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  Născută exclusiv din proiectele elevilor de clasa a XI-a care studiază 

Sociologia, revista Studium se vrea o revistă valoroasă  în care sunt adunate  cu 

trudă, anchetele sociologice realizate de elevi, iar adevărul relevat de 

chestionarele construite de ei, dorim să se asemuiască cercetării profesioniste. 

  Pentru  studiu au fost propuse teme care să se adecveze vârstei, 

intereselor și nivelului de înțelegere al elevilor, astfel încât am încercat să 

surprindem atât  relația școlii cu comunitatea, cât și interesele imediate ale 

adolescenților: petrecerea timpului liber, preferințe pentru lectură ori preocupările 

lor artistice. (Fiecare dintre acestea vor fi publicate ca numere distincte ale 

revistei.)   

  Desigur, plăcerea de a munci ca un sociolog adevărat are și 

neajunsurile sale. Micii sociologi s-au lovit de indiferența unora, de ironia altora 

sau de lipsa de interes a acelora care nu prețuiesc astfel de activități. Cu toate 

aceste, au izbutit să realizeze niște studii ample, profesioniste, relevante și 

totodată valoroase. Chestionarele alcătuite de ei au luat varii forme, au surprins 

nenumărate posibilități și sensuri valorice are relației dintre profesori și elevi. 

Subtilitățile prinse în  interpretarea rezultatelor ori în concluziile cercetării lor sunt  

foarte interesante și pe alocuri chiar distractive.  

   Interpretările lor stufoase și concentrate nu arată altceva decât  cel 

mai viu interes cu putință. Mărturie stau orele întregi în care verificam 

chestionare și propuneam sugestii.   

  Faptul că  i-am îndrumat pe acești copii și le-am dat șansa să-și 

manifeste abilitățile sociale pe care le dețin cu prisosință, este numai o întâmplare 

fericită care mă face să-i prețuiesc și să le fiu alături și în proiectele viitoare 

pentru că acest prim număr al revistei nu este decât un mic început care privește 

spre un  viitor mare.  

 

Coord. Prof. Anca Pop 
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1. INTRODUCERE 

 Relaţiile dintre profesori şi elevi reprezintă modalitatea de interacţionare între cele două 

părţi desfăşurate cu scopul manifestării unor valori. Aceste relaţii implică: respect, comunicare, 

toleranţă dar şi autoritate. 

 Relaţia profesorului cu elevii se carcaterizează prin spiritul de colaborare şi de cooperare 

ce se bazează pe existenţa unor interese comune. În procesul de formare a unui elev, profesorii au 

o mare contribuţie, deoarece le insuflă principii elementare în viaţă, acestea fiind percepute diferit 

de către fiecare individ, fapt prin care îşi manifestă individualitatea. 

 Personalitatea elevilor influenţează modul de abordare al profesorilor, aceştia fiind nevoiţi 

să îşi modeleze stilul de predare în funcţie de necesităţile lor pentru a putea prelua informaţiile într

-un mod cât mai uşor şi mai accesibil. 

2. OBIECTIVE 

Prin această anchetă ne propunem să: 

       Identificăm relaţia elevilor cu cadrele didactice; 

       Determinăm nivelul de interacţionare a elevilor cu cadrele didactice (formal, nonformal, 

informal); 

       Identificăm gradul în care elevii s-au adaptat cerinţelor profesorilor acestui liceu cu scopul de 

a desfăşura o activitate cât mai eficientă. 

3. EŞANTION 

 Pentru realizarea acestei anchete, am ales un eşantion format din zece elevi şi zece 

profesori. Elevii aleşi fac parte atât din clase de la profil real cât şi din clase aparţinând profilului 

umanist, atât din clase de a X-a, cât şi de a XI-a.  

 În ceea ce priveşte profesorii aleşi pentru a alcătui eşantionul, aceştia  sunt profesori 

care predau la clasa din care facem parte, drept pentru care am găsit potrivit să-i intervievăm. 

4. CHESTIONARELE 

 Pentru studierea acestei teme, am întocmit două chestionare diferite: unul pentru elevi și 

altul pentru profesori. Cele două chestionare conțin cam același tip de întrebări, cu diferența că 

fiecare este adresat unei părți anume: profesor sau elev. 
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6. Cum credeţi că îşi desfaşoară elevii 

timpul liber? 
 A. Învaţă 

 B. Se distrează 

 C. Altceva: ............ 
 

7. Ce atitudine credeţi că trebuie să aibă 

un profesor? 

 A. Indulgent 

 B. Autoritar 

 C. Altele: ............. 

 

 

8. Ce impact credeţi că au concursurile/ 

olimpiadele asupra elevilor? 

 A. Elevii îşi dau interesul pentru 

astfel de activități; 

 B. Prin aceste activități elevii sunt 

motivaţi să aprofundeze 

 C. Nu-i preocupă  asta. 

 

9. Sunteţi de acord cu excursiile 

organizate de şcoală? 

 A. Da 

 B. Nu, sunt nefolositoare 

 C. Alt răspuns : ............. 

 

10. Ce v-a determinat să deveniţi 

profesor? 

 A. Faptul că interacţionez cu elevii 

 B. Poziţia în societate 

 C. Altceva: ............. 

 

 

1. Cum consideraţi comportamentul 

elevilor la ore? 

 A. Indiferenţi 

 B. Îşi dau silinţa 

 C. Depinde de elev 

 

 

2. Cum v-aţi dori sa se comporte 

elevii la ore? 

 A. Atenţi 

 B. Activi 

 C. Altfel: ............. 

 

3. Aveţi clase preferate? 

 A. Da 

 B. Nu 

 C. Poate 

 

 

4.  Aţi fi mulţumiţi de elevi dacă: 
 A. Ar învăţa mai mult 

 B. Ar participa la concursuri/ 

olimpiade 

 C. Altfel: ............. 

 

5. Cum credeţi că sunt evaluaţi elevii 

cel mai bine? 

 A. Scris 

 B. Oral 

 C. Altele: ............. 
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Relaţia profesor-elev 

Chestionar pentru profesori 
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1. Care este disciplina ta preferată? 

a. Limba şi literatura română 

b. Engleza 

c. Altele: ............. 
 

