planuri cu prietenii 
o Va faceti noi prieteni 
o Ca un spațiu pentru a vorbi despre subiecte particulare cu prietenii tăi 
o Pentru a fi informat cu ce se întâmplă în viața prietenilor mei " 
o Altele (specifica):  

 
32. Ce tip de date cu caracter personal furnizați, în scopul de a vă înscrie pe rețelele 

sociale? 
o Daca esti baiat sau fata 
o Numele tau 
o Varsta ta 
o Orasul tau de domiciliu 
o Adresa ta de e-mail  
o Scoala ta  / universitatea 
o Ce iti place si ce nu 
o Adresa postala 
o Numarul de telefon 

 
33. Cate contacte sau prieteni aveți în rețeaua sociala pe care o folositi cel mai mult? 

o De la 1 la 50 
o De la 51 la 100 
o De la 101 la 150 
o De la 151 la 200 
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o De la  201 la 250 
o De la  251 la 300 
o Mai mult de  300 
o Nu raspund /Nu stiu 

 
34. Care este opinia ta despre retelele sociale? 

o Foarte pozitiva 
o Pozitiva 
o Nici pozitiva nici negativa 
o Negativa 
o Foarte negativa 
o Nu raspund /Nu stiu 

 
35. Care sunt principalele motive pentru care prețuiesti rețelele sociale pozitiv? 

(Selecteaza toate opțiunile care se aplică in opinia ta) 
o Vorbitul 
o A fi in legatura cu prietenii 
o Este folositor sa stabilesc relatii si sa comunic mai bine cu lumea  
o Intalnesc oameni noi  
o Imi fac prieteni noi 
o Nu-mi cheltuiesc banii 
o Nu este nevoie sa platesc pentru a comunica  
o Vorbesc cu oameni pe care nu-i vad in mod frecvent 
o Este distractiv 
o Partajare 
o Schimb fotografii 
o Este usor si rapid de folosit 
o Este folositor sa aranjez intalniri fata in fata cu oameni 
o Fac aranjamente 
o Am posibilitatea sa fiu informat 
o Am posibilitatea sa discut cu rudele 
o Discutiile sunt private 
o Este de incredere. Este usor de vorbit. 
o Altele 
o Nu raspund / Nu stiu 

 
36. Care sunt principalele motive pentru care prețuiesti rețelele sociale negative? Alege 

opțiunile care se potrivesc cu părerea ta: 
o Hartuirea  online intre colegi sau cunostiinte 
o Utilizarea datelor mele cu scopuri negative 
o Probleme cu viata privata  
o Scaderea productivitatii atunci cand studiez  
o Acces la continut inadecvat  
o Altele 
o Nu raspund/Nu stiu  

 
37. Camera din casa ta unde folosesti calculatorul cel mai mult este:  

o Propria ta camera 
o O camera comua din casa ca de exemplu sufrageria 
o Intro camera de joaca , studio sau de folosinta a calculatorului 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

   
"Transmedia: a new narrative that involves communication and education towards the future classroom”. Code: FFE3C1BF395156B2 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Permissions beyond the scope of this license may be 
available at educationtransmedia@gmail.com 

o Intro camera comuna cu a fratelui / surorii 
o In camera fratelui sau a surorii 
o In camera parintilor  
o In niciun loc  in particular 

 
38. Crezi că participarea la rețelele sociale are un efect pozitiv în cadrul studiilor pe care 

le efectuezi  în prezent? Da / Nu?  
 

39. Daca ai  ‘Da’ la intrebarea anterioara, care sunt beneficiile? 
§ Verificarea informatiei pentru a studia 
§ Contactarea colegilor de clasa 
§ Verificarea informatiei despre activitatea din clasa si/sau examene 
§ Partajarea de informatii pentru studiu 
§ Obtinerea de informatii despre scoala 
§ Accesarea informațiilor de care aveți nevoie rapid 
§ Extinderea cunostiintelor mele in general 
§ Devin capabil sa-mi ajut colegii de clasa 
§ Altele 

 
40. Credeți că participarea la rețelele sociale are un efect negativ în studiile actuale? Da / 

Nu 
 

41. Daca raspunsul la intrebarea anterioara este ‘Da’, care crezi ca sunt efectele negative? 
§ Pierdere de prea mult timp(in loc sa studiez) 
§ Distractie / concentratia pierduta  
§ Dependenta /a fi prins de ele 
§ Vizitarea paginilor nepotrivite 
§ Intalnirea de oameni nepotriviti 
§ Posibile pericole, din cauza acordarii de prea multe date cu caracter personal 
§ Probleme de ortografie 
§ Infectarea calculatorului cu virusi 
§ Izolare 
§ Posibile trucuri 
§ Altele 
§ Nu raspund/Nu stiu 

 
42. Te-ai  simțit vreodată hărțuit în rețelele sociale? Da / Nu 

 
43. Stii vreun coleg de clasă care s-a simțit hărțuit în rețelele sociale? Da / Nu 

 
44. Ai întâlnit vreodată personal pe cineva pe care l-ai  întâlnit pe chat sau  pe rețele 

sociale? Da / Nu 
 

45. Vizitezi pagini cu continut sexual? Da / Nu 
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III) În ceea ce priveste relatiile de familie care  traiesc împreuna în aceeasi casa: 

 
46. Credeți că participarea la rețelele sociale are un efect pozitiv în relațiile de familie 

cu rudele care locuiesc în casa ta? Da / Nu 
 

47. În cazul în care la fosta întrebare răspunsul este "Da", care sunt aceste efecte pozitive 
pentru tine? 

