
CHESTIONAR DE SATISFACȚIE PENTRU
ELEVI

privind activitățile de învățare online/la distanță

Pentru îmbunătățirea calității învățării online / la distanță, vă invităm să vă
exprimați opinia, răspunzând la întrebările de mai jos. Răspunsurile se află sub protecția
anonimatului, iar datele rămân confidenţiale.

Vă mulţumim pentru participare și implicare!

1. Pe perioadă suspendării cursurilor, ai reușit să comunici cu:

a. Profesori/antrenori

b. diriginte

c. colegi

d. consilier școlar/psiholog/logoped

2. Pe perioadă suspendării cursurilor ai participat la activităţi de învățare online,
iniţiate de profesorul/antrenorul tău?
a. Da (la toate despre care am fostinformat)
b. Da,parțial(nu am avut mereu acces la Internet/calculator/smartphone/tabletă) c.
Nu (nu m-au interesat)
d. Nu (alte motive)

3. Consideri că activitatea de învăţare online poate înlocui activitatea „față în față”
din sala de sport ?
a. Da
b. Nu
c. Poate fi o activitate încompletare
d. Nu mă interesează

4. Ce tip de aplicaţii s-au folosit în comunicarea online? Puteți încercui mai
multevariante.
a. Microsoft Teams/Office365
b. GoogleMeet
c. Zoom
d. GoogleClassroom
e. Moodle
f. WhatsApp
g. Messenger
h. Skype
i. Site-uri/Wiki-uri realizate de profesorul de laclasă
j. Site-uri agreate de MEC (ex. PbInfoetc.)
m. Altele. Enumeraţi-le:
...............................................................................................................



5. Care sunt cele mai potrivite modalități de învăţare pentru tine? a.
Prefer discuţiile față în față cu profesorul/antrenorul

b. Prefer înregistrările profesorului/antrenorului explicând lecţia, pentru a le accesa
într-un orar de mine stabilit

c. Prefer documente scrise în Word pe care să le lecturez când doresc d.
Modalitățile pe care profesorul/antrenorul le decide
e. Să am posibilitatea de a-l întreba pe profesor/antrenor atunci când nu am  înțeles

6. Care enunţ descrie cel mai bine experienţa profesorului/antrenorului tău în
domeniul predării online?
a. Are foarte multă experienţă în sfera predării online, am mai lucrat şi înainte în

acest sistem
b. Are o anumită experienţă în domeniul predării online,însă foarte limitată c.
Este prima experienţă de predare online
d. Nu şi-a manifestat dorinţa de a de instrui online, nu-l interesează

7. Ce v-a surpins plăcut în legătură cu învăţarea online/ladistanţă?
a. activitățile sunt flexibile, pot să învăț când vreau

b. activitățile sunt ușor de realizat fără să mă deplasez la școală
c. activitățile sunt accesibile (avem mai multe posibilități de a accesa informațiile pe

care trebuie să le învățăm: filmulețe, fișe de lucru)
d. plăcere în a utiliza tehnologia în același timp în care învăț
e. sarcini personalizate (fiecare elev poate alege felul potrivit în care să învețe) f.
îmbunătățirea relației profesor-elev
g. n-am desfăşurat nicio activitate de învăţare online

8. Care consideri că sunt principalele dificultăți în desășurarea activităților de
învăţare online?

a. elevii nu au acces la device-uri sau la internet
b. profesorii nu au acces la device-uri sau la internet
c. capacitatea mică a elevilor de a utiliza tehnologia digitală necesară d.
capacitatea mică a profesorilor de a utiliza tehnologia digitală necesară e.
comunicarea între elevi și profesori
f. organizarea timpului, astfel incât, să poti îndeplini sarcinile corect g.
nu sunt dificultăți

9. Cum apreciezi calitatea sarcinilor de lucru primite online?
a.atractive,utile,corespunzătoare
b.neatractive, necorespunzătoare
c.nu ştiu

10.Ai fost contactat și încurajat de profesor/antrenor să participi la activitățile de
învățare online?

a.Da b.Nu



11. Ai primit aprecieri/răspunsuri/observaţii la sarcinile de lucru primite și rezolvate
în cadrul activităților de învățareonline?

a.da b.nu c. în mică măsură

12.La ce activități de învățare online ai participat cu plăcere în acestă perioadă?
□ Antrenament;
□ Competitie sportiva;

13.Consideri că, după reîntoarcerea la club/sala de sport , ar fi util ca învățarea
online să rămână posibilă în anumite situații?

a. Da b.Nu

14.Ce disciplina sportiva practicati ?

Ο Atletism;
Ο Sah;
Ο Tenis de masa ;
Ο Fotbal;
Ο Handbal;
Ο Rugby.


