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CHESTIONAR PENTRU ELEVI 

 

1. Dintre aspectele enumerate mai jos, alege unul singur pe care îl consideri că este un aspect 

pozitiv referitor la activitatea curentă din școală : 

 Cadre didactice bine pregătite  
 Utilizarea de metode didactice noi și variate 
 Nu există discriminări de nici un tip  
 Este aplicată egalitatea șanselor  
 Elevii sunt implicați în evaluarea școlară  
 Personal auxiliar este amabil și prompt  
 Săli de clasă dotate cu mobilier modular și nou  
 Condiții optime de desfășurare a lecțiilor  
 Sală de sport modernă  
 Existența unor activității extrașcolare de ocupare a timpului liber  
 Altă opțiune și anume …………………………………………… 

 

2. Consideri că ai acces către toate spațiile de educație din școală ?      DA  NU 
 
3. De la cine te poți informa asupra activităților școlare și extrașcolare ? 
  1. de la dirigintele clasei 
  2. de la directorul școlii 
  3. de la Consiliul elevilor 
  4. de la unul/mai mulți dintre profesorii tăi 
  5. de la secretariat 
  6. de la avizier 
 
4. Enumeră trei activități extrașcolare la care ai participat în acest an școlar : 

 

1. ………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………. 

 
 
5. Ce consideri că apreciază profesorii  tăi, în evaluarea elevilor ? 

1. Inițiativa  
2. Corectitudinea răspunsului  
3. Creativitatea  
4. Abilitățile de comunicare  
5. Logica  
6. Învățarea reproductivă (pe de rost) 
 7.   Nimic din toate acestea 
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6. Care crezi că este cauza unor conflicte elev - profesor ? 

1. Etichetarea elevului de către profesor 
3. Antipatia elevului față de obiectul de studiu  
4. Antipatia elevului față de profesor 
5. Antipatia profesorului față de elev   
6. Modul de comunicare al profesorului  
7. Indisciplina elevilor în timpul orelor  
8. Altă variantă și anume ………………………………………….  

 

7. Cum sunt rezolvate conflictele elev-profesor ? 

1. Elevul este pedepsit (sancționat)  
2. Prin comunicare profesor - elev  
3. Prezentarea situației în consiliul profesorilor clasei  
4. Chemarea părinților la școală  
5. Altă opțiune  și anume ……………………… 

 
8.  Ce apreciezi în primul rând la școala ta ? 

1. Activitatea de predare - învățare  
2. Relațiile cu profesorii  
3. Relațiile cu colegii (din clasa mea sau din celelalte clase) 
4. Pregătirea pentru viață  
5. Pregătirea necesară admiterii la licee bune  

6. Altă opțiune și anume ………………… 

 
9. Ce te nemulțumește în primul rând la școala ta ? 

1. Calitatea pregătirii profesorilor 
2. Calitatea predării  
3. Baza materială a școlii  
4. Condițiile de desfășurare a activității 
5. Regulamentul de ordine interioară  
6. Neparticiparea ta la luarea deciziilor  
7. Altă opțiune  și anume ………………………… 

 

10. Ai cunoștință despre existența Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității (C.E.A.C.) care 

funcționează în școala noastră ? 

DA   NU 

 

11. Știi cine este cadrul didactic care este coordonatorul acestei Comisii ?  

  

DA, cadrul didactic este …………………………………….,    NU ȘTIU  

 

12. Poți numi alți trei membri ai acestei Comisii ? 

1. …………………………………………………..… 2. ……………………………………….. 

3. ………………………………………………….. 

 
 

Îți mulțumim pentru răspunsurile tale ! 


