
 
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar este preocupată de satisfacția beneficiarilor 

de servicii educaţionale . În acest demers, evaluarea calităţii acestor servicii ocupă un loc deosebit de important.  

Prin prezentul chestionar suntem interesaţi să aflăm opinia ta privind şcoala în care înveţi. Părerile tale sunt foarte 

importante pentru noi şi te invităm să le exprimi.Te asigurăm că  răspunsurile  sunt strict confidenţiale. Îţi mulţumim 

pentru participare şi te rugăm să răspunzi la toate întrebările din chestionar.   

 

 

Legendă:  

* - întrebare obligatorie 

 - alegerea unui singur răspuns 

 - alegerea mai multor răspunsuri 
Nivel liceal 

Filieră teoretică/vocaţională 

Chestionar de satisfacție pentru elevi 

1. Care este motivul pentru care frecventezi cursurile acestei şcoli?* 

(Bifează toate situaţiile care se potrivesc.) 

 

 Pentru  profilul şi specializarea oferite de școală 

 Pentru  încrederea în colectivul de cadre didactice şi garanţia unor rezultate bune 

 Urmare a distribuţiei computerizate   

 A fost dorinţa părinţilor 

  Altele  

 

2. Anterior înscrierii la aceasta școală, te-ai informat despre oferta educaţională a acesteia (spaţii, 

profesori, opţionale, proiecte/parteneriate, rezultate )  din următoarele surse:*  

(Bifează toate situaţiile care se potrivesc.) 

 

 afişajul din şcoală 

              de pe site-ul şcolii 

   din ziare şi de la TV 

   de la cunoştinţe 

   de la foşti elevi 

 nu m-am informat, am ajuns din întâmplare 

 altele 

 

3. Îţi place cum se desfăşoară orele de curs în şcoala ta?* 

(Bifează o singură variantă.)  

 

  Da 

  Nu 

 

4. Şcoala în care ești elev încurajează obţinerea performanţelor, dezvoltarea talentelor ?* 

(Bifează o singură variantă.)  

 

  În foarte mică măsură 

  În mică măsură 

  În măsură potrivită 

  În mare măsură 

  În foarte mare măsură 

 

5. Cunoști prevederile Regulamentului Intern al şcolii?* 
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(Bifează o singură variantă.)  

 

  Da 

  Nu 

 

6. Dacă ai răspuns "Da" la întrebarea anterioară, precizează în ce măsură în şcoală sunt  respectate  

prevederile acestuia: 

(Bifează o singură variantă.)  

 

  În foarte mică măsură 

  În mică măsură 

  În măsură potrivită 

  În mare măsură 

  În foarte mare măsură 

 

7. Misiunea și viziunea școlii  sunt afişate în şcoală ( şi/sau postate pe site-ul şcolii)? 

(Bifează o singură variantă.)  

  

 Da 

  Nu 

 Nu ştiu 

 

 

8. Te simţi în siguranţă la şcoală?* 

(Bifează o singură variantă.)  

 

  Da 

  Nu 

 

9. Ești mulţumit de  nivelul de curăţenie din şcoală?* 

(Bifează o singură variantă.)  

 

 În foarte mică măsură 

  În mică măsură 

  În măsură potrivită 

  În mare măsură 

  În foarte mare măsură 

 

10. În ce măsură știi cum să procedezi în cazul unei situații medicale de urgență?* 

(Bifează o singură variantă.)  

 

 În foarte mică măsură 

  În mică măsură 

  În măsură potrivită 

  În mare măsură 

  În foarte mare măsură 

 

11. Ai participat la un exerciţiu de evacuare în caz de incendiu sau cutremur?* 

(Bifează o singură variantă.)  

 

  Da, în fiecare semestru 

  Da, o dată pe an 

  Da, o singură dată de când sunt elev al acestei școli 

  Niciodată 

 

12. Ai fost instruit cu privire la normele de protecţia muncii în clasă, laboratoare?* 

(Bifează o singură variantă.)  
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 Da, în fiecare semestru 

 Da, în fiecare an 

 Niciodată 

 

13. Ești mulţumit de  nivelul dotărilor materiale din şcoală?* 

(Bifează o singură variantă.)  

 

 În foarte mică măsură 

  În mică măsură 

  În măsură potrivită 

  În mare măsură 

  În foarte mare măsură 

 

14. Se respectă orarul pe care l-ai primit?* 

(Bifează o singură variantă.)  

 

  Da  

  Nu 

 

15. Sarcinile şcolare sunt activităţi interesante, atractive pentru tine?* 

(Bifează o singură variantă.)  

 

 În foarte mică măsură 

  În mică măsură 

  În măsură potrivită 

  În mare măsură 

  În foarte mare măsură 

 

16. Folosești noţiunile învăţate în situaţii obişnuite de viață?* 

(Bifează o singură variantă.)  

 

În foarte mică măsură 

  În mică măsură 

  În măsură potrivită 

  În mare măsură 

  În foarte mare măsură 

 

17. Aţi sesizat la profesorii voştri tendinţa de marginalizare a unor elevi pe criterii  sociale ,de apartenenţă la 

un anumit grup etnic sau la o anumită religie?  

(Bifează o singură variantă.)  

 

 Da 

  Nu 

 

18. În cadrul orelor ai avut ocazia să îți afirmi ideile/ punctele de vedere proprii?* 

 

  Da 

  Nu 

 

19. Ai avut ocazia să îți revizuiești munca pe baza  sugestiilor/recomandărilor făcute de profesor sau 

colegi?* 

(Bifează o singură variantă.)  

