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CHESTIONAR 
Motto: 

“Doamne, dă-mi seninătatea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a schimba lucrurile pe care le pot schimba şi 
înţelepciunea de a face diferenţa între ele.” 

 
Acest chestionar are ca obiectiv principal consultarea angajaţilor  cu privire la acele aspecte ale activităţii care 

interesează întregul colectiv pentru o mai bună organizare, pentru asigurarea calităţii în educaţie şi pentru pregatirea 
unor stagii de perfecţionare a personalului.                                                                                        

Chestionarul este anonim şi confidenţial. Contând pe sinceritatea, inteligenţa şi spiritul dumneavoastră de 
analiză vă rugăm să răspundeţi la întrebările acestui chestionar. 

 
1. Cum apreciaţi activitatea dvs.? (Alegeţi varianta  de răspuns, marcând cu un « X » în pătratul din faţa variantei  alese!) 

□interesantă □mă simt prea puţin solicitat □schimbătoare □sunt suprasolicitat din cauza ei □îmi face plăcere 
2. Care credeţi că sunt atuurile, punctele tari ale instituţiei în care lucraţi? (Care sunt aspectele pozitive, avantajele, 
realizările care fac ca şcoala să meargă bine)? 
..........................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
3. Care credeţi că sunt slăbiciunile, punctele slabe ale instituţiei în care lucraţi? (Care sunt problemele, dezavantajele, 
dificultăţile care fac ca şcoala  să nu meargă  atât de bine cum ar putea? )          
..............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  
4. Exprimându-vă la modul general 

Dvs. sunteţi cel mai mulţumit de .................................................................................... 

şi cel mai nemulţumit de .................................................................................... 

5. Alegeţi varianta  de răspuns, marcând cu un « X » în pătratul din faţa variantelor alese! 
Părere Caracterizează în 

mare măsură locul 
meu de muncă 

Caracterizează în 
mică măsură locul 
meu de muncă 

Nu caracterizează 
locul meu de 
muncă 

Nu 
răspund 
 

În instituţie există un set de valori cunoscut şi 
acceptat de majoritatea salariaţilor. 

    

După părerea dvs. relaţiile bune cu conducerea ..     
Atmosfera de lucru este plăcută şi aceasta 
motivează oamenii. 

    

Conflictele sunt discutate în mod deschis, fără 
a-i răni pe cei din jur. 

    

6. Alegeţi varianta  de răspuns, marcând cu un « X » în pătratul din faţa variantelor alese! 

Părere  da parţial nu nu ştiu 
Sunt receptiv la ideile noi pe care le-aş putea folosi pentru a îmbunătăţi 
aspectele legate de munca pe care o fac. 

    

Credeţi că evoluţia personală (perfecţionarea) este o problemă a fiecăruia?     
Căutaţi prilejuri de îmbunătăţire a propriei dvs. evoluţii?     
Vă simţiţi încurajaţi să vă manifestaţi creativitatea şi spiritul inovativ?     
Doriţi să participaţi la elaborarea strategiei/planului de acţiune al şcolii?     
Managerii sunt interesaţi de dezvoltarea şi utilizarea potenţialului salariaţilor?     
7. Cum sunteţi tratat de şefii dvs.? 

Părere aşa este înclin să cred că 
aşa este 

înclin să cred că nu 
este aşa  

nu este 
aşa 

Determină o reacţie pozitivă din partea mea     
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Sunt deschişi ideilor mele     
Sunt corecţi când am ceva de spus     
Mă ascultă cu atenţie când am ceva de spus     
Mă sprijină     
Oferă muncii mele atenţia cuvenită     
8. Alegeţi din lista următoare tipurile de formare care: 