2. Ce părere ai despre comunicarea 

profesori-elevi? 

a. Profesorii comunică cu elevii 

b. Profesorii sunt comunicativi 

c. Nu le permit elevilor să îşi exprime 

opinia. 

 

3. Participi la olimpiade/ concursuri? 

a. Da 

b. Nu 

c. Uneori. 

 

4. Ce te motivează să vii la şcoală? 
a. Părinţii 

b. Profesorii 

c. Colegii 

 

5. Ce calităţi ai surprins la profesorii tăi? 

a. Indulgenţă 

b. Autoritate 

c. Altele: .............. 

 

 

6. Ce relaţie ai cu profesorii? 

a. Foarte bună 

b. Satisfăcătoare 

c. Inexistentă. 
 

7.Ce te nemulţumeşte la atitudinea 

profesorilor tăi? 

a. Fac  diferenţe între elevi 

b. Sunt  majoritatea timpului indispuşi 

c. Mă  tratează cu superioritate. 

 

8 . Cum crezi că influenţează 

profesorii elevii? 

a. Prin diferite activităţi 

b. Prin diversitatea disciplinelor 

c. Prin atenţia oferită. 

 

9. Cum te manifeşti la ore? 

a. Sunt indiferent 

b. Mă implic 

c. Sunt preocupat. 

 

10. Ce vrei să devii în viaţă? 

a. Profesor 

b. Medic 

c. Altele: ................ 
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(BI) INTERVIURI  

 

 

Interviu pentru profesori 
 

 

Sunteţi mulţumit de prestaţia 

dumneavoastră? 

 

.............................................................. 

 

 

Vă place materia pe care o predaţi? 

Argumentaţi răspunsul. 

 

.............................................................. 

 

 

Ce vă nemulţumeşte în legătură cu 

liceul sau elevii liceului? 

.............................................................. 

 

 

 

Vă înţelegeţi bine cu ceilalţi profesori 

din incinta liceului? Argumentaţi 

răspunsul. 

.............................................................. 

 

 

Ce aţi dori să schimbaţi în relaţia 

dintre profesori şi elevi? 

...................................................................... 

 

 

Interviu pentru elevi 

 

 

Esti mândru/ mândră că aparţii acestui 

liceu? Argumentează răspunsul. 

 

........................................................... 

 

 

Cum interacţionezi cu profesorii? 

 

 

............................................................ 

 

 

Ce te nemulţumeşte la profesori? 

 

............................................................ 

 

 

 

Cum te-ai adaptat în colectivul clasei? 

 

 

........................................................... 

 

 

Cum ai dori să se desfăşoare orele de curs? 

.............................................................. 
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Interpretarea datelor chestionarului pentru  elevi 
 
 

 În urma centralizării datelor  din chestionarele aplicate colegilor noștri de la Liceul Teo-

retic ”Petru Rareș”, am obținut următoarelel rezultate: 

 1. Jumătate dintre elevi au afirmat că disciplinele lor preferate sunt biologia, matematica, 

geografie, în timp ce cealaltă jumătate sunt de parere că Limba şi literatura română şi Limba 

engleză sunt importante, mai ales pentru cei de profil umanist. 

 2. Mai mult de jumătate dinre elevi sunt de părere că profesorii comunică cu elevii, mai 

puţini de 50% sunt de părere că nu le permit elevilor să îşi exprime opinia, însă niciun elev nu este  

de parere că profesorii nu sunt comunicativi. 

 3. Jumătate dintre elevi nu participă la olimpiade, concursuri, iar cealaltă jumătate nu 

participă decât rareori. 

 4. Mai mult de 50% dintre elevi sunt motivaţi de colegi să vină la şcoală, iar foarte puţini 

sunt motivaţi de părinţi şi profesori. 

 5. Mai mult de 50% dintre respondenți au surpins la profesorii lor autoritatea faţă de elevi, 

mai puţin de 40% au surprins indulgenţa. 

 6. 60% dintre elevi au o relaţie satisfăcătoare cu profesorii, în timp ce 20% afirmă că  au o 

relaţie foarte bună cu aceștia, pe când ceilalți 20% susțin că o astfel de relație este inexistentă. 

 7. 60% dintre elevi consideră că profesorii fac diferenţe între elevi, iar restul sunt de părere 

că profesorii își tratează elevii cu superioritate. 

 8. 70% dintre elevi cred că sunt influențați de profesorii lor prin atenția pe care le-o acordă 

în orice împrejurare, în timp ce 30% dintre elevi consideră că influența unui profesor se vede prin 

activitățile pe care acesta le realizează cu elevii.  

 9. Mai mult de 65% dintre elevi afirmă că se implică în desfăşurarea orelor, că sunt activi 

și participă la ore, pe când ceilalți susțin că sunt mai reținuți la ore.  

  10. 50%  dintre respondenți afirmă că și-ar dori să devină  ingineri, asistenți medicali sau 

poliţiști, în timp ce cealaltă jumătate de elevi participanți la chestionar ar vrea să fie profesori sau 

medici. 
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Interpretarea datelor chestionarului pentru  profesori 

 
  

 În urma cuantificării și analizării răspunsurilor 

oferite de către domnii profesori la chestionarele 

administrate,  am obținut următoarele rezultate: 

 1. 50% dintre profesorii respondenți sunt de 

părere că elevii îşi dau silinţa la ore, în timp ce alți 50% 

consideră că elevii sunt indiferenţi. 

 2. 80% dintre profesori doresc ca elevii să fie 

activi la ore și  foarte puţini dintre profesori afirmă că 

doresc ca elevii să fie doar atenţi la ceea ce li se predă. 

 3. Mai mult de 50% dintre profesori au clase 

preferate, pe când ceilalţi nu au preferințe sau nu vor să facă diferențe între elevi. 

 4. 80% dintre profesori afirmă că ar fi mulţumiţi dacă elevii ar învăţa mai mult, iar 20% 

sunt de părere că elevii ar avea un vocabular mai bogat dacă ar participa la olimpiade. 

