CHESTIONAR PENTRU CADRE DIDACTICE
PRIVIND SERVICIILE EDUCAȚIONALE OFERITE DE UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
În calitate de cadru didactic, dumneavoastră aveți posibilitatea să vă exprimați mulțumirea sau
nemultumirea cu privire la calitatea serviciilor furnizate de unitatea de învățământ în care vă desfășurați
activitatea. În acest scop, sunteți rugat/ă să răspundeți la următoarele întrebări, încercuind răspunsul dorit:

1) Sunteți cadru didactic la:
a) grădiniță
b) școală primară
2) În ce măsură sunteți mulțumit/ă de:

a) programul școlar
b) condițiile igienico-sanitare
c) condițiile ambientale
d) asigurarea materialelor didactice, a
manualelor școlare și/sau a auxiliarelor
e) dotareacu mijloace tehnice și tehnologice
performante
f) accesul la mijloace informatice pentru buna
desfășurare a orelor și activității de documentare
și raportare
g) atitudinea directorului/directorilor față de
cadrele didactice
h) atitudinea elevilor față de ceilalți elevi
i) atitudinea elevilor față de cadrele didactice
î) atitudinea părinților față de cadrele didactice
j) atitudinea colegilor/cadrelor didactice
k) atitudinea personalului didactic auxiliar si
nedidactic

b) școală gimnazială
c) liceu
Foarte
nemulțumit/ă

În mică
măsură
măsură
mulțumit/ă

În mare
măsură
mulțumit/ă

Foarte
mulțumit/ă

3) În general, activitatea colegilor din unitatea în care lucrați o apreciați ca fiind:
a) foarte bună
c) satisfăcătoare
b) bună
d) nesatisfacătoare
4) În cazul în care activitatea conducerii unității nu vă satisface, vă rugăm să notați
nemulțumirile dumneavoastră.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

5) Elevii desfășoară activități în cabinetele și laboratoarele școlii?
a) Da
b) Nu
6) Aspectul interior al școlii vă satisface:
a) în foarte mare măsură
b) în mare măsură

c) în mică măsură
d) nu mă satisface deloc

7) Aspectul exterior al școlii vă satisface:
a) în foarte mare masură
b) într-o oarecare măsură

c) nu mă satisface deloc

8) În scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite de către școală, vă rugăm să faceți
propuneri în acest sens:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
9) Considerați că este utilă activitatea profesorului consilier școlar din grădinița/școala/liceul
în care vă desfășurați activitatea?
o Da
o Nu
10) Considerați că este utilă activitatea profesorului logoped din grădinița/școala/liceul în care
vă desfășurați activitatea (în cazul în care există profesor logoped normat)?
o Da
o Nu

11) Menţionaţi trei activităţi extracurriculare (altele decât orele de curs) în care ați fost implicat
în acest an şcolar:
………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Sunteți cadru didactic

□ titular
□ debutant

□ suplinitor calificat
□ suplinitor necalificat
□ cu definitivat □ cu grad didactic II □ cu grad didactic I

Vârsta □ 20-29
□ 30-39
Sexul □ masculin □ feminin
Mediul de proveniență □ urban □ rural

□ 40-49

Vă mulțumim!

□ 50-59

□ 60+

