
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Liceul Tehnologic  

“Alexandru Borza” 

Raport de monitorizare 

-Chestionar de satisfacţie 

pentru elevi 

PROF. MESTECAN CORNELIA 

CEAC-09.08.2013 
 



 
1. Metodologie 

 

 

 

2. Criterii de analiză 

 

 

 

3. Cadru general 

 

 

 

4. Concluzii 



1. METODOLOGIE 

Acest raport s-a întocmit în urma investigaţiei gradului de 

satisfacţie a elevilor din şcoala noastră – iunie 2013 

 

  

Pentru analiză au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

 Formarea comisiei pentru realizarea chestionarelor,  

                               aplicarea lor şi monitorizarea răspunsurilor 

-din comisie fac parte:  

 -prof. Mestecan Cornelia care răspunde de realizarea chestionarului  

şi a raportului de monitorizare 

 -prof. Toader Ancuţa care răspunde de aplicarea chestionarului  

şi monitorizarea răspunsurilor  

 Stabilirea conţinutului chestionarului 

 Aplicarea chestionarului 

 Monitorizarea răspunsurilor 

 Realizarea raportului de monitorizare 
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2. CRITERII DE ANALIZĂ 
  

Au fost luaţi în considerare următorii indicatori: 

1.Percepţia activităţii curente din şcoală 

2. Percepţia gradului de acces la spaţiile de educaţie din şcoală 

3. Percepţia posibilităţii de informare 

4. Percepţia evaluării elevilor de către profesori 

5. Percepţia cauzelor conflictelor elev – profesor  

6. Percepţia modului în care sunt rezolvate conflictele elev – 

profesor 

7. Gradul de satisfacţie faţă de şcoală 

8. Disponibilitatea de participare la activităţi extraşcolare 

9. Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii curente din şcoală 
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3. CADRUL GENERAL  

 

  

Analiza pe indicatori: 

1.Percepţia activităţii curente din şcoală 
-cei mai mulţi (21,54 %) apreciază  sălile de clasă amenajate pe specificul disciplinei 

de învățământ şi 16,9 % dintre elevi apreciază cadrele didactice bine pregătite din pdv 

metodic 

-doar 1,54 % dintre elevi apreciază implicarea elevilor în evaluarea şcolară şi doar 

1,54 % din elevi consideră că personalul auxiliar este amabil şi prompt 

 

 2. Percepţia gradului de acces la spaţiile de educaţie din şcoală             

– 77% dintre elevi consideră că au acces la spaţiile de educatie din şcoală   

 

3. Percepţia posibilităţii de informare 
-68% dintre elevi spun că se informează despre activităţile şcolare şi extraşcolare de la 

diriginţi 

-18% dintre elevi se informează de la avizier 

-doar 9% dintre elevi spun că se informează de la Consiliul Elevilor 

 

4. Percepţia evaluării elevilor de către profesori 
-cei mai mulţi , 45%  dintre elevi consideră că profesorii apreciază în evaluarea lor  

iniţiativa şi 34% dintre elevi consideră că profesorii apreciază creativitatea 

- cei mai puţini, 17%  dintre elevi consideră că profesorii apreciază acurateţea 

informaţiei şi numai 9% dintre elevi cred că profesorii apreciază învăţarea 

reproductivă 

 

5. Percepţia cauzelor conflictelor elev – profesor 
-cei mai mulţi (81,54 %) spun că indisciplina este cauza conflictelor dintre elevi şi 

profesori 

-doar 9,2 % dintre elevi spun că etichetarea este cauza conflictului şi 12,3 % spun că 

modul de comunicare al profesorilor este o cauză 
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3. CADRUL GENERAL 

 

 

 

  
Analiza pe indicatori: 

