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CHESTIONAR ABSOLVENȚI

1. Consideri ca esti pregatit / pregatita suficient in vederea sustinerii examenului final de bacalaureat ?
a. Da
b. Nu
2. Participi la un program suplimentar de pregatire organizat in scoala ?
a. Da
b. Nu
3. La ce discipline participi la un program suplimentar de pregatire ?
a. Limba si literatura romana
b. Matematica
c. Limbi straine
d. Fizică
e. Chimie
f. Biologie
4. Esti multumit de organizarea programului suplimentar de pregatire ?
a. Da
b. Nu
5. La care discipline crezi ca ai facut progrese prin pregatirea suplimentara organizata in scoala ?
a. Limba si literatura romana
b. Matematica
d. Fizică
e. Chimie
f. Biologie
6. Propune doua solutii pentru imbunatatirea programului suplimentar de pregatire :
a…………………………………………………………………………………………
b…………………………………………………………………………………………
7. Ce doresti sa faci dupa absolvire ?
a. Continuarea studiilor in invatamantul superior
b. Angajare in tara
c. Angajare in strainatate
d. Nu stiu
8. Scrie urmatoarele date personale
Adresa domiciliului stabil ……………………………………………………………………..
Numele , prenumele si telefonul unei persoane de contact pentru monitorizarea absolventilor dupa
terminarea
studiilor……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
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CHESTIONAR PENTRU ELEVI
IMPLICAREA FAMILIEI ÎN EDUCAŢIA COPILULUI
Am dori să cunoaştem cateva aspecte referitoare la implicarea familiei în educaţia copiilor şi a relaţiilor dintre
familie şi şcoală. Răspunsurile pe care le vom obţine nu vor fi comunicate nimănui în această formă.
Vă mulţumim.
I.
Data aplicării…………………
Vârsta……………
Sexul
 F
 M
Clasa...................
II. Climat Şcolar
1. Consideraţi că şcoala colaborează suficient cu membrii familiei tale?
 Da
 Nu
2. Care crezi că este cea mai bună metodă prin care şcoala ar trebui să comunice cu familia?
a) Bilete
b) Telefon
c) Sedinţe cu părinţii
d) Lectorate
e) Întâlniri individuale
f) Alte modalităţi..........................................................
3. Vă înştiinţaţi părinţii despre eventualele probleme apărute la şcoală?
 Da
 Nu
4. Consideraţi că este de datoria scolii să înştiinţeze familia despre problemele apărute în şcoală?
 Da
 Nu
5. Credeţi că înştiinţarea părinţilor de către şcoală ar reduce riscul apariţiei anumitor probleme?
 Da
 Nu
 Nu ştiu
6. Te rog să apreciezi despre care dintre următoarele probleme crezi că ar trebui înştiinţată familia ta periodic?
În foarte
mare

În mare
măsură

Nici în
În mică
mare, nici în măsură

În foarte
mică
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măsură

mică
măsură

măsură/deloc

a) indisciplina
b) agresivitatea
verbală
faţă de colegi
c) agresivitatea
fizică faţă de
colegi
d) absenteism
e) abandonarea
şcolii
f) agresivitatea
faţă de profesori
g) situaţia
şcolară
h) nerespectarea
oricărui
amendament din
regulamentul
şcolar

III. Climatul familial
7. Credeţi că părinţii se vor sesiza dacă vor fi înştiinţaţi prin bilete despre situaţia la învăţătură şi purtare?
 Da
 Nu
8. Cum credeţi că va evolua relaţia vostră cu părinţii dacă aceştia vor afla situaţia voastră şcolară, precum şi
problemele de comportament?
a) Relaţia se va îmbunătăţii
b) Vor încerca să ne ajute să ne rezolvăm problemele de comportament
c) Vor mentine o colaborare mai strânsă cu şcoala pentru a evita alte eventuale probleme
d) Vor comunica mai mult cu noi pentru a încerca să vadă ce ne-a determinat să avem un astfel de
comportament
e) Vor apela la ajutor specializat pentru rezolvarea problemelor
f) Relaţia se va înrăutăţii
9. Regulamentul de ordine interioară al unităţii şcolare de care aparţineţi este cunoscut de părinţi?
 Da
 Nu
10. Cât de des sunteţi întrebaţi de catre un membru al familiei despre ce s-a mai întâmplat la şcoală?
a) zilnic
b) de două ori pe saptămână
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c) în weekend
d) o data pe săptămână
e) o dată pe lună
11. Ce părere au părinţii dumneavoastră dacă veniţi acasă cu o notă proastă?
a) sunt dezamăgiţi de mine
b) sunt siguri ca eu sunt de vină pentru că nu m-am pregătit suficient
c) sunt de părere că profesorul nu a fost obiectiv
d) sunt de părere că cerinţele profesorului sunt prea mari
12. S-a întâmplat să fiţi pedepsiţi dacă părinţii au fost înştiinţaţi despre deviaţiile comportamentale apărute în
cadrul unităţii şcolare?
 Nu
 Da, cum? ..................................................................
13. S-a întămplat ca părinţii dumneavoastră să aibă păreri diferite referitoare la educaţia dumneavoastă?
 Da
 Nu
14. Ce părere au părinţii despre comportamentul vostru în societate şi în cardul şcolii?
a) te înţeleg întotdeauna
b) te înţeleg uneori
c) nu te înţeleg niciodată
d) sunt indiferenţi faţă de tine
15. Consideraţi că părinţii colaborează suficient cu şcoala?
 Da
 Nu
16. Cât de des vin la şcoală părinţii tăi pentru a se interesa de evoluţia ta?
a) foarte des
b) des
c) nu se interesează
d) rar
e) foarte rar
17. Ce consideraţi că ar trebui să facă scoala pentru a exista o mai bună colaborare între familie si
şcoală......................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Vă mulţumesc pentru timpul acordat!
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CHESTIONAR PENTRU ELEVI

Aspecte pozitive/negative în activitatea curentă
1. Dintre aspectele enumerate mai jos, bifaţi cele care corespund ca aspecte pozitive referitoare la activitatea
curentă din şcoală:

 Cadre didactice bine pregătite metodic
 Cadre didactice bine pregătite ştiințific
 Utilizarea de metode didactice noi şi variate
 Nu există discriminări de nici un tip
 Este aplicată egalitatea şanselor
 Implicarea elevilor în evaluarea şcolară
 Personal auxiliar amabil şi prompt
 Săli de clasă amenajate pe specificul disciplinei de învățământ
 Laboratoare foarte bine dotate (informatică, discipline tehnice, ş.a.)
 Sală de sport modernă
 Săli de clasă renovate
 Săli de clasă dotate cu mobilier modular şi nou
 Săli de clasă curate
 Condiții optime de desfăşurare a lecțiilor – căldură, lumină, ş.a.
 Existența unor activități extraşcolare de ocuparea timpului liber (Seara liceului, Balul bobocilor, ş.a.)
 Alte aspecte pozitive – precizați care:

2. Enumeraţi aspecte negative referitoare la activitatea curentă din şcoală:

