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CHESTIONAR 

- pentru părinţii din ciclul primar - 

 

1. Ce face copilul dvs. în timpul liber? 

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

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

2. Ce se întâmplă când apar discuţii neplăcute? 

a. îl trimiteţi în altă cameră; 

b. asistă la discuţii, aparent neutru; 

c. asistă la discuţie, fiecare părinte 

căutând să-l atragă de partea lui. 

3. Care este persoana cea mai apropiată de copilul dvs.? 

a) mama     

b) tata 

c) fratele, sora 

d) învăţătorul  

e) prietenul 

f) altă persoană 

4. Cum consideraţi că sunteţi faţă de copilul dvs.? 

a) prea sever 

b) prea îngăduitor 

c) corect în apreciere 

d) indiferent 

5. Cum vă sancţionaţi copilul când greşeşte? 

a) îl bateţi 

b) îl certaţi 

c) îi interziceţi anumite lucruri 

d) nu-i vorbiţi 

6. Cum îl recompensaţi pe copilul dvs.? 

a) îl lăudaţi 

b) îi daţi bani 

c) îi faceţi cadouri 

d) îi daţi voie să facă lucruri nepermise până 

acum, care ştiţi că îi plac 

7. Îi cunoaşteţi bine prietenii? 

a) da 

b) nu 

c) nu ştiu 

d) nu mă interesează 

8. Îi cunoaşteţi bine colegii? 

a) da 

b) nu 

c) nu ştiu 

d) nu mă interesează 

9. La cine apelează copilul dvs. pentru ajutor? 

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

10. Ce fel de relaţie există între dvs. şi copil? 

a. de parteneriat 

b. de autoritate 

c. de nepăsare 

11. Discutaţi cu copilul dvs. despre activitatea de la şcoală? 

a) zilnic 

b) săptămânal 

c) spontan 

d) deloc 

12. Ce credeţi, copilul are încredere în dvs.? 

a. da 

b. nu 

c. nu ştiu 

d. mi-e indiferent 

 

13. Vă amintiţi de o împrejurare în care l-aţi înţeles pe copilul dvs. chiar dacă a greşit? 

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

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

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

14. L-aţi întrebat vreodată ce fel de părinţi şi-ar dori? Dacă da, ce răspuns aţi primit? 

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

................................................................................................................................................................            
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                                                        CHESTIONAR  DE  OPINIE 

– pentru cadrele didactice – 
 Chestionarul de faţă urmăreşte cunoaşterea opiniilor, a punctelor de vedere, a observaţiilor, a 

sugestiilor dvs. în calitate de factori implicaţi în asigurarea calităţii învăţământului preuniversitar din şcoala 

noastră. 

 Vă rugăm să citiţi cu atenţie fiecare întrebare şi să răspundeţi cu onestitate, respectând instrucţiunile. 

Opiniile dvs. şi informaţiile oferite sunt confidenţiale şi foarte importante pentru luarea unor decizii în privinţa 

îmbunătăţirii calităţii învăţării în instituţia noastră. 

 Vă mulţumim pentru cooperare! 

 

1. Cum apreciaţi climatul de muncă din unitate? 

a. Tensionat 

b. Autoritar 

c. De bună înţelegere 

 

2. Consideraţi că se respectă legislaţia în vigoare şi regulamentul şcolar? 

a. Totdeauna 

b. Uneori 

 

c. Rareori 

d. Niciodată 

 

3. Cum apreciaţi că se realizează disciplina în unitatea noastră? 

a. Prin constrângere 

b. Prin discuţii constructive 

c. Prin implicarea altor factori 

 

4. Cum apreciaţi relaţia elev – cadru didactic? 

a. Înţelegere 

b. Stimă şi respect reciproc 

c. Tensionată 

d. Consultarea şi respectarea opiniei elevilor 

 

5. Personalul de conducere este receptiv la propunerile celorlalţi? 

a. Totdeauna 

b. Uneori 

c. Rareori 

Niciodată  

Cum apreciaţi relaţia cu Centrul bugetar/ISJ? 

a. Foarte bună 

b. Bună 

c. Satisfăcătoare 

d. Nesatisfăcătoare 

 

7. Cât de frecvent utilizaţi următoarele strategii de predare-învăţare? 

Scrieţi în casetă cifra corespunzătoare opiniei dvs., ierarhizând conform scalei de mai jos: 

5 – foarte frecvent  3 – uneori    1 – niciodată   

4 – des    2 – rareori  

 Strategii centrate pe activităţi independente (învăţare prin descoperire, problematizare, tehnici euristice  

 Strategii centrate pe învăţare dirijată (observaţie dirijată, demonstraţie, analiză de text, conversaţie etc.)  

 

 Strategii centrate pe expunere      

 

 Lucrări şi activităţi practice, lucrări de laborator, aplicaţii practice pe teren etc.                                                                          

 

 Strategii de predare pe baza proiectelor       

 

 Strategii de predare bazate pe stiluri de învăţare, învăţarea centrată pe elev etc.  

 

8. Care sunt principalele dificultăţi cu care v-aţi confruntat în activitatea dvs. la Şcoala Gimnaziala Podgoria? 

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

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

9. Cum credeţi că aţi putea contribui la îmbunătăţirea calităţii învăţământului preuniversitar din instituţia 

noastră?  

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

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

 10. Formulaţi trei propuneri de optimizare a activităţilor de predare-învăţare!  
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CHESTIONAR 

- Care este stilul de conducere care vă caracterizează? – 

 

Instrucţiuni de completare: 

Citiţi cu atenţie fiecare dintre afirmaţiile următoare şi notaţi-le cu puncte de la 1 la 5, astfel: 

cu 1 pe cea care vi se potriveşte cel mai bine; 

cu 5 afirmaţia care vă caracterizează cel mai puţin. 

Atenţie: În cadrul unei secţiuni trebuie să existe câte o notaţie pentru fiecare punctaj. Ex.: a)2; 

b)4; c)1; d)5; e)3. 

 

Nr. 

crt. 

Afirmaţii Punctaj 

PLANIFICARE 

 

a. Stabilesc împreună cu subordonaţii care mă pot ajuta să stabilesc principalele 

obiective, responsabilităţi şi planuri de acţiune. 

 

b. Planific activitatea fiecărui angajat împreună cu acesta, asigurându-mă că înţelege 

sarcinile ce-i sunt încredinţate şi verific dacă are nevoie de sprijin în derularea 

activităţii sale. 

 

c. Sugerez angajaţilor ce trebuie făcut şi le ofer sprijinul meu.  

d. Atribui angajaţilor responsabilitatea de a-şi planifica propria activitate.  

e. Planific toată activitatea angajaţilor mei, împreună cu etapele ce trebuie întreprinse şi 

standardele în raport cu care va fi măsurată performanţa. 

 

CONDUCERE 

 

a. După ce am explicat clar angajaţilor planul de lucru şi responsabilităţile ce le revin, 

urmăresc rezultatele fiecăruia şi progresul înregistrat, iar în cazul în care apar 

dificultăţi, le ofer asistenţă. 

 

b. După ce am stabilit obiectivele angajatului, mă retrag şi nu intervin în activitatea lui. 

Prefer să-şi rezolve singur problemele. 

 

c. Menţin comunicarea cu angajatul căruia i-am încredinţat o sarcină pentru a-i arăta că 

mă interesează modul în care se achită de îndatorirea sa. 

 

d. După formularea planurilor, urmăresc desfăşurarea lor, intervenind – atunci când apar 

dificultăţi – prin definirea problemei care apare şi modificarea planificării iniţiale. 

 

e. Supraveghez îndeaproape îndeplinirea planurilor încredinţate subordonaţilor mei şi 

intervin ori de câte ori este necesar. 

 

REZOLVAREA CONFLICTELOR ÎNTRE ANGAJAŢI 

 

a. Mă aştept ca angajaţii mei să-şi rezolve singuri conflictele.  

b. Cred nîntr-o abordare constructivă a conflictelor şi încurajez cooperarea părţilor 

implicate. 

 

c. Examinez cu atenţie cauzele conflictului şi nu închei discuţia cu părţile implicate până 

nu găsesc modalităţi de eliminare a cauzelor. 

 

d. Dau de înţeles angajaţilor aflaţi în conflict că situaţia creată este inacceptabilă pentru 

mine şi că voi lua măsuri dacă părţile nu găsesc o rezolvare. 

 

e. Discut cu fiecare persoană implicată în particular, pentru a-i convinge că situaţia 

creată afectează buna desfăşurare a activităţii instituţiei şi încurajez eforturile lor de 

soluţionare a crizei. 
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COMUNICAREA CU ANGAJAŢII 

Ce faceţi când un angajat vă solicită o informaţie? 

a. Obţin informaţia respectivă şi o transmit angajatului.  

b. Stabilesc dacă este necesar un răspuns şi, dacă este aşa, comunic răspunsul pe care îl 

deţin. 

 

c. Îl sfătuiesc să caute răspunsul la alte persoane.  

d. Îmi place să le fiu de folos angajaţolor mei.  

e. Obţin informaţia respectivă, dar analizez dacă este oportună transmiterea ei.  

