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1. Argument 

În calitate de director și director adjunct al Grupului Şcolar de Construcţii „Kós Károly” din 

Miercurea Ciuc observăm cu îngrijorare schimbările intervenite în societate care se răsfrâng asupra 

colectivului de cadre didactice din unitatea noastră de învăţământ.  

Ca urmare a investigaţiei efectuate am dorit să ne formăm o imagine despre atitudinea 

colegilor profesori şi astfel am măsurat prin metode empirice (chestionar, interviuri de profunzime) 

factorii motivaţionali şi de satisfacţiei. De asemenea, o parte distinctă a lucrării este evaluare 

eficienţei colegilor, efectuând şi o comparaţie a analizei rezultatelor anchetei realizat, în acest sens, 

la nivelul elevilor. 

Prima parte a lucrării conţine descrierea cercetării efectuate. După scurta prezentare a unităţii 

de învăţământ, unde a avut loc investigaţia, s-a trecut la prezentarea obiectivelor şi ipotezelor. 

Această parte a lucrării conţine două investigaţii distincte.  

Prima investigaţie a avut următoarele obiective: 

1. Măsurarea a patru factori consideraţi importanţi în motivarea angajaţilor: factorului 

de conducere, de expertiză, de relaţionare şi de subzistenţă.  

2. Măsurarea factorilor de satisfacţie a cadrelor didactice: remunerare şi promovare, 

conducere şi relaţii interpersonale, organizare şi comunicare, satisfacţie generală. 

3. Formularea concluziilor pe baza rezultatelor obţinute şi desprindera unor idei utile 

pentru managementul unităţii de învăţământ. 

Ipotezele avansate au fost confirmate în mare măsură. Din concluzii reies că, în cazul 

colectivul chestionat, factorii importanţi sunt relaţionarea şi expertiza cadrele didactice , fiind 

considerate importante trebuinţele de afiliere şi cele de realizare. Deci, cadrele didactice sunt 

puternic motivaţi de dorinţa de a lucra într-un colectiv plăcut, de a avea realaţii armonioase cu 

colegii şi de excelarea în cadrul activităţilor desfăşurate. Trebuinţele de putere şi trebuinţele de 

existenţă nu sunt factori motivaţionali primordiali, dar nivelul mediu al acestora indică faptul că 

totuşi prezintă o consideraţie semnificativă, deloc neglijabilă. Nivelul mediu al factorului de 

conducere denotă faptul că majoritatea cadrelor didactice nu este motivată de a fi conducător, dar 

din specificul muncii lor sunt mobilizaţi de a conduce şi a lua decizii independenţi. De asemenea, 

nivelul mediu al factorului de subzistenţă indică faptul că pentru cadrele didactice chestionate este 

important să aibă stabilitate. 

Rezultate măsurării satisfacţiei arată că în unitatea noastră de învăţământ climatul social 

optim şi relaţiile colegiale sunt bune, precum şi atmosfera de muncă destinsă, non-conflictuală, care 

oferă satisfacţie angajaţilor. Reducerile salariale şi eliminarea sporurilor au dus la creşterea 
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insatisfacţiei colegilor, aspectul menţionat ducând la degradarea calităţii muncii, la scăderea voinţei 

de a lucra în plus şi de a participa la activităţi extra-curriculare. Acest aspect explică şi satisfacţia 

generală scăzută reieşită din măsurători. 

A doua investigaţie se referă la eficienţa didactică, având ca obiective: 

 urmărirea aspectelor legate de trăsăturile de caracter ale personalităţii care influenţează 

eficienţa profesorilor din şcoală;  

 în ce măsură diferă autoevaluarea profesorilor despre propria eficienţă şi părerea elevilor 

legat de aceeaşi temă. 

Concluziile desprinse din această investigaţie sunt: 

Trăsăturile de caracter ca extaversiunea (extrofie), stabilitatea afectivă, nivelul scăzut de 

agresivitate şi de depresie sunt tot trăsături de caracter care influenţează pozitiv eficienţa didactică a 

profesorilor. Din punctul de vedere al elevilor este eficient profesorul care nu este agresiv şi nu 

manifestă simptome psihosomatice. 

Referitor la al doilea aspect putem concluziona că există diferenţe între opiniile profesorilor şi 

cele ale elevilor, dar deosebirile nu sunt semnificative. Este un rezultat pozitiv determinat şi de lipsa 

fluctuaţiilor mari dintre eficienţa didactică rezultată din autoevaluarea profesorilor, respectiv 

evaluările obţinute de la elevi.   

În finalul lucrării s-au atins obiectivele identificate, ele fiind totodată baza cercetării 

efectuate. Concluziile desprinse vor sta la baza activităţii şi vor avea influenţe pozitive asupra 

managementului unităţii de învăţământ, respectiv ale resursei umane.  

 

2.Prezentarea unităţii de învăţământ la care s-a efectuat cercetarea 
 

Cercetarea s-a efectuat în rândul cadrelor didactice al Grupului Şcolar de Construcţii „Kós 

Károly” din Miercurea Ciuc.  Această unitate de învăţământ are misiunea de a asigura oportunităţi 

în educaţie, învăţământ şi pregătire profesională de calitate în domeniul construcţiilor, instalaţiilor 

şi lucrărilor publice, în profilul arte vizuale, precum şi în profilul protecţia mediului, accentuând cu 

precădere atingerea unor performanţe profesionale care să se afle în concordanţă cu standardele 

europene. 

2.1. Scurt istoric 
 

Istoricul învăţământului profesional şi tehnic din municipiul Miercurea Ciuc începe cu noua 

reorganizare administrativ-teritorială a ţării. Ca urmare în anul 1970 au fost înfiinţate primele clase 

în cadrul Şcolii Profesionale de Construcţii, şcoală pe care o considerăm predecesorul şcolii noastre 

de astăzi.  
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În anii 1970 se dezvoltă învăţământul profesional şi tehnic. Astfel în 1971 şcoala a devenit 

Liceul Industrial nr.2 de Construcţii şi în 1975 s-a mutat într-o clădire nouă pe strada Topliţa nr. 22 

unde a funcţionat cu clase de liceu, şcoală profesională, şcoală postliceală şi de maiştri din 

domeniile: construcţii, mecanică şi electrotehnică. Baza materială a şcolii s-a dezvoltat prin 

construirea atelierelor, internatelor, cantinei şi a sălii de sport. Dotarea acestora era performantă 

pentru perioada în care au fost înfiinţate. 

În 1986 în structura liceului au fost incluse şi clase cu profil economic prin transferarea 

Liceului Economic din Gheorgheni în urma unei decizii a ministerului de la aceea dată. Tot prin 

decizia organelor competente în anul 1990 unitatea a primit denumirea de Grupul Şcolar Economic, 

Administrativ şi de Servicii având în componenţă clase de liceu şi şcoală profesională din domeniul 

construcţiilor. 

În anul 1994, ca urmare a deciziei Inspectoratului Şcolar Judeţean, aprobată de minister s-a 

reînfiinţat Grupul Şcolar de Construcţii Miercurea Ciuc cu clase de liceu, şcoală de ucenici, şcoală 

profesională, şcoală postliceală şi de maiştri din domeniul construcţiilor şi lucrărilor publice, la care 

s-au adăugat începând cu anul şcolar 1999-2000 clase de liceu din domeniul protecţiei mediului. 

Începând din anul 2002 la iniţiativa conducerii unităţii de învăţământ, cu aprobarea forurilor 

superioare, unitatea primeşte numele de Grupul Şcolar de Construcţii „Kós Károly” Miercurea 

Ciuc. 

În prezent în structura unităţii sunt cuprinse clase de liceu cu următoarele profiluri: tehnic 

(domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice), resurse naturale şi protecţia mediului (domeniul 

protecţia mediului), arte vizuale (specializarea desenator tehnic pentru arhitectură şi design). În 

cadrul şcolii de arte şi meserii sunt oferite calificările: zidar-pietrar-tencuitor, dulgher-tâmplar-

parchetar şi instalator tehnico-sanitare şi de gaze. Şcoala postliceală funcţionează cu specializările: 

tehnician desenator pentru construcţii şi arhitectură precum şi tehnician cadastru funciar-topograf. 

2.2. Resurse umane 
 
Personalul didactic  

Şcoala dispune de un personal didactic valoros, cu o pregătire corespunzătoare şi experienţă 

necesară desfăşurării unei activităţi de succes. 

Dintr-un număr de 41 cadre didactice 24 sunt de cultură generală, 12 sunt profesori de 

specialitate care predau discipline tehnice, 5 maiştrii instructori. În învăţământul postliceal sunt 

atraşi 4 specialişti cu studii superioare din alte sectoare retribuiţi prin P.C.O. 

Personalul didactic auxiliar se compune din: 1 bibliotecar, 2 secretari, 1 laborant, 1 informatician, 2 

contabili, 1 tehnician, 2 administratori patrimoniu, 4 pedagogi, 2 supraveghetori de noapte; 
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Personalul tehnico-administrativ este format din: 1 casier, 1 magazioner, 3 fochisti, 5 muncitor de 

întreţinere, 6 bucătari, 8 paznici, 11 îngrijitoare, 1 spălătoreasă, 1 lenjereasă, 1 muncitor necalificat.  

Efectivele de elevi pe nivelele de pregătire şi formele de învăţământ în anul şcolar 2010-2011 sunt 

următoarele: 

- învăţământ liceal, cursuri de zi: 459 de elevi, 

- an de comletare: 64 de elevi, 

- învăţământ seral: 49 de elevi, 

- învăţământ seral cu frecvenţă redusă: 36 de elevi, 

- învăţământ postliceal: 48 de elevi, 

adică în total 656 elevi. 

 
2.3.Resurse materiale 

 
Grupul Şcolar de Construcţii „Kós Károly” are în administraţie şase clădiri, proprietatea Consiliului 

Local Municipal M-Ciuc:  

  

Clădirea şcolii 

În şcoală sunt în total 15 săli  de clase, 1 laborator de informatică, 1 laborator de fizică-

chimie-biologie, dotat cu  calculatoare, 1 laborator construcţii, 1 bibliotecă, 1 sală festivă, 6 grupuri 

sanitare, 3 anexe pentru deservirea laboratoarelor, secretariat, contabilitate, cabinet de psihologie, 

sală profesorală, birouri  director şi director adjunct. 

Există  26 de  clase  de elevi,  din  care:  17 clase  de  liceu cursuri de zi, 4 clase  de  liceu 

cursuri serale, 3 clase de an de completare şi  2 clase  de  postliceale, în două  schimburi, cu un total 

de 656 elevi. 

Clădirea atelierelor 

Construit  în  anul  1972  cu  destinaţie   atelier  pentru  instruire practică  a elevilor din 

şcoala de arte şi meserii.  Clădirea  a  fost dat în administrarţie  în anul  1994.  Atelierul  cuprinde  2 

ateliere de  construcţii,   1  atelier  de  mecanică, 1 atelier   de  instalaţii, 1 atelier  de   dulgherie, 1 

atelier  de intreţinere  (tâmplârie) şi  atelier de  intreţinere  mecanică. 

Clâdirea  atelierului  a avut acoperiş tip terasă  şi în  anul 1999 a  primit  acoperiş  tip 

şarpantă, însă atelierul  nu are  grup sanitar. Dotările   atelierelor  sunt din  anii  1972 – 1985. 

 

 

 Clădirile internatelor  
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În urma reorganizării administrative din octombrie 2008 au fost alocate Grupului Şcolar de 

Construcţii „Kós Károly” două clădiri care asigură cazarea elevilor din trei grupuri şcolare respectiv 

elevilor care se află în plasament la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Harghita.  

