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INTERPRETAREA CHEST IO NARULUI DE S AT IS FACŢ IE A DM IN ISTRAT 
CADRE LOR  D IDACT ICE CU PR IV IRE LA ACT IV ITATE A D IDACT ICĂ, METOD ICO -ŞT IINŢ IF ICĂ                     

PR ECUM Ş I LA ACT IV ITATEA COM IS IEI DE EV A LUARE ŞI AS IG URARE A CA LITĂŢII 
 

 

A fost administrat 1 chestionar și au fost chestionate 28 de cadre didactice (6 

educatoare, 4 învățătoare, 8 profesori pentru învățământul primar și 10 profesori pentru 

învățământul gimnazial). 

La chestionarea cadrelor didactice au fost administrate un număr de 26 de întrebări 

legate de relațiile profesiilor și comunicarea cu elevii, cu părinții, cu colegii și comunitatea, 

calitatea și claritatea informației, problemele de comunicare și accesul la informație în 

școală, alte probleme/controverse care apar în activitatea curentă din școală, sprijinul și 

calitatea managementului fată de profesori cu privire la desfășurarea activităților școlare  

și extrașcolare, aspecte legate de actul de predare și de interasistențe. La final au fost 

administrate întrebări cu privire la activitatea CEAC (rol, păreri, recomandări și componentă). 

 

Cu privire la întrebările adresate cadrelor didactice legate de gradul de satisfacție al 

acestora față de activitatea didactică desfășurată Școala Gimnazială Nr.1, Frumușani 

răspunsurile au fost următoarele: 

 
1.  În ce măsură ați realizat, împreună cu elevii, activități ca cele precizate în tabelul 

de mai jos ? (bifați o singură căsuță pe fiecare rând) 
 

 Deloc 
Mică 

măsură 
Măsură 
medie 

Mare 
măsură 

Foarte 
mare 

măsură a) Realizarea de materiale (afișe, panouri de 
afişare, alte materiale) 

0% 0% 57% 29% 14% 

b) Repararea mobilierului și a 
echipamentelor scolii 

15% 30% 30% 15% 11% 

c) Conceperea și realizarea revistei școlii sau 
a paginii web a școlii 

25% 46% 11% 11% 7% 

d) Proiectarea activității didactice, alegerea 
metodelor/materialelor didactice 

0% 14% 28% 31% 28% 

e) Proiectarea activităţilor extracurriculare 
(extra-clasă și extra-școală) 

0% 4% 14% 57% 25% 

Implicarea cadrelor didactice în realizarea de materiale didactice sau în repararea 
mobilierului sau echipamentelor școlare se realizează deloc, într-o mică măsură 
sau la nivel mediu de 75% dintre respondenți ca de altfel și în ceea ce privește 
implicarea în conceperea surselor de imagine și de informare ale școlii (revista 
și pagina web) – peste 80%. Nivel pozitiv se poate constata în ceea ce privește 
activitatea de proiectare a activităților didactice și     extrașcolare, remarcându-

se un grad ridicat al celor implicați în activitățile de proiectare (60-80%). 
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2.  În ce măsură considerați că sunt la vedere informațiile necesare părinților, elevilor, 

altor persoane care intră în școală? (bifați o singură căsuță pe fiecare rând) 

 

 

 

Se consideră că documentele care sunt solicitate sau există cerința cea mai 
ridicată de a fi cunoscute de către părinți, elevi sau alte persoane sunt vizibile 
în cea mai mare măsură, mai mult de jumătate dintre chestionați considerând 
că acestea sunt accesibile. Un aspect ce ar trebui remediat, după părerea 
profesorilor ar fi accesibilitatea avizierului Consiliului elevilor și al C.E.A.C. 

aproape jumătate dintre cadrele didactice considerând că acesta este vizibil în măsură medie, mică 
sau deloc. 

