CHESTIONAR DE OPINIE
- pentru elevi –
I.
Nr.

Eşti de acord sau nu cu următoarele afirmaţii?

crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Şcoala este un loc unde mă simt bine.
Şcoala mea este un loc unde îmi fac uşor prieteni.
Majoritatea profesorilor mei mă tratează corect.
Am ales şcoala datorită apropierii de casă.
Am ales şcoala datorită tradiţiei pe care o are, ştiind că îmi va oferi pregătirea

6.
7.
8.
9.
10.

dorită.
Mă simt în siguranţă pe perioada timpului petrecut în şcoală.
Elevii se înţeleg bine cu majoritatea profesorilor.
Majoritatea profesorilor iau în considerare opiniile elevilor.
Dacă am nevoie de ajutor suplimentar, îl voi primi de la profesori.
Cu pregătirea oferită de şcoală, cred că voi reuşi să continui educaţia conform

11.

opţiunii
meledisciplinelor
sau, după caz,
să găsesc
locstabilite
de muncă.
Majoritatea
opţionale
auun
fost
cu consultarea elevilor şi a

12.
13.
14.

părinţilor.
De regulă, elevii utilizează computerul în cadrul orelor de clasă.
Profesorul utilizează computerul în predarea lecţiei.
Orele din aria curriculară ştiinţe se desfăşoară în laboratoare sau cabinete

15.

şcolare.
De regulă, am fost informat la timp de examene, regulamente şi alte aspecte

16.

privitoare
la părinţi
legislaţia
Ştiu că unii
au şcolară.
participat la activităţi de întreţinere, reparaţii, igienizare,

Da

Nu

Da

Nu

procurare de materiale sau la alte activităţi în folosul şcolii.

II.
Nr.
crt.
1.
2.

În ultimele două luni:
Părinţii tăi au fost la şcoală să discute cu profesorii privitor la situaţia ta?
Părinţii tăi au participat la lectorate, şedinţe cu părinţii sau alte activităţi

3.

organizate de şcoală?
Ai participat la activităţi de consiliere şi orientare organizate cu participarea

4.
5.

unor
invitaţi din
afara şcolii?
Ai participat
la activităţi
extraşcolare?
Tu sau colegii tăi aţi participat la ore suplimentare organizate pentru

6.

recuperarea
rămânerilor
urmă la diferite
discipline? organizate în vederea
Tu sau colegii
tăi aţi în
participat
la ore suplimentare
pregătirii pentru examenele finale sau pentru olimpiade / concursuri?

III.
Nr.

Pentru a obţine rezultate bune trebuie:

crt.
1.
2.
3.
4.

să am talent / abilităţi native;
să arăt bine;
să studiez mult;
să memorez informaţiile din manual sau notiţe.

Da

IV. Alege trei dintre activităţile enumerate mai jos pe care le preferi pentru petrecerea
timpului
liber:
1) să mă uit la televizor sau să vizionez casete video;
2) jocuri pe calculator;
3) să particip la competiţiile sportive din şcoală;
4) navigare pe Internet;
5) jocuri, petreceri sau discuţii cu prietenii;
6) să prestez activităţi în gospodărie;
7) să mă implic în activitatea cercurilor tehnico-ştiinţifice din şcoală;
8) să fac sport individual;
9) petreceri în discotecă;
10) să citesc cărţi;
11) să citesc reviste/ziare;
12) să particip la activităţi organizate de şcoală

Nu

