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Raport de monitorizare-Chestionar 
de satisfacţie pentru profesori 
 

1 .  M E T O D O L O G I E  

Acest raport s-a întocmit în urma investigaţiei gradului de satisfacţie a profesorilor 

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, 

monitorizarea răspunsurilor şi a raportului de monitorizare 

 -prof. Toader Ancuţa care răspunde de aplicarea chestionarului  
 

 Stabilirea conţinutului chestionarului 

 Aplicarea chestionarului 

 Monitorizarea răspunsurilor 

 Realizarea raportului de monitorizare 
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2 .  C R I T E R I I  D E  A N A L I Z Ă  

Au fost luaţi în considerare următorii indicatori: 

1.Disponibilitatea profesorilor de ai implica pe elevi în realizarea diverselor material necesare în 

şcoală  

2. Percepţia accesului altor personae (elevi, părinţi, alţii) la informaţiile  necesare 

3. Percepţia gradului de dotare a diverselor spaţii de educaţie din şcoală  

4. Percepţia mediului oferit de şcoală 

5. Percepţia implicării părinţilor în viaţa şcolii 

6. Percepţia relaţiilor dintre şcoală şi alte instituţii/persoane din comunitate  

7. Percepţia relaţiilor dintre profesor şi ceilalţi colegi, respectiv conducerea şcolii 

8. Percepţia modului în care rezolvă diversele probleme disciplinare 

9. Percepţia sprijinului acordat de conducerea şcolii pentru desfăşurarea diverselor activităţi 

suplimentare 

10. Disponibilitatea cadrelor didactice de participare la cursurile de formare şi perfecţionare 

ştiinţifică şi didactică 

11. Disponibilitatea cadrelor didactice de a realize interasistenţe la ore şi de a invita pe cineva în 

interasistenţă 

12. Disponibilitatea cadrelor didactice de a comunica cu ceilalţi colegi care predau la aceeaşi clasă 

despre modul şi capacitatea de învăţare a elevilor 

13. Percepţia cauzelor pentru care elevii nu pot îvăţa ceea ce li se predă la oră 

14. Percepţia climatului din clase şi a efortului depus pentru a asigura un climat propice desfăşurării 

activităţii 

15. Percepţia necesităţii autoevaluării, coevaluării în procesul de evaluare 

16. Percepţia necesităţii asigurării feedbackului din partea profesorului 

17. Percepţia modului în care programul de audienţă la secretariat si contabilitate ţine cont de orarul 

elevilor şi de programul părinţilor 
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3 .  C A D R U L  D E  R E F E R I N Ţ Ă  

Analiza pe indicatori: 

1. .Disponibilitatea profesorilor de ai implica pe elevi în realizarea diverselor 

material necesare în şcoală 
a)-cei mai mulţi (63,6 %) dintre profesori spun că au realizat împreună cu elevii materiale (afişe, 

panouri de afişare, alte materiale) în mare şi foarte mare măsură 

-doar 9 % dintre profesori afirmă că au realizat împreună cu elevii materiale (afişe, panouri de 

afişare, alte materiale) în mică măsură 

b)- cei mai mulţi  - 48,5% dintre profesori afirmă că lucrează împreună cu elevii la  repararea 

mobilierului şi a echipamentelor şcolii în mică măsură sau măsură medie 

-doar 21 % afirmă că lucrează împreună cu elevii la  repararea mobilierului şi a echipamentelor 

şcolii în mare şi foarte mare măsură 

c)-67 % dintre profesori afimă că lucrează împreună cu elevii la conceperea şi realizarea revistei 

şcolii sau a paginiii web a şcolii îm mică măsură sau deloc 

-doar 3% dintre profesori afirmă că lucrează împreună cu elevii la conceperea şi realizarea 

revistei şcolii sau a paginiii web a şcolii în mare şi foarte mare măsură 

d)-81,8 % dintre profesori afirmă că lucrează împreună cu elevii la proiectarea activităţii 

didactice, alegerea metodelor/materialelor didactice în mare şi foarte mare măsură 

-doar 3 % dintre profesori afirmă că lucrează împreună cu elevii la proiectarea activităţii 

didactice, alegerea metodelor/materialelor didactice în mică măsură sau deloc 

e) -75,8% dintre profesori afirmă că lucrează împreună cu elevii la proiectarea activităţilor 

extracurriculare (extra-clasă şi extra-şcoală) în mare şi foarte mare măsură 

-doar 3 % dintre profesori afirmă că lucrează împreună cu elevii la la proiectarea activităţilor 

extracurriculare (extra-clasă şi extra-şcoală) în mică măsură sau deloc 

 