6. Percepţia modului în care sunt rezolvate conflictele elev – profesor 

-50,77 % dintre elevi afirmă că rezolvarea conflictelor se realizează prin comunicarea 

profesor - elev  

-24,6 % dintre elevi afirmă că rezolvarea se realizează prin pedepsirea elevilor 

-21,5 % dintre elevi afirmă că rezolvarea conflictelor se realizează prin prezentarea în 

faţa Consiliului Profesorilor clasei 

-15,4 % dintre elevi afirmă că rezolvarea conflictelor se realizează prin chemarea 

părinţilor la şcoală 

7. Gradul de satisfacţie faţă de şcoală  

-53,85 % - dintre elevi apreciază relaţiile dintre profesori şi elevi 

-26 % -dintre elevi apreciază modul de predare învăţare 

-32,3 % dintre elevi sunt nemulţumiţi de regulamentul de ordine interioară 

8. Disponibilitatea de participare la activităţi extraşcolare                   

– elevii au înscris 21 de activităţi extraşcolare la care au participat                                

– niciun elev nu a scris că nu a participat la activităţi extraşcolare                                 

- activităţile enumerate sunt:                                                                                                

-Europa – casa noastră -Vizită la Muzeul Satului -Noi către viitor -Ecoşcoala -Vizita 

la Expo Transilvania -Fii deştept şi sănătos -Cu mărţişorul în suflet -vizită la 

biblioteca „Octavian Goga” -Şcoala altfel -Concurs desen -Ecologizare parc -

Competiţii sportive -Vizită la Grădina Botanică -Spectacol de teatru -Film -Plantat de 

pomi -O carieră în inginerie -Vizită la stadionul „Arena” -Expoziţie de pictură -

Expoziţie de mărţişoare -Festivalul tradiţiilor                                                                                                                                                                                 

9. Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii curente din şcoală                    

-Calitatea predării la unele materii                                                                                             

-Excursii pentru documentare                                                                                                 

-Muzică în pause                                                                                                                       

-Absenteismul şi disciplina la ore                                                                                                                     

-Libertatea de circulaţie pe poartă                                                                                                     

-Fructe la magazinul şcolii                                                                                                                   

-Decontarea transportului ( abonamente)                 
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CONCLUZII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cercetarea realizată a avut ca scop principal investigarea satisfacţiei 

elevilor privind activitatea curentă din şcoala noastră în anul şcolar 

2012-2013, având în vedere schimbările majore care au avut loc în 

ultimul an: începând cu 1 sept 2011 a avut loc comasarea  Grupului 

Şcolar Material Rulant “Unirea” cu Grupul Şcolar “Alexandru Borza”  

şi mutarea acestuia la sediul celui din urmă, Cluj-Napoca, str. 

Alexandru Vaida Voevod, nr. 57. Adaptarea la noul sediu dar şi 

contopirea celor două culturi organizaţionale s-a realizat de-a lungul 

anului şcolar 2011-2012. În urma comasării şi mutării întregii dotări 

(mobilier şi aparatură) de la Grupul Şcolar M.R. “Unirea”, şcoala oferă 

acum o bază materială deosebită, propice desfăşurării unei activităţi de 

calitate. 

-Investigarea s-a realizat pe un eşantion de 65 de elevi (2-3 elevi din 

fiecare din cele 23 clase de la iînvăţământul de zi). 

-În urma investigării şi analizei răspunsurilor elevilor se evidenţiază 

următoarele concluzii: 

-elevii apreciază amenajarea sălilor pe discipline şi buna pregătire 

a cadrelor didactice 

 -majoritatea elevilor consideră că au acces la spaţiile de educaţie 

din şcoală şi la informaţii în principal prin diriginţi 

 -majoritatea elevilor consideră ca şi cauză principală a 

conflictelor dintre elevi şi profesori indisciplina elevilor, şi 

apreciază că rezolvarea acestora se realizează mai ales printr-o 

bună comunicare dintre aceştia. 

 -majoritatea elevilor consideră că în evaluarea lor profesorii 

apreciază creativitatea, implicarea şi originalitatea şi mai puţin 

reproducerea de informaţii 

-cei mai mulţi dintre elevi apreciază activitatea desfăşurată în 

şcoală şi relaţiile existente între elevi şi profesori dar şi buna 

pregătire a cadrelor didactice 

-mai mult de o treime din elevi sunt nemulţumiţi de prevederile 

regulamentului de ordine interioară 

-în general elevii participă la activităţile extraşcolare, acestea însă 

sunt în general propuse şi organizate de profesori 

-elevii cunosc şi apreciază activitatea curentă din şcoală şi nu se 

sfiesc să facă propuneri de îmbunătăţire a acesteia. 
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