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CHESTIONAR DE SATISFACŢIE PENTRU PROFESORI 
 Pentru îmbunătațirea calitații procesului instructiv-educativ Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea 
Calității din școală, vă solicită părerile și sunteți invitați să vi le exprimați.  Chestionarele sunt anonime, iar 
datele rămân confidenţiale. Vă mulţumim pentru participare şi vă rugăm să răspundeţi la toate 
întrebările din chestionar.  
 

1. În ce măsură aţi realizat, împreună cu elevii, activitaăţi ca cele precizate in tabelul de mai jos ? (bifaţi 

o singură căsuţă pe fiecare rând) 

 Deloc  Mică măsură  Măsură 
medie  

Mare 
măsură  

Foarte 
mare 
măsură  

a) Realizarea de materiale (afişe, panouri 
de afişare, alte materiale)  

     

b) Repararea mobilierului şi a 
echipamentelor scolii  

     

c) Conceperea şi realizarea revistei şcolii 
sau a paginiii web a şcolii  

     

d) Proiectarea activităţii didactice, 
alegerea metodelor/materialelor 
didactice  

     

e) Proiectarea activităţilor 
extracurriculare (extra-clasă şi extra-
şcoală)  

     

 

2. În ce măsură consideraţi că sunt la vedere informaţiile necesare părinţilor, elevilor, altor persoane 

care intră în şcoală? (bifaţi o singură căsuţă pe fiecare rând) 

 Deloc  Mică măsură  Măsură 
medie  

Mare 
măsură  

Foarte 
mare 
măsură  

a) Orar       
b) Diverse regulamente / metodologii / 

proceduri 
     

c) Avizierul consiliului elevilor       
 

3. În ce măsură credeţi că sunt dotate: (bifaţi o singură căsuţă pe fiecare rând) 

 Foarte 
mică 
măsură  

Mică măsură  Măsură 
medie  

Mare 
măsură  

Foarte 
mare 
măsură  

  a) Biblioteca       
b) Cabinetele (firma de exercitiu, 
educatie tehnologica )  

 

     

c)Laboratoarele(fizica, chimie biologie 
informatica)  
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4. Cât de frecvent apar în şcoala dvs. următoarele aspecte: (bifaţi o singură căsuţă pe fiecare rând) 

 Niciodată  Foarte rar  Rar  Des  Foarte des  
a) Certuri, conversaţii pe un ton ridicat 
între profesori sau între profesori şi 
directori  

     

b) Altercaţii între personalul auxiliar       
c) Manifestări necolegiale, cum ar fi 
bârfa, lipsa de solicitudine în acordarea 
ajutorului solicitat  

     

d) Sprijin benevol unui coleg aflat în 
dificultate  

     

e) Cooperarea între colegi pentru 
îndeplinirea unor sarcini  

     

f) Lucrul în echipă pentru rezolvarea 
diferitelor sarcini  

     

 

5. În ce măsură părinţii: ? (bifaţi o singură căsuţă pe fiecare rând) 

 Foarte 
mică 
măsură  

Mică măsură  Măsură 
medie  

Mare 
măsură  

Foarte 
mare 
măsură  

a) Vin cu regularitate atunci când sunt 
solicitaţi  

     

b) Vin cu regularitate să-şi ofere 
serviciile şcolii  

     

c) Fac propuneri constructive privind 
îmbunătăţirea vieţii şcolare  

     

d) Reclamă şi se plâng de diferite aspecte 
ale activităţii şcolii  

     

 

6. Cum caracterizaţi/apreciaţi relaţiile şcolii cu diferite instituţii şi persoane din comunitate? (bifaţi o 

singură căsuţă pe fiecare rând) 

 Conflictuale  De cooperare  De parteneriat  
a) Consiliul local şi primăria     
b) Agenţii economici     
c) Autorităţile sanitare     
d) Biserica     
e) Poliţia     
f) Organizaţii non guvernamentale     
 

7. Vă rugăm să indicaţi măsura în care sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii: (bifaţi o singură 

căsuţă pe fiecare rând) 
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 Dezacord 
total  

Dezacord 
relativ  

Nici 
acord, 
nici 
dezacord  

Acord 
relativ  

Acord 
total  

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

     

c) Consider că este dificil să comunici cu 
conducerea şcolii  

     

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

     

e) Şcoala mea încurajează iniţiativele 
elevilor şi ale părinţilor  

     

 

8. Rezolvaţi problemele disciplinare care apar la ore singur sau cu ajutorul altora? 

Singur  Apelez la 
diriginte  

Apelez la 
director  

Apelez la 
părinţi  

Apelez la 
inspectorat  

Altcineva  

      
 

9. Cum vă sprijină direcţiunea în activităţile suplimentare pe care le desfăşuraţi în şcoală?  Daţi 3 

exemple. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

10. a) Enumeraţi cursurile de formare şi perfecţionare ştiinţifică şi didactică la care aţi participat în 

ultimul an? 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Ce cursuri de perfecţionare aţi dori sa urmaţi în următorul an şcolar? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. De câte ori aţi fost în acest an şcolar în interasistenţe? 

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

12. De câte ori v-aţi invitat colegii să vină în interasistenţe? 

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

13. Discutaţi cu colegii care predau la aceeaşi clasă despre modul şi capacitatea de învăţare a elevilor? 

niciodată foarte rar  rar  des  foarte des  
     

 

14. Daţi câteva exemple de cauze pentru care elevii nu vor sau nu pot să înveţe ceea ce le predaţi 

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

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

 

15. Vă deranjează elevii când predaţi? 

niciodată foarte rar  rar  des  foarte des  
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16. Ce metode folosiţi pentru a asigura un climat propice desfăşurării activităţii  în clasă? 

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

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

17. Aţi încercat să faceţi materia pe care o predaţi mai atractivă, mai amuzantă? 

niciodată foarte rar  rar  des  foarte des  
     

 

Cum aţi procedat? 

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

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

18. Puneţi elevii să se autoevalueze dupa ce îi ascultaţi? 

niciodată foarte rar  rar  des  foarte des  
     

 

19. Îi puneţi pe colegii lor să îi evalueze? 

niciodată foarte rar  rar  des  foarte des  
     
 

 

20. Asiguraţi feed-back-ul la sfârşitul fiecărei ore? 

niciodată foarte rar  rar  des  foarte des  
     

 

21. Dar în timpul orei? 

niciodată foarte rar  rar  des  foarte des  
     

 

22. Programul de audienţă la secretariat si contabilitate ţine cont de orarul elevilor şi de programul 

părinţilor? 

Deloc  Într-o mică măsură  În măsură medie  În mare măsură Întotdeauna  
     

 

 

 

 

Vă mulţumim pentru colaborare! 

 