Clădirile cu patru etaje ale internatelor au fost costruite în anul 1974 şi au capacitatea de 160 

de elevi. Fiecare nivel are un grup sanitar cu baie comună, sală de lectură şi magazie. 

Clădirea cantinei 

Clădire cu parter şi un etaj, a fost costruită în anul 1974 şi are o suprafaţă de 1416 m2. 

La parter sunt amplasate magaziile, grupurile sanitare şi birourile pentru personal iar la etaj 

bucătăria, sălile de preparare şi două săli de mese. Capacitatea de preparare a hranei şi de servire 

este de 300 elevi.  

 Clădirea sălii de sport 

Sala de sport are o suprafaţă totală de 510 m2 şi se compune din vestiare pentru băieţi şi fete, 

grupuri sanitare, sală profesorală şi sala de joc cu suprafaţa de 450 m2. Este folosită de cele trei 

grupuri şcolare din curte.  

 
3. Măsurarea motivaţiei şi satisfacţiei a cadrelor didactice 

3.1. Universul investiga iei  
 

În cercetare au fost incluşi toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ pentru a primi 

informaţii de ansamblu privind factorii motivaţionali şi intensitatea factorilor de satisfacţie.    

Din cele 41 de cadre didactice 20 sunt titulare iar 21 suplinitori şi cu plata cu ora.  

Structura personalului didactic pe grade didactice este următoarea: 

-debutant: 8 (19,51 %) 

- cu examen de definitivat: 13 (31,70 %) 

- cu examen de gradul didactic II. : 10 (24,39%)  

- cu examen de gradul didactic I.: 10 ( 24,39%) 
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Figura nr.1: Structura personalului didactic pe grade didactice 

 

d) Structura personalului didactic după vechime se prezintă astfel: 

- 0 – 10 ani   13 profesori  

- 10 - 20 ani   12 profesori 

- 20 – 30 ani    6 profesori  

- 30 – 40 ani    6 profesori 

- peste 40 ani   4 profesori 

20% 

32% 24% 

24% 

Structura personalului didactic pe grade didactice 

debutant

cu examen de definitivat

cu examen de gradul didactic II.

cu examen de gradul didactic I.
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Figura nr 2: Structura personalului didactic după vechime 

 

3.2. Prezentarea obiectivelor şi ipotezelor cercetării 
 

3.2.1. Obiective: 
 

1. Măsurarea a patru factori consideraţi importanţi în motivarea angajaţilor: factorului 

de conducere, de expertiză, de relaţionare şi de subzistenţă.  

2. Măsurarea factorilor de satisfacţie a cadrelor didactice: remunerare şi promovare, 

conducere şi relaţii interpersonale, organizare şi comunicare, satisfacţie generală. 

3. Formularea concluziilor pe baza rezultatelor obţinute şi desprinderea unor idei utile 

pentru managementul unităţii de învăţământ. 

3.2.2. Ipoteze: 
 
Privind măsurarea motivaţiei am pornit de la următoarele ipoteze: 

 Atmosfera de lucru plăcută şi relaţiile armonioase dintre colegi este un factor motivaţional 

puternic pentru colectivul nostru 

 factorul de subzistenţă, deci preocuparea personalului didactic pentru nevoile de bază ale 

existenţei la nivel de unitate şcolară este intensă. 

În legătură cu măsurarea factorilor de satisfacţie ipotezele au fost următoarele: 

32% 

29% 

14% 

15% 
10% 

Structura personalului didactic după vechime  

0 – 10 ani  

10 - 20 ani

20 – 30 ani  

30 – 40 ani  

peste 40 ani
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 Un climat social optim, relaţiile colegiale bune precum şi atmosfera de muncă destinsă, non-

conflictuală oferă satisfacţie. 

 În urma reducerilor de salarii şi eliminare a diferitelor sporuri se constată o insatisfacţie faţă 

de salarizare şi recompensare. 

 3.3. Instrumente de cercetare utilizate 
 

3.3.1. Măsurarea motivaţiei 
 

Pentru măsurarea motivaţiei au fost realizate o serie de chestionare care au la bază diferite 

teorii ale motivaţiei. Astfel de chestionare pot fi completate de către angajaţi sau viitor angajaţi, 

dacă: 

 Dorim să aflăm dacă persoana care urmează a fi angajată va fi suficient de motivată pentru 

efectuarea unor sarcini în cultura organizaţională în cauză. De exemplu dacă este vorba 

despre o activitate nestructurată, cultura organizaţională promovează munca independentă, 

inovatoare, este supravegheată şi controlată superficial atunci autonomia este un factor 

motivator relevant în alegerea angajaţilor potriviţi. 

 Dorim să dezvoltăm motivaţia personală sau de grup, pentru aceasta trebuie măsurată 

motivaţia, ca apoi să se poată elabora profilul motivaţional al fiecăruia sau al grupului.  

În continuare prezint chestionarul folosit în măsurarea motivaţiei (anexa nr.1) 

Acest chestionar este un instrument standardizat folosit pentru evaluarea psihologică a 

personalului din cadrul instituţiilor şi urmăreşte măsurarea a patru factori consideraţi importanţi în 

motivarea angajaţilor: 

I. Conducere (trebuinţe de putere): arată dorinţa de a-i influenţa pe cei din anturajul 

subiectului, mobilizându-i spre succes sau manipulând-i în interes personal; a fi şef, a conduce 

sau a nu depinde de alţii (independenţă decizională). 

II. Expertiză (trebuinţe de realizare): tendinţa sau dorinţa de a excela în cadrul activităţilor în 

care se angajează, de a fi considerat un expert, un profesionist; a fi „omul din umbră” ce 

influenţează deciziile (expertiză profesională). 

III. Relaţionare (trebuinţe de afiliere): indică dorinţa pe care o resimte individul de a stabili şi 

de a manifesta relaţii de prietenie cu alţii; dorinţa de a lucra cu plăcere într-un colectiv plăcut, 

cu oameni înţelegători (relaţii armonioase). 

IV. Subzistenţă (trebuinţe de existenţă): denotă preocuparea persoanei pentru nevoile de bază 

ale existenţei (odihnă, stabilitate, bani, hrană, securitate, etc.). 
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Itemii corespunzători fiecărui factor sunt: 

Factorul Conducere:1,2,3,4,17,18,19,20; 

Factorul Expertiză:5,6,7,8,21,22,23,24; 

Factorul Relaţionare: 9,10,11,12,25,26,27,28; 

Factorul Subzistenţă: 13,14,15,16,29,30,31,32. 

 

Scorarea se face adunând valorile obţinute de fiecare subiect în parte la fiecare dintre itemii de mai 

sus, care apoi se împarte la opt. 

Etalonul general pentru interpretarea rezultatelor: 

Factorul 

Intensitatea cu care se manifestă factorul 

Foarte slab Slab Mediu Intens Foarte intens 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Conducere      

 (trebuinţe de putere)  0  4,0  4,4 4,8 5,1  5,3  5,6  5,8  6,1  6,6  7  

Expertiză         

(trebuinţe de realizare)  0  4,4  5,1 5,3  5,5  5,7  6,1  6,3  6,7  6,8  7  

Relaţionare       

(trebuinţe de afiliere)  0  4,8 5,0  5,2  5,5  5,8  6,1  6,5  6,7  -  7  

Subzistenţă      

(trebuinţe de existenţă)  0  4,1  4,8 5,2 5,5  5,6  5,7  6,1  6,3  6,6  7  

 

3.3.2.  Măsurarea satisfacţiei 
 

Pentru măsurarea satisfacţiei s-a utilizat chestionarul ,, Satisfacţie în muncă ,, elaborat de T. 

Constantin (2004). (anexa nr.2) 

Chestionarul cuprinde 32 de itemi care pun în evidenţă patru factori :  

I.  Remunerare şi promovare  

II. Conducere şi relaţii interpersonale  

III. Organizare şi comunicare 

IV. Satisfacţie generală 

 

Factorii chestionarului au următoarele interpretări: 

I. Remunerare şi promovare: insatisfacţia angajatului (scoruri mici) sau satisfacţia acestuia 

(scoruri mari) cu privire la recompensa pentru munca pe care o prestează (salarizare, alte 

recompense financiare, recunoaştere sau posibilităţi de promovare). 
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II. Conducere şi relaţii interpersonale: insatisfacţia angajatului (scoruri mici) sau satisfacţia 

acestuia (scoruri mari) cu privire la climatul social şi relaţiile cu colegii sau cu şeful, cât şi 

sub cel al atmosferei destinse, nonconflictuale. 

III. Organizare şi comunicare: insatisfacţia angajatului (scoruri mici) sau satisfacţia acestuia 

(scoruri mari) cu privire la modul în care munca este organizată şi realizată: definirea 

sarcinilor, efort depus, comunicare, feedback etc. 

IV. Satisfacţie generală: măsura în care angajatul este mulţumit/satisfăcut de munca pe care 

o realizează, atât sub aspectul modului ei de organizare, cât şi sub cel al recompenselor pe 

care le primeşte pentru activitatea prestată (recompense materiale sau morale) şi al 

climatului interpersonal în care îşi desfăşoară munca. 

 

Fiecare item are 6 variante de răspuns aşezate în ordine crescătoare, mai întâi valorile 

negative, urmate de valorile pozitive, de la „niciodată adevărat” la „întotdeauna adevărat”. 

Fiecare dintre acestea au un anumit punctaj, astfel „niciodată adevărat” deţine 1 punct, iar 

„întotdeauna adevărat” 6 puncte. O parte dintre itemi se scorează invers, adică „întotdeauna 

adevărat” însumează 1 punct, iar „niciodată adevărat” 6 puncte. Aceştia sunt: 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 

16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32.  

Subiectul trebuie să aleagă o singură variantă de răspuns pentru fiecare item în parte care este 

cea mai apropiată de convingerile sale. Subiectul este informat înainte în privinţa faptului că nu 

există răspunsuri bune sau mai puţin bune. 

Pentru fiecare factor în parte se face suma valorilor obţinute la itemii care îi corespund şi se 

împarte la numărul de itemi. 

Fiecăruia dintre cei 4 factori analizaţi îi corespund anumiţi itemi, cum se observă mai jos: 

I. Remunerare şi promovare: 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 29, 30. 

II. Conducere şi relaţii interpersonale: 8, 10, 16, 21, 24, 26, 31, 32. 

III. Organizare şi comunicare: 1, 2, 9, 10, 17, 18, 21, 22, 27, 28. 

IV. Satisfacţie generală: se face suma valorilor obţinute la toţi cei 32 de itemi şi se împarte 

la numărul lor. 

Valorile care ne arată intensitatea cu care se manifestă factorii analizaţi sunt reprezentate în etalonul 

de mai jos. 

 

Factorul 

Intensitatea cu care se manifestă factorul 

Foarte slab Slab Mediu Intens Foarte intens 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Remunerare şi promovare  0 2,9 3,1 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,2 4,6 6 
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Conducere şi relaţii 

interpersonale  0 1,8 2,2 2,4 2,7 3,0 3,2 3,4 3,8 4,4 6 

Organizare şi comunicare  0 3,1 3,5 3,7 3,8 4,1 4,3 4,6 5,0 5,2 6 

Satisfacţie generală  0 3,1 3,5 3,8 3,9 4,2 4,4 4,6 4,9 5,2 6 

 

3.4.  Prezentarea, analiza şi interpretarea rezultatelor 
 

3.4.1. Măsurarea motivaţiei 
 

În măsurarea motivaţiei am utilizat chestionarul “Dominanţe motivaţionale” (T. Constantin, 

2004) prezentat în anexa 1. 