 5. 60% dintre profesori consideră că elevii sunt evaluaţi cel mai bine prin răspuns oral, iar 

restul cred că cel mai bine sunt evaluaţi în scris sau prin ambele moduri. 

 6. 60% dintre profesori consideră că elevii îşi petrec timpul liber distrându-se, în timp ce 

40%  cred că elevii îşi fac timp pentru toate. 

 7. Mai mult de 50% dintre profesori cred că ei, ca profesori, ar trebui să fie mai indulgenţi. 

Nici un profesor nu consideră că ar trebui să fie autoritar cu elevii, ba mai mult, consideră că ar   

trebui  să aibă un stil democratic, însă să rămână fermi. 

 8. 70% dintre respondenți consideră că elevii nu sunt preocupaţi de olimpiade sau 

concursuri, pe când 30% dintre aceștia afirmă că elevii se străduiesc și  îşi dau interesul. 

 9. 70% dintre profesori consideră că excursiile organizate de şcoală sunt folositoare, în 

timp ce restul de 30% nu le socotesc atât de importante. 

 10. 50% dintre profesori recunosc că au devenit dascăli pentru că interacţionează bine cu 

elevii cărora doresc să le împărtășească din cunoștințele lor, pe când ceilalți susțin că  numai 

poziţia în societate i-a determinat să aleagă acesastă profesie. 
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Concluzii 

 
 În urma realizării acestei anchete am constatat că, de fiecare dată, între 

ceea ce credem și ceea ce aflăm prin studiu este, de multe ori, total diferit. Am 

lucrat cu plăcere la această anchetă, ne-am implicat și ne-am purtat ca o 

echipă de profesioniști.  Am aflat multe lucruri interesante, am avut  

privilegiul de a ne intervieva propriii noștri profesori, de a le adresa întrebări 

care de care mai  năstrușnice, dar și de a ne distra împreună cu colegii noștri.  

 Dascălii noștri și-ar dori ca elevii să fie mai activi la ore, să se implice 

mai mult în învățare, să fie mai atenți și mai receptivi. De aceea, aceștia îi 

stimulează să participe la olimpiade, îi încurajează să studieze și să se 

preocupe mai mult de viitorul lor profesional  decât de alte aspecte 

neimportante ale vârstei adolescentine.   

 Cât despre elevi, ei simt nevoia de a primi sprijinul profesorilor, de a fi 

încurajați și prețuiți. Sperăm că în viitor elevii și profesorii să se apropie mai 

mult, să comunice mai eficient decât o fac în prezent, să manifeste atitudini 

mai puțin rezervate unii față de alții.  

 Noi dorim ca unul dintre factorii cu adevărat importanți pentru 

pregătirea noastră să fie, într-adevăr, comunicarea eficientă între profesori și 

elevi.   

 Ne-a făcut o deosebită plăcere să lucrăm la acest studiu și sperăm să 

mai avem astfel de proiecte și în viitor.  

Autori:  

Blazs Erika, Buda Mădălina, Chifor Florin, Toma Claudiu , Toma Mădălina 

Clasa a XI-a E 

 

COMUNICAREA   

PROFESOR ELEV,  

varianta I 

STUDIUM 



 

PAG. 10 COMUNICAREA PROFESOR-ELEV, 

varianta II 

             1. INTRODUCERE    

 

    În Dicționarul explicativ al limbii române, comunicarea este definită ca 

”înştiinţare, ştire, veste, raport, relaţie, legătură”.  

  Literatura de specialitate ne dă mai multe definiţii: comunicarea este un proces în 

care oamenii îşi împărtăşesc informaţii, idei, sentimente sau comunicarea este procesul prin care 

emiţătorul transmite informaţii receptorului, comunicarea este un proces de viaţă esenţial prin 

care oamenii produc, emit, obţin, convertesc şi folosesc informaţia pentru a-şi duce la bun sfârşit 

activităţile. Indiferent de definiţii, comunicarea a fost şi este  tratată ca un element fundamental al 

existenţei umane. 

  Una dintre cele mai importante forme pe care le ia comunicarea în viața individului 

este cea școlară sau pedagogică. În şcoală se formează viitorul cetăţean, iar copilul aici își 

formează personalitatea, descoperă viața și este pregătit pentru aceasta. Prima cheie pusă în 

discuţie în legătura dintre elev şi  profesor este comunicarea, iar lipsa acesteia poate duce la mari 

carențe de comportament în viitorul  elevului , dar și la probleme de adaptare, teamă sau chiar 

vicii, sau, după cum spunea Helvetius: ,,Omul este rodul educaţiei pe care o primeşte”, iar o 

educație sănătoasă are la bază o comunicare solidă. 

 2. OBIECTIVELE 

  Realizând un studiu în cadrul Liceului Teoretic „Petru Rareș”, o să analizăm 

comunicarea dintre elevii și profesorii liceului. În acest sens, ne propunem să analizăm: 

A. comunicarea pedagogică (I1 și  I2- interviu). 

B. eficiența comunicării dintre elevi și profesori (I1, I2) 

C. relațiile existente între profesorii și elevii liceului( I5, I6, I7, I8, I9, I10) 

D. metodele de îmbunatațire a comunicării pedagogice(I3, I4, I3-interviu) 

 3. EȘANTIONUL 

  Pentru a studia tema ”Comunicarea profesor-elev”, am ales un eșantion 

reprezentativ de cincisprezece elevi aparținând mai multor nivele de studiu și de șase profesori 

având specializari diferite. 
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 4. CHESTIONARELE    

 
 Pentru realizarea acestei anchete am întocmit două tipuri de chestionare: un chestionar 

pentru profesori, iar celălalt chestionar pentru elevi. Fiecare dintre aceste două chestionare 

cuprinde câte zece întrebări cu trei variante posibile de răspuns însă numai una poate fi aleasă. 

Itemii cuprin o serie de informații cu privire la tipurile de relații ce se stabilesc între profesori și 

elevi, la felul în care se desfășoară orele, precum și la tipul de cadru pe care îl preferă atât elevii 

cât și profesorii: forman sau non formal. 

Chestionar pentru profesori 
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A se evidenţia varianta de răspuns aleasă prin 

încercurire.Se poate încercui doar o variantă. 