 

3.  În ce măsură credeți că sunt dotate: (bifați o singură căsuță pe fiecare rând) 

 

 
Foarte mică 

măsură 
Mică 

măsură 
Măsură 
medie 

Mare 
măsură 

Foarte mare 
măsură 

a) Sălile de clasă 11% 18% 50% 21% 0% 
b) Laboratoarele de informatică 20% 12% 48% 20% 0% 

c) Biblioteca 11% 15% 44% 22% 7% 

 

Părerile cadrelor didactice despre dotarea materială a spațiilor didactice 
se observă din tabelul de mai sus, aproape jumătate dintre acestea apreciind 
dotarea acestor spații ca medie și doar circa 20-30% ca bună și foarte bună, 
aproape egal cu cei care apreciază dotarea fiind corespunzătoare în mică sau 
foarte mică măsură (25-30%). 

 

 

 

 

 

 

 

 Deloc 
Mică 

măsură 
Măsură 
medie 

Mare 
măsură 

Foarte 
mare 

măsură 

a)   Orar 0% 0% 21% 36% 43% 

b)   Diverse regulamente / 
metodologii / proceduri 

0% 0% 25% 50% 25% 

c)    Avizierul CEAC  7% 22% 19% 37% 15% 

d)   Avizierul consiliului elevilor 8% 19% 19% 42% 12% 
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4.  Cât de frecvent apar în școala dvs. următoarele aspecte: (bifați o singură 

căsuță pe fiecare rând) 

 

 
Niciodată 

Foarte 
rar 

Rar Des 
Foarte 

des 
a) Certuri, conversații pe un ton 
ridicat între profesori sau între 
profesori și director 

50% 39% 11% 0% 0% 

b) Altercații între personalul auxiliar 57% 32% 11% 0% 0% 

c) Manifestări  necolegiale,  cum 
ar fi bârfa, lipsa de solicitudine în 
acordarea ajutorului solicitat 

7% 18% 18% 50% 7% 

d) Sprijin benevol unui coleg aflat 
în dificultate 

0% 0% 14% 68% 18% 

    e) Cooperarea între colegi pentru  
     îndeplinirea unor sarcini 

0% 0% 11% 64% 25% 

f) Lucrul în echipă pentru 
rezolvarea diferitelor sarcini 

0% 0% 11% 57% 32% 

 

Referitor la relațiile interumane, de colaborare și sprijin reciproc, se constată, 
conform răspunsuriloror a 89% dintre cei chestionați, faptul că disensiunile la 
nivelul cadrelor didactice sau la nivelul personalului auxiliar sunt rare și de mică 
amploare, constatându-se în general un nivel bun de cooperare și sprijin reciproc, 
cadrele didactice oferindu-și sprijinul în rezolvarea diferitelor sarcini de lucru, 
mediul de lucru fiind unul cooperant (86-89%). Totuși aceste concluzii se  

contrazic cu răspunsul la aspectul c), unde peste jumătate dintre cei chestionați apreciază că s-au  
întâlnit des și foarte des cu manifestări necolegiale.  

 

5.  În ce măsură părinții ? (bifați o singură căsuță pe fiecare rând) 
 

 Foarte mică 
măsură 

Mică măsură 
Măsură 
medie 

Mare 
măsură 

Foarte mare 
măsură 

a) Vin cu regularitate atunci 
când sunt solicitați 

0% 25% 25% 39% 11% 

b) Vin cu regularitate să-și 
ofere serviciile școlii 

25% 43% 18% 11% 4% 

c) Fac propuneri constructive 
privind îmbunătățirea vieții 
școlare  

32% 25% 29% 11% 4% 

d) Reclamă și se plâng de 
diferite aspecte ale activității 
şcolii 

46% 11% 29% 11% 4% 
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Se constată o părere mai puțin pozitivă a cadrelor didactice cu privire la 
implicarea părinților în viața școlii, considerându-se că există un grad de 
implicare minor al acestora în activitatea curentă din școală (78% sunt de părere 
că implicarea părinților se face în mica și foarte mica măsură), evident cu 
repercusiuni negative asupra acesteia. Este un aspect pe care conducerea școlii, 

CEAC și cadrele didactice trebuie să-l remedieze, căutând soluțiile cele  mai adecvate de a implica într-o 
măsură mai mare, părinții, de a solicita  sprijinul acestora. 
 