Chestionarul a fost aplicat în instituţia de învăţământ şi a fost completat de 41 cadre 

didactice. 

Nr. 

crt. 

Factorul 

conducere 

Intensit

ate 

factor 

Factorul 

expertiza 

Intensit

ate 

factor 

Factorul 

relationare 

Intensitate 

factor 

Factorul 

subzistenta 

Intensita

te factor 

1 6,38 Intens 6,50 Intens 6,50 Intens 6,13 Intens 

2 6,00 Intens 6,63 Intens 6,00 Mediu 6,00 Mediu 

3 6,25 Intens 6,13 Mediu 6,25 Mediu 4,88 

Foarte 

slab 

4 6,38 Intens 6,88 

Foarte 

intens 6,88 Intens 6,25 Intens 

5 5,25 Slab 5,88 Mediu 6,63 Intens 5,88 Mediu 

6 5,63 Mediu 6,38 Intens 6,50 Intens 6,63 

Foarte 

intens 

7 3,50 

Foarte 

slab 6,13 Mediu 6,63 Intens 5,75 Mediu 

8 3,63 

Foarte 

slab 6,38 Intens 6,50 Intens 6,75 

Foarte 

intens 

9 4,50 

Foarte 

slab 5,50 Slab 6,63 Intens 6,25 Intens 

10 6,00 Intens 6,63 Intens 6,88 Intens 6,75 

Foarte 

intens 

11 6,38 Intens 6,88 

Foarte 

intens 6,50 Intens 6,25 Intens 

12 6,25 Intens 6,75 Intens 6,75 Intens 6,00 Mediu 

13 4,75 

Foarte 

slab 5,88 Mediu 6,63 Intens 6,38 Intens 
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14 5,75 Mediu 5,75 Mediu 6,00 Mediu 4,63 

Foarte 

slab 

15 4,50 

Foarte 

slab 6,38 Intens 6,50 Intens 6,00 Mediu 

16 5,50 Mediu 6,38 Intens 6,50 Intens 5,25 Slab 

17 5,25 Slab 6,63 Intens 5,75 Slab 5,13 

Foarte 

slab 

18 5,63 Mediu 6,50 Intens 6,50 Intens 6,38 Intens 

19 6,00 Intens 6,50 Intens 6,50 Intens 4,75 

Foarte 

slab 

20 6,25 Intens 6,63 Intens 6,63 Intens 5,88 Mediu 

21 5,13 Slab 6,88 

Foarte 

intens 6,88 Intens 6,75 

Foarte 

intens 

22 6,13 Intens 6,50 Intens 7,00 Intens 6,25 Intens 

23 6,25 Intens 6,88 

Foarte 

intens 6,13 Mediu 6,25 Intens 

24 3,63 

Foarte 

slab 5,88 Mediu 6,25 Mediu 6,50 Intens 

25 6,88 

Foarte 

intens 6,38 Intens 6,75 Intens 5,88 Mediu 

26 6,50 Intens 6,25 Mediu 6,63 Intens 6,13 Intens 

27 5,38 Mediu 6,50 Intens 6,25 Mediu 6,38 Intens 

28 6,00 Intens 6,38 Intens 6,63 Intens 5,63 Mediu 

29 6,50 Intens 6,63 Intens 6,75 Intens 6,25 Intens 

30 5,38 Mediu 5,75 Mediu 6,38 Mediu 6,25 Intens 

31 5,00 Slab 5,63 Slab 6,25 Mediu 5,63 Mediu 

32 5,75 Mediu 6,38 Intens 7,00 Intens 5,50 Slab 

33 4,38 

Foarte 

slab 6,50 Intens 6,38 Mediu 6,38 Intens 

34 4,25 

Foarte 

slab 6,63 Intens 6,25 Mediu 5,88 Mediu 

35 5,38 Mediu 6,38 Intens 6,50 Intens 6,25 Intens 

36 4,75 

Foarte 

slab 6,00 Mediu 6,75 Intens 6,63 

Foarte 

intens 

37 5,00 Slab 6,13 Mediu 6,63 Intens 5,88 Mediu 

38 6,38 Intens 6,75 Intens 6,63 Intens 6,38 Intens 

39 4,00 

Foarte 

slab 5,63 Slab 6,50 Intens 6,00 Mediu 

40 5,38 Mediu 6,00 Mediu 6,13 Mediu 6,25 Intens 

41 4,63 

Foarte 

slab 5,75 Mediu 6,75 Intens 6,25 Intens 
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  5,42 Mediu 6,32 Intens 6,51 Intens 6,03 Mediu 

 MEDIA LA NIVEL DE ORGANIZATIE 

 

Tabelul nr.1: Dominanţe motivaţionale (T.Constantin,2004) 

 

După centralizarea datelor şi calcularea intensităţii factorilor la nivelul unităţii de 

învăţământ chestionat reiese că ( tabelul 1.): 

1. Intensitatea factorului de conducere (trebuinţe de putere) este de nivel “mediu”; 

2. Intensitatea factorului de expertiză (trebuinţă de realizare) este „intens”;   

3. Intensitatea factorului de relaţionare (trebuinţe de afiliere) este „intens”;  

4. Intensitatea factorului de subzistenţă (trebuinţe de existenţă) este „mediu”  

 

a, Factorul de conducere (figura nr.8): 

- foarte intens la o singură persoană; 

- intens la 15 cadre didactice; 

- mediu la 9 cadre didactice; 

- slab la 5 cadre didactice; 

- foarte slab la 11 cadre didactice.  

 
Figura nr. 3 

b, Factorul de expertiză (figura nr.9): 

- foarte intens la 4 cadre didactice; 

- intens la 29 cadre didactice; 

- mediu la 12 cadre didactice; 

- slab la 3 cadre didactice; 

- foarte slab la nefiind la nici un cadru didactic.  

Intensitate factor de conducere

1

15
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5

11

Foarte intens
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Mediu

Slab
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Figura nr. 4 

 

c, Factorului de relaţionare (figura nr.10): 

- foarte intens la nici un cadru didactic; 

- intens la 29 cadre didactice; 

- slab la un singur cadru didactic; 

- foarte slab nefiind la nici un cadru didactic.  

 
Figura nr. 5 

 

d, Factorul de subzistenţă (figura nr.11): 

- foarte intens la 5 cadre didactice; 

- intens la 18 cadre didactice; 

- mediu 12 cadre didactice; 

- slab la 2 cadre didactice; 

- foarte slab la 4 cadre didactice.  
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Figura nr. 6 

 

Cumularea rezultatelor:  

 
Figura nr. 7 

 

Analizând figura nr.12, observăm că factorul de relaţionare are intensitatea cea mai ridicată 

fiind important pentru 29 cadre didactice, pe care o urmează factorul de expertiză cu intensitate 
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ridicată la 22 de persoane, factorul de subzistenţă la 18 cadre didactice şi în final factorul de 

conducere fiind intens la 15 cadre didactice. 

După analiza datelor reiese că în colectivul chestionat factorii importanţi sunt expertiza şi 

relaţionarea, cadrele didactice considerând important excelarea în cadrul activităţilor desfăşurate, de 

a fi considerate experţi, profesionişti în domeniul în care lucrează. Arată faptul că cadrele didactice 

sunt puternic motivaţi de dorinţa de a lucra cu plăcere într-un colectiv plăcut, de a avea relaţii 

armonioase cu colegii. 

 Factorul de conducere  este foarte intens doar la o singură persoană, şi 15 cadre didactice o 

consideră destul de important (factorul fiind intens),  la nivel de unitate acest factor fiind de nivel 

mediu. Acesta denotă faptul că majoritatea cadrelor didactice nu sunt mobilizaţi de a fi şefi, de 

dorinţa de a influenţa pe cei din anturajul lor în interes personal, dar din specificul muncii lor sunt 

mobilizaţi de a conduce şi a lua decizii independenţi. 

Factorul de subzistenţă a reieşit tot de nivel mediu, ceea ce indică faptul că pentru cadrele 

didactice chestionate este destul de important să aibă stabilitate. Acest factor arată că profesorii nu 

consideră factor motivaţional primordial trebuinţele de existenţă, dar acestea nici nu pot fi neglijate. 

Ei sunt motivaţi la nivel mediu de nevoile de bază ale existenţei:  odihnă, stabilitate, bani, hrană, 

securitate etc. 

 

3.4.2.  Măsurarea satisfacţiei 
 

În măsurarea satisfacţiei am utilizat chestionarul “Satisfacţie în muncă” elaborat de T. 

Constantin (2004) prezentat în anexa nr. 2. 

Chestionarul a fost aplicat în instituţia de învăţământ, şi a fost completat de 41 cadre 

didactice. 

 

Nr. 

crt. 

Remunerare   

si      

promovare 

Intensitate 

factor 

Conducere si 

relatii 

interpersonale 

Intensitate 

factor 

Organizare    

si   

comunicare 

Intensitate 

factor 

Satisfactia 

generala 

Intensitate 

factor 

1 4,79 

Foarte 

intens 4,88 

Foarte 

intens 5,10 Intens 4,91 Intens 

2 3,93 Intens 4,00 Intens 4,40 Mediu 4,09 Slab 

3 4,29 Intens 4,63 

Foarte 

intens 4,70 Intens 4,50 Mediu 

4 3,79 Mediu 4,25 Intens 5,00 Intens 4,28 Mediu 

5 3,43 Slab 4,50 

Foarte 

intens 3,70 Slab 3,78 Foarte slab 

6 4,14 Intens 5,00 Foarte 4,80 Intens 4,56 Mediu 
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intens 

7 3,50 Slab 4,38 Intens 4,10 Mediu 3,91 Slab 

8 4,64 

Foarte 

intens 5,13 

Foarte 

intens 4,30 Mediu 4,66 Intens 

9 3,71 Mediu 5,25 

Foarte 

intens 4,80 Intens 4,44 Mediu 

10 3,50 Slab 5,38 

Foarte 

intens 4,40 Mediu 4,25 Mediu 

11 3,43 Slab 4,88 

Foarte 

intens 4,70 Intens 4,19 Slab 

12 4,07 Intens 5,50 

Foarte 

intens 3,90 Slab 4,38 Mediu 

13 3,79 Mediu 4,38 Intens 4,30 Mediu 4,09 Slab 

14 4,14 Intens 3,38 Mediu 4,10 Mediu 3,94 Slab 

15 6,71 

Foarte 

intens 4,38 Intens 4,50 Mediu 5,44 

Foarte 

intens 

16 3,50 Slab 4,25 Intens 3,80 Slab 3,78 Foarte slab 

17 3,14 

Foarte 

slab 4,75 

Foarte 

intens 4,40 Mediu 3,94 Slab 

18 4,07 Intens 5,25 

Foarte 

intens 4,50 Mediu 4,50 Mediu 

19 4,64 

Foarte 

intens 5,00 

Foarte 

intens 4,40 Mediu 4,66 Intens 

20 4,43 Intens 4,63 

Foarte 

intens 4,60 Intens 4,53 Mediu 

21 3,00 

Foarte 

slab 3,75 Intens 3,70 Slab 3,41 Foarte slab 

22 3,14 

Foarte 

slab 4,25 Intens 4,40 Mediu 3,81 Slab 

23 2,93 

Foarte 

slab 4,50 

Foarte 

intens 4,10 Mediu 3,69 Foarte slab 

24 2,93 

Foarte 

slab 4,13 Intens 4,00 Slab 3,56 Foarte slab 

25 3,00 

Foarte 

slab 4,00 Intens 4,10 Mediu 3,59 Foarte slab 

26 3,21 

Foarte 

slab 4,25 Intens 4,10 Mediu 3,75 Foarte slab 

27 3,07 

Foarte 

slab 3,75 Intens 4,10 Mediu 3,56 Foarte slab 

28 3,00 

Foarte 

slab 4,25 Intens 3,70 Slab 3,53 Foarte slab 
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29 2,79 