 

1. Credeţi că există o comunicare eficientă 

între elevii şi profesorii Liceului Teoretic 

„Petru Rareş”? 

a)Da         b)Nu        c) Uneori      d)Nu ştiu 

2. Consideraţi că este importantă comunicarea 

deschisă dintre elevi şi profesori? 

a)Da   b)Nu    c)Nu stiu    d) În unele cazuri 

3. Credeţi că această comunicare dintre elevi şi 

profesori trebuie să se realizeze doar la 

nivel formal? 

a)Da       b) Nu        c)În unele situaţii 

4. Dacă raspunsul la intrebarea 3 este  nu, 

precizati când poate depăşi o relaţie 

pedagogică formalul? 

a)Doar în timpul activităților extraşcolare  

b)Doar în afara orelor de curs 

c)Nu ştiu  d)Şi în timpul orelor de curs 

5.Consideraţi că gestica,mimica sau 

expresivitatea sunt trasături importante în 

comunicarea cu un elev? 

a)Foarte importante    b)Puţin importante   

c)Nu sunt importante  d)Depinde de situatie 

6. Sunteţi de acord cu expresia: „Elevul 

învaţă din două motive: de dragul 

profesorului sau de dragul materiei.” ? 

a)În cazul anumitor materii   b)În cazul 

anumitor elevi  c)Nu 

7. Credeţi că se pot păstra legaturile cu elevii 

după terminarea liceului? 

a)Doar cu unii elevi    b)Cu toţi elevii   

 c)Cu niciun elev 

8. Ce tip de relaţii aveţi cu elevii? 

a)Democratice   b)Autocritice   

 c)Nondirective  d)Libere 

9. Care este atmosfera din timpul orelor de 

curs? 

a)De cooperare    b)Stresantă  

c)Anarhică     d)Altele 

10. Ce tip de elevi predomină în Liceul 

Teoretic „Petru Rareş”? 

a)Cooperanţi   b)Competitivi   

c)Toleranţi   d)Indiferenţi  e)Recalcitranţi 

COMUNICAREA PROFESOR-ELEV, 

varianta II 
STUDIUM 
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Chestionar pentru elevi 

        
           A se evidenția varianta de răspuns prin încercuire.Se poate încercui doar o variantă. 

 

 

1. Credeți că există o comunicare eficientă între profesorii și elevii Liceului Teoretic „Petru Rareș 

” ? 

 a)Da         b)Nu        c) Uneori       d)Nu știu 

 

2. Considerați că este importantă comunicarea deschisă dintre elevi și profesori? 

a)Da         b)Nu        c)Nu știu        d) În unele cazuri 

 

3. Credeți că această comunicare dintre elevi și profesori trebuie să se realizeze doar la nivel 

formal? 

a)Da       b) Nu        c)În unele situații 

 

4. Dacă răspunsul la itemul 3 este nu, când poate depăși o relație pedagogică formalul? 

a)Doar în timpul activitățilot extrașcolare; b)Doar în afara orelor de curs; c)Nu știu; d)Și în timpul 

orelor de curs 

 

5. V-ați simțit vreodata neîndreptățit/ă de deciziile unui profesor? 

a)O dată     b)De mai multe ori    c)De puține ori     d) Niciodată 

 

6. Vă simțiți incomod în prezența vreunui profesor? 

a)Da        b)Nu       c)Uneori 

 

7. Sunteți de acord cu expresia: „Elevul învață din două motive: de dragul profesorului sau de 

dragul materiei.” ? 

a)În cazul anumitor materii   b)În cazul anumitor profesori    d)Nu 

 

8. Credeți că se pot păstra legăturile cu profesorii și după terminarea liceului? 

a)Doar cu unii profesori    b)Doar cu dirigintele  c)Cu niciun profesor 

 

9. Ce tip de relații aveți cu profesorii? 

a)Democratice   b)Autocritice   c)Nondirective  d)Libere 

 

10. Care este atmosfera din timpul orelor de curs? 

a)Anarhică    b)Reprimantă    c)Rebelă   d)De cooperare. 

 

COMUNICAREA PROFESOR-ELEV, 
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Centralizarea datelor din chestionarul pentru profesori 

 

În rândul profesorilor s-au evidenţiat mai multe păreri, după cum urmează: 

 

 

La întrebarea 1 :Credeți că există o comunicare eficientă între elevii și profesorii Liceului 

Teoretic „Petru Rareș”? 

Avem următoarele variante de răspuns si următoarele păreri :

Prin urmare, 83,3% dintre profesorii chestionaţi au răspuns “Da”, iar restul de 16,7% au răspuns 

“Uneori”. 

 

 

 

La întrebarea 2 :Considerați că este important comunicarea deschisă dintre elevi și profesori? 

Avem următoarele variante de răspuns și următoarele păreri :

În concluzie, 83,3% dintre profesorii chestionaţi au răspuns “Da”, iar restul de 16,7% au răspuns 

“În unele cazuri”. 

 

 

 

La întrebarea 3 :Credeți că această comunicare dintre elevi și profesori trebuie să se realizeze 

doar la nivel formal? 

Avem următoarele variante de răspuns si următoarele păreri :

Procentul de 33,3% s-a înregistrat în cazul tuturor variantelor de răspuns. 

 

 

 

a)Da Nu c)Uneori d) Nu ştiu 

5 - 1 - 

 83,3%   16,7%   

Da Nu Nu ştiu În unele cazuri 

5 - - 1 

83,3%     16,7% 

Da Nu În unele situaţii 

2 2 2 

33,3% 33,3% 33,3% 
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La întrebarea4 :Dacă raspunsul la întrebarea 3 este nu, precizați când poate depăși o relație 

pedagogică formalul? 

Avem următoarele variante de răspuns si următoarele păreri :

Conform graficului, 50% dintre intervievaţi au ales varianta a); 33,3% au ales varianta c), iar 

restul de 16,6% varianta d). 

 

La întrebarea 5 :Considerați că gestica, mimica sau expresivitatea sunt trăsături importante 

în comunicarea cu un elev? 