 

2. Percepţia accesului altor personae (elevi, părinţi, alţii) la informaţiile  

necesare 

– profesori consideră într-o proporţie situată între 70% şi 87,9% ,că şcoala expune la vedere 

orarul şcolii, regulamentele şcolare şi avizierul Consiliului Elevilor, în mare şi foarte mare 

măsură 

– profesori consideră într-o proporţie situată între 0% şi 12% ,că şcoala expune la vedere orarul 

şcolii, regulamentele şcolare şi avizierul Consiliului Elevilor, în mică măsură sau deloc 

 

  

 

3. Percepţia gradului de dotare a diverselor spaţii de educaţie din şcoală 
-94 % dintre profesori consideră că biblioteca este  dotată în mare şi foarte mare măsură, 79% 

dintre profesori consideră că sunt  dotate în mare şi foarte mare măsură cabinetele (firma de 

exercitiu, educatie tehnologica ) şi 82% dintre profesori consideră că laboratoarele(fizica, chimie 

biologie informatica)  sunt  dotate în mare şi foarte mare măsură 
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-doar 3% dintre profesori afirmă că sunt  dotate în mică şi foarte mică măsură cabinetele (firma 

de exercitiu, educatie tehnologica ) şi la fel laboratoarele(fizica, chimie biologie informatica)   

-0% dintre profesori consider că biblioteca este dotată în mică şi foarte mică măsură 

 

 

4. Percepţia mediului oferit de şcoală 

- profesorii consideră în proporţie de 91% că în şcoală apar certuri, conversaţii pe un ton ridicat 

între profesori sau între profesori şi directori foarte rar sau niciodată; în proporţie de 88% că în 

şcoală apar foarte rar sau niciodată altercaţii între personalul auxiliar şi în proporţie de 83% că în 

şcoală apar foarte rar sau niciodată manifestări necolegiale, cum ar fi bârfa, lipsa de solicitudine 

în acordarea ajutorului solicitat,  

-76% dintre profesori afirmă că sprijină benevol un coleg aflat în dificultate des şi foarte des 

-85 % dintre profesori afirmă că apare des şi foarte des cooperarea între colegi pentru 

îndeplinirea unor sarcini 

-94% dintre profesori afirmă că apare des şi foarte des lucrul în echipă pentru rezolvarea 

diferitelor sarcini  

 

5. Percepţia implicării părinţilor în viaţa şcolii 
- profesori spun în proporţie de 42%  că părinţii vin cu regularitate atunci când sunt solicitaţi în 

mică şi foarte mică măsură; în proporţie de 73% că părinţii vin cu regularitate să-şi ofere 

serviciile şcolii în mică şi foarte mică măsură; în proporţie de 70% că părinţii fac propuneri 

constructive privind îmbunătăţirea vieţii şcolare în mică şi foarte mică măsură şi în proporţie de 

58% că părinţii reclamă şi se plâng de diferite aspecte ale activităţii şcolii în mică şi foarte mică 

măsură 

- profesori spun în proporţie de 18%  că părinţii vin cu regularitate atunci când sunt solicitaţi în 

mare şi foarte mare măsură; în proporţie de 12% că părinţii vin cu regularitate să-şi ofere 

serviciile şcolii în mare şi foarte mare măsură; în proporţie de 15% că părinţii fac propuneri 

constructive privind îmbunătăţirea vieţii şcolare în mare şi foarte mare măsură şi în proporţie de 

12% că părinţii reclamă şi se plâng de diferite aspecte ale activităţii şcolii în mare şi foarte mare 

măsură 

 

6. Percepţia relaţiilor dintre şcoală şi alte instituţii/persoane din comunitate 

-60% dintre profesori cred că relaţia dintre şcoală şi Consiliul Local/Primăria este una de 

cooprerare 

-79 % dintre profesori cred că relaţia dintre şcoală şi agenţii economici este una de parteneriat 

-64% dintre profesori cred că relaţia dintre şcoală şi autorităţile sanitare este una de cooperare 

-64% dintre profesori cred că relaţia dintre şcoală şi biserică este una de cooperare 