Foarte 

slab 4,13 Intens 3,90 Slab 3,47 Foarte slab 

30 3,14 

Foarte 

slab 4,13 Intens 3,90 Slab 3,63 Foarte slab 

31 3,07 

Foarte 

slab 4,00 Intens 4,20 Mediu 3,66 Foarte slab 

32 3,29 

Foarte 

slab 4,38 Intens 4,50 Mediu 3,94 Slab 

33 3,07 

Foarte 

slab 4,25 Intens 4,60 Intens 3,84 Slab 

34 3,36 

Foarte 

slab 4,25 Intens 4,20 Mediu 3,84 Slab 

35 3,21 

Foarte 

slab 4,25 Intens 4,30 Mediu 3,81 Slab 

36 3,00 

Foarte 

slab 4,00 Intens 3,80 Slab 3,50 Foarte slab 

37 2,93 

Foarte 

slab 4,50 

Foarte 

intens 4,30 Mediu 3,75 Foarte slab 

38 2,71 

Foarte 

slab 4,13 Intens 3,80 Slab 3,41 Foarte slab 

39 3,43 Slab 3,88 Intens 4,00 Slab 3,72 Foarte slab 

40 3,57 Slab 3,50 Intens 4,00 Slab 3,69 Foarte slab 

41 3,21 

Foarte 

slab 4,13 Intens 4,40 Mediu 3,81 Slab 

  3,58 Slab 4,39 Intens 4,26 Mediu 3,99 Slab 

 MEDIA LA NIVEL DE ORGANIZATIE 

 

Tabelul nr.2.: Satisfacţie în muncă (T.Constantin,2004) 

 

După centralizarea datelor şi calcularea intensităţii factorilor la nivelul unităţii de învăţământ 

chestionat reiese că (tabelul 2.): 

- intensitatea factorului de remunerare şi promovare este de nivel “slab”; 

- intensitatea factorului de conducere şi relaţii interpersonale este de nivel “intens”; 

- intensitatea factorului de organizare şi comunicare “mediu”; 

- intensitatea factorului de satisfacţie generală “slab”. 

 

a, Factorul de remunerare şi promovare (figura nr.13): 

- foarte slab la 20 cadre didactice; 

- slab la 7 cadre didactice; 
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- mediu la 3 cadre didactice; 

- intens la 7 cadre didactice; 

- foarte intens la 4 cadre didactice  

 

 
Figura nr. 8 

 

b, Factorul de conducere şi relaţii interpersonale (figura nr.14): 

- foarte slab la nici un cadru didactic; 

- slab la nici un cadru didactic; 

- mediu la un singur cadru didactic; 

- intens la 25 cadre didactice; 

- foarte intens la 15 cadre didactice. 

 

 
Figura nr. 9 

 

c, Factorul de organizare şi comunicare (figura nr.15): 

- foarte slab la nici un cadru didactic; 
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- slab la 12 cadre didactice; 

- mediu la 21 cadre didactice; 

- intens la 8 cadre didactice; 

- foarte intens la nici un cadru didactic.  

 

 
Figura nr. 10 

 

d, Factorul de satisfacţie generală (figura nr.16): 

- foarte slab la 17 cadre didactice; 

- slab la 12 cadre didactice; 

- mediu la 8 cadre didactice; 

- intens la 3 cadre didactice; 

- foarte intens la un singur cadru didactic.  

 
Figura nr. 11 
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Cumularea rezultatelor: 

 
Figura nr. 12 

 

Din figura nr. 17 reiese că intensitatea cea mai ridicată o are factorul de conducere şi relaţii 

interpersonale, acesta fiind intens la 25 persoane şi foarte intens la 15 cadre didactice. Acest factor 

este urmat de factorul de organizare şi comunicare, acesta fiind mediu la 21 şi intens la 8 persoane. 

Factorii de remunerare şi promovare respectiv factorul de satisfacţie generală în medie pe unitate 

sunt de intensitate slabă acestea fiind marcat ca foarte intens de 4, respectiv 1 persoane. 

Valorile mari ale intensităţii factorului de conducere şi relaţii interpersonale arată că cele mai 

multe cadre didactice au satisfacţie în  muncă dacă climatul social, relaţiile cu colegii, respectiv cu 

conducerea şcolii este non-conflictuală, atmosfera de lucru destinsă.  

Valorile de asemenea ridicate ale intensităţii factorului de organizare şi comunicare arată 

aşteptările cu privire la modul în care munca este organizată şi realizată. Se relevă importanţa 

definirii sarcinilor, a efortului aşteptat, nevoia de comunicare, importanţa feedback-ului.  

Intensitatea factorilor de remunerare şi promovare respectiv satisfacţie generală s-a dovedit 

foarte slabă şi slabă ceea ce arată insatisfacţia angajaţilor cu privire la recompensa pentru munca pe 
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care o prestează cât şi măsura în care cadrele didactice sunt mulţumiţi de munca pe care o 

realizează, atât sub aspectul modului ei de organizare, cât şi sub cel al recompenselor pe care le 

primesc pentru activitatea prestată. 

3.5.  Concluzii 
 

Investigaţia a confirmat ipoteza avansată cu privire la factorul motivaţional de relaţionare. 

Acest factor s-a dovedit a fi intens şi denotă nevoia colegilor de a stabili relaţii armonioase, de 

prietenie, dorinţa de a lucra cu plăcere într-un climat plăcut. 

Din rezultatele investigaţiei a reieşit că factorul de subzistenţă este de nivel mediu faţă de 

ipoteza avansată în care am estimat ca fiind de nivel intens. Acest rezultat arată faptul că deşi 

personalul didactic este preocupat de factorii de subzistenţă (hrană, odihnă, etc.) nu este motivat în 

cea mai mare măsură de acest factor, condiţiile de angajare şi salarizare oferind o oarecare siguranţă 

în acest sens.  

 Am constat că factorul de expertiză este de nivel intens, arătând că nevoia de realizare 

profesională a colegilor este un factor motivaţional puternic. Nivelul mediu al factorului de 

conducere denotă faptul că majoritatea cadrelor didactice nu sunt motivaţi de a fi conducători, dar 

din specificul muncii lor sunt mobilizaţi de a conduce clase de elevi şi a lua decizii independenţi. 

În privinţa măsurării satisfacţiei concluziile sunt următoarele: 

Un climat social optim, relaţiile colegiale bune, precum şi atmosfera de muncă destinsă, non-

conflictuală oferă satisfacţie angajaţilor, ceea ce conferă importanţă majoră acestui factor în unitatea 

noastră de învăţământ.  

Reducerile de salarii şi eliminarea sporurilor au crescut foarte mult insatisfacţia colegilor, 

acest aspect ducând la degradarea calităţii muncii şi la scăderea voinţei de a lucra în plus şi de a 

participa la activităţi extra-curriculare. Acest aspect explică şi satisfacţia generală scăzută reieşită 

din măsurători. 

 

4.  Măsurarea eficienţei didactice 
 

Din punctul de vedere al elevilor există profesori buni şi răi. Depinde de norocul fiecăruia ce 

fel de profesori va avea în şcoală. Este posibil că situaţia este asemănătoare în toate şcolile. Din 

păcate, elevii nu-şi pot alege profesorii, dar nici nu ar fi bine, dacă aşa s-ar întâmpla. Este posibil că 

un profesor este considerat bun de cineva şi mai puţin bun de altcineva. Unii profesori pot transmite 

foarte uşor cunoştinţele lor, alţii nu sunt în stare sau nu vor acest lucru. Nu sunt asemănători nici 

profesorii mai puţin eficienţi. Unii dau explicaţii sumare, unilaterale, alţii au probleme cu disciplina 

clasei. Sunt profesori pregătiţi care au probleme cu metodele sau cu aura lor. Câteodată avem 
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senzaţia că aceştia nu sunt preocupaţi de elevi ci de terminarea materiei până la pauză, până la 

sfârşitul anului şcolar. După părerea mea cauzele lacunelor permanente nu sunt întotdeauna elevii. 

Unii pedagogi trec prin materie într-un ritm rapid, uitându-se permanent la ceas, câte minute mai au 

la dispoziţie. În alte situaţii elevii se concentrează mai greu tocmai din cauza monotoniei orei. Din 

fericire, aceste situaţii sunt mai rare. Faţă de aceste exemple negative, există profesori care pot crea 

un mediu favorabil elevilor pentru a ajuta descoperirea posibilităţilor intelectuale ale acestora. Ei 

prezintă materia într-o manieră interesantă, iar elevul nu este obligat „să supravieţuiască” la  ore. 

Aceştia par să fie echilibraţi, nu-şi descarcă nervii pe elevi. 

Materiile predate de profesorii eficienţi sunt preferate şi învăţate de elevi cu uşurinţă şi cu 

plăcere. Există respectul reciproc al celor două părţi. 

După părerea mea un profesor poate fi eficient în mai multe feluri. Unii au eficienţă datorită 

seriozităţii cu care se comportă cu sine, cu elevii, cu materia de învăţat. Alţii îşi au eficienţa în 

colaborarea cu elevii şi reuşesc să creeze situaţii de învăţare activ-participative. Sunt alţi profesori 

care apelează la umor pentru a face lecţiile mai interesante. 

Elevii îşi petrec jumătate de zi la şcoală. Evenimentele din şcoală influenţează viaţa lor, 

concepţia despre viitor, alegerea unei profesii etc. Ei au o atitudine mai adecvată faţă de şcoală dacă 

primesc acelaşi comportament pozitiv şi motivant şi din partea profesorilor, care sunt bine pregătiţi 

profesional. 

În cercetare am urmărit eficienţa profesorilor din şcoala noastră, totodată am cercetat şi 

diferenţele, abaterile dintre autoevaluarea profesorilor privind eficienţa lor şi feed-back-ul elevilor 

despre această problematică. 

 

4.1. Universul investiga iei  
 

În investigaţie au participat 20 de profesori din cei 41 cadre didactice din şcoală. Criteriul de 

selecţie al lor a fost să aibă număr mare de ore, de aceea nu au fost intervievaţi profesorii cu plata 

cu ora şi cei care nu au normă didactică întreagă în unitatea noastră de învăţământ.  
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Figura nr. 13:  Vârsta cadrelor didactice chestionate 

 

 
Figura nr. 14:  Vechimea în învăţământ a cadrelor didactice chestionate 

 
Figura  nr. 15:  Sexul cadrelor didactice chestionate 
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Celălalt grup chestionat a fost cel al elevilor. Am aplicat chestionarul la câte 10 elevi pentru 

fiecare profesor, selectaţi aleatoriu din clasa în care profesorul respectiv are număr mai mare de ore. 

Astfel au participat 200 de elevi din cei 459 de elevi din învăţământul de zi. 

În primă etapă profesorii au completat chestionarul legat de personalitate (anexa nr. 3) şi fişa 

de autoevaluare a eficienţei (anexa nr. 4). În a doua etapă elevii selectaţi au evaluat profesorii lor cu 

ajutorul fişei de evaluare a eficienţei profesorului (anexa nr. 5). După aceea am recurs la calculele 

statistice urmat de interpretarea rezultatelor. După evaluarea chestionarelor a fost transmis 

profesorilor un feed-back referitor la diferenţele care au apărut între autoevaluarea şi evaluarea 

făcută de elevi.  