Avem următoarele variante de răspuns și următoarele păreri:

 
Toţi cei chestionați au ales varianta a), ceea ce indică un procentaj de 100%. 

 

La întrebarea 6 :Sunteți de acord cu expresia: „Elevul învață din două motive: de dragul 

profesorului sau de dragul materiei.” ? 

Avem următoarele variante de răspuns si următoarele păreri :

 
Conform graficului, 50% dintre chestionați au ales varianta b); 33,3% au ales varianta c), iar restul 

de 16,6% varianta a). 

 

La întrebarea7 :Credeți că se pot păstra legaturile cu elevii și după terminarea liceului? 

Avem următoarele variante de răspuns si următoarele păreri :

 
Din graficul de mai sus reiese că 66,6%  dintre cei chestionaţi au răspuns cu “Doar cu unii elevi”, 

iar restul de 33,3% au răspuns cu “Cu toți elevii”. 

 

 

Doar în timpul 

activităţiilor 

extraşcolare 

Doar în afara orelor 

de curs 
Nu ştiu Şi în timpul orelor de 

curs 

3 - 2 1 

50%   33,3% 16,6% 

a)Foarte importante b)Puțin importante c)Nu sunt importante d)Depinde de situatie 

6 - - - 

 100%       

În cazul anumitor 

materii 
În cazul anumitor 

elevi 
Întotdeauna Nu 

1 3 2 - 

16,6% 50% 33,3%   

a) Doar cu unii elevi b) Cu toți elevii c) Cu nici un elev 

4 2 - 

66.6% 33,3%   
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La întrebarea 8 :Ce tip de relații aveți cu elevii? 

Avem următoarele variante de răspuns si următoarele păreri :

 
Toţi cei chestionați au ales varianta a), ceea ce indică un procentaj de 100%. 

 

 

 

La întrebarea 9 : Care este atmosfera din timpul orelor de curs? 

Avem următoarele variante de răspuns si următoarele păreri :

 
Toţi cei chestionați au ales varianta a), ceea ce indică un procentaj de 100%. 

 

 

 

 

La întrebarea10 :Ce tip de elevi predomină în LiceulTeoretic „Petru Rareș”? 

Avem următoarele variante de răspuns si următoarele păreri :

 
Toţi cei chestionați au ales varianta a), ceea ce indică un procentaj de 100%. 

 

a)Democratice b)Autocritice c)Nondirective d)Libere 

6 - - - 

100%       

a) De cooperare b) Stresanta c) Anarhica d) Altele 

6 - - - 

100%       

Cooperanţi Competitivi Toleranţi Indiferenţi Recalcitranţi 

6 - - - - 

100%        
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Centralizarea datelor din chestionarul pentru elevi 

 

În rândul eleviilor s-au evidenţiat mai multe păreri după cum urmează: 
 

 

La întrebarea 1 : Credeţi ca exisă o comunicare eficientă între profesorii şi elevii Liceului 

Teoretic Petru Rareş?  

Avem următoarele variante de răspuns și următoarele păreri : 

Conform tabelului, rezultă că 53,3% au ales varianta “Uneori”, în timp ce 46,6% din elevii 

chestionaţi au răspuns cu “Da”. 

 

La întrebarea 2 : Consideraţi că este importantă comunicarea deschisă dintre elevi şi 

profesori? Avem următoarele variante de răspuns și următoarele păreri : 

 
Majoritatea, reprezentând 73,3% din totalul celor chestionaţi,  au răspuns cu “Da”,  în proporţie de 

20% s-a răspuns cu “În unele cazuri”, iar minoritatea 6,6% au răspuns cu “Nu”. 

 

La întrebarea 3 : Credeţi că această comunicare dintre elevi şi profesori trebuie să se realizeze 

doar la nivel formal? 

Avem următoarele variante de răspuns și următoarele păreri : 

 
Prin urmare, majoritatea de 46,6% au votat pentru varianta c), iar minoritatea reprezentând 

33,26%  din total au ales varianta d). 

Da Nu Nu ştiu În unele cazuri 

11 1 - 3 

73,3% 6,6%   20% 

Da Nu În unele situaţii 

  4 7 

  33,25% 46,6% 

 

PAG. 16 

Da Nu Uneori Nu ştiu 

7 - 8 - 

53,3%   46,6%   

COMUNICAREA PROFESOR-ELEV,  

varianta II 

STUDIUM 



La întrebarea 4 : Dacă nu, când poate depăși o relație pedagogică formalul? 

Avem următoarele variante de răspuns și următoarele păreri : 

 
În concluzie, 46,6% au optat pentru varianta c), 26,6%  pentru varianta d), iar în proporţie de 

13,3% s-au votat variantele a) şi b). 

 

La întrebarea 5 : V-ați simțit vreodata neîndreptățit/ă de deciziile unui profesor? 

Avem următoarele variante de răspuns și următoarele păreri : 

 
Conform datelor din tablel, 46,6% au preferat varianta b), 40% dintre cei chestionaţi varianta c), şi 

doar 13,3% au ales varianta d). 

 

La întrebarea 6 : Vă simțiți incomod în prezența vreunui profesor? 

Avem următoarele variante de răspuns și următoarele păreri : 

 
Majoritatea de 53,3% au ales varianta c), 33,3% au ales varianta b), iar 13,3% au ales varianta a). 

 

La întrebarea 7 : Sunteți de acord cu expresia: „Elevul învață din două motive: de dragul 

profesorului sau de dragul materiei.” ? 

Avem următoarele variante de răspuns și următoarele păreri : 

 
În procent de 53,3% a fost aleasă varianta “În cazul anumit ormaterii”, procentajul de 40% 

corespunde variantei“Nu”, şi doar 6,6% au ales varianta“În cazul anumitor profesori”. 

a)Doar în timpul 

activitățilot extrașcolare 

  

b)Doar în afara orelor de 

curs 

  

c) Nu știu 

  

Și în timpul orelor de curs 

  

2 2 7 4 

13,3% 13,3% 46,6% 26,6% 

a) O dată b) De mai multe ori c) De puține ori d)  Niciodată 

- 7 6 2 

  46,6% 40% 13,3% 

Da Nu Uneori 

2 5 8 

13,3% 33,3% 53,3% 

a)În cazul anumitor materii b)În cazul anumitor profesori d)Nu 

8 1 6 

53,3% 6,6% 40% 
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La întrebarea 8 : Credeți că se pot păstra legaturile cu profesorii după terminarea liceului? 