§ Să pastrezi legătura cu familia ta (astfel încât să nu se rupa) 
§ Fiind capabil de a comunica cu rudele care trăiesc departe 
§ Îmbunătătire / a face comunicarea între rude mai buna 
§ Căutarea de informații utile pentru familie 
§ Partajarea de divertisment cu alte rude 
§ Fiind in legatura cu familia in excursii 
§ Partajarea de informatii cu alte rude 
§ Imbunatatirea relatiilor intre parinti si copii 
§ Aratand lucruri noi familiei 
§ Altele 
§ Nu raspund/Nu stiu 

 
48. Credeți că participarea la rețelele sociale are un efect negativ asupra relațiilor de 

familie cu rudele care locuiesc în casa ta? Da / Nu 
 

49. Dacă la fosta întrebare răspunsul este "Da", care sunt acele efecte negative pentru 
tine? 

§ Interpretări gresite, neînțelegerile, argumentete 
§ Expunerea familiei mele pe net prin intermediul imaginilor 
§ Pierderea contactului personal / Izolare 
§ Amenintari / Hartuire 
§ Dependenta 
§ Apar conversatii nepotrivite 
§ Efectuarea de date personale publice 
§ Saracirea comunicarii 
§ Contactul cu personae nepotrivite  
§ Influenta rea 
§ Pierdere de timp 
§ Accesul la informații nedorite / pagini neadecvate 
§ Trucuri/ Este periculosTricks  
§ Altele 

 
50.  În general vorbind, crezi că părinții tăi au același nivel de cunostințe în ce în ceea 

ce priveste Internet, aplicații, rețele și dispozitive sociale? Da / Nu 
 

51. În cazul în care răspunsul la întrebarea anterioară este "Nu", crezi că nivelul lor este 
mai bun sau mai rau decât al tau? Mai bun / rau 
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52. Cand mergi la culcare, iti deconectezi telefonul celular? Da/Nu 
 

53. La ce ora obisnuiesti sa te deconectezi de la Internet? 
§ La 20h 

La 21h 
§ La 22h 
§ La 23h 
§ La 24h 
§ La 1h am 
§ la 2h am 
§ Mai tarziu de  3h am 

 
54. Dacă primesti o notificare pe telefonul tău mobil atunci când dormi, te trezesti si 

răspunzi la mesaj? Da / Nu 
 

55. Când sunteti la masa de prânz sau cină cu familia,  folosiți telefonul mobil atunci când 
stati  la masă? Da / Nu 

 
56. Alegeți un dispozitiv din lista de mai jos fara de care nu puteti trăi mai mult de o zi: 

§ Laptop 
§ Calculator 
§ Tableta 
§ Telefon mobil 
§ Consola de jocuri (Wii, PlayStation, PSP, Xbox…) 
§  Pot sta o zi intreaga fara ele 
§ Altele 

 
57. Iti platesti factura telefonului tau personal , sau parintii tai? Eu / Parintii mei 

 
58. Ai descarcat vreodata filme sau fotografii violente? Da / Nu 

 
59. Ai trimis sau primit vreodata orice fotografii sau filme pornografice? Da / Nu 

 
IV) În ceea ce priveste coabitarea în scoala, relațiile dintre colegii de clasă si cadrele didactice 
si ca un instrument de învatare: 
 

60. În scoală, se utilizează un laptop ca un instrument pentru a urma cursurile? Da / Nu 
 

61. Dacă aveți un telefon mobil, se utilizează în timpul orelor de clasă? Da / Nu 
 

62. În cazul în care răspunsul la întrebarea anterioară este afirmativ, alegeti pentru ce-l 
utilizați: 

§ Vorbit//Chat cu colegii de clasa 
§ Vorbit/Chat cu prietenii care nu sunt în sala de clasă în acelasi moment, 
§ Vorbit/Chat cu rudele 
§ Incarc fotografii si filme pe retelele sociale 
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§ Joc jocuri care nu sunt pe telefon 
§ Jocuri online 
§ Navighez pe internet in general 
§ Convorbiri 
§ Altele 

 
63. În general vorbind, credeți că profesorii au același nivel de cunostinte în ce în ceea ce 

priveste Internetul, aplicații, rețele  sociale si dispozitive ? Da / Nu 
 

64. În cazul în care răspunsul la fosta întrebare este "Nu", crezi că nivelul lor este mai bun 
sau mai rau decât al tau? Mai bun / rau 

 
65. Doriți ca profesorii vostrii sa  integreze  rețelele sociale ca platforme de comunicare 

si de lucru în clasă? 
§ Da (daca alegeti aceasta optiune, raspundeti la intrebarea 66 si sariti la 68) 
§ Nu (daca alegeti aceasta optiune, sariti la intrebarea 67) 
 

66. Dacă ați răspuns "Da" la fosta întrebare, de ce asa? (Alegeti trei optiuni pe care le 
considerați cele mai importante) 

§ Aceasta ar îmbunătăți rezultatele mele academic 
§ As intelege mai bine subiectele 
§ Contactarea grupului de clasă în orice moment 
§ Contactarea profesorului în orice moment 
§ Mi-as exprima opiniile mai bine 
§ As fi mult mai interest de subiecte 
§ Altele 

 
67. Dacă ați răspuns "Nu"  la intrebarea  65, de ce nu? (alege toate optiunile care se 

aplică) 
§ Hărțuirea de la colegii de clasă 
§ Cineva s-ar putea folosi de  informațiile mele cu scop negativ 
§ Probleme private 
§ Scăderea productivității în studiile mele 
§ A nu fi capabil de a ma deconecta de la școală 
§ De aceea munca mea creste, datorita  legăturii permanente între profesor si 

colegii de clasă 
§ Altele 

 
68. Credeți că scoala voastra este la curent cu noile tehnologii (săli de clasă digitalizate, 

programe curriculare care integrează instrumentele TIC, comunicare 2.0 ...)? Da / Nu 
 
 
 