-58% dintre profesori cred că relaţia dintre şcoală şi poliţie este una de parteneriat 

-50% dintre profesori cred că relaţia dintre şcoală şi organizaţiile nonguvernamentale este una de 

parteneriat şi tot atât că este una de cooperare 

 

7. Percepţia relaţiilor dintre profesor şi ceilalţi colegi, respectiv conducerea 

şcolii 
-97 % - dintre profesori sunt de acord (relativ sau total)  că au încredere în colegi şi se bucură de 

încrederea lor  
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-60 % -dintre profesori şi-au exprimat dezacordul (relativ sau total) cu afirmaţia “Consider că 

este dificil să comunici cu conducerea şcolii”  şi 33% şi-au exprimat acordul (relative sau total) 

cu aceeaşi afirmaţie 

-85 % dintre profesori şi-au exprimat acordul (relativ sau total) cu afirmaţia “Elevii se simt bine 

şi în siguranţă în această şcoală”   

-94%  dintre profesori şi-au exprimat acordul (relativ sau total) cu afirmaţia “Şcoala mea 

încurajează iniţiativele elevilor şi ale părinţilor”   

 

 

     8. Percepţia modului în care rezolvă diversele probleme disciplinare 
-94% dintre profesori afirmă că rezolvă problemele disciplinare care apar la ore singuri 

-21% dintre profesori afirmă că rezolvă problemele disciplinare care apar la ore singuri sau 

apelând la diriginte 

 

9.Percepţia sprijinului acordat de conducerea şcolii pentru desfăşurarea 

diverselor activităţi suplimentare 
-76% dintre profesorii au dat exemple aşa cum li s-a cerut prin care să arate cum sunt sprijiniţi de 

conducerea şcolii 

 

10. Disponibilitatea cadrelor didactice de participare la cursurile de formare şi 

perfecţionare ştiinţifică şi didactică 
-70% dintre profesori au răspuns cerinţei prin specificarea cursurilor la care au participat în 

ultimul an 

-doar 30% dintre profesori au completat răspunsul la această cerinţă a chestionarului exprimându-

şi dorinţa de a participa (27%)  la anumite cursuri în următorul an şcolar. 

 

11. Disponibilitatea cadrelor didactice de a realiza interasistenţe la ore şi de a 

invita pe cineva în interasistenţă 
-82% dintre profesori au completat cerinţa de a arăta de câte ori au fost în interasistenţe la ore şi 

cei mai mulţi (36%) au afirmat că au fost de 2 ori. 

-76% dintre profesori au completat cerinţa prin care să arate de câte ori au invitat pe cineva să 

vină în asistenţă la ore şi cei mai mulţi (27%) au afirmat că au făcut asta de 2 ori. 

 

12. Disponibilitatea cadrelor didactice de a comunica cu ceilalţi colegi care 

predau la aceeaşi clasă despre modul şi capacitatea de învăţare a elevilor 
-94% dintre profesori afirmă că discută des şi fosrte des, cu colegii care predau la aceleaşi clasă, 

despre modul şi capacitatea de învăţare a elevilor 

 

13. Percepţia cauzelor pentru care elevii nu pot învăţa ceea ce li se predă la 

oră 
-82% dintre profesori au răspuns cerinţei de a completa cauza pentru care cred că elevii nu pot 

învăţa ce li se predă la ore 
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14. Percepţia climatului din clase şi a efortului depus pentru a asigura un 

climat propice desfăşurării activităţii 
-85% dintre profesori afirmă că sunt deranjaţi la ore de către elevi, rar şi foarte rar. 

-85% dintre profesori au scris metodele pe care le folosesc pentru a asigura un climat propice 

pentru desfăşurarea orelor 

-94% dintre profesori au afirmat că încearcă des şi foarte des să facă materia predată mai 

atractivă, mai amuzantă.  

