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Interpretarea chestionarului administrat elevilor și profesorilor Liceului Teoretic “Ion Creangă” 

pe tema “Comunicarea eficientă cu elevii în raport cu nevoile acestora” 

 

Rar Uneori Des

De multe 

ori

Tot 

timpul Rar Uneori Des

De multe 

ori

Tot 

timpul

Ascultă cu atenţie ce spune elevul.
7 39 34 51 24 5% 25% 22% 33% 15%

Se pune cu uşurinţă în locul elevului.
32 67 32 17 7 21% 43% 21% 11% 5%

Foloseşte un ton moderat.
8 21 48 59 19 5% 14% 31% 38% 12%

Reacţionează prompt la întrebările

noastre. 6 19 29 53 48 4% 12% 19% 34% 31%

Îşi dă seama de diferenţa între ce simte

şi ce spune elevul, dacă ea există. 29 31 51 30 14 19% 20% 33% 19% 9%

Răspunde imediat când îi cerem ajutorul.
5 24 27 52 47 3% 15% 17% 34% 30%

Înţelege punctul de vedere al elevului.
11 26 43 55 20 7% 17% 28% 35% 13%

Îi pasă de ceea ce simţim.
17 55 33 34 16 11% 35% 21% 22% 10%

Respectă părerea elevului.
14 39 30 48 24 9% 25% 19% 31% 15%

Se exprimă clar şi concis.
1 11 33 60 50 1% 7% 21% 39% 32%

Ştie să ne atragă atenţia.
9 21 41 47 37 6% 14% 26% 30% 24%

Ştie să rezolve conflictele care apar în

clasă. 11 25 33 51 35 7% 16% 21% 33% 23%

Foloseste detaliile pentru a explica o

idee. Folosește mai multe exemple? 6 24 45 44 36 4% 15% 29% 28% 23%

În interacțiunea cu profesorul tău:

Răspunsuri - numeric Răspunsuri - procentual
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Rar Uneori Des

De multe 

ori Tot timpul Rar Uneori Des

De multe 

ori Tot timpul

Ascult cu atenţie ca să 

înţeleg ce spune elevul. 0 0 0 5 26 0% 0% 0% 16% 84%

Spun imediat elevului ce am 

înţeles şi ce cred despre ce 

spune el 1 1 1 8 20 3% 3% 3% 26% 65%

Mă pot pune cu uşurinţă în 

locul elevului. 0 2 2 18 9 0% 6% 6% 58% 29%

Înţeleg punctul de vedere al 

elevului 0 1 5 15 10 0% 3% 16% 48% 32%

Folosesc un ton moderat 0 0 5 13 13 0% 0% 16% 42% 42%

Folosesc prenumele atunci 

când mă adresez elevilor 

mei. 1 5 5 11 9 3% 16% 16% 35% 29%

Pot înţelege ce simte un elev 

într-o anumită situaţie. 0 0 6 16 9 0% 0% 19% 52% 29%

Reacţionez prompt la 

întrebările elevilor. 0 0 2 9 20 0% 0% 6% 29% 65%

Laud elevul. 0 2 4 12 13 0% 6% 13% 39% 42%

Nu mă deranjază ca elevii  să 

pună întrebări. 3 0 3 4 21 10% 0% 10% 13% 68%

Când un elev greşeste, îi  dau 

şansa să se corecteze. 0 0 3 11 17 0% 0% 10% 35% 55%

Mă exprim în aşa fel încât să 

fiu înţeles de elevi. 0 0 0 6 25 0% 0% 0% 19% 81%

Ştiu să atrag atenţia elevilor 

prin ceea ce spun. 0 0 5 6 20 0% 0% 16% 19% 65%

În interacțiunea cu elevii:

Răspunsuri - numeric Răspunsuri - procentual
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Ştiu să rezolv situaţii le 

conflictuale care apar în 

clasă 0 0 3 13 15 0% 0% 10% 42% 48%

Pot să mă controlez când 

sunt nervos. 0 0 2 14 15 0% 0% 6% 45% 48%

Răspund imediat atunci 

când mi se solicită ajutorul. 0 0 1 8 22 0% 0% 3% 26% 71%

Încerc să păstrez o distanţă 

profesională  (obiectivitatea 

in actul evaluării) 0 1 3 5 22 0% 3% 10% 16% 71%

Repet ce mi-a spus elevul 

pentru a-i arăta că am 

înţeles 0 7 2 13 9 0% 23% 6% 42% 29%

Recunosc şi respect 

drepturile fiecărei părţi 

implicate într-un conflict. 0 0 0 10 21 0% 0% 0% 32% 68%

Prezint succint esenţa şi 

folosesc detalii  pentru a 

elabora explicaţia 0 0 1 9 21 0% 0% 3% 29% 68%

Respect părerea elevului, 

chiar dacă nu sunt de acord 

cu ea. 0 1 3 18 9 0% 3% 10% 58% 29%

Folosesc poveşti şi  glume 

pentru a menţine interesul 

elevilor. 0 4 3 10 14 0% 13% 10% 32% 45%

Pot să fiu imparţial când 

există o problemă în clasă. 0 1 3 6 21 0% 3% 10% 19% 68%
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 La întrebarea Ascultă cu atenție ce spune elevul?, cei mai mulți dintre elevi au răspuns De 

multe ori, în timp ce majoritatea profesorilor sunt de părere că Tot timpul ascultă ce spun 

elevii. 

