
Chestionarul pentru elevi
Răspunsurile marcate cu un cerculeţ permit selectarea unei singure
variante, răspunsurile marcate cu un pătrăţel permit bifarea mai multor
variante.
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 ai ajuns la Clubul Sportiv Scolar Ilfov?

Ο Este singurul din localitate - cel mai aproape de domiciliu;
Ο A fost decizia părinţilor;
Ο Am optat pentru acestclub în urma informării prealabile.

2. Dacă ai răspuns la întrebarea anterioară „am optat pentru acestclub în urma
informării prealabile”, cum ai aflat de el (bifează toate situaţiile aplicabile)?

□De la alte persoane – elevi, absolvenţi, vecini, rude;
□ Din ziare;
□ De la Radio sau TV;
□ De pe Internet.

3. Ce studii superioare au parintii ?

□Cel putin un parinte are studii generale (8 clase absolvite);
□Cel putin un parinte are studii medii (liceu absolvit);
□Cel putin un parinte are studii superioare;
□Nici un parinte nu are studii generale (sub 8 clase absolvite). 4.

Precizaţi timpul mediu de deplasare catre baza sportiva de antrenament :

Ο sub 30 de minute;
Οintre 30 si 60 de minute;
Οpeste 60 de minute.

5.Precizati situatia in care sunteti dumneavoastra, in functie de spatiul unde va
desfasurati antrenamentul :

ΟCu domiciliul în aceeaşi localitatecuClubul Sportiv Scolar ;



ΟCu domiciliul în altă localitate, fac navetă zilnică;
ΟDin alte localităţi , stau în gazdă sau la internat.

6.Precizati modalitatea de deplasare unde va desfasurati antrenamentul :

Ο Deplasare cu mijloc de transport asigurat de școală/primărie;
Ο Deplasare cu alt mijloc de transport (public, personal);
Ο Deplasare pe jos în condiţii bune de acces ;
Ο Deplasare pe jos în condiţiile unor dificultăţi de acces (drum cu pericole, traversare
cale ferata, treceri prin pădure, drum desfundat în condiţii de ploaie sau zăpadă etc.).

7. Atunci când constaţi un aspect negativ, pe care îl comunici directorului sau
profesorului/antrenorului (sau când soliciţi ceva), care sunt, de regulă, efectele
comunicării cu unitatea şcolară?

Ο Aproape întotdeauna am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat;
Ο De regulă am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat; Ο
Câteodată am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat; Ο Foarte rar
sau niciodată nu am putut constata o îmbunătăţire a aspectului  semnalat.

8. Ai făcut, în ultimul an şcolar, propuneri de îmbunătăţire a activităţii din club?

Ο Da
Ο Nu

9. Dacă ai răspuns „da” la întrebarea anterioară, ce s-a întâmplat cu cea mai
recentă propunere făcută?

Ο A fost preluată şi aplicată direct;
Ο Am discutat despre propunere cu alte persoane ( directorul, alte cadre
didactice etc.) şi, apoi, a fost aplicată, total sau parţial;
Ο Am discutat despre propunere cu alte persoane, dar propunerea nu a fost
aplicată;
Ο Nu s-a întâmplat nimic.

10. Bifeaza cel puţin trei evenimente (plăcute sau neplăcute) care s-au întâmplat
înclub în ultima lună:

□ Antrenament;
□ Competitie sportiva;



□Cantonament de pregatire;
□ Discutii neplacute cu cadrul didactic;
□Certuri intre colegi;
□Lovituri sau injurii.

11. Bifeaza competitiile la care ai participat in ultimul an scolar:

□ Competitii amicale;
□Competitii judetene;
□Competitii municipale;
□Competitii nationale;
□Competitii internationale.

12. Bifeaza activităţi derulate în club în ultimele trei luni, la care ai participat,
care s-au referit la comportamente dăunătoare sănătăţii (fumat, consum de
alcool, mâncare nesănătoasă etc.)

□Discutii libere cu profesorul/antrenorul;
□Cercuri organizate de catre club.

13. La câte exerciţii privind comportarea în caz de cutremur, incendiu etc., ai
participat în ultimele 3 luni?

Ο 2 sau mai multe;
Ο 1;
Ο Niciunul;
Ο Nu ştiu.

14. Cum comunici cu profesorul/antrenorul, când este vorba de probleme
personale?
(bifează toate modalităţile pe care le utilizezi):

□ Discuţii informale;
□ Consultaţii individuale;
□ Telefon (inclusiv SMS);
□ Email.

