
                      
CHESTIONAR DE SATISFACŢIE PENTRU ELEVI 
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. Dintre aspectele enumerate mai jos, alege unul care consideri că este un aspect pozitiv refiritor la 
activitatea curentă din școală. 

 Cadre didactice bine pregătite metodic 

 Cadre didactice bine pregătite științific 

 Utilizarea de metode didactice noi și variate. 

 Nu există discriminări de nici un tip 

 Este aplicată egalitatea șanselor 

 Implicarea elevilor în evaluarea școlară 

 Personal auxiliar amabil și prompt 

 Săli de clasă amenajate pe specificul disciplinei de învățământ 

 Laboratoare foarte bine dotate 

 Sală de sport modernă 

 Săli de clasă dotate cu mobilier modular și nou 

 Condiții optime de desfașurare a lecțiilor 

 Existența unor activității extrașcolare de ocuparea timpului liber 

 Altă opţiune 

2. Consideraţi cǎ aveţi acces cǎtre toate spaţiile de educaţie din şcoală?  
…………………………………………………………………………………………….. 
 
3. De la cine te poți informa asupra activității școlare și extrașcolare ?   

 Diriginte 

 Profesorii clasei 

 Avizier 

 Profesorul diriginte 

 Secretariat 

 Consiliul elevilor 

 Altă opţiune 
 
4. Ce consideri că apreciază profesorii tăi, în evaluarea elevilor ? 

 Inițiativa 

 Acuratețea informației 

 Creativitatea 

 Abilitățile de comunicare 

 Logica 

 Învățarea reproductivă 

 Altă opţiune 
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5. Care crezi că este cauza conflictului elev - profesor ? 

 Etichetarea 

 Antipatia față de obiectul de studiu 

 Antipatia față de profesor 

 Modul de comunicare al profesorului 

 Indisciplina 

 Altă opţiune 

 
6. Cum sunt rezolvate aceste conflicte ? 

 Elevul este pedepsit (sancționat) 

 Prin comunicare profesor - elev 

 Prezentarea situației în consiliul profesorilor clasei 

 Chemarea părinților la școală 

 Altă opţiune 

 
7. Ce apreciezi în primul rând la școala ta ? 

 activitatea de predare - învățare 

 relațiile cu profesorii 

 relațiile cu elevii 

 pregătirea pentru viață 

 pregătirea necesară admiterii la facultăți bune 

 Altă opţiune 

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

 participarea ta la luarea deciziilor 

 calitatea predării 

 baza materială a școlii 

 regulamentul de ordine interioară 

 Altă opţiune 

9. La ce activitate extraşcolarǎ ai participat în acest an şcolar ?  
…………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………… 

10. Precizaţi aspecte care pot fi îmbunătăţite, referitoare la activitatea curentă din şcoală:  
............................................................................................................................................................................................ 

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

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

Vă mulţumim pentru colaborare! 


