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Profesor  consilier- Popa Rodica  

CJRAE/CIAP -Colegiul Naţional « Gh. M. Murgoci » 

 

 

 

CHESTIONAR 

 

Te rugăm să citeşti cu atenţie fiecare întrebare şi să completezi chestionarul cu sinceritate, 

încercuind răspunsul care ţi se potriveşte sau  exprimându-te liber, după caz. Pentru a te asigura 

de caracterul confidenţial al informaţiilor, nu-ţi cerem să te semnezi. Răspunsurile culese vor fi 

utilizate într-o cercetare referitoare la calitatea în educaţie. 

 

1. Citeşte cu atenţie variantele de mai jos şi bifează pentru fiecare afirmaţie, măsura în 

care şcoala ta realizează aceste obiective. Completează rândurile „g”, „h”, ”i” cu 

eventuale opinii personale. 

 

Afirmaţii în mare 

măsură 

în 

mică 

măsură 

deloc 

a)  accent pe pregătirea pentru viaţă a elevilor;    

b) lecţii moderne, care să permită elevilor să participe activ, 

să-şi  exprime punctele de vedere şi să se manifeste 

creativ; 

   

c)  preocupare din partea profesorilor pentru descoperirea şi 

dezvoltarea aptitudinilor elevilor; 

   

d)  preocupare pentru dezvoltarea armonioasă a 

personalităţii; 

   

e)  crearea unei atmosfere specifice competiţiei;    

f)  evaluare echidistantă, corectă pentru toţi elevii;    

g)     

h)     

i)    

 

  2. Cum apreciezi activitatea profesorilor la clasă? 

 

 
Toţi 

Majo-

ritatea 
Unii 

Nici 

unul 

1. Profesorii mă cunosc personal destul de bine, mi-

au descoperit atât puncte tari cât şi puncte slabe. 
    

2. Nu-mi sunt adesea clare cerinţele unor probe de 

evaluare şi modul de notare. 
    

3. Adesea mi se cere prea mult şi de aceea mă simt 

suprasolicitat. 
    

4. Profesorii dau explicaţii clare, înţeleg foarte 

bine. 
    

5. Înainte de a ne da tema pentru acasă, profesorii 

se interesează dacă mai avem alte teme sau 

lucrări de control. 

    

6. Adesea profesorii nu reuşesc să păstreze în clasă 

liniştea şi ordinea necesară. 
    

7. Dacă am greutăţi pot să contez pe ajutorul şi 

înţelegerea profesorilor. 
    

8. Profesorii reuşesc să ne trezească interesul 

pentru materii. 
    

9. Notele pe care le primesc de la profesorii mei     
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corespund într-adevăr realizărilor mele. 

10. Îmi doresc ca şi anul viitor să am aceşti 

profesori. 
    

      

      3. Cum ai caracteriza metodele de predare-învăţare-evaluare practicate de către 

profesorii de la clasă: 

a) mai degrabă nişte metode moderne centrate pe elevi, bazate pe dobândirea de 

competenţe, precizaţi disciplinele................................................................................................ 

……………………………………………………………………………….............................. 

      b) mai degrabă nişte metode clasice tradiţionale bazate pe dictarea unor conţinuturi din 

manual şi mai apoi memorare mecanică fără a şti la ce folosesc acele cunoştinţe, precizaţi 

disciplinele………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

        4. Marchează printr-un „x” gradul de importanţă al aspectelor ce au contat pentru 

tine în alegerea acestui liceu. 

 

Aşteptări În mică  

măsură 

În mare 

măsură 

În foarte 

 mare 

măsură 

a. să dobândesc o pregătire şcolară solidă    

b. să particip la concursuri şcolare    

c. să particip la competiţii sportive    

d. să fiu stimulat în dezvoltarea aptitudinilor mele    

e. să mi se ofere oportunităţi pentru petrecerea 

timpului liber (spectacole, excursii, seri 

distractive...)  