CONTROLUL/EVALUAREA PERFORMANŢELOR 

 

a. Fac din mers corecturi ale activităţii, evaluez performanţa fiecărui angajat şi iau 

măsuri  pe baza rezultatelor finale. 

 

b. Revizuiesc activitatea simultan cu desfăşurarea ei. Examinez atât punctele forte, cât şi 

slăbiciunile fiecărui angajat pentru a putea stabili modalităţi de îmbunătăţire a 

performanţelor. 

 

c. Când mi se comunică reacţii şi opinii legate de activitatea unor angajaţi, însărcinez cu 

analiza problemei un subordonat. 

 

d. Îi felicit pe angajaţii care au performanţe deosebite în muncă. Cred că orice critică are 

tendinţa de a creşte tensiunea şi de a plasa angajaţii în defensivă. 

 

e. Evidenţiez atât punctele slabe, cât şi cele forte ale angajaţilor şi le ofer ocazia de a 

iniţia modalităţi proprii de îmbunătăţire a activităţii lor. 

 

 

 

SUNTEŢI  UN  MANAGER  AUTENTIC? 

– Chestionar – 

Nr. 

crt. 

Afirmaţii Da  Nu  

1. Sunteţi adeptul politicii „uşilor deschise”.   

2. Veniţi primul şi plecaţi ultimul din instituţie.   

3. Practicaţi aşa-numitul „management prin plimbare” (vizite de lucru).   

4. Sunteţi un ascultător activ.   

5. Toleraţi exprimarea deschisă a nemulţumirilor.   

6. În general, nu aveţi nevoie de consultanţi; ştiţi însă când e cazul să apelaţi la 

ei. 

  

7. Vă cunoaşteţi personalul; ştiţi numele mic al tuturor angajaţilor.   

8. În relaţiile cu subordonaţii aveţi o atitudine de tipul „eu sunt OK, tu eşti 

OK”. 

  

9. Ştiţi să vorbiţi oamenilor astfel încât să vă faceţi ascultat.   

10. Sunteţi mereu prezent în mijlocul celor pe care îi conduceţi, fără a da 

impresia totuşi că îi controlaţi. 

  

11. Delegaţi subordonaţilor sarcini importante şi le conferiţi autoritatea de care 

au nevoie pentru a le îndeplini. 

  

12. În faţa succeselor doriţi să rămâneţi anonim; în schimb, vă place să fie 

lăudate instituţia şi personalul ei. 

  

13. Aveţi note de plată reduse.   

14. Ştiţi pe cine şi când să angajaţi sau să concediaţi în departamentul   
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dumneavoastră. 

15. Preferaţi să comunicaţi direct, nu prin intermediul unor memo-uri.   

16. Aveţi un coeficient de inteligenţă ridicat.   

17. V-aţi format o imagine de învingător.   

18. Pregătiţi angajaţi care să vă ia din sarcini.   

19. Ţineţi şedinţe puţine şi scurte.   

20. Ştiţi să faceţi respectate în instituţie anumite politici şi reguli fără a apela la 

un manual al personalului. 

  

21. Deviza dvs. este: „Muncim ca să-i facem pe toţi fericiţi: manageri, 

angajaţi,copii, familiile lor”. 

  

22. Vă recunoaşteţi greşelile şi vă încurajaţi angajaţii când, la rândul lor, 

greşesc şi admit că au greşit. 

  

23. Nu practicaţi nepotismul, nu aveţi rude printre angajaţi.   

24. Aveţi tendinţa de a controla totul, de a lua toate deciziile.   

25. Aveţi umor, ştiţi însă unde sfârşeşte gluma în relaţiile de muncă.   

26. Cunoaşteţi lecţia greşelilor? (managerii de succes sunt aceiaşi care au 

înregistrat, cel puţin la început, şi cele mai multe greşeli de conducere;ei au 

ştiut însă să transforme fiecare insucces într-o experienţă utilă). 

  

27. Rezolvaţi problemele, ştiţi să faceţi diferenţa între cauza şi efectul unei 

probleme şi să vă orientaţi eforturile către o soluţionare rapidă. 

  

28. Calculaţi riscul, ştiţi că orice decizie implică o doză de risc şi sunteţi gata să 

vi-l asumaţi. 

  

29. Nu luaţi decât decizii sigure, amânaţi celelalte decizii până când situaţia 

devine certă. 

  

30. Ştiţi însă şi când o situaţie nu are şanse să se clarifice; în acest caz nu 

amânaţi decizia. 

  

31. Sunteţi empatic, aveţi capacitatea de a vă identifica din punct de vedere 

emoţional cu angajaţii dvs. înţelegeţi punctul de vedere al celorlalţi chiar 

dacă nu sunteţi de acord cu el. 
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CHESTIONAR  DE  OPINIE 

- pentru elevi – 

I.  

Nr. 

crt. 
Eşti de acord sau nu cu următoarele afirmaţii? Da Nu 

1. Şcoala este un loc unde mă simt bine.   

2. Şcoala mea este un loc unde îmi fac uşor prieteni.   

3. Majoritatea profesorilor mei mă tratează corect.   

4. Am ales şcoala datorită apropierii de casă.   

5. Am ales şcoala datorită tradiţiei pe care o are, ştiind că îmi va oferi pregătirea 

dorită. 

  

6. Mă simt în siguranţă pe perioada timpului petrecut în şcoală.   

7. Elevii se înţeleg bine cu majoritatea profesorilor.   

8. Majoritatea profesorilor iau în considerare opiniile elevilor.   

9. Dacă am nevoie de ajutor suplimentar, îl voi primi de la profesori.   

10. Cu pregătirea oferită de şcoală, cred că voi reuşi să continui educaţia conform 

opţiunii mele sau, după caz, să găsesc un loc de muncă. 

  

11. Majoritatea disciplinelor opţionale au fost stabilite cu consultarea elevilor şi a 

părinţilor. 

  

12. De regulă, elevii utilizează computerul în cadrul orelor de clasă.   

13. Profesorul utilizează computerul în predarea lecţiei.   

14. Orele din aria curriculară ştiinţe se desfăşoară în laboratoare sau cabinete 

şcolare. 

  

15. De regulă, am fost informat la timp de examene, regulamente şi alte aspecte 

privitoare la legislaţia şcolară. 

  

16. Ştiu că unii părinţi au participat la activităţi de întreţinere, reparaţii, igienizare, 

procurare de materiale sau la alte activităţi în folosul şcolii. 

  

II. 

Nr. 

crt. 
În ultimele două luni: Da Nu 

1. Părinţii tăi au fost la şcoală să discute cu profesorii privitor la situaţia ta?   

2. Părinţii tăi au participat la lectorate, şedinţe cu părinţii sau alte activităţi 

organizate de şcoală? 

  

3. Ai participat la activităţi de consiliere şi orientare organizate cu participarea 

unor invitaţi din afara şcolii? 

  

4. Ai participat la activităţi extraşcolare?   

5. Tu sau colegii tăi aţi participat la ore suplimentare organizate pentru 

recuperarea rămânerilor în urmă la diferite discipline? 

  

6. Tu sau colegii tăi aţi participat la ore suplimentare organizate în vederea 

pregătirii pentru examenele finale sau pentru olimpiade / concursuri? 

  

III. 
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Nr. 

crt. 
Pentru a obţine rezultate bune trebuie: Da Nu 

1. să am talent / abilităţi native;   

2. să arăt bine;   

3. să studiez mult;   

4. să memorez informaţiile din manual sau notiţe.   

 

IV. Alege trei dintre activităţile enumerate mai jos pe care le preferi pentru petrecerea timpului liber: 

1) să mă uit la televizor sau să vizionez casete video; 

2) jocuri pe calculator; 

3) să particip la competiţiile sportive din şcoală; 

4) navigare pe Internet; 

5) jocuri, petreceri sau discuţii cu prietenii; 

6) să prestez activităţi în gospodărie; 

7) să mă implic în activitatea cercurilor tehnico-ştiinţifice din şcoală; 

8) să fac sport individual; 

9) petreceri în discotecă; 

    10) să citesc cărţi; 

    11) să citesc reviste/ziare; 

    12) să particip la baluri, spectacole organizate în şcoală. 
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CHESTIONAR  DE  OPINIE 

- pentru părinţi - 

I. 

Nr. 

crt. 

Sunteţi de acord sau nu cu următoarele afirmaţii? Da Nu 

1. Aţi participat la şedinţele de lucru organizate cu părinţii?   

2. Sunteţi suficient de informat în legătură cu situaţia şcolară a copilului dvs.?   

3. Sunteţi informat în legătură cu modul în care se face diferenţierea şi 

individualizarea procesului de învăţământ din şcoala noastră? 

  

4. Vi s-a prezentat oferta şcolii privind disciplinele opţionale?   

5. Aţi participat măcar o dată la o lecţie demonstrativă la clasa copilului dvs.?   

6. Dacă răspunsul la întrebarea 5 este „Da”, aţi fost mulţumit de felul în care s-

a descurcat copilul dvs. în cadrul lecţiei? 

