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C8. CHESTIONAR PRIVIND RELAŢIA PROFESOR - ELEV  

LA NIVELUL ŞCOLII 

CLASA _____________ 

1. Faptul că eşti elev al acestei şcoli:  

- te face să ai un sentiment de mândrie;                                    

- nu te face neapărat mândru, dar îţi place;                                         

- îţi este indiferent;                                           

- îţi displace. 

2. Care dintre următoarele situaţii ți-au creat un sentiment de mândrie faţă de 

climatul şi activitatea şcolii:  

- participarea la compeţii şi concursuri şcolare; 

                     - implicarea în deciziile şcolii; 

- alte situaţii: 

3. Cum consideri comunicarea între elevi la nivelul clasei tale:  

- foarte bună;                                                                                                    

- bună;                                                                                                     

- satisfăcătoare;                                                                                                     

- inexistentă. 

4. Ce părere ai despre comunicarea profesor-elev în cadrul şcolii tale: 

- toţi profesorii comunică bine cu elevii; 

- majoritatea nu comunică cu elevii; 

- niciun profesor nu comunică cu elevii. 
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5. După părerea ta, un profesor trebuie să aibă următoarele calităţi: 

- bună pregătire de specialitate; 

- capacitate de a explica pe înţelesul tuturor elevilor din clasă; 

- o fire echilibrată 

- severitate; 

- autoritate; 

- spirit organizatoric; 

- umor; 

- indulgenţă; 

- punctualitate; 

- ţinută îngrijită; 

- dragoste şi înţelegere faţă de copil; 

- altele: 

6. După părerea ta există profesori-model la nivelul şcolii ? 

DA    NU 

7. Ce discipline predau aceşti profesori? 

 _____________________________________________________________ 

8. Ce vă nemulţumeşte cel mai mult la nivelul colectivului de profesori ai clasei: 

- faptul că vă tratează cu superioritate; 

- faptul că fac discriminări între elevi; 

- faptul că nu vă oferă ocazia să vă exprimaţi liber; 

- faptul că vorbesc urât cu elevii; 

- faptul că întârzie la ore; 

- faptul că nu se impun la ore; 

- faptul că e mereu nervos/încruntat. 
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9. Consideraţi că evaluarea se realizează corect la ore? 

DA   NU 

10. Aţi fost solicitaţi să vă autoevaluaţi la orele de curs, la diferite teste? Dacă da, 

precizaţi disciplinele la care s-a realizat acest proces. 

DA   NU 

Da, la disiciplinele ___________________________________ 

 

11. Ce propuneri aveţi pentru a îmbunătăţi relaţia profesor-elev la nivelul şcolii ? 

____________________________________________________________________ 

 

 