 

4.2. Prezentarea ipotezelor şi obiectivelor cercetării 
 
4.2.1. Obiective 

 
În cercetare  am urmărit următoarele aspecte legate de profesorii din şcoala noastră: 

- ce trăsături de caracter ale personalităţii influenţează eficienţa profesorilor 

- în ce măsură diferă autoevaluarea profesorilor despre propria eficienţă şi părerea elevilor 

despre aceeaşi temă 

 
 
4.2.2.  Ipoteze 

1. Profesorii cu trăsături de caracter ca extravertit, stabilitatea afectivă, nivelul scăzut de agresivitate 

şi de depresie au eficienţa mult mai ridicată. 

2. Profesorii îşi evaluează eficienţa la un nivel mai ridicat faţă de părerea elevilor despre eficienţa 

lor. 

 

4.3. Instrumente de cercetare utilizate 
 

Am folosit trei instrumente de măsurat: 

 FPI – chestionar de personalitate pentru a studia personalitatea profesorilor (anexa nr. 3) 

 chestionar privind eficienţa profesorilor: pe baza acestui chestionar profesorii şi-au evaluat 

propria eficienţă. (anexa nr. 4) 

 chestionar redactat pentru elevi, pentru a caracteriza profesorii (anexa nr. 5) 

 

Chestionarul de personalitate FPI (anexa nr. 3) din 12 aspecte pragmatice ne oferă o evaluare 

relativ sigură, prin caracteristici individuale. 
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FPI – 1: nervozitate, tulburări psihosomatice  

(+) Tulburări vegetative subiective: tulburări de somn, stări generale proaste, fatigabilitate, 

epuizare, nelinişte. 

(-) Tulburări psihosomatice minore. 

 

FPI- 2: agresivitate, imaturitate emoţională  

(+) Tendinţa spre acte de agresiune corporală, verbală, imaginară, impulsivitate, tendinţe sadice, 

nestăpânire, exaltare, imaturitate emoţională.  

(-) Stăpânire de sine (autocontrol), tendinţa de agresiune spontană minimă.  

 

FPI – 3: depresivitate  

(+) Stări depresive, tensionale, pesimiste, nemulţumire, instabilitate, apatie, anxietate, singurătate, 

putere de concentrare redusă, complexe de inferioritate, sentiment de culpabilitate.  

(-) Mulţumire şi siguranţa de sine, dispoziţie echilibrată, optimism, raporturi emoţionale bune cu 

ceilalti, persoană relaxată. 

 

FPI – 4: emotivitate, frustrare  

(+) Iritabilitate, tensiune, susceptibilitate, emotivitate, toleranţă redusă la frustrare, nelinişte, 

nerăbdare, tendinţă spre furie, agresivitate, acţiuni şi afecte violente.  

(-) Stări de impulsivitate redusă, calm, stăpânire emoţională, toleranţă mare la frustrare.  

FPI – 5: sociabilitate  

(+) Caracter sociabil, dorinţa şi tendinţa de a stabili contacte, prietenii, posibilitatea de a întreţine şi 

cultiva relaţiile, vioiciune, spirit întreprinzător, disponibilitate pentru acţiune, comunicativitate, 

prompt la replică.  

(-) Dorinţă redusă pentru contacte interpersonale, preferinţă pentru solitudine, retras, rezervat, 

taciturn, puţin întreprinzător.  

 

FPI – 6: calm, echilibru, încredere în sine  

(+) Dârzenie, optimism, răbdare, hotărâre.  

(-) Iritabilitate, susceptibilitate, decepţie, supărare, descurajare, îngrijorare, pesimism, tendinţa de a 

se simţi deranjat şi pus în situaţii penibile.  

 

FPI – 7: tendinţa de dominare, reactivitate  

(+) Egocentrism, încredere, suspiciune faţă de ceilalţi, gândire autoritar - conformistă, agresivitate 

socială, acte de agresivitate fizică, verbală, imaginară (agresivitate reactivă)  
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(-) Tact, atitudine ponderată, înţelegere, maleabilitate, atitudine tolerantă, judecăţi morale 

diferenţiate.  

 

FPI – 8: inhibiţie, tensiune  

(+) Timiditate, inhibiţie în relaţiile cu alţii, mai ales în colectivitate, comportament anormal în 

situaţii de relaţionare, trac, neplăceri fizice înaintea unor ocazii deosebite, emoţii cu importante 

aspecte vegetative, capacitate redusă de a acţiona, nesiguranţa în luarea unei hotărâri, incapacitatea 

de a lupta pentru realizarea celor propuse, teama, iritare când este privit.  

(-) Dezinvoltura, siguranţa de sine, capacitate de contacte sociale, disponibilitate pentru acţiune, 

hotărâre.  

 

FPI – 9: fire deschisă, autocritică  

(+) Franchete, sinceritate, spirit autocritic, dezinvoltură, recunoaşterea unor mici slăbiciuni, defecte 

(la propria persoană).  

(-) Disimulare, încercarea de a face impresie bună, lipsa de sinceritate şi de spirit autocritic, în 

anumite situaţii, atitudine închistată.  

FPI – E: extraversie – introversie  

(+) Sociabilitate, vioiciune, volubilitate, caracter întreprinzător, conduită degajată, persoană activă, 

genul “a da tonul şi a domina”, uneori lipsă de stăpânire.  

(-) Rezervat, pasiv, necomunicativ, nesociabil, stăpânit, puţin întreprinzător.  

 

FPI – N: labilitate emoţională  

(+) Indispoziţie (stări depresive, tristeţe, apăsare, apatie), iritabilitate (violenţă, susceptibilitate, 

agitaţie, supărare), labilitatea atenţiei, sentiment de culpabilitate, dificultăţi de contact, tendinţe spre 

reverie inutilă, sentiment de neîndreptăţire.  

(-) Dispoziţie emoţională stabilă, echilibrată, degajare, capacitate bună de concentrare, raporturi 

emoţionale armonioase şi stabile cu ceilalţi.  

 

FPI – M: masculinitate – feminitate  

(+) Constiinţa de sine, mod de a fi optimist, întreprinzător, gata de acţiune, rar neplăceri organice, 

lipsa tracului, dispoziţie echilibrată.  

(-) Atitudine rezervată, timiditate, descurajare, neîncredere în sine, neplăceri fizice, tulburări 

psihosomatice generale, trac, oboseală, epuizare. 
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4.4.  Prezentarea şi analiza rezultatelor 
 

În primă ipoteză am presupus că eficienţa profesorilor depinde de trăsături de caracter ca 

extoversia, stabilitatea afectivă, nivelul scăzut de agresivitate şi de depresie. Rezultatele au fost 

interesante, deoarece în autoevaluarea făcută de profesori sunt menţionate alte trăsături de caracter 

legate de eficienţă decât cele menţionate de elevi. Astfel, profesorul care se crede eficient nu are 

aceleaşi trăsături ca cel considerat de către elevi într-adevăr eficient. 

 Autoevaluare Evaluarea elevilor 

Depresie r =-0.45 α =0.05 - 

Limitabilitate r = -0.46 α=0.05 - 

Neuroticism r = -0.52 α=0.01 - 

Bărbăţie/ feminitate r = 0.55 α=0.01 - 

Probleme psihosomatice - r = -0.55 α=0.01 

Agresivitate - r = -0.53 α=0.01 

 

Tabelul nr. 3: Rezultatele cercetării 

 

Aceste rezultate arată că profesorul care a primit punctaj ridicat la depresie, limitabilitate, 

stabilitate afectivă se simte mai puţin eficient. Conştientizarea eficienţei are o corelaţie pozitivă cu 

încrederea în sine legată de aspectele sexuale (caracter bărbătesc/ feminin puternic).  

Din punctul de vedere al elevilor este eficient profesorul care nu este agresiv şi nu arată 

probleme psihosomatice. 

Nu apare o relaţie semnificativă între caracterul extrovertit şi eficienţa profesorilor. Nici 

elevii nu susţin această ipoteză.  

Nici la ipoteza a doua nu am găsit diferenţe majore. Cu toate că există diferenţe între 

părerile profesorilor şi ale elevilor, acestea nu sunt semnificative. Evaluarea proprie a eficienţei 

profesorilor este în medie de 58,6, iar pe baza evaluării elevilor în medie de 54,6 (punctajul maxim 

în chestionar este de 75). 

Pare a fi un rezultat pozitiv că nu există diferenţă mare în acest indice, astfel s-ar putea că 

eficienţa este aproape de realitate. 
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Nr. prof. 
Aspecte pragmatice 

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. 

1.  14 12 11 9 6 8 4 10 4 6 10 2 49 55,2 

2.  6 3 10 9 3 5 6 7 11 6 9 4 50 62,2 

3.  3 3 3 1 11 2 3 8 8 8 3 8 61 51 

4.  1 3 7 3 5 4 5 7 7 4 4 4 66 54 

5.  0 1 5 3 14 3 4 1 10 8 5 9 62 61,8 

6.  3 3 2 2 7 4 3 8 11 3 3 8 56 59,6 

7.  13 11 9 5 2 5 5 7 8 6 6 6 51 42,2 

8.  0 2 0 1 8 3 6 3 8 1 1 10 58 62 

9.  6 3 5 3 3 4 3 9 11 8 4 5 51 57,7 

10.  1 2 1 0 6 5 5 3 7 5 1 10 66 57,2 

11.  1 3 2 4 4 3 4 6 10 3 2 4 57 58,8 

12.  2 2 8 4 5 4 5 8 13 10 6 5 57 49,6 

13.  2 2 5 2 13 2 2 1 7 10 4 7 62 51,7 

14.  5 3 6 6 11 4 4 5 10 8 4 7 62 56,4 

15.  4 4 4 2 11 1 8 2 8 7 4 8 66 52,6 

16.  1 6 2 3 11 5 1 4 6 7 1 8 66 55,8 

17.  7 4 5 4 8 9 7 8 5 3 6 6 66 49,8 

18.  12 9 7 9 7 4 4 9 8 6 9 7 66 47,6 

19.  6 3 6 3 5 5 4 6 6 5 9 3 66 51,8 

20.  4 5 1 6 2 7 7 4 3 9 5 8 66 55,8 

 

Tabelul nr. 4: Rezultatele măsurătorilor 

 

a. nervozitate, tulburări psihosomatice  

b. agresivitate, imaturitate emoţională  

c. depresivitate  

d. emotivitate, frustrare  

e. sociabilitate  

f. calm, echilibru, încredere în sine  

g. tendinţa de dominare, reactivitate  

h. inhibiţie, tensiune  

 

i.  fire deschisă, autocritică  

j. extraversie – introversie  

k. labilitate emoţională  

l. masculinitate – feminitate  

m. autoevaluarea eficienţei 

n. media evaluărilor eficienţei cadrelor 

didactice de către elevi 
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Figura nr. 16: Diferenţele medii între autoevaluarea profesorilor şi evaluarea elevilor 
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Figura nr. 17: Diferenţe individuale 

 

Sunt mai multe cazuri în care profesorul se autoevaluează mai eficient, decât arată 

rezultatele elevilor. Există însă şi situaţii inverse, când profesorii se cred mai puţin eficienţi decât 

arată studiul din rândul elevilor. Aceste rezultate pot fi puse în relaţie cu prima ipoteză, cu 

diferenţele existente în trăsăturile de caracter. 

4.5. Concluzii 
 

Rezultatele investigaţiei arată că eficienţa cadrelor didactice chestionate este bună, dar mai 

poate fi îmbunătăţită. Bănuiesc că nu personalitatea este singurul factor care poate influenţa 

eficienţa profesorilor, dar fiindcă profesorul are ca instrument propria personalitate, consider 

importantă această cercetare datorită faptului că prin acesta colegii chestionaţi primesc un 

feedback. În cursul cercetării am observat că s-ar putea ca eficienţa unui profesor să fie 

influenţată şi de componenţa clasei, atitudinea elevilor, rezultatele lor etc. Tot aşa de important 

poate fi şi feedback-ul primit de la direcţiunea şcolii. 

Consider această cercetare utilă, deoarece am reuşit să cunosc diferenţele dintre punctul de 

vedere al profesorilor şi al elevilor legate de eficienţa cadrelor didactice din şcoala noastră. Pare 

a fi un rezultat pozitiv că nu există diferenţă mare în acest indice, astfel s-ar putea că eficienţa 
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măsurată este aproape de realitate. Sper că pe baza acestor rezultate profesorii şi elevii vor pune 

mai mare accent pe eficienţa muncii lor. 

O posibilă continuare a acestei cercetări ar fi studierea efectelor acestor feedback-uri 

asupra eficienţei profesorilor. 

 

5.  Concluzii finale 
 

Prin cercetarea efectuată s-a răspuns la aspectele formulate în cadrul obiectivelor de 

cercetare.  

Cercetarea efectuată se compune din două părţi. În prima parte am efectuat măsurarea 

motivaţiei şi satisfacţiei cadrelor didactice ale Grupului Şcolar de Construcţii „Kós Károly” din 

Miercurea Ciuc iar în a doua parte măsurarea eficienţei profesorilor titulari din aceeaşi unitate. 

Ca rezultat al cercetării au reieşit cei mai importanţi factori motivaţionali ai cadrelor 

didactice. Intensitatea factorilor pe nivel de unitate  se prezintă astfel:  

- factorul de relaţionare: intens  

- factorul de expertiză: intens   

- factorul de conducere: mediu 

- factorul de subzistenţă: mediu  

După analiza datelor reiese că în colectivul chestionat factorii importanţi sunt relaţionarea 

şi expertiza, cadrele didactice considerând important trebuinţele de afiliere şi cele de realizare. 

Deci cadrele didactice sunt puternic motivaţi de dorinţa de a lucra într-un colectiv plăcut, de a 

avea relaţii armonioase cu colegii şi de excelarea în cadrul activităţilor desfăşurate. 

Trebuinţele de putere şi trebuinţele de existenţă nu sunt factori motivaţionali primordiali, 

dar nivelul mediu al acestora indică faptul că totuşi prezintă o consideraţie semnificativă, deloc 

neglijabilă. Nivelul mediu al factorului de conducere denotă faptul că majoritatea cadrelor 

didactice nu sunt motivaţi de a fi conducători, dar din specificul muncii lor sunt mobilizaţi de a 

conduce şi a lua decizii independenţi. De asemenea nivel mediu al factorului de subzistenţă 

indică faptul că pentru cadrele didactice chestionate este destul de important să aibă stabilitate. 

Ei sunt motivaţi la nivel mediu de nevoile de bază ale existenţei:  odihnă, stabilitate, bani, hrană, 

securitate etc. 

Factorii de satisfacţie în ordine descrescătoare a intensităţii lor sunt: 

- factorul de conducere şi relaţii interpersonale: intens  



 
 

 34 

- factorul de organizare şi comunicare: mediu 

- factorul de remunerare şi promovare: slab 

- factorul de satisfacţie generală: slab. 

Aceste rezultate arată că în unitatea noastră de învăţământ climatul social optim şi relaţiile 

colegiale bune, precum şi atmosfera de muncă destinsă, nonconflictuală oferă satisfacţie 

angajaţilor.  

Reducerile de salarii şi eliminarea sporurilor au crescut foarte mult insatisfacţia colegilor, 

acest aspect ducând la degradarea calităţii muncii şi la scăderea voinţei de a lucra în plus şi de a 

participa la activităţi extracurriculare. Acest aspect explică şi satisfacţia generală scăzută reieşită 

din măsurători. 

În a doua parte a cercetării am efectuat investigaţie asupra eficienţei didactice în relaţie cu 

trăsăturile de caracter care sunt legate de personalitatea cadrelor didactice. Un al doilea aspect al 

acestei cercetări a fost aflarea diferenţelor de opinii ale elevilor şi profesorilor referitor la 

eficienţa didactică. 

În bună parte ipotezele cercetării au fost confirmate de rezultatele investigaţiei care arată 

că trăsăturile de caracter ca extroversia, stabilitatea afectivă, nivelul scăzut de agresivitate şi de 

depresie sunt trăsături de caracter care influenţează pozitiv eficienţa didactică din punctul de 

vedere al profesorilor. Din punctul de vedere al elevilor este eficient profesorul care nu este 

agresiv şi nu arată probleme psihosomatice. 

Referitor la al doilea aspect putem concluziona că există diferenţe între părererile 

profesorilor şi ale elevilor, dar acestea nu sunt semnificative. Pare a fi un rezultat pozitiv că nu 

există diferenţă mare între eficienţa didactică determinată din autoevaluarea profesorilor şi 

evaluarea lor de către elevi.  

Consider această cercetare utilă, deoarece am reuşit să-mi cunosc mai bine colegii, să-mi 

formez o imagine despre factorii motivaţionali şi de satisfacţie precum şi despre trăsăturile de 

caracter care influenţează  eficienţa didactică.  În perspectiva activităţii de conducere a instituţiei 

aceste rezultate ale cercetării îmi vor fi de un real folos. 
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6. Anexe 
 

Anexa nr. 1: Chestionar utilizat pentru măsurarea motivaţiei 
 

DOMINANTE MOTIVA IONALE 

(T. Constantin, 2004) 

 

Vă rugăm să citiţi următoarele afirmaţii şi să notaţi cu un „X” opinia dvs., în ce măsură sunteţi 

sau nu de acord cu aceste afirmaţii legate de activitatea dumneavoastră profesională. 

 

 

Afirmaţii 

Niciodată 

de  

acord  

(1) 

Foarte 

rar de 

acord 

(2) 

Uneori 

de acord 

(3) 

Deseori 

de 

acord 

(5) 

Foarte 

des de 

acord 

(6) 

Întotdea- 

una de 

acord (7) 

1. Sunt cel care stimulează, 

impune o dinamică în 

grupul cu care lucrează. 

      

2. Am iniţiativă atunci când 

sunt necesare anumite 

schimbări în organizarea 

activităţii. 

      

3. Consider că în munca 

mea trebuie să-mi asum o 

serie de responsabilităţi. 

      

4. Obţin rezultate mai bune 

când organizez şi conduc eu 

o activitate. 

      

5. Mă preocupă asimilarea 

ultimelor informaţii din 

domeniul în care lucrez. 
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6. E important pentru mine 

să cunosc cât mai multe în 

domeniul în care lucrez. 

      

7. Consider că ceea ce fac 

trebuie să fac cu un 

maximum de competenţă şi 

de corectitudine. 

      

8. În domeniul profesional 

consider că sunt capabil să 

iau decizii cu luciditate. 

      

9. Îmi place să lucrez într-

un colectiv unit şi armonios. 

      

10. În desfăşurarea 

activităţii profesionale îmi 

place să mă implic în 

sarcini care 

presupun munca în echipă. 

      

11. Îmi place să menţin o 

atmosferă plăcută în cadrul 

grupului cu care lucrez. 

      

12. E important pentru mine 

să îmi pot realiza munca cu 

plăcere. 

      

13. Consider că în zilele 

noastre e bine să faci 

economii. 

      

14. Prefer o slujbă care mă 

face să mă simt în 

siguranţă. 
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15.E important să am o 

slujbă care să îmi ofere 

siguranţa zilei de mâine. 

      

16. Pentru mine este 

important să am un salariu 

cu care să îmi acopăr 

cheltuielile. 

      

17. Îmi asum 

responsabilităţi legate de 

organizarea activităţilor 

profesionale. 

      

18. Cred că sunt capabil să 

pornesc şi să conduc 

propria mea afacere. 

      

19. Sunt capabil să îmi 

asum responsabilităţi 

majore în mai mare măsură 

decât alţii. 

      

20. Am curajul să îmi asum 

riscul pe care îl impun 

anumite situaţii. 

      

21.Îmi cunosc foarte bine 

atribuţiile şi fac tot posibilul 

să le îndeplinesc cu maximă 

eficienţă. 

      

22. Sunt capabil să analizez 

o situaţie sau problemă, 

cântărind avantajele şi 

dezavantajele soluţiilor 

propuse. 
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23. În domeniul profesional, 

deciziile trebuie luate cu 

mare obiectivitate. 

      

24. Pentru mine este 

important să rezolv orice 

problemă cu care mă 

confrunt. 

      

25. Muncesc mai bine când 

colaborez cu alţii. 

      

26. Pentru mine sunt foarte 

importante relaţiile cu 

colegii de serviciu. 

      

27. Iau parte cu mare 

plăcere la acţiunile pe care 

le desfăşor cu tot colectivul. 

      

28. Îmi place ca în mediul 

în care lucrez să fie 

armonie. 

      

29. Muncesc mai bine 

atunci când nu există 

probleme de ordin familial. 

      

30. Îmi planific riguros 

salariul pentru a-mi ajunge 

până la următorul. 

      

31. Mesele regulate şi 

odihna sunt esenţiale pentru 

mine. 

      

32. E important pentru mine 

să am ceva economii 

deoparte pentru «zile 

negre». 

      



 
 

 39 

 

        Acest chestionar este un instrument standardizat folosit pentru evaluarea psihologică a 

personalului din cadrul instituţiilor şi urmăreşte măsurarea a patru factori consideraţi importanţi 

în motivarea angajaţilor: 

I. Conducere (trebuinţe de putere): arată dorinţa de a-i influenţa pe cei din anturajul 

subiectului, mobilizându-i spre succes sau manipulând-i în interes personal; a fi şef, a 

conduce sau a nu depinde de alţii (independenţă decizională). 

II. Expertiză (trebuinţe de realizare): tendinţa sau dorinţa de a excela în cadrul activităţilor 

în care se angajează, de a fi considerat un expert, un profesionist; a fi „omul din umbră” ce 

influenţează deciziile (expertiză profesională). 

III. Relaţionare (trebuinţe de afiliere): indică dorinţa pe care o resimte individul de a stabili 

şi de a manifesta relaţii de prietenie cu alţii; dorinţa de a lucra cu plăcere într-un colectiv 

plăcut, cu oameni înţelegători (relaţii armonioase). 

IV. Subzistenţă (trebuinţe de existenţă): denotă preocuparea persoanei pentru nevoile de 

bază ale existenţei (odihnă, stabilitate, bani, hrană, securitate, etc.). 

 

Itemii corespunzători fiecărui factor sunt: 

Factorul Conducere:1,2,3,4,17,18,19,20; 

Factorul Expertiză:5,6,7,8,21,22,23,24; 

Factorul Relaţionare: 9,10,11,12,25,26,27,28; 

Factorul Subzistenţă: 13.14.15.16.29.30.31,32. 

 

Scorarea se face adunând valorile obţinute de fiecare subiect în parte la fiecare dintre itemii de 

mai sus care apoi se împarte la opt. 