  

7. Consideraţi că vi s-au oferit suficiente oportunităţi de a fi în legătură cu 

şcoala sau să vă întâlniţi cu învăţătoarele pentru a discuta pe tema activităţii 

copilului dvs.? 

  

8. Aţi luat legătura cu învăţătoarele/profesorii copilului dvs. din proprie 

iniţiativă? 

  

9. Copilul dvs. a creat probleme disciplinare în clasă sau în şcoală? Dacă da, 

cum s-au rezolvat problemele? 

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

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

 

  

10. Aţi fost informat sistematic şi la timp asupra regulamentului şcolar, 

legislaţia, condiţiile de desfăşurare a examenelor etc.? 

  

12. Aţi fost informat/consultat în legătură cu contribuţia părinţilor şi gestionarea 

fondului clasei/şcolii? 

  

13. Aţi participat la întreţinerea, igienizarea, repararea localului şcolii sau alte 

activităţi gospodăreşti? 

  

14. Aţi participat la organizarea de serbări, vizite, tombole, întâlniri, aniversări 

etc. sau în calitate de invitaţi la orele de dirigenţie sau activităţi cu copiii? 

  

15. Aţi contribuit la ameliorarea bazei materiale a şcolii prin dotări cu mobilier, 

materiale consumabile, sponsorizări, alte contribuţii? 

  

16. Aţi fost informat în legătură cu existenţa în şcoala noastră a unor programe 

în derulare privind monitorizarea şi prevenirea abandonului şcolar? 

  

17. Aţi analizat împreună cu învăţătoarele/diriginţii situaţia elementelor de 

mediu educaţional oferite de şcoală? 

  

18. Sunteţi mulţumiţi de programul audienţelor, consultaţiilor acordate de 

directori, învăţătoare, membrii comitetului de părinţi pe clasă, precum şi faţă 

de modul în care sunt respectate aceste întâlniri? 

  

 

II. Marcaţi răspunsul potrivit cu situaţia copilului dvs. 

 1. Copilul dvs. vă vorbeşte despre activităţile lui din cadrul clasei sau al şcolii? 

a) des      c) rar  

b) câteodată      d) niciodată 
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 2. Care din următoarele cuvinte exprimă cel mai bine atitudinea copilului dvs. faţă de activitatea sa 

şcolară? 

a) entuziasmat     c) indiferent 

b) pozitiv      d) refractar 

 3. Copilul dvs. îşi exprimă bucuria de a participa la activităţile organizate în clasă, respectiv în 

şcoală? 

a) des      c) câteodată 

b) rar       d) niciodată 

 4. Cum apreciaţi siguranţa conferită copilului dvs. pe perioada desfăşurării procesului de 

învăţământ şi a altor activităţi în şcoală? 

a) excelentă      c) bună 

b) foarte bună     d) precară 

 5. Cum apreciaţi activitatea didactică din şcoală? 

a)foarte bună     c)satisfăcătoare 

b)bună      d)nesatisfăcătoare 

 6. Care elemente oglindesc cel mai bine imaginea şcolii în comunitate? 

 tradiţia 

 cadre didactice bine pregătite 

 situaţie disciplinară bună 

 situaţie disciplinară gravă 

 calitate în pregătirea elevilor 

 rezultate foarte bune/bune/satisfăcătoare/nesatisfăcătoare la concursurile şcolare, respectiv 

tezele unice 

 7. În spaţiul de mai jos, vă rugăm să ne scrieţi orice părere, comentariu, sugestie în legătură cu 

activitatea de educare şi predare – învăţare din şcoala noastră. 
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CHESTIONAR  DE  EVALUARE  A  LECŢIILOR 

- pentru elevi - 

Profesor: ................................... 

Disciplina: ................................ 

Data: ......................................... 

Indicaţii: 

 Următorul chestionar de evaluare cuprinde afirmaţii care descriu stilul de predare al profesorului 

vostru. 

 Pentru fiecare afirmaţie, alegeţi din scala de evaluare atributul care caracterizează cel mai bine stilul 

de predare al acestuia. 

 Completarea chestionarului este anonimă. 

 La completare vă rugăm să marcaţi cu X pătrăţelul pe care l-aţi ales. 

 Vă recomandăm ca atunci când completaţi acest chestionar să aveţi în vedere faptul că scopul lecţiilor 

este acela de a vă dezvolta competenţele cerute de programa şcolară şi personalitatea. 

 

Nr. 

crt. 

Afirmaţii Foarte 

slab/ă 

Slab/ă Bine/ 

Bună 

Foarte 

bine/ 

bună 

1. Privite în ansamblu, lecţiile au fost:     

2. Conţinutul lecţiilor a fost:     

3. Efortul depus de profesor pentru a 

spori accesibilitatea cunoştinţelor 

predate a fost: 

    

4. Eficienţa profesorului în predarea 

materiei a fost: 

    

5. Organizarea lecţiilor predate a fost:     

6. Claritatea exprimării profesorului a 

fost: 

    

7. Explicaţiile date de profesor au fost:     

8. Abilitatea profesorului de a prezenta 

explicaţii alternative, atunci când elevii 

n-au înţeles, a fost:  

    

9. Exemplele şi ilustraţiile folosite de 

profesor au fost: 

    

10. Calitatea întrebărilor şi problemelor 

ridicate de profesor a fost: 

    

11. Încrederea elevului în cunoştinţele 

profesorului a fost: 

    

12. Modul de expunere al prof.a fost:     

13. Încurajările date elevilor pentru a se 

exprima liber au fost: 

    

14. Răspunsurile la întrebările elevilor au 

fost: 

    

15. Disponibilitatea de a oferi elevilor     
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ajutor suplimentar când era nevoie a 

fost: 

16. Folosirea timpului în cadrul orelor de 

curs a fost: 

    

17. Interesul profesorului în ceea ce 

priveşte învăţarea în clasă a fost: 

    

18. Cantitatea de informaţie pe care aţi 

reţinut-o a fost: 

    

19. Relevanţa şi utilitatea conţinutului 

lecţiilor au fost: 

    

20. Tehnicile de evaluare şi notare (teste, 

proiecte, extemporale, referate) au fost: 

    

21. Temele au fost adecvate ca dificultate:     

22. Claritatea formulării responsabilităţilor 

şi cerinţelor faţă de elevi a fost: 

    

23. Din totalul lecţiilor prevăzute de 

această disciplină, câte nu au fost 

ţinute, fără a fi recuperate în acest 

semestru? 

3 - 4 2 - 3 1 - 2 0 - 1 

24. În medie, câte ore pe săptămână aţi 

alocat pentru pregătirea lecţiilor, 

excluzând participarea la ore? 

4 - 5 3 - 4 2 - 3 1 - 2 

 Foarte 

scăzut/ă 

Scăzut/ă  Medie  Mare  

25. Comparativ cu alte lecţii, de la alte 

discipline, provocarea intelectuală a fost: 

    

26. Comparativ cu alte lecţii, de la alte 

discipline, efortul depus pentru învăţare a 

fost: 

    

27. În ce măsură consideraţi că opiniile 

voastre exprimate în acest chestionar vor 

duce la îmbunătăţirea stilului de predare 

al profesorilor? 

    

 Corect Foarte corect 

28. Modul de notare la teze, extemporale, 

teste, lucrări practice a fost: 

  

 Competenţă 

în domeniul 

materiei 

Disponibi 

litate la 

solicitări 

Prestanţ

ă 

Ţinută 

morală 

Respect 

faţă de 

elevi 

Profesio

- 

nalism 

29. În relaţia 

cu elevii 

profeso 

rul a dat 

dovadă 

de: 
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CHESTIONAR  PENTRU  ELEVI 

Aspecte pozitive/negative în activitatea curentă 

 

1. Dintre aspectele enumerate mai jos, bifaţi cele care corespund ca aspecte pozitive referitoare la 

activitatea curentă din şcoală: 

 Cadre didactice bine pregătite metodic 

 Cadre didactice bine pregătite ştiinţific 

 Utilizarea de metode didactice noi şi variate 

 Nu există discriminări de nici un tip 

 Este aplicată egalitatea şanselor 

 Implicarea elevilor în evaluarea şcolară 

 Personal auxiliar amabil şi prompt 

 Săli de clasă amenajate pe specificul disciplinei de învăţământ 

 Laboratoare foarte bine dotate (informatică, discipline tehnice, ş.a.) 

 Sală de sport modernă 

 Săli de clasă renovate 

 Săli de clasă dotate cu mobilier modular şi nou 

 Săli de clasă curate 

 Condiţii optime de desfăşurare a lecţiilor – căldură, lumină, ş.a. 