 
 

6.  Cum caracterizaţi/apreciaţi relaţiile şcolii cu diferite instituţii şi persoane din 

comunitate ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se constată faptul că, din punctul de vedere al cadrelor didactice 
intervievate, în cea mai mare parte relațiile școlii cu alte organisme ale statului 
sau ale comunității sunt de cooperare și de parteneriat. Cu niciuna dintre 
instituțiile enumerate nu există relații conflictuale. 
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7.  Vă rugăm să indicați măsura în care sunteți de acord cu următoarele afirmații: 
(bifați o singură căsuță pe fiecare rând) 

 

 
Dezacord 

total 
Dezacord 

relativ 

Nici acord, 
nici 

dezacord 

Acord 
relativ 

Acord 
total 

a) Am încredere în colegii 
mei şi ei au încredere în mine 

0% 0% 26% 56% 19% 

b) Consider că este dificil să 
comunici cu conducerea 
şcolii 

57% 18% 11% 4% 11% 

c) Elevii se simt bine şi în 
siguranţă în această şcoală 

0% 0% 15% 48% 37% 

d) Şcoala mea încurajează 
iniţiativele elevilor şi ale 
părinţilor 

0% 0% 4% 50% 46% 

 

Există o încredere relativă față de colegialitate manifestată de 56% dintre cei 28 
de respondenți, iar în ceea ce privește comunicarea cu direcțiunea este considerată de 
mai mult de jumătate dintre cadre foarte bună (57 – dezacord total în ceea ce privește 
dificultatea comunicării și 18, dezacord relativ; nu sunt de neglijat cele 15% care și-au 
exprimat acordul relativ sau total, ceea ce este un semnal pentru conducerea școlii în 
privința unei schimbări a modului de comunicare, așteptate de acest segment). Nivelul 

de siguranță este considerat ridicat de un procent covârșitor al cadrelor didactice (83%). De 
asemenea, se consideră că școala încurajează inițiativele elevilor și părinților, 96% dintre cadre 
apreciind că se întreprind destul de multe acțiuni care încurajează inițiativa școlară și a 
părinților. 

 

8.   Rezolvați problemele disciplinare care apar la ore singur sau cu ajutorul 

altora ? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

singurapelez la diriginte

apelez la director

apelez la părinți apelez la inspectorat
altcineva

Rezolvarea problemelor disciplinare
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9.   Cum vă sprijină direcțiunea în activitățile suplimentare pe care le 

desfășurați în școală ? Dați 3 exemple. 

 

Jumătate dintre cei chestionați s-au rezumat la oferirea a mai puțin de 3 
exemple, însă din răspunsurile oferite reiese că sprijinul conducerii constă în 
asigurarea spațiului, a logisticii, asigurarea informării, prin prezența nemijlocită,  
prin suport moral,  prin asigurarea mijlocului de transport necesar deplasării pentru 
realizarea unor activități, parteneriate, prin implicarea în rezolvarea problemelor de 

disciplină care apar, prin acordarea de diplome sau recompense copiilor participanți la diferite 
activități. Este de remarcat că 6 persoane nu au indicat nicio formă de sprijin. 

 
 

10.   a) Enumerați cursurile de formare și perfecționare științifică și didactică la 

care ați participat în ultimul an? 
 

a) Din parcurgerea celor 28 de chestionare reiese că majoritatea cadrelor 
didactice ce au răspuns la acestea au urmat în ultimul an școlar 1-2 cursuri 
de perfecționare. De menționat că un singur respondent  nu a completat 
deloc la această rubrică.  
 
 

Dintre cursurile de perfecționare parcurse de cadrele didactice ale școlii amintim : 
 Curriculum centrat pe competențe – 16 cadre 
 Anticorupție în educație și mediul educațional – 1 cadru didactic 
 Utilizarea în siguranță a internetului – 1 cadru didactic 
 TIC strategie didactică – 1 cadru didactic 
 Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de învățământ – 1 cadru didactic 
 Cursuri pentru clasa pregătitoare – 3 cadre didactice 
 Modulul I de psihopedagogie – 1 cadru didactic 
 Educație de calitate în școlile din mediul rural – 2 cadre didactice  
 Managementul clasei – 1 cadru didactic 

 
b)  Dintre cursurile de perfecționare dorite se pot remarca cele referitoare la management 
educațional, tehnologii informaționale (TIC, operare pe calculator, ECDL), pentru activitățile out-
door în grădiniță, educația copiilor cu nevoi speciale, alții decât cei diagnosticați medical. 
De semnalat faptul că 13 respondenți (46%) nu au indicat nici un curs sau au răspuns că nu s-au 
gândit încă. 