   

f. să fiu apreciat corect de către profesori     

g. să fiu ajutat să depăşesc eventualele greutăţi în 

asimilarea cunoştinţelor (consultaţii, meditaţii) 

   

h. să fiu ajutat să depăşesc  şi să evit eventualele 

conflicte cu colegii 

   

 

 

        5. Marchează printr-un „X”  măsura în care s-au îndeplinit   aşteptările  tale. 

 

Aşteptări În mică  

măsură 

În mare 

măsură 

În foarte 

 mare 

măsură 

a. să dobândesc o pregătire şcolară solidă    

b. să particip la concursuri şcolare    

c. să particip la competiţii sportive    

d. să fiu stimulat în dezvoltarea aptitudinilor mele    

e. să mi se ofere oportunităţi pentru petrecerea 

timpului liber (spectacole, excursii, seri 

distractive...)  

   

f. să fiu apreciat corect de către profesori     

g. să fiu ajutat să depăşesc eventualele greutăţi în 

asimilarea cunoştinţelor (consultaţii, meditaţii) 

   

h. să fiu ajutat să depăşesc  şi să evit eventualele 

conflicte cu colegii 
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          6  Dintre disciplinele studiate, cel mai mult  îţi place___________________________ 

______________________pentru că______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

          7. Dintre disciplinele studiate, cel mai puţin îţi place__________________________ 

 ________________________pentru că____________________________________________ 

____________________________________________________________________________       

          8. Dintre profesorii clasei, cel mai bine te înţelegi cu: 

 profesorul de ____________________, pentru că____________________________________ 

           

          9. Dintre profesorii clasei, comunici cel mai dificil cu: 

  profesorul de __________________, pentru că_____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

          10. Consideri că evaluarea pregătirii tale este: 

             a)  corectă la toate disciplinele 

             b)  incorectă la disciplinele______________________________________________ 

 

           11. În cazul în care notele nu reflectă întru totul cunoştinţele elevilor, precizează în 

ce măsură consideri că nota este influenţată de următoarele motive. Precizează o singură 

variantă pentru fiecare motiv, pe o scară de la 1 la 5, încercuind punctajul acordat. 

 

 Foarte 

mult 

Mult Puţin Foarte 

puţin 

Deloc 

Notele primite anterior la materia respectivă 5 4 3 2 1 

Notele de la celelalte materii 5 4 3 2 1 

Disciplina elevului în timpul orelor 5 4 3 2 1 

Simpatia sau antipatia profesorului faţă de 

anumiţi elevi 

5 4 3 2 1 

Aspectul fizic al elevului 5 4 3 2 1 

 

           12.   În cele de mai jos, descriem 4 tipuri de profesori: 

 a.  Tipul uman-confesiv, care sacrifică adesea din timpul orei pentru a se confesa în faţa 

clasei în legătură cu problemele sindicale, de familie, conflictele cu colegii de cancelarie; 

 b.  Tipul uman-înţelegător care se gândeşte la efectele asupra elevilor ale unei evaluări 

prea severe, acordând bonificaţii (pentru încurajare) elevilor cu rezultate modeste; 

 c.  Tipul profesionist-prietenos, care gestionează toate momentele orei evitând pe cât 

posibil pierderile de timp, dar în pauze rămâne în mijlocul elevilor ascultându-le problemele şi 

preocupându-se de organizarea timpului lor liber; 

 d. Tipul profesionist-distant, care menţine permanent o distanţă între el şi elevi, 

nepreocupându-se de problemele lor personale şi nici de organizarea timpului lor liber. 

   

 Dintre tipurile de profesori de mai sus, preferi: 

 

Tipuri de profesori Deloc În mică  

măsură 

În mare 

măsură 

a. Tipul uman-confesiv    

b. Tipul uman-înţelegător    

c. Tipul profesionist-prietenos    

d. Tipul profesionist-distant    
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           13. Ilustrează aceste patru categorii indicând profesorul de la clasa ta care se 

potriveşte cel mai bine descrierii. 

 

Tipuri de profesori                  Profesorul 

a. Tipul uman confesiv  

b. Tipul uman înţelegător  

c. Tipul profesionist - prietenos  

d. Tipul profesionist – distant  

 

 

     14. Notează în încheiere primul reproş care îţi vine în minte în legătură cu 

conducerea şcolii: 

a) Director prim____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b) Director adjunct__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Îţi mulţumim! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