Avem următoarele variante de răspuns și următoarele păreri : 

 
Majoritatea de 86,6% a optat pentru varianta b), iar 6,6% au optat pentru variantele a), respectiv 

d). 

 

La întrebarea 9 : Ce tip de relații aveți cu profesorii? 

Avem următoarele variante de răspuns și următoarele păreri : 

 
În urma răspunsurilor primite, in proporţie de 46,6% au fost votate variantele a) şi d), iar în 

proporţie de 6,6% a fost votată varianta c). 

 

 

La întrebarea 10 : Care este atmosfera din timpul orelor de curs? 

Avem următoarele variante de răspuns și următoarele păreri : 

 
Din datele de mai sus reiese că 86,6% dintre cei chestionati au raspuns cu d) , iar 13,3 % au 

raspuns cu c). 

 

a) Da b) Doar cu unii profesori c) Doar cu dirigintele d) Cu nici un profesor 

1 13 - 1 

6,6% 86,6%   6,6% 

a) Democratice b) Autocritice c) Nondirective d) Libere 

7 - 1 7 

46,6%   6,6% 46,6% 

a) Anarhică b) Reprimantă c) Rebelă d ) De cooperare 

- - 2 13 

    13,3% 86,6% 
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Concluzii 
 

  Datele obținute în urma cercetării arată faptul că la nivelul Liceului Teoretic 

„Petru Rareș” comunicarea dintre elevi și profesori este una eficientă, relațiile pedagogice 

fiind predominant democratice, iar atmosfera în timpul orelor de curs una  de cooperare.  

  În ceea ce privește opinia celor chestionați cu privire la depășirea formalului 

în relațiile pedagogice, ei cred că aceste relații ar trebui depașite doar în afara orelor de curs 

sau nu ar trebui depașite deloc, iar ca metodă de îmbunătățire a comunicării toți cei 

intervievați au menționat activitățile extracuriculare. 

      În timp ce civilizația modernă se axează pe publicitate, sloganuri și propa-

gandă, monologul prevaleză în fața comunicării așa cum „a avea” prevalează în fața lui „a 

fi”.  În interiorul acestei societăți școala rămâne instituția care sprijină comunicarea 

deschisă și liberă. Școala, fiind în relație de interdependență cu ideea de comunicare, 

contruiește personalități, setează modele de urmat, învățându-ne să luăm de la acestea ceea 

ce este mai bun, nu să le asimilam în totalitate.  

  Comunicarea pedagogică solidă este cheia pentru o educație sănătoasă deci 

pentru o viață care stă sub semnul iubirii deoarece “suntem oameni, nu îngeri. Simţurile ne 

pun în comunicare cu lumea şi, simultan, ne închid în noi înşine: senzaţiile sunt subiective şi 

invincibile. Gândirea şi limbajul sunt punţi, dar, tocmai pentru că sunt punţi, nu suprimă 

distanţa dintre noi şi realitatea exterioară. […] se poate spune că poezia, serbarea şi 

dragostea sunt forme de comunicare concretă, adică de comuniune.” (Octavio Paz). 

 

Autori:  

Ferenț Andreea, Pop Dana, Pop Ioana, Micu Ioana, Cozmuța Cristina 

Clasa a XI-a D 
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I. Introducere 
 

 Legătura care se creează între profesori şi elevi are la bază sentimentele de simpatie şi de 

încredere generate de ambele parţi . Ţinând seama de legea esenţială a relaţiilor dintre oameni 

potrivit căreia simpatia și bunăvoinţa nasc simpatie şi bunăvoinţă , iar antipatia și ostilitatea 

trezesc sentimente de aceeaşi calitate, ne-am propus realizarea unui studiu cu privire la relațiile ce 

se stabilesc între profesori și elevi.  

 

II. Obiectivele anchetei 

Prin această analiză ne-am propus următoarele obiective: 

     Să aflăm părerile profesorilor despre relaţia profesor-elev 

                           Să aflăm părerile elevilor despre relaţia profesor - elev 

                 Să comparăm părerile celor două părţi 

III. Eşantionul  

 Pentru realizarea acestei anchete, am găsit potrivit să stabilim un eșantion format din elevi 

de toate nivelurile: foarte buni la învățătură, de nivel mediu și sub mediu. De asemenea, am luat și 

câteva interviuri profesorilor noștri cu privire la tema studiată.   

IV. Chestionarele 

 Am alcătuit două chestionare, unul pentru profesori și celălalt pentru elevi. Fiecare 

chestionar are cinsprezece întrebări cu alegere multiplă. Întrebările din chestionare se referă la 

informații precum: atitudini ale elevilor față de profesor, atitudini ale profesorului față de elevi, 

schimbări de atitudine în funcție de mediul de interacțiune ( formal sau nonformal), influența pe 

care o are profesorul asupra elevilor săi, influența pe care o are disciplina predată de către un 

anumit profesor asupra elevilor etc.  

 Rolul acestor chestionare a fost acela de a ne oferi date relevante privitoare la posibilele 

cauze care stau la baza interacțiunii și comunicării dintre profesori și elevi. 
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Chestionar pentru profesori  

 

 

 

1. Cât  de mult contează atitudinea elevilor în 

relaţiile lor cu profesorii? 

A. Mult 

B. Puţin  

C. Deloc 

2. Un  elev care nu se implică mult în 

activităţile şcolare poate avea o relaţie 

bună cu profesorii? 

A. Da 

B. Nu 

C. Nu ştiu 

3. Cum credeţi că se comportă elevii faţă de 

profesori în timpul orelor? 

A. Adecvat 

B. Inadecvat 

C. Depinde de profesor şi de elev 

4. Credeţi că o relaţie bună a profesorilor cu 

elevii îi ajută pe elevi ? 