a. s-ar potrivi mai bine la nivelul întregii organizaţii; b. s-ar potrivi mai bine managementului; 
___ team-building (construirea echipei)                                 ___ strategii eficiente de construcţie şi stabilire a obiectivelor 
___ comunicare (interpersonală, organizaţională)                 ___ managementul conflictelor; negocierea şi medierea 
___ managementul stresului                                                    ___ şedinţe eficiente 
___ rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor                     ___ evaluarea performanţelor în organizaţie 
___ managementul schimbărilor                                              ___ dezvoltare personală 
___ dezvoltarea creativităţii şi rezolvarea creativă a              ___ management eficient; stiluri diferite de   
                                                                                                         conducere şi competenţe manageriale 
___ strategii de motivare a angajaţilor                                       ___ managementul proiectelor 
9. Pentru ca lucrurile să meargă mai bine în instituţia în care lucraţi, dvs. personal credeţi că ar fi mai utilă, mai benefică: 

a) o păstrare fără schimbări a situaţiei existente; 
b) o păstrare a situaţiei existente dar cu realizarea unor schimbări urgente şi de mică amploare; 
c) o schimbare parţială a situaţiei existente şi realizarea unor schimbări importante, de amploare; 
d) o schimbare radicală, completă a situaţiei existente 

10. Dacă aţi fi manager ce anume aţi schimba? 
..............................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
11. Dacă aveţi alte completări, comentarii  sau  sugestii: 
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
12. Cum vă caracterizaţi starea de spirit de-a lungul acestui an şcolar? (Alegeţi varianta de răspuns, marcând cu un « X » în pătratul din faţa 

variantei  alese!) 

 

 

  

                                             □   □     □      □ □   □     □  
Vă mulţumim!                                                                                              
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CHESTIONAR PENTRU ELEVI 

 

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 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vă mulţumim pentru colaborare! 
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FIŞĂ DE EVALUARE FINALĂ A LECŢIEI 
(PENTRU ELEVI) 

Disciplina ____________ data ________________ 
Profesor ______________________________ 

 
Faceţi aprecieri marcând opţiunea dumneavoastră pentru următoarele: 
 
1. Mă simt mai încrezător în capacitatea mea de învăţare şi înţelegere: 
 Puternic dezacord  Dezacord  Neutru acord  Acord deplin 
 
2. Cu o mai bună organizare a timpului s-ar fi putut realiza mai multe în această lecţie: 
 Puternic dezacord  Dezacord  Neutru acord  Acord deplin 
 
3. Am avut deplină libertate de a ne manifesta opiniile în activităţile desfăşurate: 
 Puternic dezacord  Dezacord  Neutru acord  Acord deplin 
 
4. Relaţia dintre obiectivele propuse şi activităţile desfăşurate a fost satisfăcătoare: 
 Puternic dezacord  dezacord  Neutru acord  Acord deplin 
 
5. Materialele de învăţare au fost adecvate în activitatea desfăşurată: 
 Puternic dezacord  dezacord  Neutru acord  Acord deplin 
 
6. Lecţia a fost bine organizată: 
 Puternic dezacord  dezacord  Neutru acord  Acord deplin 
 
7. A fost insuficient timpul: 
 Puternic dezacord  dezacord  Neutru acord  Acord deplin 
 
8. Am primit prea multe informaţii: 
 Puternic dezacord  dezacord  Neutru acord  Acord deplin 
 
9. Am făcut suficiente aplicaţii la noţiunile teoretice învăţate: 
 Puternic dezacord  dezacord  Neutru acord  Acord deplin 
 
10. Sugestiile mele pentru viitoarele lecţii sunt: 
 
 
 
 
 
 
 
11 . La sfârşitul acestei lecţii starea mea este: 
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Chestionar pentru părinţi 

                                                                                                                                          Data:                                      

La școală se realizează un studiu în vederea identificării modalităţilor de creştere a eficienţei procesului instructiv-

educativ. Părerile dumneavoastră sunt foarte importante şi sunteţi invitaţi sa 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 dumneavoastră, 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.                                 → (continuare pe pagina următoare) 
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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. 

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

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

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

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

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

 

 

 

Vă mulţumim pentru colaborare! 

 
 
 
 
 


