
COMISIA PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 

CHESTIONAR CADRE DIDACTICE 

 

1. Cunoaşteţi misiunea, viziunea și țintele stategice  ale  şcolii in care lucrati? 
a) Deloc b) în mică măsură  c)suficient d) în mare măsură e) foarte bine 

2. Cunoasteti PAS-ul/ PDI-ul scolii? Sunteţi consultat la revizuirea PAS/PDI? 
a) Deloc b) în mică măsură c) suficient d) în mare măsură e) foarte bine 
 
 
3. Consideraţi că ţintele stabilite prin PAS/PDI sunt relevante şi adecvate şcolii dvs.?  

a) da  
b) nu  

 
4. Sunteti consultati in privinta intocmirii si utilizarii bugetului de venituri si cheltuieli a scolii, cum?  
a) Deloc b) în mică măsură  c)suficient d) în mare măsură e) foarte bine 

 
5. Cunoasteti prevederile regulamentului intern de funcţionare ? Ati fost consultat la intocmirea lui? 
a) Deloc b) în mică măsură c) suficient d) în mare măsură e) foarte bine 
 
6. Cunoaşteţi atribuţiile suplimentare cuprinse în fisa postului dv.?  

a) da  
b) nu  

Enumeraţi:…………………………………………………………………………………..………  
 
7. Cum primiţi informaţii în şcoala dvs.? Precizaţi 2 modalităţi prin care sunteţi informat:   
............................................................................................................................................................. 

   
8 a.Cum comunicaţi cu părinţii:   

a) Telefonic   
b) Şedinţe   
c) Corespondenţă scrisă   
d) Alte activităţi  

 

8 b Cum comunicaţi cu elevii:  
a) Individual  

b) În cadrul orelor de dirigenţie   
c) Prin avizier   
d) Electronic   
e) Altele  

  
8 c Cum comunicaţi cu colegii: 

a) Individual   
b) În cadrul şedinţelor  

c) Prin avizier   
d) Electronic   
e) Altele  

 

8 d Cum comunicaţi cu conducerea şcolii:  
a) Individual   
b) În cadrul şedinţelor   
c) Prin avizier  

d) Electronic   
e) Alte modalităţi  

 

  



9a Cum se face promovarea ofertei educaţionale a scolii ? 

a) Pliante   
b) Prezentări în unităţi şcolare   
c) Pagina web a şcolii   
d) Târguri educaţionale   
e) Ziua porţilor deschise  
f) Prin mass-media   
g) Alte modalităţi  

  
9 b Cine face promovarea ofertei educaţionale a scolii ?  

a) Directorii   
b) Profesorii  
c) Elevii  
d) Părinţii   
e) Mass-media  

f) Alte modalităţi  
 
10. Sunteti informat despre recrutare, selecţie, normare, utilizare, stimulare, disponibilizare resurselor umane 
pentru scoala? Cum?   
a) da  
b) nu  
………………………………………………………………………………………………………… 
  
11. Cunoasteti  procedurilor de asigurare a serviciilor medicale de urgenţă din scoala dv.?  
a) Deloc    b) în mică măsură          c) suficient     d) în mare măsură e) foarte bine 

 
12. Exista in scoala un sistem şi procedurilor de asigurare a securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea 
şcolară, în timpul programului?  

a) da b) nu 

  
13. Cunoasteti existenţa unor proceduri specifice asumate de către toţi cei implicaţi în activitatea unităţii de 
învăţământ, privind gestionarea situaţiilor de criza ?  

a) da b) nu 

  
14. Aveti mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare suficiente pentru disciplina/disciplinele pe 
care le predati ?  
                      a) da          b) nu  

 

15. In scoala exista retea de calculatoare? Sunt conectate la internet?  
a) da               b) nu 

 
16. Folositi la disciplina pe care o predati tehnologii informatice si de comunicare  ?  
a) Deloc b) în mică măsură   c) suficient     d) în mare măsură e) foarte bine 

 
17. Aveti acces la reţeaua de calculatoare, pentru documentare şi informare în timpul şi în afara orelor 
de profil din programul şcolar ?. 

a) da                b) nu  

 
18. Aveti acces, în interesul unităţii şcolare, la: telefon, fax, copiator, computer cu scanner şi 
imprimantă ?  

a) da                 b) nu  

 
19. Cunoaşteţi criteriile de evaluare anuală a activităţii dvs.? Dacă da, exprimaţi-vă opinia în legătură cu 
acestea şi cu procedura de stabilire a calificativului anual.  

