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I.

Introducere

Ultimul an a reprezentat o perioadă a schimbărilor de paradigmă pentru întreaga
societate, dar mai cu seamă pentru sistemul educațional, care a fost profund afectat
de pandemia COVID-19. Milioane de elevi și profesori din România au fost nevoiți să
se adapteze unor noi forme de predare și învățare, să limiteze interacțiunea din sala
de clasă, dar, în același timp, să rămână conectați la actul instructiv-educativ din spațiul
virtual.
Acum, odată cu redeschiderea unităților de învățământ în majoritatea
localităților din țară, Consiliul Național al Elevilor a lansat o consultare în rândul elevilor,
pentru a identifica, în linii mari, în ce măsură aceștia doresc să se vaccineze împotriva
COVID-19, dar și pentru a vedea care sunt impedimentele ce stau în calea imunizării
întregii comunități școlare. La consultare au participat peste 3300 de elevi din întreaga
țară.
Pe această cale, Consiliul Național al Elevilor încurajează și îndeamnă elevii,
profesorii și părinții să se vaccineze în număr cât mai mare, astfel încât revenirea la
normalitatea de dinainte de pandemie să aibă loc începând cu anul școlar viitor, iar
școala să devină un mediu sigur pentru întreaga comunitate.

Biroul executiv al Consiliului Național al Elevilor
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II.

Rezultatele consultării

1. Ce vârstă ai?

Din cei 3.334 de elevi ce au participat la consultarea inițiată de Consiliul Național
al Elevilor, peste jumătate dintre aceștia (52,1%) se încadrează în categoria de vârstă
17-19 ani, 43,3% se încadrează în categoria 15-16 ani, iar un procent de 4,6% în
categoria 12-15 ani.
2. Te-ai vaccinat?
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Întrebați dacă le-a fost administrat unul din vaccinurile disponibile împotriva
virusului COVID-19, majoritatea respondenților (75,3%) afirmă că nu au fost
vaccinați, în timp ce doar 24,7% au fost imunizați.

CE SPUN ELEVII CARE NU AU FOST VACCINAȚI?
1. Din ce mediu provii?

Din cei 2.459 de elevi care nu au fost imunizați împotriva COVID-19, 63,4%
provin din mediul urban, în timp ce 36,6% provin din mediul rural.
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2. Crezi că infectarea cu virusul COVID-19 reprezintă un pericol pentru
tine și cei din jurul tău?

Din totalul respondenților, majoritatea acestora (52,5%) sunt de părere că,
într-o oarecare măsură, COVID-19 îi poate pune în pericol pe ei și pe cei din jurul lor,
33,8% cred că acest virus reprezintă cu adevărat un pericol, în timp ce un procent de
13,7% nu consideră acest virus ca fiind periculos.
3. Cât de important crezi că este, pentru sănătatea ta, să primești
vaccinul antiCOVID-19?
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În ceea ce privește importanța imunizării, 12% din respondenți sunt de părere
că imunizarea este foarte importantă, 33,5% consideră că este într-o oarecare
măsură important să primească vaccinul, în timp ce un procent de 54,5% afirmă că
imunizarea nu este importantă.
4. Dacă ai avea ocazia să te vaccinezi, ai fi de acord să o faci?

Întrebați dacă ar accepta vaccinul, un procent de 37,9% au declarat că sunt
dispuși să se imunizeze, iar 33,3% nu ar fi de acord să primească vaccinul. Mai mult
decât atât, din totalul respondenților, 28,8% afirmă că nu sunt siguri în ceea ce
privește alegerea pe care ar face-o.
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5. Te îngrijorează ceva cu privire la vaccin?

