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Chestionar pentru elevi 

Drag elev,  

Noi desfăşurăm autoevaluarea predării şi învăţării în şcoala noastră. Ca să ne ajuţi în evaluare am fi 
foarte recunoscători dacă am şti opinia şi părerile tale cu privire la aspectele din acest chestionar. 

Completarea chestionarului ar solicita 10 sau 15 minute. Am fi foarte recunoscători dacă ai 
completa acest chestionar pînă la data de 25 mai. 

Te informăm de asemenea că poţi completa chestionarul anonim şi că toate răspunsurile 
individuale vor fi confidenţiale. 

Îţi mulţumim foarte mult. 

* Scrie denumirea instituției, localitatea:  ____________________________________________ 

* Scrie clasa în care înveți:  _________________________ 
 

1. Cîți elevi din clasa ta...  Niciunul Unii Mulți Toți 

a) consideră că este important să vină la școală în 
fiecare zi 

    

b) consideră că este important să fie atenţi la 
lecţii 

    

c) consideră că este important să-ţi faci temele     

d) muncesc mult că să primească note bune     

2. La lecții, în clasa ta, cît de des... Niciodată Rareori Uneori 
Aproape 

întotdeauna 

a) te simţi provocat cu sarcini de învăţare mai 
dificile 

    

b) muncești mult ca să te descurci     

c) profesorii tăi îţi pun întrebări dificile la test     

d) profesorii tăi îţi pun întrebări dificile la lecţii     

3. Gîndește-te la lecțiile tale din fiecare luni 
dimineață și spune în ce măsură elevii...  

Niciodată Rareori Uneori 
Aproape 

întotdeauna 

a) lucrează în liniște și calm     

b) ascultă cu atenţie cînd profesorul dă indicaţii 
sau explică ceva 

    

c) respectă regulile de comportament     

d) sunt atenţi atunci cînd trebuie     

e) lucrează cînd trebuie     

f) se comportă bine chiar și atunci cînd profesorul 
nu îi supraveghează 
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4. Gîndește-te la lecțiile tale din fiecare luni 
dimineață și spune în ce măsură ești de acord cu 
afirmațiile..  

Dezacord 
total 

De-
zacord 

De 
acord 

Acord 
total 

a) Eu învăţ mult de la comentariile pe care mi le 
dă profesorul la temele mele 

    

b) Este clar ce trebuie să fac ca să primesc o notă 
mai bună 

    

c) Activităţile pe care le facem la lecţie sunt o 
bună pregătire pentru test 

    

d) Temele pentru acasă mă ajută să învăţ 
materialul nou studiat la lecţie 

    

e) Eu știu ce vrea profesorul meu să învăţ la lecţie     

5. Cîte de mult ești de acord cu următoarele 
afirmații? La lecții, profesorii mei ...  

Dezacord 
total 

De-
zacord 

De 
acord 

Acord 
total 

a) se așteaptă ca elevii să muncească mult     

b) se așteaptă ca eu să fac pe cît de bine pot 
întotdeauna 

    

c) se așteaptă ca eu să învăţ de la colegii mei     

d) se așteaptă ca elevii să devină ginditori și nu 
doar să memoreze informaţii 

    

6. Cît de mult ești de acord cu următoarele 
afirmații? Eu mă simt în siguranță...  

Dezacord 
total 

De-
zacord 

De 
acord 

Acord 
total 

a) în curtea școlii     

b) cînd merg de la lecţii acasă     

c) în coridor, în vestiar, în cantină, la veceu     

d) în sălile de clasă     

7. Cît de mult ești de acord cu următoarele 
afirmații? Elevii în această școală...  

Dezacord 
total 

De-
zacord 

De 
acord 

Acord 
total 

a) ajung să se cunoască bine în timpul lecţiilor     

b) sunt foarte interesaţi să cunoască colegii lor 
de clasă 

    

c) le place să facă activităţi împreună cu colegii 
lor la lecţii 

    

d) ajung să se cunoască foarte bine unul pe altul     

e) le place să lucreze la proiecte împreună la 
lecţii 
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8. Cît de mult ești de acord cu următoarele 
afirmații? Profesorii în această școală...  