A. Da 

B. Nu 

C. Altă părere…….. 

5. Care credeţi că este nivelul de învăţare al 

elevilor? 

A. În creştere  

B. Mediu 

C. Slab 

6. Credeţi că atitudinea elevilor faţă de 

profesorii lor se poate îmbunătăţi? 

A. Da 

B. Nu 

C. Posibil 

7. Interesul elevului de a învăţa poate avea 

un rol în comunicarea profesor-elev? 

A. Da 

B. Nu 

C. Altă părere……… 

8. Comunicarea dintre profesori-elevi poate 

fi înţeleasă diferit de fiecare dintre 

aceştia? 

A. Depinde de modul în care se 

comunică 

B. Depinde de limbajul folosit de fiecare 

 

C. Altă părere………. 

9. Ştiu profesorii care este cea mai bună 

comunicare dintre ei şi elevi ? 

A. Da 

B. Nu 

C. Altă părere………… 

10. Credeţi că elevii au un comportament 

adecvat la ora dumneavoastră? 

A. Da 

B. Nu 

C. Altă părere…………. 

11. Care credeţi că este atitudinea elevilor 

faţă de profesorii în afara şcolii? 

A. Prietenoasă 

B. Respectoasă 

C. Rece 

 12. Ce fel de atitudine trebuie să aibă elevii 

față de profesori? 

A. De respect  

B. De prietenie 

C. De indiferenţă 

 13. Credeţi că notele bune ajută în relaţia 

dintre profesori şi elevi ? 

A. Da 

B. Nu 

C. Altă părere…………. 

14. Cum credeţi că este comunicarea dintre 

profesori şi elevi ? 

A. Foarte bună 

B. Bună 

C. Deficitară 

15. Credeţi că un elev, având un părinte 

profesor , are o relaţie mai bună cu 

ceilalţi profesori ? 

A. Da 

B. Nu 

C. Altă părere………… 

PAG. 21 COMUNICAREA PROFESOR ELEV, 

varianta III 
STUDIUM 



Chestionar pentru  elevi 

  

1.Cât de bună credeţi  că este  comunicarea 

dintre profesori şi elevi? 

A.Foarte bună B. Bună C. Slabă 

 

2.Cum credeţi că ar trebui să fie relaţia elev-

profesor? 

A. O relaţie de prietenie B. O relaţie fiu

-părinte C. O relaţie rece 

 

3.În relaţia elev-profesor, regulile sunt 

stabilite de : 

A. Atât de către elevi cât și de către 

profesori 

B. De către profesori 

C. De către elevi 

 

4.Credeți că relația dintre profesori și elevi se 

poate îmbunătăți ? 

A.Da B. Nu C. Foarte greu 

 

5.Cum se comportă în general profesorii de la 

școala noastră cu elevii?  

A. Excelent B. Acceptabil C. Îngrozitor 

 

6.Cum credeți că puteți schimba comunicarea 

deficitară dintre voi și profesori?  

A. Răspunzând doar atunci când sunteți 

întrebați 

B. Vorbind civilizat și frumos 

C. Răspunzând neîntrebaţi ori de câte ori 

aveți ceva de spus 

 

7.Relația elev-profesor ar trebui să se bazeze 

pe : 

A. Prietenie B. Înțelegere reciprocă 

C. Distanță 

 

8.Cum credeți că este atitudinea profesorilor 

în timpul orelor față de elevi? 

 

A.Prietenoasă B. Distantă C. Înţelegătoare  

 

9.Atitudinea profesorilor faţă de elevi după 

finalizarea cursurilor ar trebui să fie: 

A. Formală B. Prietenoasă C. Distantă 

10.Ar ajuta la comunicarea dintre elevi-

profesori activitățile  extra-școlare? 

A. Da  B. Posibil C. Nu 

11.Cine credeți că se implică mai mult in relația 

elev-profesor? 

A. Profesorul B. Elevul C. Amândoi 

12.Credeți că profesorii pot avea o relație mai 

solidă cu elevi ? 

       A. Da  B. Nu C. Nu știu 

13.Prin ce  modalități poate fi afectată 

comunicarea dintre profesor-elev 

A.Lipsa de bun simț a elevului                          

B. Profesorul nu reușește să capteze atenția 

elevului                                                         

C.Profesorul nu înțelege părerile elevului   

14.Care este locul potrivit pentru o comunicare 

eficientă între profesori şi elevi? 

A. În clasă B. La consultaţii C.  În particular  

15.Comunicarea dintre elev-profesor poate 

stabili relaţie de : 

A. Prietenie B. Ajutor reciproc C.  Formală  
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Centralizarea datelor 

Chestionar elevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionar profesori  

 

 

PAG. 2
3 

  a b c 

1 25% 75% 0% 

2 91,6% 8,4% 0% 

3 58,3% 41,7% 0% 

4 83,3% 16,7% 0% 

5 37,5% 62,5% 0% 

6 16,7% 83,3% 0% 

7 16,7% 83,3% 0% 

8 75% 0% 25% 

9 41,6% 58,4% 0% 

10 83,3% 16,7% 0% 

11 8,3% 16,7% 75% 

12 75% 0% 25% 

13 25% 58,3% 16,7% 

14 50% 0% 50% 

15 83,3% 16,7% 0% 

  a b c 

1 100% 0% 0% 

2 40% 60% 0% 

3 40% 0% 60% 

4 100% 0% 0% 

5 20% 40% 40% 

6 80% 0% 20% 

7 100% 0% 0% 

8 80% 20% 0% 

9 80% 20% 0% 

10 80% 0% 20% 

11 20% 80% 0% 

12 100% 0% 0% 

13 40% 60% 0% 

14 0% 100% 0% 

15 40% 60% 0% 
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Interpretarea datelor chestionarului pentru elevi 
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Majorita
tea elevilor au răspuns 

că între profesori ş
i elevi este o 

comunicare bună, aceștia
 având 

o relație solidă, bazată pe 

respect, înțelegere și încredere 

reciprocă. 

Mai bine de jumătate dintre elevi 

consideră că regulile trebuie 

stabilite atât de ei cât și de 

profesori, aceasta fiind o 

modalitate prin care comunicarea 

dintre ei se poate îmbunătăți.. 