Din totalul elevilor care nu au fost imunizați până la data completării
chestionarului, majoritatea acestora (67.1%) afirmă că au îngrijorări referitoare la
vaccinurile administrate, în timp ce restul respondenților (32.9%) nu sunt îngrijorați
cu privire la vaccinurile antiCOVID-19.
Printre îngrijorările elevilor respondenți, se numără:
•

efectele adverse care pot apărea în urma vaccinării;

•

eficiența vaccinului pe termen lung;

•

faptul că vaccinul a fost distribuit într-o perioadă mai scurtă de timp, comparativ
cu alte vaccinuri deja existente;

•

posibile reinfectări după administrarea vaccinului;

•

posibilitatea apariției infertilității sau a altor reacții adverse de termen lung;

•

formularul de triaj, care, din perspectiva respondenților, este destul de
ambiguu;

•

manipularea.
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6. Cât de bine consideri că te-ai informat cu privire la vaccinurile
antiCOVID-19?

Din totalul respondenților, aproape jumătate dintre elevi (47.2%) afirmă că sau informat bine, iar 16.8% foarte bine, în timp ce un procent de 31.1% sunt de
părere că s-au informat puțin despre vaccinurile ce pot fi administrate populației.
Totodată, 5% dintre elevi afirmă că nu s-au informat deloc în privința vaccinurilor
antiCOVID-19.
În ceea ce privește sursele1 de informare ale elevilor ce au participat la
consultare, amintim:

1

•

Platformele de social-media;

•

Site-uri web, printre care și cele ale OMS;

•

Prieteni;

•

Familie;

•

Cadre medicale;

•

Documentare.

Respondenții au putut selecta mai multe variante de răspuns.
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7. În timpul acestui an școlar, au existat discuții, în cadrul orelor de curs,
despre eficacitatea vaccinurilor sau despre importanța vaccinării?
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În ceea ce privește existența unor discuții referitoare la vaccinare în cadrul orelor
de curs, aproape jumătate dintre elevi (42.2%) afirmă că nu au existat astfel de
conversații în mediul școlar, în timp ce 36.3% transmit faptul că au luat parte la astfel
de discuții. În aceeași notă, 21.5% spun că nu știu de existența unor astfel de discuții.
8. Au existat cazuri de dezinformare cu privire la campania de vaccinare
în școala ta?

Întrebați despre propagarea fenomenului de dezinformare cu privire la
campania de vaccinare în comunitățile școlare, 48% afirmă că nu au fost martori la
astfel de cazuri, în timp ce doar 6,8% transmit că au existat astfel de situații, iar
45.2% nu au putut oferi un răspuns clar la această întrebare.
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CE SPUN ELEVII CARE AU FOST VACCINAȚI?
1. Din ce mediu provii?

Din totalul de 833 de respondenți care s-au imunizat deja împotriva COVID-19,
82.1% provin din mediul urban, în timp ce 17.9% provin din mediul rural.
2. Crezi că infectarea cu virusul COVID-19 reprezintă un pericol pentru
tine și cei din jurul tău?
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Din totalul respondenților, majoritatea acestora (63.9%) sunt de părere că
infectarea cu virusul COVID-19 reprezintă un adevărat pericol pentru ei și pentru cei
din jurul lor, în timp ce 31.7% consideră că, dacă ar fi infectați, virusul i-ar putea
expune, într-o oarecare măsură, în fața unor riscuri, iar un procent de 4.4% nu
consideră acest virus ca fiind periculos.
3. Cât de important crezi că a fost, pentru sănătatea ta, să primești
vaccinul antiCOVID-19?

În ceea ce privește importanța imunizării, aproape jumătate dintre elevi
(42.6%) sunt de părere că vaccinarea a fost foarte importantă pentru ei, iar alți
43.9% sunt de părere că imunizarea împotriva COVID-19 a fost importantă într-o
oarecare măsură. La polul opus, dintre elevii vaccinați, 13.4% nu consideră
imunizarea ca fiind importantă.
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4. Te-a îngrijorat ceva cu privire la vaccinul care ți-a fost administrat?

Majoritatea covârșitoare a respondenților (76.5%) menționează faptul că nu
au fost îngrijorați în ceea ce privește administrarea vaccinului, în timp ce 20.4%
afirmă că au avut oareșice îngrijorări. În aceeași notă, 3.1% transmit că au fost
îngrijorați.
Printre îngrijorările elevilor, regăsim, în cea mai mare parte:
•

frica de reacțiile adverse care ar putea apărea după imunizare;

•

zvonurile apărute prin mass-media;

•

lipsa studiilor în ceea ce privește eficiența vaccinurilor, comparativ cu alte
vaccinuri administrate deja de câțiva ani.
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5. Cât de bine consideri că te-ai informat cu privire la vaccinurile
antiCOVID-19?