 Existenţa unor activităţi extraşcolare de ocuparea timpului liber  

 Alte aspecte pozitive – precizaţi care: 

 

 

2. Enumeraţi aspecte negative referitoare la activitatea curentă din şcoală: 
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CHESTIONAR  PENTRU  PĂRINŢI  

 

La Şcoala Gen. Nr. 22 „Caius Iacob” Arad se realizează un studiu în vederea identificării 

modalităţilor de creştere a eficienţei procesului instructiv-educativ. Părerile dumneavoastră sunt foarte 

importante şi sunteţi invitaţi să vi le exprimaţi. Chestionarele sunt anonime, iar datele rămân confidenţiale. 

Vă mulţumim pentru participare şi vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările din chestionar. 

1. Alegeţi din lista de mai jos (cel mult 5) valori/abilităţi pe care trebuie să le dobândească elevii prin 

activităţile organizate de şcoală: 

 Hărnicia 

 Sentimentul de responsabilitate 

 Credinţa religioasă 

 Toleranţa şi respectul pentru alte persoane 

 Cumpătarea/economisirea de bani 

 Perseverenţa 

 Independenţa 

 Altruismul (a nu fi egoist) 

 Imaginaţia 

 Supunerea faţă de cei mai în vârstă 

2. Care sunt, în opinia , cele mai importante calităţi pentru a-ţi găsit o slujbă (alegeţi 3): 

 Cunoaşterea limbilor străine 

 Pregătire profesională solidă în domeniu 

 Terminarea unor studii în străinătate 

 Obţinerea unor diplome postuniversitare 

 Aspect fizic plăcut 

 Abilitatea de a lucra în echipă 

 Ambiţie 

 Abilităţi de conducere/coordonare 

 Responsabilitate/seriozitate 

 Cunoaşterea lumii afacerilor 

 Abilităţi de a lucra cu computerul 

 Educaţie/cultură generală bună 

3. Alegeţi, din variantele de mai jos, pe cea care reflectă cel mai bine noţiunea de „învăţare continuă 

şi permanentă”: 

 A acumula cât mai multe cunoştinţe, informaţii 

 Să citeşti mult 

 Învăţare continuă, nu în salturi, constanţă în procesul de învăţare 

 A fi pregătit, informat 
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4. Din punctul dumneavoastră de vedere, care din următoarele aspecte sunt cele mai importante 

pentru alegerea locului de muncă de către copiii dumneavoastră (alegeţi 3): 

 Să fie sigur 

 Mediu de lucru plăcut 

 Puţină solicitare 

 Să poţi avea iniţiativă 

 Ocazia de învăţa şi de a evolua 

 Şansa unei promovări rapide 

 Să fie bine plătit 

 Program avantajos 

 Slujba să fie respectată de oameni  

 Concediu lung 

 Să ai materialele şi echipamentul necesar 

 Posibilitatea de a folosi cunoştinţele dobândite în anii de studiu 

5. Dacă vă gândiţi la orientarea profesională şi pentru carieră a copilului dumneavoastră, în ce 

măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii: 

Afirmaţii Total 

dezacord 

Dezacord 

parţial 

Acord 

parţial 

Total de 

acord 

În societatea de azi, tinerii au nevoie de 

orientare şi sfaturi privind viitorul lor 

profesional. 

    

Există servicii specializate care oferă 

consultanţă în ceea ce priveşte viitorul 

lor profesional. 

    

Are un îndrumător care-l ajută să se 

orienteze. 

    

Are acces la informaţii de bună calitate 

privind oportunităţile de studiu în 

străinătate. 

    

 

6. În ce măsură sunteţi sau nu de acord cu următoarele afirmaţii: 

 

Afirmaţii Total 

dezacord 

Dezacord 

parţial 

Acord 

parţial 

Total de 

acord 

Ceea ce se predă în şcoală, în România, 

le foloseşte elevilor în viaţă. 

    

Conţinutul manualelor şcolare şi 

programa de învăţământ sunt moderne 

şi adaptate nevoilor pieţei. 

    

Sistemul de evaluare apreciază corect 

cunoştinţele elevilor. 
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Metodele de predare angajează activ 

elevii în procesul de învăţare. 

    

Activităţile extraşcolare organizate de 

şcoală sunt interesante şi utile. 

    

 

7. Şcoala îi ajută pe copiii dumneavoastră să aibă succes în viaţă prin:  

 

Factori educativi Mult Puţin Deloc 

Profesori    

Disciplinele şcolare    

Activităţi extraşcolare    

Lucrurile învăţate    

Diploma obţinută    

Dirigenţia    

Conducerea şcolii    

Consiliul elevilor    

Consiliere şi orientare (realizată de către psiholog)    

Altele    

 

Vă mulţumim pentru colaborare! 
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STILURILE  DE  ÎNVĂŢARE  ŞI  DE  SOCIABILITATE 

- chestionar pentru elevii claselor VII – VIII - 

Nume şi prenume: ………………………………… 

Clasa: ………………. 

Data: ………………. 

 

Nu există răspunsuri greşite. Răspundeţi la toate întrebările, punând un X în căsuţa corespunzătoare pentru 

răspunsul dat. Sinceritatea este foarte importantă în situaţia de faţă. Rezultatul testului nu va fi făcut public 

printre elevi. Veţi cunoaşte propriul stil de învăţare şi veţi putea interveni pentru a avea rezultate mai bune. 

 

Nr. 

crt. 

Sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii? DA NU 

1. Când descrieţi o petrecere sau vacanţa, vorbiţi şi despre culorile hainelor, sunete, 

lumini, feţele persoanelor? 

  

2. Preferaţi televizorul sau revistele, în locul radioului, pentru a vă ţine la curent cu 

datele sportive? 

  

3. Consideraţi că sunt utile imaginile vizuale în utilizarea calculatorului? (bara de 

meniuri, sublinieri colorate) 

  

4. Dacă vi se spune ceva, vă amintiţi ce vi s-a spus fără a mai fi necesară repetarea 

frazei? 

  

5. Când recapitulaţi sau învăţaţi ceva nou, preferaţi explicaţiile verbale în locul unor 

imagini ilustrative? 

  

6. Reţineţi mai repede numele persoanei decât figura ei?   

7. Vă place să desfaceţi o maşinuţă, o bicicletă, un obiect, în părţile componente şi să le 

reparaţi? 

  

8. Vă place să reuniţi părţile componente pe care le-aţi separat? (maşinuţa, bicicleta)   

9. Vă place să mânuiţi, demonstrând ce aţi făcut şi să arătaţi acest lucru şi celorlalţi?   

10. Ai deseori idei noi, personale, apreciate de cei mari?   

11. Crezi că visele au un rol în viaţa omului?   

12. Înveţi mai repede o definiţie nouă folosind cuvintele tale în locul celor din manual?   

13. Când citeşti o poveste, îţi imaginezi scenele descrise în text?   

14. Preferi să memorezi o demonstraţie la geometrie în locul a 5 numere de telefon?   

15. Îţi place să povesteşti prietenilor, colegilor sau părinţilor ceea ce vezi la televizor?   

16. Îţi place să povesteşti o carte sau un film fără multe amănunte?   

17. Îţi place să descrii în scrisori şi nu la telefon, cum petreci vacanţa, ce faci, vizita la 

rude sau prieteni? 

  

18. Când înveţi cuvinte noi, simţi nevoia să le asociezi cu altele deja cunoscute?   

19. Simţi simpatie pentru majoritatea colegilor din clasă?   

20. Te simţi şi te consideri simpatizat de majoritatea colegilor?   

21. Te obişnuieşti uşor cu prezenţa persoanelor străine?   

22. Preferi conversaţiile directe, „faţă în faţă”, cu persoanele cunoscute?   

23. Înveţi bine pentru a fi iubit şi lăudat de părinţi, profesori sau colegi?   

24. Eşti fericit mai ales dacă eşti iubit de cei apropiaţi?   

25. Este necesar să te simţi vinovat când greşeşti?   

26. Este anormală o persoană care la meci huiduie, loveşte pe ceilalţi, înjură, iar acasă   
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este grijulie şi cumsecade? 

27. Când primeşti o sarcină, preferi s-o rezolvi împreună cu un coleg şi nu singur?   

 

Aflaţi care este stilul personal de învăţare, încercuind numai numărul întrebărilor la care aţi răspuns prin DA. 

1            vizual 10 19 

2            vizual 11 20 

3            vizual 12 21 

4            auditiv 13 22 

5            auditiv 14 23 

6            auditiv 15 24 

7            motoriu 16 25 

8            motoriu 17 26 

9            motoriu 18 27 

Învăţare perceptivă 

Total răspunsuri încercuite: 

Vizual: ……….. 

Auditiv: ………. 

Motoriu: ……… 

 

Învăţare cognitivă 

Total răspunsuri încercuite: 

…………. 

…………. 

…………. 

Sociabilitate pronunţată:  

7 - 9 răspunsuri încercuite 

Sociabilitate medie:  

4 - 6 răspunsuri încercuite 

Sociabilitate redusă:  

2 - 3 răspunsuri încercuite 

 

Marcaţi pe graficul de mai jos numărul total de întrebări încercuite pentru fiecare stil de învăţare. Cea mai 

înaltă curbă de la primele două coloane din grafic arată stilul vostru de învăţare preferat, iar coloana din 

dreapta, gradul de socializare, de integrare în colectiv, de acceptare reciprocă a colectivului. Dacă această 

curbă are o evoluţie aproximativ egală, înseamnă că utilizaţi ambele stiluri de învăţare. Curba ascendentă la 

ultimul grafic vă arată gradul de adaptare la cerinţele grupului-clasei de elevi. 