 
 

11. De câte ori ați fost în acest an școlar în interasistențe? 

După centralizarea răspunsurilor exprimate la această întrebare a rezultat că fiecare 

respondent a fost, în medie, la 0,77 asistențe/cadru didactic. 

 

12. De câte ori v-ați invitat colegii să vină în interasistențe? 

După centralizarea răspunsurilor exprimate la această întrebare a rezultat că fiecare 

respondent a invitat, în medie, de 0,8 ori colegii să vină în la interasistențe. 
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        Rezultatele la întrebările 11 - 12 denotă un interes mai scăzut din partea tuturor 
cadrelor  didactice în crearea unui cadru optim pentru pregătirea profesională 
disciplinară și interdisciplinară, provenit fie din „teama” de a nu îl deranja pe celălalt, 
fie din acordarea unei prea mici importanțe acestei modalități care contribuie, 
practic, la o cunoaștere mai largă și mai profundă a unui anumit colectiv de elevi, dar 
poate fi utilă și la „împrumutarea” unor metode și tehnici didactice aplicate cu succes   

 la alte discipline/de alte cadre didactice. 
 

 

 

13.  Discutaţi cu colegii care predau la aceeaşi clasă despre modul şi 

capacitatea de învăţare a elevilor ? 

 

niciodată foarte rar rar des foarte des 
0% 0% 7% 59% 33% 

 

 

14.  Dați câteva exemple de cauze pentru care elevii nu vor sau nu pot să învețe ceea 

ce le predați: 

 

- mediul social/familial; 
- dezinteresul față de școală/ învățătură atât al elevilor cât și al familiilor lor 
- absenteismul 
- lipsa de motivație; neîntrevederea unei finalități 
- sistemul de admitere în liceu (și cu medii mai mici decât 5) 
- neatenția 
- nu au răbdare să învețe, lipsa logicii, a conexiunilor; 

- nu își fac temele și nu studiază individual 
- programele școlare prea încărcate 
- folosirea lor de către familie la prestarea unor diverse activități aducătoare de venituri 
- nefrecventarea grădiniței înainte de înscrierea la școală 
- dificultățile de comunicare, vocabularul sărac 

 
Sunt motivele care sunt enumerate de către majoritatea profesorilor ca fiind cauze  
ale problemelor cu care se confruntă elevii în procesul de învățare. 

 

15.  Vă deranjează elevii când predați? 

 

niciodată foarte rar rar des foarte des 

4% 39% 39% 14% 4% 
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16.  Ce metode folosiți pentru a asigura un climat propice desfășurării activității în 

clasă ? 

 

- aplicarea unor metode noi (jocul de rol, de ex.); 
- mijloace interactive/prezentări powerpoint; 
- noțiunile predate sunt introduse prin rapoartare la activitățile cotidiene; 
- stabilirea unor conexiuni sau exemplificarea unor experimente 

spectaculoase 
- Oferind un climat destins, spunând glume cu referire la aspectele predate; 

- introducerea unor elemente de transdiciplinaritate 
 

17  Ce metode folosiți pentru a asigura un climat propice desfășurării activității 

în clasă ? 

 
În general răspunsurile la această întrebare au indicat metodele activ-

participative. Alte răspunsuri s-au referit la folosirea materialului didactic intuitiv, 
precum și a unor metode de lucru ca : învățarea prin descoperire, conversația,  
comunicarea orală, , folosirea unui limbaj accesibil, folosind calculatorul, 
responsabilizarea elevilor. 