În ceea ce privește informarea cu privire la vaccinurile antiCOVID-19 disponibile,
un procent de 37.2% afirmă că s-au informat foarte bine, în timp ce aproape jumătate
dintre respondenți (49.6%) sunt de părere că s-au informat destul de bine. La polul
opus, 10.7% dintre elevii participanți la consultare susțin că s-au informat puțin, iar
un procent de 2.5% ne transmit faptul că nu s-au informat deloc.
6. Ce te-a convins să te vaccinezi?
Printre motivele care i-au convins pe elevii respondenți să se vaccineze,
amintim:
•

protejarea sănătății lor și celor din jurul lor;

•

relaxarea restricțiilor;

•

reîntoarcerea la școală, fizic, în bănci;

•

spiritul civic și social;

•

dorința de revenire la normalitate;

•

încrederea în studiile făcute de specialiștii din domeniul medical.
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Întrebați despre sursele de informare folosite, elevii au menționat:
•

site-uri web;

•

familie;

•

media (TV, presă);

•

platformele de social-media;

•

prieteni;

•

medici;

•

profesori.

7. În timpul acestui an școlar, au existat discuții, în cadrul orelor de curs,
despre eficacitatea vaccinurilor sau despre importanța vaccinării?

Din totalul respondenților, aproape jumătate (43.1%) menționează că nu au
avut parte de astfel de discuții în timpul orelor de curs, în timp ce 35.5% afirmă că
au luat parte la conversații legate de eficiența vaccinurilor. Un procent 21.4% nu au
putut oferi un răspuns sigur.
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8. Au existat cazuri de dezinformare cu privire la campania de vaccinare
în școala ta?

În ceea ce privește răspândirea campaniilor de dezinformare în comunitățile
școlare, 43.3% dintre elevii vaccinați care au răspuns la formularul de consultare
afirmă că nu au existat situații de acest gen în școala lor, în timp ce doar 11.6% sunt
de părere că astfel de campanii au ajuns să fie răspândire în școală. Un procent de
45.1% dintre respondenți nu au putut oferi un răspuns clar.
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III.

Propuneri și recomandări

Pentru a putea calibra problemele care survin din lipsa de informare în ceea ce
privește imunizarea, pentru a preveni propagarea informațiilor false în comunitatea
școlară, dar și pentru a asigura accesul echitabil al tuturor elevilor la vaccinarea
împotriva COVID-19, Consiliul Național al Elevilor formulează următoarele propuneri
și recomandări:
• Informarea constantă, sistematică, a elevilor, profesorilor și părinților
referitoare la beneficiile vaccinării împotriva COVID-19, prin metode atractive
și ușor de înțeles. De cele mai multe ori, informațiile contrafăcute circulă
foarte rapid, prin felurite forme ce atrag publicul prin modul de expunere, iar
informația adevărată, atestată din punct de vedere științific, este comunicată
într-un mod rigid sau chiar deficitar în relația cu elevii. De aceea, este necesar
ca eficacitatea vaccinului, beneficiile acestuia, demontarea celor mai
constante informații false, dar și alte detalii de ordin tehnic în ceea ce privește
vaccinul să fie comunicate de persoane avizate în domeniu (medici, asistenți
medicali etc.), într-un mod ușor de înțeles, ținând cont de particularitățile de
vârstă ale elevilor.
• Accesibilizarea procesului de vaccinare, prin dotarea unităților de învățământ
cu doze de vaccin împotriva COVID-19 și prin detașarea personalului medical
în cabinetele școlare, astfel încât elevii să se poată vaccina chiar în școală,
fără să fie nevoie de o programare la un alt centru din județ.
• Utilizarea canalelor de comunicare frecventate de elevi (precum rețelele de
socializare) pentru a populariza atât importanța vaccinării, cât și date
științifice despre aceasta, explicate într-un mod succint, atractiv pentru elevi
și tineri.
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