9  9 

8  8 

7  7 

6  6 

5  5 

4  4 

3  3 

2  2 

1  1 

0  0 

 Perceptiv     Cognitiv   Sociabilitate 
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CHESTIONAR PENTRU ELEVI 

de analiză a procesului de predare-învăţare 

1. Cum sunteţi notaţi la oră? 

a) după cunoştinţele dovedite; 

b) în functie de notele de la alte materii; 

c) după părerea deja formată a profesorului despre tine. 

2. La oră eşti? 

a) active; 

b) pasiv; 

c) indifferent. 

3. Anumiţi profesori vă dau o stare de: 

a) linişte; 

b) frică/teamă; 

c) altă stare. Exemplificaţi. 

4) Numărul de ore este prea mare? 

a) da; 

b) nu. 

5) Vă influenţează atitudinea profesorilor în decizia şi modul de a învăţa? 

a) da; 

b) nu. 

6) Ce modalităţi ar trebui să abordeze profesorul de a vă apropia mai mult de materia pe care o predă? 

7) În cazul în care majoritatea elevilor sunt nemulţumiţi de felul în care se desfăşoară anumite ore, consideraţi că profesorul 

ar trebui să aplice alte metode de predare şi evaluare? 

a) da; 

b) nu. 

8) Ce metodă de evaluare vi se pare mai potrivită? 

a) ascultatul; 

b) lucrări; 

c) referate; 

d) portofoliul; 

e) activitatea la clasă; 

f) aducerea de argumente la o lecţie nouă; 

9) Care metode de predare vi se par mai potrivite? 

a) dictatul; 

b) conspectul; 

c) jocurile didactice; 

d) AEL; 

e) audiţii; 

f) fişe de documentare; 

g) lucrările practice. 

10) În ce mod înţelegi mai uşor o lecţie nouă? 

a) la clasă, cu profesorul; 

b) acasă, citind lecţia predată; 

c) în grup, cu alţi colegi. 

11) Pentru a obţine rezultate cât mai bune, este nevoie de: 

a) o pregătire în plus cu un alt profesor; 

b) învăţarea la timp a fiecărei lecţii, singur, acasă; 

c) înţelegerea lecţiilor din clasă. 

12) Care dintre următoarele variante crezi că ar îmbunătăţi modul de predare-învăţare: 

a) relaţia profesor-elev; 

b) aducerea unor materiale didactice; 

c) disciplina la oră.  

13) Consideraţi că profesorii sunt bine pregătiţi? 

a) da; 

b) nu. 
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14) Credeţi că profesorii voştri sunt buni pedagogi? 

a) da; 

b) nu. 

15) Profesorii voştri sunt: 

a) corecţi; 

b) severi; 

c) influenţabili; 

d) indulgenţi. 

16) Credeţi că profesorii se străduiesc să se facă înţeleşi? 

a) da; 

b) nu. 

17) Există materie pe care o înveţi de dragul profesorului? 

a) da; 

b) nu. 

18) Apreciaţi profesorii severi, dar care explică bine? 

a) da; 

b) nu. 

19) Ti-ar plăcea să fii profesor pentru o zi? 

a) da; 

b) nu. 

20) Vă simţiţi privilegiaţi că învăţaţi în acest liceu, sau credeţi că aţi fi putut beneficia de condiţii mai bune în alte licee? 

a) da; 

b) nu; 

c) îmi este indiferent. 

21) Credeţi că materiile de specialitate predate în acest liceu va vor fi de folos în viitor? 

a) da; 

b) nu; 

c) nu ştiu. 

22) Atunci când spuneţi că nu aţi înţeles lecţia predată, profesorul vă explică a doua oară? 

a) anumiţi profesori; 

b) toţi profesorii; 

c) nici un profesor. 

23) Când nu întelegeţi lecţia predată îţi este teamă să îi spui profesorului? 

a) da; 

b) nu. 

24) Care sunt motivele pentru care, atunci când nu ai înţeles lecţia, nu îi ceri profesorului să ţi-o explice? 

a) de teamă; 

b) nepăsare; 

c) de ruşine. 

25) Consideraţi că profesorii au metode de predare învechite? 

a) toţi; 

b) majoritatea; 

c) câţiva. 

26) Cât timp acordaţi studiului individual? 

a) 1 oră; 

b) mai mult; 

c) deloc. 

27) Credeţi că programa şcolară este mult prea încărcată? 

a) da; 

b) nu. 

28) Credeţi că statutul social al unui elev, influenţează modul de notare al profesorului? 

a) da; 

b) nu. 

c) uneori.  

29) Exprimaţi-vă orice alte păreri, idei, cu privire la activitatea voastră şi a profesorului din timpul orelor. 
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CHESTIONAR PENTRU ELEVI 

aspecte pozitive/negative în activitatea curentă 

 

 1. Dintre aspectele enumerate mai jos, bifaţi cele care corespund ca aspecte pozitive referitoare 

la activitatea curentă din şcoală: 

 Cadre didactice bine pregătite metodic 

 Cadre didactice bine pregătite ştiinţific 

 Utilizarea de metode didactice noi şi variate 

 Nu există discriminări de nici un fel 

 Este aplicată egalitatea şanselor 

 Implicarea elevilor în evaluarea şcolară 

 Personal auxiliar (laboranţi, informatician, bibiliotecar, secretariat, contabilitate, administrator) amabil şi prompt 

 Săli de clasă amenajate pe specificul disciplinei de învăţământ 

 Laboratoare foarte bine dotate 

 Sală de sport modernă 

 Săli de clasă renovate 

 Săli de clasă dotate cu mobilier nou şi modular 

 Săli de clasă curate 

 Bibliotecă dotată 

 Condiţii optime de desfăşurare a lecţiilor – căldură, lumină etc. 

 Existenţa unor activităţi extraşcolare pentru ocuparea timpului liber (balul bobocilor, Ziua liceului, altele) 

 Alte aspecte pozitive – precizaţi care: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Enumeraţi aspectele negative referitoare la activitatea curentă din şcoală: 
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CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI 

aspecte pozitive/negative în activitatea curentă 

 

 1. Dintre aspectele enumerate mai jos, bifaţi cele care corespund ca aspecte pozitive referitoare 

la activitatea curentă din şcoală: 

 Cadre didactice bine pregătite metodic 

 Cadre didactice bine pregătite ştiinţific 

 Utilizarea de metode didactice noi şi variate 

 Nu există discriminări de nici un fel 

 Este aplicată egalitatea şanselor 

 Implicarea elevilor în evaluarea şcolară 

 Personal auxiliar (laboranţi, informatician, bibiliotecar, secretariat, contabilitate, administrator) amabil şi prompt 

 Săli de clasă amenajate pe specificul disciplinei de învăţământ 

 Laboratoare foarte bine dotate 

 Sală de sport modernă 

 Săli de clasă renovate 

 Săli de clasă dotate cu mobilier nou şi modular 

 Săli de clasă curate 

 Bibliotecă dotată 

 Condiţii optime de desfăşurare a lecţiilor – căldură, lumină etc. 

 Existenţa unor activităţi extraşcolare pentru ocuparea timpului liber (balul bobocilor, Ziua liceului, altele) 

 Alte aspecte pozitive – precizaţi care: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Enumeraţi aspectele negative referitoare la activitatea curentă din şcoală: 
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CHESTIONAR  

de analiză a activităţii Comisiei pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii  

 

 

 

1. Aveţi informaţii privind activitatea Comisiei? 

 

DA                         NU   

 

2. Cunoaşteţi cine este coordonatorul acestei Comisii? 

 

DA                         NU   

 

3. Cunoaşteţi care sunt membrii acestei Comisii? 

 

DA                         NU   

 

4. Aţi primit sarcini concrete (aţi înţeles întotdeauna ce aveţi de făcut)?  

 

DA                         NU   

 

5. Enumeraţi dificultăţile pe care le-aţi întâmpinat în îndeplinirea sarcinilor (cel puţin 3): 

 . 

 . 

 . 

6. Documentele pe care le-aţi primit au fost clare şi concise? 

 

DA                        NU   

 

7. Enumeraţi dificultăţile pe care le-aţi avut în întocmirea documentelor solicitate (cel puţin 3):  

 . 

 . 

 . 

 

8. Dacă aţi solicitat informaţii suplimentare, vi s-a răspuns la această solicitare? 

DA                         NU   

 

9. Cunoaşteţi pentru care principiu de calitate se realizează anul acesta evaluarea? 

DA                         NU   

 

10.  Enumeraţi cel puţin 3 sugestii pentru activitatea Comisiei: 

 . 

 . 

 . 