 
18.  Ați încercat să faceți materia pe care o predați mai atractivă, mai amuzantă 

 
niciodată foarte rar rar des foarte des 

0% 0% 0% 77% 23% 
 

 
Doar două cadre didactice nu au oferit nici un răspuns la această întrebare. 
Dintre răspunsurile primite, cele mai multe indicau ca și metode de sporire a 
atractivității lecției și implicit creșterii interesului majorității copiilor, 
următoarele : 

 
 folosind materiale atractive și diverse, scrise sau audio-video 

 prezentări PPT 

 materiale individual de creație proprie  

 folosirea unor materiale din mediul natural 

 aplicarea noțiunilor teoretice după observarea lor în mediul înconjurător, învățarea prin activități practice 

 joc de rol, simulări, rebusuri 

 joc de rol „profesorul și elevul’’ 

 implicarea tuturor elevilor 

 obișnuința de a lucra pe echipe 

 crearea unui moment surpriză de gen „știați că …” 

 abordarea transdisciplinară și interdisciplinară 

 sistem de concursuri - recompense 

 dialog constructiv 

 exerciții de „spargere a gheții’’ 

 documentarea din diferite surse 
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19.  Puneți elevii să se autoevalueze după ce îi ascultați ? 

 

niciodată foarte rar rar des foarte des 
0% 26% 58% 8% 8% 

 

20.  Îi puneți pe colegii lor să îi evalueze ? 

 

niciodată foarte rar rar des foarte des 
0% 8% 42% 42% 8% 

 

21.  Asigurați feed-back-ul la sfârșitul fiecărei ore ? 

 

niciodată foarte rar rar des foarte des 
4% 0% 0% 62% 34% 

 

22.  Dar pe parcursul orei ? 

 

niciodată foarte rar rar des foarte des 
4% 0% 12% 58% 26% 

 

Seria de întrebări 19-22 se referă la modul în care se realizează 

evaluarea/autoevaluarea elevilor. Reiese foarte clar că majoritatea profesorilor renunță 

la ideea de a îi lăsa pe elevi să își aprecieze prestația, doar un procent de 16% dintre 

aceștia recurgând la această metodă, mai mulți fiind cei care practică evaluarea elev-

elev (50 %). În ceea ce privește, feed-back-ul, majoritatea profesorilor susținând, în 

procent de peste 90%, că îl asigură la sfârșitul orei, dar și în timpul  acesteia. 

 

23.  Aveți cunoștință despre existența în școală a Comisiei pentru Evaluare și 

Asigurare a Calității (C.E.A.C.)  ? 

 

DA NU 
100% 0% 

 

24.  Cunoașteți componența Comisiei pentru Evaluare și Asigurare a Calității 

(C.E.A.C.) în acest an școlar ? 

 

DA NU 
100% 0% 

 

25.  Aveți cunoștință despre Raportul de autoevaluare internă a calității pentru 

anul școlar precedent ?  

 

DA NU 
96% 4% 

. 
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26.  Puteți enumera cel puțin două activități din Planul de îmbunătățire a 

calității pentru anul școlar curent ? Dacă DA, care anume ? 

 

DA NU 
0% 0% 

 

 

Setul de întrebări 23-26 se referă la existența, rolul, componența și activitatea 

Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității educației. Majoritatea cadrelor didactice 

cunosc rolul acestei comisii, responsabilul, membrii componenți și detalii legate de 

activitatea acesteia în anul școlar 2014-2015. 

 

 

CONCLUZII. Aprecierea cadrelor didactice cu privire la activitatea lor s-a dovedit a fi 

una relat iv echilibrată și în conformitate cu realitățile existente. Au fost scoase în 

evidență atât aspectele pozitive cât și negative legate de implicarea părinților, 

nivelul de interes al elevilor pentru învățătură, starea materială a școlilor, etc. Din 

perspectiva Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității educației se poate considera 

faptul că, părerile și recomandările strânse de la profesori, corelate cu cele de la 

părinți și elevi, cu privire la activitățile școlare desfășurate în Școala Gimnazială Nr.1, 

Frumușani, pot constitui punctul de plecare pentru obiectivele/țintele strategice 

stabilite pentru anul școlar viitor  


