
CHESTIONAR  DE  OPINIE 
– pentru cadrele didactice – 

 

 

 Chestionarul de faţă urmăreşte cunoaşterea opiniilor, a punctelor de vedere, 

a observaţiilor, a sugestiilor dvs. în calitate de factori implicaţi în asigurarea 

calităţii învăţământului preuniversitar din unitatea noastră. 

 Vă rugăm să citiţi cu atenţie fiecare întrebare şi să răspundeţi cu onestitate, 

respectând instrucţiunile. Opiniile dvs. şi informaţiile oferite sunt confidenţiale şi 

foarte importante pentru luarea unor decizii în privinţa îmbunătăţirii calităţii 

învăţării în instituţia noastră. 

 Vă mulţumim pentru cooperare! 

 

1. Cum apreciaţi climatul de muncă din unitate? 

a. Tensionat 

b. Autoritar 

c. De bună înţelegere 

2. Consideraţi că se respectă legislaţia în vigoare şi regulamentul şcolar? 

a. Totdeauna 

b. Uneori 

c. Rareori 

d. Niciodată 

3. Cum apreciaţi că se realizează disciplina în unitatea noastră? 

a. Prin constrângere 

b. Prin discuţii constructive 

c. Prin implicarea altor factori 

4. Cum apreciaţi relaţia elev/sportiv – cadru didactic? 

a. Înţelegere 

b. Stimă şi respect reciproc 

c. Tensionată 

d. Consultarea şi respectarea opiniei elevilor 

5. Personalul de conducere este receptiv la propunerile celorlalţi? 

a. Totdeauna 

b. Uneori 

c. Rareori 

d. Niciodată 

6. Cum apreciaţi relaţia cu Inspectoratul Scolar? 

a. Foarte bună 

b. Bună 

c. Satisfăcătoare 

d. Nesatisfăcătoare 

 

 



7. Cât de frecvent utilizaţi următoarele strategii de predare-învăţare? 

Scrieţi în casetă cifra corespunzătoare opiniei dvs., ierarhizând conform scalei 

de mai jos: 

5 – foarte frecvent  3 – uneori    1 – niciodată   

4 – des    2 – rareori  

• Strategii centrate pe activităţi independente (învăţare prin descoperire, 

problematizare, tehnici euristice etc.)  

 

• Strategii centrate pe învăţare dirijată (observaţie dirijată, demonstraţie, 

conversaţie etc.)  

 

• Strategii centrate pe expunere      

 

• Lucrări şi activităţi practice, aplicaţii practice pe teren etc.                                                                          

 

• Strategii de predare pe baza proiectelor       

 

• Strategii de predare bazate pe stiluri de învăţare, învăţarea centrată pe 

elev /sportiv etc.  

 

8. Care sunt principalele dificultăţi cu care v-aţi confruntat în activitatea dvs. la 

CSS Ilfov? 

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

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

.......... 

9. Cum credeţi că aţi putea contribui la îmbunătăţirea calităţii învăţământului 

preuniversitar din instituţia noastră?  

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

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

..........                                                                                                                                                      

 10. Formulaţi trei propuneri de optimizare a activităţilor de predare-

învăţare! 

 

 

 