Etalonul general pentru interpretarea rezultatelor: 

Factorul 

Intensitatea cu care se manifestă factorul 

Foarte slab Slab Mediu Intens Foarte intens 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Conducere      

 (trebuinţe de putere)  0  4,0  4,4 4,8 5,1  5,3  5,6  5,8  6,1  6,6  7  

Expertiză         

(trebuinţe de realizare)  0  4,4  5,1 5,3  5,5  5,7  6,1  6,3  6,7  6,8  7  
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Relaţionare       

(trebuinţe de afiliere)  0  4,8 5,0  5,2  5,5  5,8  6,1  6,5  6,7  -  7  

Subzistenţă      

(trebuinţe de existenţă)  0  4,1  4,8 5,2 5,5  5,6  5,7  6,1  6,3  6,6  7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 41 

Anexa nr. 2: Chestionar utilizat pentru măsurarea satisfacţiei 
 

Chestionar ,, Satisfac ie în muncă ,, 
(T. Constantin, 2004) 

 

Vă rugăm să citiţi cu atenţie frazele de mai jos. Vă rugăm bifaţi varianta de răspuns care 

reflectă cel mai bine opinia dumneavoastră referitoare la fiecare afirmaţie. 

 

 

Fraze 

Niciodată 

adevărat  

 

(1) 

Foarte 

rar 

adevărat 

(2) 

Uneori 

adevărat  

 

(3) 

Deseori 

adevărat  

 

(4) 

Foarte 

des 

adevărat 

(5) 

Întotdea 

una 

adevărat 

(6) 

1. Îmi place ceea ce fac la 

muncă. 

      

2.Comunicarea este bună 

în interiorul organizaţiei. 

      

3. Cred că sunt corect 

plătit pentru munca pe 

care o desfăşor. 

      

4. Măririle de salariu sunt 

puţine şi rare. 

      

5. La locul de muncă 

există şanse foarte mici 

de promovare. 

      

6. Cei care-şi fac treaba 

cum trebuie au şanse 

mari de promovare. 

      

7. Superiorul meu este 

foarte competent în 

munca pe care o 

desfăşoară. 
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8. Îmi plac oamenii cu 

care muncesc. 

      

9. Majoritatea regulilor şi 

procedurilor de aici îţi 

îngreunează munca. 

      

10. În anumite momente 

simt că munca mea este 

fără scop. 

      

11. Beneficiile pe care le 

primim sunt la fel de 

bune ca şi la alte firme. 

      

12. Nu sunt mulţumit de 

salariul pe care îl 

primesc. 

      

13. Nu cred că munca 

desfăşurată de mine este 

apreciată. 

      

14. Oamenii ar vrea să 

avanseze cum se 

întâmplă şi în alte locuri. 

      

15. Şeful meu nu este 

corect cu mine. 

      

16. Simt că lucrez mai 

mult şi mai greu din 

cauza incompetenţei 

colegilor. 

      

17. Scopurile acestei 

organizaţii nu îmi sunt 

clare. 

      

18. Am un volum prea 

mare de muncă. 
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19. Pachetul de beneficii 

pe care-l avem este 

echitabil. 

      

20. Sunt foarte satisfăcut 

de şansele de mărire a 

salariului. 

      

21. Adesea simt că nu 

ştiu nimic despre 

organizaţia aceasta. 

      

22. Sunt foarte mândru 

de ceea ce fac. 

      

23. Angajaţii sunt 

răsplătiţi în mică măsură 

pentru ceea ce fac. 

      

24. Nu cred că eforturile 

mele sunt răsplătite aşa 

cum ar trebui. 

      

25. Superiorii nu îşi 

înţeleg subordonaţii. 

      

26. Mă înţeleg foarte bine 

cu colegii. 

      

27. Munca mea este 

mulţumitoare. 

      

28. Repartizarea 

sarcinilor de muncă nu 

este bine stabilită. 

      

29. Anumite beneficii nu 

le primim la momentul 

anunţat. 
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30. Sunt satisfăcut de 

posibilităţile actuale de 

promovare. 

      

31. Îmi place şeful meu.       

32. Există prea multă 

ceartă şi multe conflicte 

la locul de muncă. 

      

 

 

Chestionarul cuprinde 32 de itemi care pun în evidenţă patru factori :  

I.  Remunerare şi promovare  

II. Conducere şi relaţii interpersonale  

III. Organizare şi comunicare 

IV. Satisfacţie generală 

 

Factorii chestionarului au următoarele interpretări: 

I. Remunerare şi promovare: insatisfacţia angajatului (scoruri mici) sau satisfacţia 

acestuia (scoruri mari) cu privire la recompensa pentru munca pe care o prestează 

(salarizare, alte recompense financiare, recunoaştere sau posibilităţi de promovare). 

II. Conducere şi relaţii interpersonale: insatisfacţia angajatului (scoruri mici) sau 

satisfacţia acestuia (scoruri mari) cu privire la climatul social şi relaţiile cu colegii sau cu 

şeful, cât şi sub cel al atmosferei destinse, nonconflictuale. 

III. Organizare şi comunicare: insatisfacţia angajatului (scoruri mici) sau satisfacţia 

acestuia (scoruri mari) cu privire la modul în care munca este organizată şi realizată : 

definirea sarcinilor, efort depus, comunicare, feedback etc. 

IV. Satisfacţie generală: măsura în care angajatul este mulţumit/satisfăcut de munca pe 

care o realizează, atât sub aspectul modului ei de organizare, cât şi sub cel al 

recompenselor pe care le primeşte pentru activitatea prestată (recompense materiale sau 

morale) şi al climatului interpersonal în care îşi desfăşoară munca. 
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         Fiecare item are 6 variante de răspuns aşezate în ordine crescătoare, mai întâi valorile 

negative, urmate de valorile pozitive, de la „niciodată adevărat” la „întotdeauna adevărat”. 

Fiecare dintre acestea au un anumit punctaj, astfel „niciodată adevărat” deţine 1 punct, iar 

„întotdeauna adevărat” 6 puncte. O parte dintre itemi se scorează invers, adică „întotdeauna 

adevărat” însumează 1 punct, iar „niciodată adevărat” 6 puncte. Aceştia sunt: 4, 5, 9, 10, 12, 13, 

15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32.  

Subiectul trebuie să aleagă o singură variantă de răspuns pentru fiecare item în parte care 

este cea mai apropiată de convingerile sale. Subiectul este informat înainte în privinţa faptului că 

nu există răspunsuri bune sau mai puţin bune. 

Pentru fiecare factor în parte se face suma valorilor obţinute la itemii care îi corespund şi se 

împarte la numărul de itemi. 

Fiecăruia dintre cei 4 factori analizaţi îi corespund anumiţi itemi, cum se observă mai jos: 

I. Remunerare şi promovare: 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 29, 30. 

II. Conducere şi relaţii interpersonale:8, 10, 16, 21, 24, 26, 31, 32. 

III. Organizare şi comunicare: 1, 2, 9, 10, 17, 18, 21, 22, 27, 28. 

IV. Satisfacţie generală: se face suma valorilor obţinute la toţi cei 32 de itemi şi se 

împarte la numărul lor. 

Valorile care ne arată intensitatea cu care se manifestă factorii analizaţi sunt reprezentate în 

etalonul de mai jos. 

 

Factorul 

Intensitatea cu care se manifestă factorul 

Foarte slab Slab Mediu Intens Foarte intens 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Remunerare şi promovare  0 2,9 3,1 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,2 4,6 6 

Conducere şi relaţii 

interpersonale  0 1,8 2,2 2,4 2,7 3,0 3,2 3,4 3,8 4,4 6 

Organizare şi comunicare  0 3,1 3,5 3,7 3,8 4,1 4,3 4,6 5,0 5,2 6 

Satisfacţie generală  0 3,1 3,5 3,8 3,9 4,2 4,4 4,6 4,9 5,2 6 
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Anexa nr. 3: Chestionar utilizat pentru măsurarea eficienţei profesorilor 

 
Chestionar de personalitate a profesorilor 

 

Pe paginile următoare veţi găsi mai multe enunţuri legate de anumite comportamente, atitudini şi 

teme de interes. Puteţi răspunde cu adevărat (0) sau fals (1). 

Vă rog să aveţi în vedere următoarele: 

1. Să nu vă gândiţi la răspunsurile care să impresioneze, ci să alegeţi varianta care vă 

caracterizează. S-ar putea ca unele întrebări să vă pară personale, dar vă asigurăm de 

confidenţialitate. 

2. Să nu vă gândiţi foarte mult la afirmaţii, ci daţi primul răspuns care vă vine în minte. 

Bineînţeles că întrebările nu sunt cuprinzătoare, şi veţi găsi unele care nici nu vă 

caracterizează. Cu toate acestea, vă rugăm să daţi câte un răspuns la fiecare întrebare care 

vă caracterizează cel mai mult. 

1. Am citit informarea şi sunt gata să răspund la fiecare întrebare. 

2. Mi se întâmplă să lipsesc cu plăcere. 

3. Mă împrietenesc cu greu. 

4. Sunt voios întotdeauna. 

5. De puţine ori reacţionez dacă mă loveşte cineva. 

6. Am multe vise pe care nu îndrăznesc să le povestesc altora. 

7. Inima îmi bate neregulat, uneori am palpitaţii, alteori probleme de ritm 

8. Sunt situaţii când râd ascultând un banc obsen. 

9. De multe ori mă simt singur şi dacă sunt înconjurat de oameni. 

10. De câteva ori mi se întâmplă să aud vâjâit în urechi sau clipiri la ochi. 

11. Sincer, mă distrează să îi fac pe ceilalţi să sufere. 

12. Nu-mi place să particip la manifestări publice, petreceri sau baluri. 

13. Câteodată simt durere în piept. 

14. Mi s-a întâmplat să fac ceva periculos pentru a mă distra. 

15. Am iniţiativă mai mare decât cei din jurul meu. 

16. Dacă cineva dintre prietenii mei este jignit, îl ajut în „reglarea conturilor”. 

17. Un câine neascultător merită să fie bătut. 

18. Câteodată simt că mi-e foarte cald şi creierul meu este invadat de sânge. 
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19. Am mîinile şi picioarele reci şi în timpul verii. 

20. Am conflicte frecvente. 

21. În situaţii de criză mi se întâmplă să nu am aer şi trebuie să respir mai adânc. 

22. Câteodată simt că am un nod în gât. 

23. Îmi place să scap de stres cu activităţi fizice, de exemplu tăierea lemnului. 

24. În copilărie îmi plăcea să-i chinuiesc pe ceilalţi, de ex. prin răsucirea braţelor, tragerea 

părului. 

25. Mi se întâmplă din când în când să-mi pierd răbdarea şi să fiu supărat. 

26. Uneori sunt foarte activ, în alte situaţii nu pot să lucrez nimic. 

27. Câteodată mi se pare că nu am aer destul şi simt o durere în piept. 

28. Câteodată mă gândesc la moartea celor care mă supără. 

29. Dacă mă supără o muscă, mă liniştesc numai după ce o prind. 

30. Câteodată simt pasivitate şi gol interior. 

31. Devin frustrat dacă intru într-o încăpere în care deja sunt oameni şi dialoghează. 

32. Mi se întâmlpă des să am gura uscată. 

33. Mi-e foame aproape tot timpul. 

34. Am întâlnit oameni care m-au supărat în aşa fel încât  i-am luat la bătaie. 

35. De obicei sunt calm şi nu mă enervez uşor. 

36. Mă pot destinde şi relaxa uşor într-o colectivitate distractivă. 

37. Nu spun adevărul tot timpul. 

38. Am probleme gastrice (convulsii, dureri etc.) 

39. Sloganul meu: niciodată să nu ai încredere în străini.  

40. De regulă sunt frustrat şi anxios. 

41. În timpul unei călătorii de obicei admir natura, în loc să dialoghez cu cei din jur. 

42. Dacă nu-mi reuşeşte ceva din prima, nu mă mai interesează. 

43. Dacă cineva mă trădează răuvoitor, îi doresc o pedeapsă cumplită. 

44. De multe ori am senzaţia de balonare. 

45. Câteodată întârzii de la întruniri şi de la şcoală. 

46. Dacă în restaurant sunt servit  cu mâncare rea, fac reclamaţii la chelner. 

47. De multe ori simt că sunt sătul. 

48. De obicei acţionez repede şi ferm. 



 
 

 48 

49. Dacă cineva strigă la mine, şi eu încep să strig la el. 

50. Ocazional nu mă pot abţine să rănesc pe cineva. 

51. Câteodată îmi imaginez că duşmanul meu păţeşte ceva. 

52. Dacă suntem mai mulţi, simt tentaţia să fac glume proaste, dure. 

53. Din când în când mint. 

54. Sunt puţine lucruri care mă interesează sau mă supără. 

55. Câteodată mă laud. 

56. Nu-i iubesc pe toţi cei ce cunosc. 

57. Din punct de vedere fizic mă relaxez foarte rar. 

58. Mi se întâmplă că în unele situaţii mă bâlbâi. 

59. Îmi tremură mâna relativ frecvent. 

60. Câteodată am gânduri de care mi-e ruşine. 

61. Fac parte din acei oameni care iau lucrurile uşor. 

62. De obicei mă concentrez uşor la munca mea. 

63. Nu mi-ar fi greu să cer de la oameni donaţii în scopuri caritabile. 

64. În colectivitate mă comport mai civilizat ca acasă. 

65. M-aş bucura să am un serviciu care implică multă varietate şi călătorii, chiar dacă este 

mult mai instabil. 

66. Observ că am de multe ori clipiri la ochi. 

67. Cred că aş putea fi vânător pasionat. 

68. Nu las lucrurile minuscule să mă scoată din liniştea mea interioară. 

69. La întruniri şi la manifestări publice de multe ori rămân în umbră. 

70. Mă frustrez în compania oamenilor importanţi şi în funcţie de conducere. 

71. Nu mă pot stăpâni şi nici nu-mi pot stăpâni supărerea. 

72. Nu-mi place să fiu controlat în muncă. 

73. De multe ori visez lucruri care nu se pot realiza. 

74. Câteodată îmi fac multe probleme din cauza unor lucruri mai puţin importante. 

75. De câteva ori amân ceea ce ar trebui rezolvat imediat. 

76. Tremur dacă ceva sau cineva apare brusc, neaşteptat în faţa mea. 

77. Când mă tem sau sunt emoţionat încep să tremur sau am picioarele slăbite. 

78. Este distractiv să decapitezi o floare cu un băţ. 
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79. Am perioade în care sunt trist şi sunt deprimat. 

80. În trecut am făcut parte dint-o grupare cu care am fost uniţi în bine şi în rău. 

81. Dacă cineva mă provoacă, îmi pierd repede răbdarea. 

82. Consider că activitatea este mai importantă decât proiectarea. 

83. Adorm greu, de puţine ori pot dormi neîntrerupt toată noaptea. 

84. De multe ori rostesc ameninţări pe care nu le iau în serios. 

85. Des mi se întâmplă să spun vorbe de care ulterior îmi pare rău. 

86. Meditez mult asupra vieţii mele de până acum. 

87. Îmi place să glumesc cu alţii. 

88. Dacă toată lume este împotriva mea, nici atunci nu-mi pierd speranţa. 

89. Am zile în care mă scol cu stângul şi toată ziua sunt morocănos. 

90. Visez de foarte multe ori. 

91. În fiecare dimineaţă după ce mă scol sunt obosit şi epuizat pentru o bună vreme. 

92. La asociaţii comune preiau cu plăcere funcţia de conducere. 

93. Mă supăr prea repede din cauza comportamentului altora. 

94. Nu-mi place să întâlnesc oameni necunoscuţi. 

95. De multe ori sunt atât de abătut că nu vreau să văd pe nimeni. 

96. Mă simt destul de puternic pentru a învinge greutăţile vieţii. 

97. În copilărie am mâncat foarte mult. 

98. Nu am talentul de a convinge pe alţii. 

99. Mă consider un tip locvace. 

100. Mai bine să lovesc pe cineva, decât să mă considere laş. 

101. Îmi place că am posibilitatea de a-mi exprima părerea. 

102. Câteodată am senzaţia de pericol fără să am motive serioase. 

103. Am tendinţa să nu vorbesc cu oamenii până nu vin ei la mine. 

104. Câteodată sunt răutăcios. 

105. Simt frecvent că nu am un mod de viaţă sănătos. 

106. Mă simt frecvent ca un butoi cu muniţie înainte de explozie. 

107. Comportamentul meu lângă masă de acasă este mai puţin civilizat decât în societate. 

108. Am organismul sensibil, care simte schimbările vremii de afară. 

109. Sunt de foarte puţine ori deprimat, într-o stare de dispoziţie rea. 
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110. Nu mă deranjează dacă ceilalţi glumesc cu mine. 

111. Câteodată mă gândesc că nu sunt capabil de nimic. 

112. Mă nelinişteşte părerea celorlalţi despre mine. 

113. Mai bine accept un lucru, decât să intru în conflict. 

114. Îmi amintesc situaţii în care am fost aşa de nervos încât am spart sau am rupt obiectul 

din mâna mea. 

 

Chestionarul de personalitate FPI din 12 aspecte pragmatice ne oferă o evaluare relativ 

sigură, prin caracteristici individuale. 

- Nervozitate: tulburări psihosomatice. Nevrozitatea ca trăsătură de caracter arată labilitate, 

instabilitate, stări psihice puternice, stare afectivă, însoţite de simptome psihosomatice. 

- Agresivitatea: imaturitate emoţională. Înseamnă impulsivitate puternică, lipsa de 

spontaneitate şi de scopuri. Este însoţită de incompatibilitate. 

- Depresia: dezolarea. Simptome: lipsa de dinamism, de autonomie, de echilibru, de curaj. 

- Iritabilitate: sensibilitate, stare de frustrare. Oamenii care sunt uşor de frustrat, sunt 

limitaţi, incapabili de a trece peste obstacole, se împotmolesc uşor. 

- Sociabilitate: îi place compania, este dinamic. Trăsături caracteristice: voios, hotărât, 

voluntar, cu iniţiativă, deschis, activ, pragmatic, vioi, cu încredere de sine puternică, 

neascultător, rapid, de încredere, capabil de a se acomoda. 

- Relaxarea: stare de voie bună, încredere de sine puternică. Trăsături: concepţie 

pragmatică despre viaţă, încredere de sine sănătoasă, dar inteligenţă mai puţină. 

- Supraordonare: voluntar, sever. Trăsături: incompatibilitate, nerăbdare, mai puţină 

sinceritate şi comportament social. 

- Frustrabilitate: tensiune. Trăsături: modest, lent, prudent, calm, paşnic, indulgent, 

adaptabil, complică lucrurile, incert, pudic, pasiv, comod şi sensibil. 

- Deschidere autocritică: Valorile ridicate arată o atitudine spontană, mai puţin naturală, 

deci persoana este într-adevăr deschisă. 

- Extraversia sau introversia: În aceşti factori se confirmă şi trăsături ca: vioi, rapid, dechis 

la relaţie, spontan, flexibil, conştient, voios, dar în acelaşi timp mai puţin ascultător şi 

impulsiv. 
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- Labilitate sau stabilitate emoţională: are un ansamblu de simptome neurotice: incert, 

frustrat, sensibil, influenţabil, cu voinţă slabă. 

- Trăsături bărbăteşti respectiv feminine: la persoanele cu valori ridicate apar următoarele 

trăsături: rapid, superficial, robust, dur, vioi, dornic de putere, agresiv, curajos, nu 

cunoaşte teamă. 
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Anexa nr. 4: Chestionar utilizat pentru măsurarea eficienţei profesorilor aplicat profesorilor 

 

 

Autoevaluarea profesorilor despre eficien a activită ii lor educative 

 

Vă rugăm să stabiliţi pe o scală de 5 trepte în ce măsură vă caracterizează următoarele 

afirmaţii. 

1 – nu mă caracterizează deloc 

2 – foarte rar 

3 – mă caracterizează în general 

4 – frecvent 

5 – întotdeauna 

1. Mă consider responsabil pentru nivelul de cunoştinţe al elevilor şi am un nivel ridicat 

de aşteptări faţă de elevi. 

2. Potrivesc nivelul de predare a materiei la capacităţile elevilor şi dacă este cazul, 

modific în aşa fel încât elevii să aibă reuşită. 

3. Le dau posibilitate elevilor să exerseze, să aprofundeze cele învăţate. 

4. Profit maxim de timpul alocat lecţiei pentru a lucra eficient. 

5. Le dau explicaţii elevilor şi verific însuşirea materiei. 

6. Folosind multe materiale şi mijloace audio-vizuale urmăresc antrenarea cât mai bună  a 

elevilor în activitatea instructiv-educativă. 

7. Aştept răspunsuri la întrebări, mai întâi întreb, după aceea numesc elevii să răspundă. 

8. Materia o predau în porţii mai mici, într-un ritm adecvat şi util pentru a face şi exerciţii 

de fixare. 

9. Stimulez elevii la descoperirea rezultatelor. 

10. Valorific ideile elevilor. 

11. Vorbesc cu entuziasm despre disciplina predată de mine. 

12. Sunt deschis şi colaborez. 

13. Văd numai ce e bine, valoros, pozitiv. 

14. Sunt previzibil. 

15. Am o relaţie de stimă reciprocă cu elevii. 
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Anexa nr. 5: Chestionar utilizat pentru măsurarea eficienţei profesorilor aplicat elevilor 

 

Părerea elevilor despre eficien a muncii educative a profesorilor 

 

Îţi mulţumim în prealabil că ne ajuţi în efectuarea acestor cercetări. 

Evaluează munca profesorului  pe o scală de 5 trepte. În ce măsură este caracterizat prin 

următoarele afirmaţii? 

 

1. Se simte responsabil pentru nivelul de cunoştinţe al elevilor şi are un nivel ridicat de 

aşteptări faţă de elevi. 

2. Potriveşte nivelul de predare a materiei la capacităţile elevilor şi dacă este cazul, modifică 

în aşa fel încât elevii să aibă reuşită. 

3. Le dă posibilitate elevilor să exerseze, să aprofundeze cele învăţate. 

4. Profită maxim de timpul alocat lecţiei pentru a lucra eficient. 

5. Le dă explicaţii elevilor şi verifică însuşirea materiei. 

6. Folosind multe materiale şi mijloace audio-vizuale urmăreşte antrenarea cât mai bună  a 

elevilor în activitatea instructiv-educativă. 

7. Aşteaptă răspunsuri la întrebări, mai întâi întreabă, după aceea numeşte elevii să răspundă. 

8. Materia o predă în porţii mai mici, într-un ritm adecvat şi util pentru a face şi exerciţii de 

fixare. 

9. Stimulează elevii la descoperirea rezultatelor. 

10. Valorifică ideile elevilor. 

11. Vorbeşte cu entuziasm despre disciplina predată de el. 

12.Este deschis şi colaborant. 

13.Vede numai ce e bine, valoros, pozitiv. 

14. Este previzibil. 

15. Are o relaţie de stimă reciprocă cu elevii. 
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Fotografii: Grupul Şcolar de Construcţii „Kós Károly” din Miercurea Ciuc 
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