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CHESTIONAR 

 
Mai jos vei găsi câteva întrebări privind motivele care te-au determinat să te înscrii la liceul 

pe care-l frecventezi. Te rugăm să acorzi importanţă tuturor întrebărilor şi să fii cât se poate de sincer. 

Ne interesează adevărul şi pentru a nu avea nici o reţinere în a-l comunica, îţi garantăm anonimatul 

deplin al însemnărilor tale. Nu-ţi cerem să te semnezi pe acest formular. Succes! 

 

1. Eşti mulţumit că iţi petreci timpul la şcoală când ai fi putut face altceva cu timpul tău? 

(Încercuieşte litera din faţa răspunsului potrivit) 

a. Da;     b. Oarecum;    c. Nu. 

 

2.   Eşti mulţumit de statutul de elev al liceului unde te-ai înscris? 

a. Da;     b. Oarecum;    c. Nu. 

 

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

în alegerea acestui liceu. 
  

Aspectul Puţin 

important 

Important Foarte 

important 

a.   renumele    

b.   poziţia în spaţiul oraşului    

c.   aici se orientează cei mai mulţi absolvenţi ai fostei 

      mele şcoli gimnaziale 

   

d.   preocuparea cadrelor didactice pentru organizarea 

      timpului liber al elevilor (seri distractive, competiţii  

      sportive, concursuri pe discipline, excursii etc.) 

   

e.   îţi permite intrarea în competiţie cu cei mai buni    

f    stimulează obţinerea performanţei    

g    îţi oferă pregătirea dorită    

h.   se află în apropierea casei    

i.    respectarea dorinţei părinţilor    

j.    mândria de a fi elev al acestui liceu    

 

4.  Ce aşteptări ai în legătură cu serviciile educaţionale ale liceului ales? 

  

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 fim ajutaţi să depăşim eventualele greutăţi în 

asimilarea cunoştinţelor (consultaţii, meditaţii) 

   

h. să fim ajutaţi să depăşim  şi să evităm eventualele 

conflicte cu colegii 

   

 

 



 

 

5.  Care sunt sentimentele pe care le trăieşti în calitate de elev al acestui liceu? 

 

Sentimente Deloc În mică  

măsură 

În mare 

măsură 

a. mândrie    

b. satisfacţie    

c. indiferenţă    

d. îngrijorare    

e. teamă    

f. ură    

 

  6.   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, prefer: 

 

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    

 

7. Ce crezi că are importanţă mai mare în comunicarea dintre elevi şi profesori? 

 a.  Aspectul fizic al profesorului; 

 b. Personalitatea acestuia (amabilitatea, echilibrul emoţional, capacitatea de a intui nevoile 

elevului, capacitatea de comunicare); 

 c.  Experienţa (să fie un bun specialist, să impresioneze prin erudiţie). 

 

8. Care este primul gând care îţi vine în minte în legătură cu motivele pentru care ai ales acest 

liceu? 

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

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

9.  Pentru a realiza o prelucrare statistică a răspunsurilor te rugăm să ne comunici următoarele 

date: 

  

 

            i) Clasa_________    ii) Vârsta (în ani împliniţi)____________________ 

           

iii) Sexul: a) femeiesc;   b) bărbătesc 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    