 La întrebarea Se pune cu ușurință în locul elevului?, cei mai mulți dintre elevi au răspuns 

Uneori, în timp ce cei mai mulți profesori spun că De multe ori se pot pune cu ușurință în 

locul elevilor. 

 La întrebarea Reacționează profesorul prompt la întrebările elevilor?, cei mai mulți dintre 

elevi au răspuns De multe ori, în timp ce majoritatea profesorilor sunt de părere că Tot 

timpul răspund întrebărilor adresate de elevi, îi laudă șichiar le dă șansa să se corecteze. 

 La întrebarea Știe profesorul să atragă atenția elevilor prin ceea ce spune?, cei mai mulți 

dintre elevi au răspuns De multe ori, în timp ce majoritatea profesorilor sunt de părere că Tot 

timpul reușesc să le capteze atenția și interesul elevilor și folosesc uneori mici povestioare 

sau chiar glume pentru a menține trează atenția elevilor. 

 La întrebarea Știe profesorul să rezolve conflictele iscate între elevi?, cei mai mulți dintre 

elevi au răspuns De multe ori, în timp ce majoritatea profesorilor sunt de părere că Tot 

timpul reușesc să gestioneze conflictele ce apar între elevi și sunt imparțiali când există o 

problemă în clasă. 

 La întrebarea Folosește profesorul detalii pentru a explica elevilor anumite noțiuni?, cei mai 

mulți dintre elevi au răspuns De multe ori, în timp ce majoritatea profesorilor sunt de părere 

că Tot timpul folosesc detalii pentru a elabora o explicație și prezintă succint esența. 
 

Concluzii: 

- Nu există o discrepanță majoră între opiniile elevilor și cele ale cadrelor didactice referitor la 

comunicarea profesor-elev, ci diferențe minore generate cel mai probabil de modul diferit de 

a percepe realitatea prin prisma vârstei, experienței, maturității psihice a ambelor categorii 

chestionate ( elevii susțin că profesorii lor nu empatizează suficient cu ei,le ignoră 

sentimentele, nu îi ascultă cu atenție și nu le respectă părerile); 

- Pentru o comunicare eficientă cadrele didactice trebuie să țină seama de câteva reguli simple 

şi anume: dorinţa de a înţelege şi a asculta, disponibilitate, implicare, obiectivitate în 

evaluarea comportamentelor elevilor, onestitate, bunăvoinţă, încredere și respect  reciproc, 

toleranţă, sentimentul de dăruire, găsirea unui limbaj comun, altruism, interese comune, 

preocupări comune, cooperare, curaj, îndrăzneală, să dai celuilalt putere, simţul umorului. 

- Un profesor bun trebuie să ştie calea pe care s-o aleagă pentru ca relaţia profesor-elev să fie 

cât mai eficientă. Profesorul trebuie să-i dea încredere elevului în forţele sale, să prindă curaj, 

să-l facă să se implice în relaţia de comunicare, să reuşească să-l antreneze intr-o discuţie 

constructivă. E necesar ca elevilor să li se transmită acea sete de cunoaştere, acea 

disponibilitate şi flexibilitate în gândire, dorinţa de comunicare. Profesorul trebuie să ţină 

seama de opiniile elevilor, de dorinţele acestora, de personalitatea fiecăruia în parte. Elevii 

trebuie consideraţi nişte persoane responsabile, cărora li se acordă un anumit credit.  

- În relaţia profesor-elev trebuie avut în vedere, nu în ultimul rând, şi personalitatea elevilor. 

Desigur, comportarea profesorului în clasă este condiţionată, în mare măsură, şi de atmosfera 

existentă, de comportarea elevilor. Contează, totodată, şi opiniile, valorile, atitudinile şi 

caracteristicile personale ale profesorului. De exemplu: nu este totuna dacă este sever sau nu, 

îngăduitor sau drastic cu elevii, flexibil sau rigid în raport cu aceştia, tolerant sau nu. Astfel 

spus, exercitarea rolului depinde de structura, personalitatea şi particularităţile psihice ale 

purtătorului acestora. Ca dovadă, fiecare profesor personifică rolul într-o manieră originală şi 

ajunge în cele din urmă la un stil propriu în actul comunicării educaţionale.  

-  Relaţia profesor-elev este reciprocă. Fiecare transmite mesaje-semnale, fiecare le percepe 

diferit dar se influenţează reciproc. Anumite cerinţe influenţează personalitatea fiecăruia 

putând deveni, cu timpul, constante ale personalităţii. 
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