 

 Da 

  Nu 
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20. Ţi-a dat profesorul libertatea de a-ţi organiza propriul plan de lucru?* 

(Bifează o singură variantă.)  

 

 În foarte mică măsură 

  În mică măsură 

  În măsură potrivită 

  În mare măsură 

  În foarte mare măsură 

 

21. Profesorii tăi folosesc la ore şi alte materiale în afară de manual, tablă şi cretă?*  

(Bifează o singură variantă.)  

 

 În foarte mică măsură 

  În mică măsură 

  În măsură potrivită 

  În mare măsură 

  În foarte mare măsură 

 

22. Organizează şcoala ta activităţi de  sprijin suplimentar la învăţătură (ex:  pentru clarificarea unor 

aspecte neînţelese din timpul orei,  în vederea pregătirii examenului de bacalauareat, a concursurilor 

şcolare etc)? 

(Bifează o singură variantă.)  

 

 Da 

  Nu 

 Nu ştiu 

 

  

23. Profesorii tăi ţi-au explicat  criteriile folosite pentru evaluare (teză, lucrări de control, ascultare orală)?* 

(Bifează o singură variantă.)  

 
Da, toţi profesorii 

Da, majoritatea profesorilor 

Da, doar unii profesori 

Nu, niciun profesor  

24. Ai dat teste iniţiale?* 

(Bifează o singură variantă.)  

 

 Da, la toate obiectele 

  Da, la majoritatea obiectelor 

  Nu, nu am dat teste inițiale 

 

25. Notele pe care le obţii sunt anunţate:* 

(Bifează o singură variantă.)  

 

 imediat 

 la finalul săptămânii 

 la finalul lunii 

 la finalul semestrului 

 

26. Ai fost pus în situația de a te autoevalua prin notă?* 

(Bifează o singură variantă.)  

 

 Da 

 Nu 
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27. Ai carnet de elev?* 

(Bifează o singură variantă.)  

  

 Da 

  Nu 

 

28. Dacă ai răspuns "Da" la întrebarea anterioară, este carnetul tău de elev completat cu notele / mediile pe care 

le-ai obţinut pe parcursul semestrului/anului?  

(Bifează o singură variantă.)  

 

 Da 

  Nu 

  Parțial 

 

29. În ce măsură ești satisfăcut de comunicarea cu dirigintele clasei?*  

(Bifează o singură variantă.)  

 

 În foarte mică măsură 

  În mică măsură 

  În măsură potrivită 

  În mare măsură 

  În foarte mare măsură 

 

30. Dirigintele şi profesorii şcolii te-au susţinut în dezvoltarea personală şi în afara orelor de curs?*  
(Bifează o singură variantă.) 

 

 În foarte mică măsură 

  În mică măsură 

  În măsură potrivită 

  În mare măsură 

  În foarte mare măsură 

 

31. Consiliul elevilor se întrunește:* 

(Bifează o singură variantă.)   

 

 bilunar 

  lunar 

  niciodată 

  nu știu 

  

32. Referitor la activităţile extrașcolare organizate de şcoala ta, poţi afirma că:*  

(Bifează o singură variantă.)   

 

 sunt stabilite de comun acord între elevi şi profesori 

  conţinutul şi organizarea acestora sunt impuse 

 participarea este obligatorie 

au impact pozitiv asupra elevilor 

 sunt pierdere de timp 

 după încheierea activităţii, profesorii sunt interesaţi să afle dacă elevilor le-a plăcut sau nu activitatea 

sunt aproape inexistente 

 

 

33. Şcoala în care înveţi este implicată în proiecte locale, naţionale sau internaţionale?*  

(Bifează o singură variantă.)   

 

 Da 

  Nu 
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  Nu știu 

 

34. Ai participat la activităţi destinate promovării unui stil de viaţă sănătos, organizate de şcoala ta? 

(Bifează o singură variantă.)   

 

 Da 

  Nu 

 

35. În ce măsură ești satisfăcut de comunicarea  ta şi a colegilor tăi cu conducerea școlii?* 
(Bifează o singură variantă.)   

  

 În foarte mică măsură 

  În mică măsură 

  În măsură potrivită 

  În mare măsură 

  În foarte mare măsură 

 

36. Au primit părinţii tăi acasă vreo adresă / scrisoare de la şcoală?*  

(Bifează o singură variantă.)   

 

 Da 

  Nu 

  Nu știu 

 

37. Dacă ai răspuns "Da" la întrebarea anterioară, conţinutul adresei / scrisorii se referea la: 

(Bifează toate situaţiile care se potrivesc.) 

 

 felicitări pentru rezultatele foarte bune pe care le-ai avut la învățătură 

 invitație la ședința cu părinții 

 sancțiune primită 

 altele 

 

38. Părinţii tăi vin la şcoală:* 

(Bifează o singură variantă.)   

 

 o dată pe an 

  o dată pe semestru 

  o dată pe lună 

 o dată pe săptămână 

 ori de câte ori este nevoie 

 niciodată 

 

39. Părinţii tăi au participat la vreo activitate organizată de şcoală, alta decât şedinţele cu părinţii?* 

(Bifează o singură variantă.)   

 

 Da 

  Nu 

 

40. Consideri  că şcoala în care înveţi îți asigură cadrul pentru succes, în acord cu aşteptările tale?* 

(Bifează o singură variantă.)   

 

 În foarte mică măsură 

  În mică măsură 

  În măsură potrivită 

  În mare măsură 

  În foarte mare măsură 
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Clasa :*  

 a IX-a  

 a X-a 

 a XI-a 

 a XII-a 

a XIII-a  

 

Gen: *  

Feminin 

Masculin 

 

 

 

 

 

 

 