-88% dintre profesori au arătat cum fac materia predată mai atractivă  

 

15. Percepţia necesităţii autoevaluării, coevaluării în procesul de evaluare 
-88% dintre profesori afirmă că îi pun pe elevi să se autoevalueze des şi foarte des 

-76% dintre profesori afirmă că îi pun pe colegi să-i evalueze pe cei ascultaţi, des şi foarte des 

 

16. Percepţia necesităţii asigurării feedbackului din partea profesorului 
-91% dintre profesori afirmă că asigură des şi foarte des, feedback la sfârşitul fiecărei ore 

-94%  dintre profesori afirmă că asigură des şi foarte des, feedback în timpul orelor 

 

17. Percepţia modului în care programul de audienţă la secretariat si 

contabilitate ţine cont de orarul elevilor şi de programul părinţilor 
-88% dintre profesori afirmă că programul de audienţă la secretariat si contabilitate ţine cont de 

orarul elevilor şi de programul părinţilor în mare măsură sau întotdeauna 
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4 .  C O N C L U Z I I  

-Cercetarea realizată a avut ca scop principal investigarea satisfacţiei profesorilor 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 33 de profesori (cu normă întreagă la şcoala noastră). 

-În urma investigării şi analizei răspunsurilor părinţilor se evidenţiază următoarele concluzii: 

-majoritatea profesorilor afirmă că îi implică pe elevi la realizarea diverselor materiale 

publicitare, revista şcolii, proiectarea activităţii curente dar şi a activităţilor extraşcolare şi 

extracurriculare;  

-majoritatea profesorilor  consideră că şcoala asigură acces la orarul şcolii, regulamentul şcolii şi 

avizierul Consiliului Elevilor pentru elevi, părinţi şi alte personae; 

-majoritatea profesorilor consideră că spaţiile de educaţie ale şcolii sunt bine dotate; 

-majoritatea profesorilor consideră mediul din şcoală sănătos, fără altercaţii, bârfe sau alte 

manifestări necolegiale; 

-cei mai mulţi profesori sunt sprijiniţi şi cooperează la rândul lor cu colegii, lucrează foarte bine 

în echipă; 

-cei mai mulţi profesori consideră că părinţii se implică prea puţin în viaţa şcolii, vin doar când 

sunt solicitaţi, nu fac propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii; 

-toţi profesorii consideră că relaţiile dintre şcoală şi alte instituţii/agenţi economici din 

comunitate,  sunt de parteneriat sau de cooperare  

-aproape toţi profesorii au încredere în colegii lor şi se bucură de încrederea lor 

-2 treimi din nr. profesorilor  consideră că e uşor de comunicat cu conducerea şcolii în timp ce 1 

treime din nr. profesorilor consideră că este dificil de comunicat cu conducerea şcolii; 

-majoritatea profesorilor spune că rezolvă problemele disciplinare apărute la ore singuri eventual 

cu sprijinul diriginţilor; 

-cei mai mulţi dintre profesori afirmă că sunt sprijiniţi de conducerea şcolii în desfăşurarea de 

activităţi suplimentare prin consiliere şi suport material, apreciere, îndrumare, cooperare, 

participare directă la activităţi, şi altele; 

-majoritatea profesorilor a participat la cursuri de formare, dezvoltare profesională şi personal în 

anul şcolar 2012-2013 dar, puţini profesori îşi doresc să participe în anul şcolar următor la 

cursuri de formare; 

-cei mai mulţi dintre profesori au realizat cel puţin 2 interasistenţe şi au invitat pe alţi colegi la ei 

la ore; 

-marea majoritate a profesorilor afirmă că se discută des, între colegii care predau la aceeaşi 

clasă, despre modul şi capacitatea de învăţare a elevilor; 

-cei mai mulţi dintre profesori spun că elevii nu pot sau nu vor să înveţe ceea ce li se predă  din 

cauza dezinteresului, capacităţilor intelectuale reduse a multora dintre ei, demotivării sociale, 
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absenteismului, neimplicării părinţilor, nivelului scăzut de educaţie din familie de cele mai multe 

ori, lipsa cunoştinţelor de bază, comoditate, lipsa modelelor; 

-cei mai mulţi dintre profesori afirmă că nu sunt în general deranjaţi la ore de către elevi; 

-cei mai mulţi dintre profesori sunt interesaţi să asigure un climat propice în clasă utilizând 

metode şi mijloace modern de lucru cu elevii; încearcă şi găsesc metode de a face materia 

predată mai atractivă : exemple practice, concursuri, proiecte, experimente distractive, 

comunicare asertivă, utilizarea IT, etc.; 

-cei mai mulţi profesori îi implică activ pe elevi în procesul de evaluare; 

-cei mai mulţi profesori asigură feedback în timpul şi la sfârşitul orelor; 

-mare parte dintre profesori consideră că programul de audienţă la secretariat şi contabilitate ţine 

cont de orarul elevilor şi de programul părinţilor. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