 

 

  



Şcoala Gimnazială Podgoria, Jud. Buzau                                                                                                                

Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii  

 

24 
 

 

CHESTIONAR  

de nevoi pentru cadrele didactice 

 

 

Bifaţi în lista de mai jos nevoile dumneavoastră pentru o bună desfăşurare a procesului de predare – 

învăţare: 

 

 Manuale 

 Culegeri pentru munca suplimentară 

 Planşe 

 Truse speciale disciplinei 

 Flipchart 

 Computer 

 Soft didactic 

 Videoproiector 

 Retroproiector  

 Casete video/audio tematice 

 Consumabile 

 Hârtie 

 Markere 

 Imprimantă 

 Toner imprimantă 

 Documentaţie referitoare la asigurarea calităţii 

 Documentaţie referitoare la metodele active 

 Documentaţie referitoare la învăţarea centrată pe elev 

 Documentaţie referitoare la egalitatea şanselor 

 Alte nevoi – precizaţi care: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sugeraţi care ar fi sursele de obţinere a mijloacelor financiare pentru rezolvarea nevoilor enumerate: 
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CHESTIONAR 

pentru stabilirea stilurilor de învăţare 

Numele şi prenumele……………………………………………..clasa……………. 

 Nu există răspunsuri corecte sau greşite 

 Răspundeţi prin DA sau NU (prin bifare) 

 Dacă nu sunteţi hotărâţi asupra răspunsului, gândiţivă dacă sunteţi mai mult de acord cu 

observaţia respectivă sau mai mult dezacord 

 Nu există limită de timp pentru a da răspunsurile, dar, în general, 20 - 30 minute sunt 

suficiente 

 Este obligatoriu să răspundeţi la toate întrebările 

 La fiecare întrebare trebuie ales un singur răspuns 

 Pentru o evaluare corectă trebuie să fiţi foarte sinceri la acest chestionar 

Nr. 

Crt. 
Întrebarea DA NU 

1. Când descrieţi o  vacanţă / o petrecere unui prieten, vorbiţi în detaliu despre 

muzica/sunetele/zgomotele ascultate acolo? 

  

2. Gesticulaţi cu mâinile atunci când vorbiţi?   

3. Pentru a fi la curent cu ultimele ştiri preferaţi radioul sau televizorul în locul ziarelor?   

4. Când utilizaţi un calculator, imaginile vizuale (pictograme, imagini din bara de meiuri, 

sublinieri colorate) sunt importante? 

  

5. Când vă notaţi anumite informaţii, preferaţi să folosiţi diagrame sau imagini reprezentative 

în loc să scrieţi? 

  

6. Când jucaţi „X” şi „0” sau „dame” vă puteţi imagina semnele/piesele în diferite poziţii?   

7. Vă place să desfaceţi în părţi componente anumite lucruri şi să  reparaţi diferite obiecte? 

(de exemplu: pixul, bibicleta, motorul maşinii etc) 

  

8. Când vreţi să vă amintiţi ortografia unui cuvânt aveţi tendinţa să scrieţi acel cuvânt pe o 

bucată de hârtie până când găsiţi ortografia corectă? 

  

9. Când învăţaţi ceva nou preferaţi instrucţiunile citite cu voce tare, discuţiile sau cursurile 

orale? 

  

10. Vă place să asamblaţi anumite lucruri? (ca în jocul „Lego”, de exemplu)   

11. La utilizarea calculatorului credeţi că este util să fiţi avertizaţi sonor asupra greşelilor 

făcute sau cănd este terminată o anumită operaţie? 

  

12. Când recapitulaţi, studiaţi sau învăţaţi ceva nou utilizaţi diagrame şi imagini?   

13. Aveţi rapiditate sau eficienţă atunci când copiaţi pe hârtie anumite informaţii?   

14. Când vi se transmite o informaţie că amintiţi ceea ce vi s-a transmis fără a fi necesară 

repetarea acelei informaţii? 

  

15. Vă place să efectuaţi activităţi fizice în timpul liber? (sport, plimbări, grădinărit etc.)   

16. Vă place să ascultaţi muzică în timpul liber?   

17. Când vizitaţi o galerie sau o expoziţie sau când vă uitaţi la vitrinele magazinelor vă place 

să priviţi singur, în linişte? 

  

18. Vă amintiţi mai uşor numele oamenilor decât feţele lor?   

19. Când ortografiaţi un cuvânt scrieţi cuvântul mai întâi pe hârtie, pentru verificare?   

20. Vă place să vă puteţi mişca în voie când lucraţi?   

21. Învăţaţi să ortografiaţi un cuvânt prin pronunţarea acestuia?   

22. Când descrieţi o  vacanţă / o petrecere unui prieten, vorbiţi în detaliu despre cum arătau 

oamenii, despre hainele lor şi despre culorile acestor haine? 

  

23. Când aveţi o sarcină nouă de îndeplinit începeţi imediat şi rezolvaţi ceva atunci, pe loc?   

24. Învăţaţi mai uşor despre ceva dacă asistaţi la o demonstraţie practică a unei abilităţi 

anume? 
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25. Vă amintiţi mai uşor feţele oamenilor decât numele lor?   

26. Pronunţarea cu voce tare a unro cuvinte vă ajtă să învăţaţi mai bine?   

27. Vă place să demonstraţi şi să arătaţi altora anumite lucruri?   

28. Vă plac discuţiile şi vă place să ascultaţi opiniile celorlaţi?   

29. Pentru îndeplinirea unor sarcini folosiţi anumite diagrame?   

30. Vă place să jucaţi anumite roluri?   

31. Vă place să mergeţi „pe teren” pentru a afla informaţii decât să staţi într-o bibliotecă?   

32. Când vizitaţi o galerie sau o expoziţie sau când vă uitaţi la vitrinele magazinelor vă place 

să vorbiţi cu ceilalţi despre ceea ce vedeţi şi să ascultaţi opiniile lor? 

  

33. Urmăriţi uşor un drum pe o hartă?   

34. Pentru a vă exprima o părere asupra unui exponat sau a unei sculpturi trebuie să atingeţi 

obiectul respectiv? 

  

35. Când citiţi o poveste sau un articol vă puteţi imagina scenele descrise?   

36. Când îndepliniţi anumite sarcini aveţi tendinţa de a fredona în surdină un cântec sau de a 

vorbi cu dumneavoastră înşivă? 

  

37. Vă uitaţi la imaginile dintr-o revistă înainte de a vă decide cu ce să vă îmbrăcaţi?   

38. Când vă planificaţi o nouă călătorie vă sfătuiţi cu cineva în legătură cu locul destinaţiei?   

39. Preferaţi să fiţi activ tot timpul decât să staţi liniştit?   

 

Scrieţi 1 în dreptul întrebărilor de mai jos unde aţi răspuns cu DA: 

 

4  1  2  

6  3  5  

8  9  7  

12  11  10  

13  14  15  

17  16  19  

22  18  20  

24  21  23  

25  26  27  

29  28  30  

33  32  31  

35  36  34  

37  38  39  

TOTAL  TOTAL  TOTAL  

 

În tabelul de mai jos scrieţi punctajele totale obţinute pe cele 3 coloane colorate: 

 

V A P 
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CHESTIONAR 
pentru stabilirea punctelor forte de învăţare 

Numele şi prenumele……………………………………………..clasa……………. 

 Nu există răspunsuri corecte sau greşite 
 Notaţi fiecare afirmaţie cu o cifră de la 1 – 5 în care: 1 = nu seamănă deloc cu mine, 2 = seamănă puţin cu 

mine, 3 = aşa sunt eu uneori, 4 = seamănă foarte mult cu mine, 5 = exact ca mine. 
 Nu există limită de timp pentru a da răspunsurile, dar, în general, 20 - 30 minute sunt 

suficiente 
 Este obligatoriu să răspundeţi la toate întrebările 
 La fiecare întrebare trebuie ales un singur răspuns 
 Pentru o evaluare corectă trebuie să fiţi foarte sinceri la acest chestionar 

Cercetările arată că oamenii au cel puţin opt tipuri diferite de inteligenţă. În funcţie de formaţia şi vârsta dvs. 
anumite tipuri de inteligenţă sunt mai dezvoltate decât altele. Această activitate vă va ajuta să descoperiţi care 
sunt punctele dvs. forte. Ştiind acest lucru, puteţi face ceva pentru a vă consolida acele tipuri de inteligenţă pe 
care nu le folosiţi aşa des. 