15. Cât de des comunici (utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare
indicate mai sus) cu profesorul/antrenorul, pentru probleme personale?



Ο Zilnic;
Ο Săptămânal;
Ο Lunar;
Ο De 1-3 ori pe semestru;
Ο O dată pe an sau mai rar.

16. Cum comunici cu directorul clubului sau cu alt angajat al şcolii, când este
vorba de probleme personale?
(bifează toate modalităţile pe care le utilizezi)

□ Discuţii informale;
□ Consultaţii individuale;
□ Telefon (inclusiv SMS);
□ Email.

17. Cât de des comunici (utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare
indicate mai sus) cu directorul clubului sau cu alt angajat , pentru probleme
personale?

Ο Zilnic;
Ο Săptămânal;
Ο Lunar;
Ο De 1-3 ori pe semestru;
Ο O dată pe an sau mai rar.

18. Te simţi în siguranţă în incinta clubului, sală de sport, curtea şcolii etc.?

Ο Întotdeauna mă simt în siguranţă;
Ο De cele mai multe ori mă simt în siguranţă;
Ο De cele mai multe ori nu mă simt în siguranţă;
Ο Niciodată nu mă simt în siguranţă.

19. Dar în vecinătatea clubului (inclusiv pe drumul de acasă la club şi înapoi)?

Ο Întotdeauna mă simt în siguranţă;
Ο În general mă simt în siguranţă;
Ο În general nu mă simt în siguranţă;
Ο Niciodată nu mă simt în siguranţă.

20. Cum apreciezi nivelul de curăţenie din club?



Ο Este foarte curat în tot clubul;
Ο În general, clubul este curat;
Ο Clubul este mai degrabă murdar;
Ο Este foarte murdar în tot clubul.

21. Cum apreciezi progresul în dotarea bibliotecii clubului (cărţi, CD-uri, alte
materiale), în acest an şcolar faţă de cel precedent?

Ο Am constatat o îmbunătăţire considerabilă faţă de anul şcolar
trecut; Ο Am constatat anumite îmbunătăţiri faţă de anul şcolar trecut;
Ο Nu am constatat îmbunătăţiri faţă de anul şcolar trecut;
Ο Nu ştiu – nu frecventez biblioteca.

22. Cum apreciezi progresul în dotarea cu calculatoare în acest an şcolar faţă de
cel precedent?

Ο Am constatat o îmbunătăţire considerabilă faţă de anul şcolar
trecut; Ο Am constatat anumite îmbunătăţiri faţă de anul şcolar trecut;
Ο Nu am constatat îmbunătăţiri faţă de anul şcolar trecut;
Ο Nu ştiu.

23. Cât de bine cunoşti modul în care se face evaluarea cadrelor didactice?

Ο Cunosc modul în care se face evaluarea cadrelor didactice, inclusiv
rezultatele evaluării (calificativele obţinute);
Ο Cunosc doar modul în care se face evaluarea, fără a şti
rezultatele; Ο Nu cunosc nici modul în care se face evaluarea şi nici
rezultatele.

24. Ai fost solicitat, în acest an şcolar, să evaluezi cadre didactice din club?

Ο Da
Ο Nu

25. Există, în club, proiecte desfăşurate în parteneriat cu alte şcoli,cluburi
sportive, cu instituţii din comunitate (primărie, bibliotecă, dispensar sau
policlinică, poliţie, etc.) sau cu parteneri străini ?

Ο Da
Ο Nu



Ο Nu ştiu
26. Dacă ai răspuns „Da” la întrebarea anterioară, numeşte cel puţin un proiect
de acest tip:
________

27. Cum răspunde profesorul/antrenorul la cererile tale de ajutor individual în
înţelegerea / aprofundarea celor predate? (bifează câte un răspuns, la fiecare din
punctele a) şi b) de mai jos)

Ο Sunt ajutat ori de câte ori am nevoie;
Ο Sunt ajutat numai dacă întâmpin dificultăţi majore;
Ο Sunt ajutat din când în când, atunci când insist;
Ο Nu am solicitat – nu am avut nevoie de ajutor.

28. În ce măsură eşti satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii
şcolare/activitatii sportive? (prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5
indicând nivelul maxim)

a. Progresul personal realizat în ultimul an şcolar;
b.Baza materială (săli de sport, echipamente sportive,material didactic

etc.);
c. Starea de curăţenie în club;
d. Respectul arătat de personalul clubului;
f. Informaţia primită în privinţa activităţilor desfăşurate în club.

29. Ce disciplina sportiva practicati ?

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