Majoritatea elevilor cred că 

relația dintre ei şi profesori 

este de prietenie . 

Jumătate dintre elevi cred 

că locul potrivit pentru o 

comunicare cu profesorul 

este în clasă, iar cealaltă 

jumătate consideră că 

numai în particular se 

poate realiza o comunicare 

eficientă. 

80% dintre elevi consideră 

că activităţile
 extraşcolare 

ajută pentru consolidarea 

relației 
profesor-elev, 

în 

tim
p 

ce 
20% 

dintre 

respondenți r
ecunosc că nu 

s-au gândit 
niciodată la 

asta. 

Majoritatea elevilor 

consideră că în relație 

cu profesorii lor, 

majoritatea acestora îi 

tratează cu prietenie. 

Majoritatea elevilor 

consideră că între ei 

și profesori ar trebui 

să existe o relație de 

colaborare. 

Mare parte dintre 

elevi și-ar dori ca 

profesorii să se 

implice mai mult în 

relația cu ei. 
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Interpretarea datelor chestionarului pentru profesori 
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Toţi profesorii 

cred că atitudinea 

elevilor în relaţie 

cu ei contează 

mult.. 

Mai bine din jumătate 

dintre profesori cred 

că 
comportamentul 

elevilor depinde şi de 

profesor dar şi de 

elev. 

4 profesori din 5 
cred că atitudinea 
elevilor se poate 
îmbunătăţi. 

Profesorii sunt de 

acord că interesul 

elevului de a 

învăţa poate avea 

u n  r o l  î n 

c o m u n i c a r e a 

dintre ei . 

M a j o r i t a t e a 

profesorilor afirmă  

ca  a t i tud inea 

elevilor în afara 

ş c o l i i  e s t e 

prietenoasă. 

50% dintre profesori 

spun că notele bune 

ajută la o relaţie 

profesor-elev , iar 

50% consideră că asta 

n-are nicio relevanță. 

A p r o a p e  t o ţ i 

profesori cred că 

comunicarea dintre ei 

este înţeleasă diferit , 

adică depinde în 

modul în care se 

comunică.. 

Copiii au un 

c o m p o r t a m e n t 

adecvat la oră, asta 

spun majoritatea 

profesorilor. 

Profesorii 

consideră că elevii 

care se implică în 

relaţiile 

extraşcolare au o 

relaţie bună cu 

profesorii. 

Nivelul  elevilor de înţelegere este mediu 

O 
comunicare 

bună între profesor 

și elev determină 

creșterea eficienței 

învățării. 

Profesorii 
manife

stă
 o 

atitu
dine respectuoasă 

față de elevi și
 

aște
aptă același l

ucru 

și d
e la aceștia

. 

COMUNICAREA PROFESOR ELEV, 

varianta III 

STUDIUM 



Interpretarea datelor 

 

PAG. 26 

 

 Elevii școlii noastre sunt de părere că 

profesorii care le predau , au un comportament 

firesc la ore , fiind înţelegători , dar și severi când 

vine vorba de a învăța. 

 La întrebarea “pe ce ar trebui să se bazeze 

relația dintre un profesor și un elev?” , majoritatea 

elevilor au răspuns că aceasta relație nu numai că 

ar trebui să fie una formală , dar și una de fiu-

părinte când este cazul. 

  

 După părerea elevilor, cea mai bună 

comunicare dintre ei și profesori este cea în care 

este respect reciproc și o atenţie sporită din partea 

amândurora. 

  

 Elevii sunt de părere că profesorii sunt mult 

mai deschişi în ceea ce privește comunicarea lor cu 

elevii , după finalizarea cursurilor. 

  

 La întrebarea “ar ajuta la comunicarea 

dintre profesori și elevi activitățile extra - 

şcolare?” majoritatea elevilor au dat un răspuns 

afirmativ, pentru că aceste activități îi separă atât 

pe profesori cât și pe elevi de școală sau de 

regulamentele acesteia.  

 

 În urma interviului acordat 

profesorului, părerea acestuia despre prima 

întrebare este una pozitivă , acesta consideră 

că elevii se comportă adecvat la oră , cu 

unele excepţii.  

 Răspunsul profesorului la cea de-a 

doua întrebare este în favoarea elevului , 

acesta crezând că elevii nu au probleme în 

interpretarea lecţiilor. 

  

 „Profesorul îşi exprima în general 

părerea spunând că elevii au un 

comportament adecvat .  

 

 Profesorul este de părere că notele 

bune nu sunt esenţiale în relaţia profesor-

elev.  

 Profesorul este de părere că în 

comunicarea sa cu elevii , nu ar ajuta un 

nivel de interes ridicat , dar şi un nivel de 

interes scăzut al acestora ar afecta profesorul. 

  

     

  Interviu elevi                  Interviu profesori 
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Concluzii 

 
 În urma realizării acestui studiu  cu tema ”Comunicarea profesor-elev” pe 

eșantionul de elevi și de profesori ales, am ajuns la concluzia că elevii au o părere bună 

despre profesori. Ei afirmă că profesorii au o atitudine adecvată la oră dar și înafara orelor 

de curs.  

 Sentimentul este reciproc deoarece, în urma analizării chestionarelor și 

interviurilor profesorilor, am constatat că și aceștia consideră, de cele mai multe ori adecvat 

comportamentul elevilor, iar comunicarea dintre ei este una bazată pe o relaţie de prietenie.  

 Am ajuns la concluzia că elevii consideră o relaţie de prietenie , dar şi una de 

indiferenţă la anumiţi profesori . Acest fapt se poate explica mai ales prin aceea că 

profesorii, ca și elevii, au personalități diferite, respectiv temperamente diferite și diverse. 

Drept urmare,  unii profesori sunt mai deschiși, mai afectuoși și mai sociabili cu elevii, pe 

când alții manifestă un comportament distant, formal și strict profesional.  

 Ceea ce rămâne esențial însă, este faptul că de fiecare dată comunicarea dintre 

profesori şi elevi este o comunicare bună , care se bazează pe prietenie şi respect reciproc . 

 

Autori:  
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