a) da                b) nu   
………………………………………………………………………………………………………… 

   
20. Ce stiti despre existenţa şi funcţionarea unor parteneriate  intre scoala dv. si comunitate?   
a) există şi funcționează:  

b) nu există:  
c) nu știu  



 
21. Se face diseminarea rezultatelor acestor parteneriate? 

a) Deloc 
b) în mică 
măsură c) suficient d) în mare măsură e) foarte bine 

 
22. Utilizati auxiliarele curriculare, echipamentelor şi materiale de studiu in procesul de predare? 

a) Deloc 
b) în mică 
măsură c) suficient   d) în mare măsură e) foarte bine 

23. In procesul didactic utilizati autoevaluarea elevilor,  evaluarea formativa şi feedback-ul pentru optimizarea 
procesului de învăţare? 

a) Deloc 

b) în mică 

măsură c) suficient d) în mare măsură e) foarte bine 

 
24. Aplicati in activitatea de predare programe de educaţie diferenţiată?  
a) permanent 
b) ocazional   
c) în funcţie de necesităţi  

 
25. Utilizaţi  planuri remediale privind progresul şi dezvoltarea elevilor?  
a) ocazional   
b) frecvent   
c) niciodată  
 
26 a  Cum comunicati elevilor progresul realizat şi rezultatele şcolare?  
a) aprecieri verbale  

b) consemnare în carnetul de note   
c) indirect, prin diriginţi   
d) alte modalităţi …………………………….  
 
26 b  Cum comunicati părinţilor  progresul realizat şi rezultatele lor şcolare ale copiilor lor?  
a) întălniri individuale   
b) şedinţe cu părinţii   
c) electronic   
d) corespondenţă scrisă  
e) prin carnetul de note  

 
27. Realizati revizuirea periodică a CDS-ului/ CDL-ului pe baza rezultatelor autoevaluării, ale evaluării 
formative si summative ? 
a) da   
b) nu  

 
28. Sunteti implicaţi şi consultaţi in planificarea si realizarea activitatilor extracurriculare 
ale scolii dv.? a) Deloc b) în mică măsură c) suficient d) în mare măsură e) foarte bine  
 
29. Sunteti implicat (a ) in proiecte de cercetare ştiinţifică sau de dezvoltare, realizate   

a) la nivel local  
b) regional  

c) national   
d) international   
e) nu  

 

 

 

30. Participati la activitatile din cadrul catedrei/ cercului metodic/comisiei dirigintilor?   
a) Deloc      b) în mică măsură         c) suficient d) în mare măsură e) foarte bine 

31. Sunteţi preocupaţi de formarea continuă şi de dezvoltarea carierei ?  

Sunteti interesat de cursuri de perfectionare?   
a) Deloc           b) în mică măsură         c) suficient d) în mare măsură e) foarte bine 

 



32. Sunteti implicat ( a) in obtinerea de sponsorizari pentru diversificarea şi /sau suplimentarea surselor de 
finanţare pentru clasa/scoala dv.? 
a) da  
b) nu  
 

33. Cunoasteti rolul CEAC si modul de functionare?  
a) Deloc             b) în mică măsură        c) suficient d) în mare măsură e) foarte bine 

34. Participati la procesul decizional derulat la nivelul unităţii de învăţământ.? 
a) Deloc          b) în mică măsură          c) suficient d) în mare măsură e) foarte bine 

35. Vă implicaţi în vreun fel în viaţa şcolii? Dacă da, exemplificaţi  
a) Deloc          b) în mică măsură           c) suficient d) în mare măsură e) foarte bine 

36. În ce măsură cunoaşteţi activităţile desfăşurate de colegi?  
a) Deloc          b) în mică măsură           c) suficient d) în mare măsură e) foarte bine 

Daţi trei exemple:   
 
37. Aplicaţi metodologii didactice centrate pe educabili? 
a) Deloc        b) în mică măsură          c) suficient d) în mare măsură e) foarte bine 

38. Verificaţi achiziţiile anterioare ale educabililor?  
a) Deloc         b) în mică măsură         c) suficient d) în mare măsură e) foarte bine 

39. Dezvoltaţi elevilor capacitatea de a învăţa din experienţă şi din practică? 
a) Deloc         b) în mică măsură          c) suficient d) în mare măsură e) foarte bine 

 
40. Puteţi descrie pentru fiecare elev şi pentru fiecare clasă punctele tari şi slabe privind realizarea 
obiectivelor curriculare? 
a) Deloc         b) în mică măsură           c) suficient         d) în mare măsură             e) foarte bine 

 
41. Aţi mai completat astfel de chestionare?  
                         a) da                          b) nu  
 
42. Cunoaşteţi procedurile de:   
a) comunicare,   
b) raportare,  
c) decizie,  

d) evaluare,   
e) monitorizare  
f) control al documentelor   
Bifaţi una sau mai multe variante 
 
43. Ce vă place cel mai mult în şcoala dvs.?  

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………  
 
44. Ce aţi schimba în şcoală dacă aţi avea posibilitatea?  

…………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………..…………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  

 

Va multumim pentru colaborare! 
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