Dezacord 
total 

De-
zacord 

De 
acord 

Acord 
total 

a) mă ajută să recuperez materialul cînd nu 
reușesc să înţeleg ceva 

    

b) sunt gata să mă ajute dacă am nevoie sau nu 
reușesc să înţeleg ceva 

    

c) observă dacă întîmpin dificultăţi în a învăţa 
ceva 

    

d) îmi oferă sugestii specifice despre cum să îmi 
îmbunătăţesc rezultatele 

    

e) mă apreciază dacă mă descurc bine la ceva     

f) îmi explică diferit dacă nu înţeleg ceva la lecţii     

g) observă cînd sunt supărat sau mă necăjește 
ceva 

    

9. Cît de mult ești de acord cu următoarele 
afirmații?  

Dezacord 
total 

De-
zacord 

De 
acord 

Acord 
total 

a) Eu învăţ mult la lecţii în această școală     

b) Mă simt în siguranţă și mă împac bine cu 
profesorii din această școală 

    

c) Este cel puţin un adult în această școală căruia 
pot să mă destăinui 

    

d)Profesorii mei întotdeauna ascultă opinia 
elevilor 

    

e) Profesorii mei întotdeauna își respectă 
promisiunile 

    

f) Profesorii mei întotdeauna mă tratează cu 
respect 

    

g) Cînd profesorii mei îmi spun să nu fac ceva, 
știu ca au un motiv bun 

    

h) Lecţiile din această școală mă fac cu adevărat 
să gîndesc 
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10. Cît de mult ești de acord cu următoarele 
afirmații?  

Nu 
știu 

Dezacord 
total 

De-
zacord 

De 
acord 

Acord 
total 

a) Profesorii din această școală utilizează 
experienţele noastre ca să facă învăţarea 
mai plină de sens. 

     

b) Profesorii din această școală pot să 
comunice bine cu diferiţi părinţi și tutori 

 
 

    

c) Această școală îmi oferă o varietate 
suficientă de activităţi, lecţii ca să îmi 
menţină interesul pentru școală 

 
 
 

    

d) Aceste activităţi încurajează elevii să-și 
dezvolte aptitudinile și talentele în afara 
lecţiilor 

     

e) Această școală este curată      

f) Majoritatea profesorilor din această 
școală mă ajută să-mi dezvolt abilităţi de 
muncă ( să-mi fac notiţe, să ţin evidenţa 
temelor pentru acasă) ca să reușesc la 
școală bine. 

     

g) Majoritatea elevilor din această școală 
se respectă reciproc 

     

h) Elevii cu nevoi speciale sunt incluși în 
toate activităţile organizate cu clasa 

     

11. Cît de des sunt următoarele afirmații 
adevărate?  

Niciodată Uneori 
Dese-

ori 
Întotdea-

una 

a) În această școală copiii sunt violenţi cu alţi 
copii 

    

b) În această școală elevii sunt violenţi cu alţi 
elevi din cauza diferenţelor ( greutatea corpului, 
înălţime, venitul familiei, îmbrăcăminte,etc.) 

    

c) În această școală elevii se bat cu alţi elevi     

d) În această școală elevii consumă substanţe 
interzise minorilor( alcool, fumează ţigări, etc.) 

    

e) În această școală sunt grupuri de elevi care se 
ocupă cu furtul, violenţa, consumul de substanţe 
interzise etc. 
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12. Dacă ești elev în cl. 5- 7 , treci peste această 
întrebare, dacă ești în cl. 8 -12, răspunde, te rog 

Dezacord 
total 

De-
zacord 

De 
acord 

Acord 
total 

a) Adulţii din această școală te informează 
periodic despre oportunităţile de continuare a 
studiilor. 

    

b) Adulţii din această școală îţi oferă informaţii 
despre admiterea la studii ( la liceu, 
colegiu,universitate, școală profesională) 

    

13. Alte comentarii, sugestii:     

  

 