Nr. Afirmaţia Notarea 

1. Îmi place să povestesc întâmplări şi să spun glume   

2. Mă împac foarte bine cu alţii  

3. Prefer o hartă în locul îndrumărilor scrise  

4. Sunt foarte conştient de ceea ce este şi se întâmplă în jurul meu  

5. Am o memorie foarte bună pentru amănunte  

6. Îmi place să lucrez singur, fără să mă bată nimeni la cap  

7. Îmi place să ascult CD-uri şi radio  

8. Îmi place cu adevărat ora de matematică  

9. Visez foarte mult cu ochii deschişi  

10. Materia mea preferată este educaţia fizică, pentru că îmi place sportul  

11. Îmi place să mă plimb prin  pădure, să mă uit la arbori şi flori  

12. Am tendinţa să fredonez o melodie atunci când lucrez  

13. Îmi place să fac parte din cluburi şi organizaţii  

14. Îmi place să ţin un jurnal  

15. Îmi plac jocurile matematice şi cele cu care trebui „să-mi sparg capul”  

16. Mă plac pe mine (în cea mai mare parte a timpului)  
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17. Îmi plac jocurile cu cuvintele (de ex. Scrabble & cuvinte încrucişate)  

18. Îmi place să cânt  

19. Îmi place să lucrez în grădină  

20. Îmi plac hobby-urile, cum ar fi fotografia  

21. Îmi place să colecţionez lucruri (de ex., pietre, vederi, timbre etc.)  

22. Îmi plac activităţi cum ar fi lucrul cu lemnul, cusutul şi executarea de 

machete 

 

23. Am câţiva prieteni foarte apropiaţi  

24. Nu-mi plac mulţimile  

25. Citesc cărţi pentru plăcerea mea  

26. Când privesc lucrurile, îmi place să le ating  

27. Cânt foarte bine la un instrument muzical  

28. Ca adult, cred că aş vrea să plec din oraş şi să mă bucur de natură  

29. Îmi place să rezolv probleme de matematică  

30. Îmi place să-i ajut pe colegi la învăţătură  

31. Dacă trebuie să memorez ceva, am tendinţa să aşez evenimentele în 

ordine logică 

 

32. Îmi place să descopăr cum funcţionează lucrurile  

33. Dacă trebuie să memorez ceva, am tendinţa să organizez totul pe categorii  

34. Îmi place să desenez şi să creez  

35. Nu pot să stau liniştit(ă) prea mult timp  

36. Îmi place să lucrez cu alţii în grupuri  

37. Scriu corect gramatical (de cele mai  multe ori)  

38. Îmi place să ascult muzică în timp ce îmi fac temele sau studiez  

39. Ştiu la ce sunt bun(ă) şi la ce sunt slab(ă)  

40. Prietenii îmi cer sfatul pentru că li se pare că sunt un lider firesc  

41. Dacă trebuie să memorez ceva, desenez o diagramă ca să mă ajute să-mi 

amintesc 
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42. Îmi place să învăţ numele fiinţelor din jurul nostru, cum ar fi flori şi  arbori  

43. Îmi place calculatorul şi îmi plac toate jocurile matematice  

44. Dacă trebuie să memorez ceva, încerc să creez ceva care să rimeze  

45. Dacă trebuie să memorez ceva, rog pe cineva să mă întrebe, ca să văd 

dacă am memorat 

 

46. Folosesc foarte multe mişcări ale corpului atunci când vorbesc  

47. Consider că am o voinţă puternică, sunt independent(ă) şi nu mă iau după 

mulţime 

 

48. Într-o ceartă, am tendinţa de a striga, de a da cu pumnul în masă sau de a 

mă mişca într-un anumit ritm 

 

49. Dacă trebuie să memorez ceva, scriu acel lucru de mai multe ori, până îl 

învăţ 

 

50. Într-o dispută, am tendinţa să-l compar pe oponentul meu cu cineva sau cu 

ceva despre care am citit sau auzit şi reacţionez în consecinţă 

 

51. Într-o dispută am tendinţa să pun oamenii la punct şi să recurg la sarcasm  

52. Îmi place să joc şah, dame sau Monopoly  

53. Dacă trebuie să memorez ceva, am tendinţa de a închide ochii pentru a 

simţi situaţia 

 

54. Îmi place să mâzgălesc pe hârtie ori de câte ori pot  

55. Pentru o prezentare în grup prefer să organizez şi să clasific informaţiile pe 

categorii, ca să fie logic 

 

56. Într-o revistă prefer să privesc imaginile în loc să citesc textele  

57. Într-o dispută încerc să păstrez distanţa, să tac sau să vizualizez o soluţie  

58. În clasă am tendinţa să bat darabana cu degetele sau să mă joc cu creionul  

59. Într-o dispută, am tendinţa să cer ajutorul unui prieten sau a unei persoane 

cu autoritate 

 

60. Îmi place să vorbesc şi să scriu despre ideile mele  

61. Într-o dispută, îmi place să lovesc şi apoi să fug  

62. În cazul unei certe, de regulă plec şi mă plimb până mă calmez  

63. Îmi amintesc melodiile multor cântece  
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64. Într-o dispută, încerc să găsesc o soluţie corectă şi logică  

65. Dacă trebuie să memorez ceva, creez un vers sau un proverb ca să mă 

ajute să-mi amintesc 

 

66. Dacă ceva se strică şi nu mai funcţionează, încerc să găsesc pe cineva să 

mă ajute 

 

67. Dacă se strică ceva şi nu mai funcţionează, mai întâi citesc instrucţiunile  

68. Dacă se strică ceva şi nu funcţionează, am tendinţa să bat cu degetele în 

masă într-un anumit ritm în timp ce încerc să-mi dau seama ce este 

 

69. Dacă se strică ceva, mă uit în jurul meu să văd ce pot să găsesc ca să 

repar obiectul 

 

70. Dacă se strică ceva şi nu funcţionează, am tendinţa să studiez diagrama 

modului în care funcţionează 

 

71. Dacă se strică ceva şi nu funcţionează, mă întreb dacă merită să-l mai 

repar 

 

72. Dacă se strică ceva şi nu funcţionează, mă uit la piesele componente şi 

încerc să înţeleg cum funcţionează 

 

73. Dacă se strică ceva şi nu funcţionează, am tendinţa să mă joc cu piesele şi 

să încerc să le potrivesc împreună 

 

74. Pentru o prezentare în grup prefer să creez schiţe şi grafice  

75. Pentru o prezentare în grup prefer să pun cuvinte noi pe o melodie 

cunoscută sau să folosesc muzica 

 

76. Pentru o prezentare în grup prefer să scriu şi să studiez la bibliotecă  

77. Pentru o prezentare în grup prefer să folosesc recuzită, să construiesc o 

machetă 

 

78. Pentru o prezentare în grup prefer să ajut la organizarea efortului de grup  

79. Pentru o prezentare în grup prefer să desenez toate imaginile  

80. Pentru o prezentare în grup prefer să contribui cu ceva care este numai al 

meu, unic, adesea pe baza a ceea ce simt 
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Consemnaţi-vă evaluările în tabelul de mai jos 

 

Inteligenţă 

verbală / 

lingvistică 

Inteligenţă 

logică / 

matematică 

Inteligenţă 

vizuală / 

spaţială 

Inteligenţa 

trupului / 

kinestetică 

Inteligenţă 

muzicală / 

ritmică 

Inteligenţă 

inter-personală 

Inteligenţă 

intra-personală 

Inteligenţă 

naturalistă 

1. 8. 3. 10. 7. 2.  6. 4. 

5. 15. 9. 22. 12. 13. 14. 11. 

17. 29. 20. 26. 18. 23. 16. 19. 

25. 31. 34. 35. 27. 30. 24. 21. 

37. 32. 41. 46. 38. 36. 39. 28. 

51. 43. 54. 49. 44. 40. 47. 33. 

60. 52. 56. 58. 48. 45. 53. 42. 

65. 64. 57. 61. 63. 59. 62. 50. 

67. 72. 70. 73. 68. 66. 71. 55. 

76. 74. 79. 77. 75. 78. 80. 69. 

        

Total Total Total Total Total Total Total Total 

 

„Inteligenţele” mele: 
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1.:  

2.: 

3.: 

4.: 

5.: 

6.: 

7.: 

8.: 
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CHESTIONAR  AUTOEVALUARE 

• Partea  I 

• 1. Ce modalităţi de comunicare cu parinţii adoptă şcoala ? 
• □  Discuţii cu cadrele didactice (periodice) 

• □  Discuţii cu cadrele didactice (ocazionale) 

• □  Comunicare în scris 

• □  Sedinţe cu părinţi 

• □  Altele 

•  Întâlnirile periodice cu părinţii au ca scop :  
• □  Amendamente la regulamentul şcolar 

• □  Oferta educaţională 

• □  Vericarea periodică a respectării ofertei educaţionale 

• □  Criterii de evaluare 

• □  Proiectele şcolii 

• □  Activitatea din teritoriu 

• □  Proiecte europene 

• □  Reforma 

• □  Portofoliile 

• □  Orientarea şcolară 

• □  Altele 

• 3.  Existenţa unei pagini speciale pentru informarea părinţilor, pe site-ul şcolii 
• □  Da 

• □  Nu 

• 4. Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate: 
• ...................................................................................................................................................................................

