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INTERPRETARE CHESTIONARE
privind existența și funcționarea sistemului de comunicare internă și externă
(cadre didactice)

Chestionarul a fost aplicat unui număr de 49 de cadre didactice din Școala Gimnazială
„Grigore Silași” Beclean în data de 19.10.2017 și a avut ca obiectiv obținerea de informații
privind funcționarea sistemului de comunicare internă și externă.
Chestionarul aplicat:
Chestionar
Existența și funcționarea sistemului de comunicare internă și externă
- cadre didactice –
1. Cea mai frecventă modalitate de a face schimb de experienţă este:
Lecţiile de la comisia metodică
Participarea la ședințele consiliului profesoral
Discuţii / dezbateri pe o anumită problemă
Alta______________________________________________________
2. Ce informaţii primiți de la conducerea şcolii?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Ce informaţii oferiți conducerii şcolii?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Sugestiile pe care le aveţi sunt luate în considerare de către echipa managerială?
Mereu
Câteodată
Niciodată

5. Există o comunicare eficientă între dumneavoastră şi echipa managerială?
DA
NU

6. Ce fel de relaţii există între dumneavoastră şi colegi?
De subordine
De colaborare
De indiferenţă
De prietenie
De apreciere
Conflictuale
Altele _____________________________________________________

7. Cunoașteți prevederile procedurilor privind comunicarea internă și externă și de raportare?
DA
NU

8. Modalitățile de a face schimb de informații cu școala sunt:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

INTERPRETARE CHESTIONAR
1. Modalitățile de a face schimb de experiență sunt apreciate astfel:
- discuții/dezbateri pe o anumită temă – 30 respondenți (61,22%)
- lecțiile de la comisia metodică – 25 respondenți (51,02%)
- participarea la ședințele consiliului profesoral – 13 respondenți (26,53%).
2. Informațiile primite de la conducerea școlii menționate de cadrele didactice chestionate
se referă la:
- desfășurarea activităților școlare și extrașcolare (probleme organizatorice): 9 (18,37%)
- completarea documentelor: 8 (16,32%)
- tot ce este necesar pe plan profesional: 23 (46,94%)
- dezvoltare profesională: 8 (16,32%)
- tot ce e nou în domeniu: 12 (24,49%)
- informații ISJBN: 4 (8,16%)
- concursuri, olimpiade: 3 (6,12%)
- salarizare: 1 (2,04%)
- situații ststistice: 1 (2,04%)
- tematica ședințelor CP și CA: 4 (8,16%).
3. Informațiile oferite conducerii școlii se referă la:
- situații despre elevi (învățătură, disciplină, absenteism): 17 (34,69%)
- toate informațiile care mi se solicită: 19 (38,78%)
- rezultate la concursuri, olimpiade: 8 (16,33%)
- activitatea din comisia diriginților, cabinet: 1 (2,04%)
- rapoarte: 4 (8,16%)
- activități școlare și extrașcolare: 5 (10,20%)
- parteneriate, protocoale, acorduri: 1 (2,04%)
- sugestii/sesizări din partea părinților: 2 (4,08%)
- problemele privind managementul clasei: 8 (16,33%)
- activități desfășurate cu părinții: 1 (2,04%)
- componența comitetului de părinți: 1 (2,04%)
4. Sugestiile cadrelor didactice sunt luate în considerare de către echipa managerială astfel:
- mereu – 33 respondenți (67,35%)
- câteodată – 16 respondenți (32,65%)
- niciodată – nici un cadru didactic nu a ales acest răspuns.
5. Toate cele 49 cadre didactice chestionate au apreciat că există o comunicare eficientă cu
echipa managerială.

6. La întrebarea “Ce fel de relații există între dumneavoastră și colegi?” răspunsurile au fost
următoarele:
- de colaborare – 49 (100%)
- de prietenie – 10 (20,41%)
- de apreciere – 6 (12,24%)
- altele – 1 (2,04%)
7. 46 (93,88%) dintre respondenți au apreciat că le sunt cunoscute prevederile procedurilor
privind comunicarea internă și externă și de raportare iar 3 (6,12%) nu cunosc aceste
prevederi.
8. Modalitățile de a face schimb de informații cu școala menționate în răspunsuri:
- e-mail
- secretariat
- site-ul școlii
- comunicări directe
- mesaje
- grupuri pe rețele de socializare
- telefon
- informații transmise în scris
- ședințe