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

• 5. Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei :  
• ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

• Partea a II-a 

• 6.  Activităţile de formare ale părinţilor la care aţi participat/coparticipat în ultimii 5 ani 
• □ Da 

• □ Nu 

• 7. La ce fel de activităţi de formare aţi participat :  
• □  Psihologia copilului 

• □  Comunicare - relaţionare 

• □  Autonomie 

• □  Reformă 

• □  Altele 

• Câţi participanţi au fost?  
• □  Sub 20 

• □  Între 20-40 

• □  Peste 40 

• 9.  Ce fel de resurse s-au folosit :  
• □ Profesorii proprii 

• □ Profesorii asociaţi 

• □ Experţi externi 

• □ Altele 
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• 10.  Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate : 
• ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

• Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei :  
• ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

• Partea a III-a 

• 12.  Realizează şcoala evaluarea periodică ?   
• □ Da 

• □ Nu 

• 13.  Indicaţi modalităţile :  
• □ Chestionare anonime 

• □ Interviuri  

• □ Altele 

• 14.  Dacă DA, indicaţi parametri evaluaţi pentru a atinge obiectivele urmărite :  
• □ Eficacitatea 

• □ Eficienţa 

• □ Calitatea 

• □ Altele 

• 15.  Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate: 
• ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

• 16.  Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei :  
• ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

• Partea a IV-a 

• 17.  În organizarea şcolii, există servicii extraşcolare :  
• □ Pregătire suplimentară 

• □ Medic şcolar 

• □ Autobuz şcolar 

• □ Acces la biblioteca şcolii 

• □ Altele  

• 18.  Şcoala oferă servicii de consultanţă şi/sau suport familial ?  
• □ Da 

• □ Nu 

• 19.  Dacă da, indicaţi care :  
• □ Consiliere psihologică 

• □ Pregătire supălimentară cu unii elevi 

• □ Altele 

• 20.  Şcoala organizează activităţi culturale şi/sau de recreere :  
• □ Da 

• □ Nu 

 

• 21.  Dacă da, indicaţi care:  
• □ Sport 

• □ Cinema 

• □ Teatru 
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• □ Muzicale 

• □ Intercultural 

• □ Altele 

• 22.  Dintre activităţile de mai sus, specificati activitatea cu cel mai mare interes 
• □ Sport 

• □ Cinema 

• □ Teatru 

• □ Muzica 

• □ Interculturale 

• □ Altele 

• 23.  Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate: 
• ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

• 24.  Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei :  
• ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

• Partea a V-a 

• 25. Există un consilier pentru părinţi?   
• □ Da 

• □ Nu 

• 26. Părinţii participă activ la :  
• □ Lecţii 

• □ Seminarii 

• □ Teste 

• □ Proiecte 

• □ Altele 

• 27. Există activităţi finanţate de minister 
• □ Da 

• □ Nu 

• 28. Dacă da, indicaţi ce fel de activităţi sunt:  
• □ Participări cu şcoala la activităţi extraşcolare  

• □ Vizite culturale 

• □ Activităţi recreative/culturale 

• □ Altele 

• 29. Elevii participă la completarea chestionarelor de evaluare a calităţii în proporţie de:   
• □ Sub 20% 

• □ Între 20% şi 40% 

• □ Între 40% şi 60% 

• □ Peste 60% 

• 30. Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate: 
• ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

• 31. Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei :  
• ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Chestionar de autoevaluare 

privind gradul de implementare a sistemului calităţii 

 în instituţiile educative 

Punctajele care se vor acorda răspunsurilor la întrebările evaluatoare: 
 

0 – nu există nici o dovadă că sunt satisfăcute cerinţele; 

1 – elemente prezente în câteva situaţii; documentaţie absentă, inadecvată sau incompletă; 

2 – elemente şi documentaţie aproape completă, dar nu satisface toate cerinţele; 

3 – documentaţia arată satisfacerea tuturor cerinţelor. 

 

 

Punctaj maxim: 120 de puncte. 

 

Nr. 

crt. 

Întrebare 0 1 2 3 Obs. 

1.  Instituţia educativă are o politică privind calitatea, 

care specifică obiectivele calităţii? 

     

2.  Instituţia educativă are o politică privind calitatea, 

care specifică angajamentul pentru calitate? 

     

3.  Este politica în privinţa calităţii relevantă pentru 

obiectivele instituţiei educative? 

     

4.  Este politica în privinţa calităţii relevantă pentru 

necesităţile/ aşteptările clienţilor? 

     

5.  Este politica pentru calitate documentată ca parte a 

manualului calităţii? 

     

6.  Este politica în privinţa calităţii publicată în cadrul 

instituţiei educative? 

     

7.  Este politica pentru calitate cunoscută şi înţeleasă de 

întregul personal? 

     

8.  Politica pentru calitate face parte din instruirea 

personalului nou angajat? 

     

9.  Clienţii cunosc politica în domeniul calităţii?      

10.  Există un manual al calităţii?      

11.  Manualul calităţii defineşte structura documentaţiei 

sistemului calităţii? 

     

12.  Sunt toate procedurile incluse sau se fac referiri la ele 

în manualul calităţii? 

     

13.  Este manualul calităţii elaborat încât să arate cum 

respectă instituţia cerinţele importante din ISO 9000? 

     

14.  Instituţia educativă are definită o structură de 

management care să precizeze care sunt managerii cu 

autoritate pentru calitate? 

     

15.  Instituţia educativă are definită o structură de 

management care să precizeze care sunt managerii cu 

responsabilităţi pentru calitate? 

     

16.  Structura de management este definită şi documentată 

ca parte a sistemului calitaţii? 

     

17.  Structura de management arată cine este responsabil 

pentru identificarea deficientelor privind calitatea? 

     

18.  Structura de management arată cine este responsabil 

pentru controlul şi păstrarea sistemului calităţii? 
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19.  Structura de management arată cine este responsabil 

pentru controlul acţiunilor corective? 

     

20.  Structura de management arată cine este responsabil 

pentru eficacitatea acţiunilor corective care au fost 

luate? 

     

21.  Instituţia educativă pune la dispoziţie resurse şi 

personal instruit pentru identificarea cerinţelor 

privitoare la calitate?  

     

22.  Instituţia educativă pune la dispoziţie resurse şi 

personal instruit pentru supravegherea calităţii 

serviciilor interne? 

     

23.  Existenţa acestor resurse poate fi verificată?      

24.  Este nominalizat un manager pentru a reprezenta 

instituţia educativă în toate problemele referitoare la 

calitate? 

     

25.  Acesta are desemnat un înlocuitor care să acţioneze în 

absenţa lui? 

     

26.  Aceste persoane au responsabilitatea de a se asigura că 

cerinţele ISO 9000 sunt implementate şi menţinute? 

     

27.  Procedurile şi politicile analizate la intervale definite 

de conducere sunt adecvate? 

     

28.  Procedurile şi politicile analizate la intervale definite 

de conducere sunt eficace? 

     

29.  Rezultatele auditurilor interne sunt analizate regulat de 

manageri la intervale de timp definite şi în 

concordanţă cu proceduri documentate? 

     

30.  Analizele şi deciziile luate sunt înregistrate?      

31.  Există proceduri documentate care să acopere toate 

clauzele relevante ale standardului? 

     

32.  Procedurile sunt compatibile cu politica privind 

calitatea declarată a instituţiei educative? 

     

33.  Gradul de documentare corespunde cu metodele, 

aptitudinile şi nivelul de instruire al instituţiei 

educative? 

     

34.  Documentaţia adecvată este disponibilă pentru 

consultare, în funcţie de necesităţi, de către întreg 

personalul? 

     

35.  Documentaţia adecvată este disponibilă pentru 

consultare, în funcţie de necesităţi, de către clienţi? 

     

36.  Sistemul calităţii defineşte modul în care vor fi 

satisfăcute cerinţele privind calitatea? 

     

37.  Sistemul arată cum vor fi elaborate procedurile 

referitoare la calitate? 

     

38.  Sistemul arată cum vor fi implementate procedurile 

referitoare la calitate? 

     

39.  Există proceduri documentate pentru analiza tuturor 

contractelor instituţiei educative? 

     

40.  Sunt identificate persoanele responsabile pentru 

analiza contractelor? 
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Analiza şi prelucrarea datelor din chestionarul de evaluare privind gradul de implementare a sistemului calităţii 

(Standardele ISO 9000) 

 

Acest chestionar a fost construit pe un număr de 40 de întrebări, grupate în 9 dimensiuni: 

 

 

Nr. 

item 

Întrebările vizate Elemente de management vizate 

1.  de la întrebarea nr. 1 până la 9 Politica instituţiei privind calitatea 

2.  de la întrebarea nr. 10 până la 13 Generalităţi privind sistemul calităţii 

3.  de la întrebarea nr. 14 până la 20 Responsabilitatea şi autoritatea 

managementului calităţii 

4.  de la întrebarea nr. 21 până la 23 Resurse pentru organizarea sistemului 

5.  de la întrebarea nr. 24 până la 26 Stabilirea reprezentantului 

6.  de la întrebarea nr. 27 până la 30 Elemente privind analiza ce trebuie efectuată 

de manageri 

7.  de la întrebarea nr. 31 până la 35 Procedurile sistemului calităţii 

8.  de la întrebarea nr. 36 până la 38 Planificarea calităţii 

9.  de la întrebarea nr. 39 până la 40 Elemente care vizează analiza contractelor 
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