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

satisfacția beneficiarilor față de serviciile educaţionale. În acest demers, evaluarea calităţii acestor 

servicii ocupă un loc deosebit de important. În scopul de a realiza o apreciere cât mai obiectivă şi de a 

contribui la îmbunătăţirea serviciilor educaţionale din şcoala dumneavoastră, vă rugăm să aveţi 

amabilitatea de a răspunde următoarelor întrebări. 

 Vă mulţumim pentru participare şi vă asigurăm de confidenţialitatea răspunsurilor! 

 
Legendă:  

* - întrebare obligatorie 

 - alegerea unui singur răspuns 

 - alegerea mai multor răspunsuri 

 

Nivel liceal 

Filieră teoretică/vocaţională 

 

Chestionar pentru cadre didactice 

 

 
1. Sunteți mândru/mândră că faceți parte din comunitatea cadrelor didactice din această școală?* 

( Alegeţi o singură variantă de răspuns). 

 

 În foarte mică măsură 

 În mică măsură 

 În măsură medie 

 În mare măsură 

 În foarte mare măsură 

 

2.  Proiectul de dezvoltare instituţională al  școlii este realist?* ( Alegeţi o singură variantă de răspuns). 

   

 Da 

 Nu 

 

3. Ați fost implicat în definirea strategiei  școlii?*( Alegeţi o singură variantă de răspuns). 

 

 Da 

 Nu 

 

4. Ţintele stabilite în  strategia managerială a  şcolii dvs  sunt relevante şi adecvate prin raportare la 

misiunea şcolii, nevoile de dezvoltare ale organizaţiei şi la cererile comunităţii?*( Alegeţi o singură 

variantă de răspuns). 

 

 În foarte mică măsură 

 În mică măsură 

 În măsură medie 

 În mare măsură 

 În foarte mare măsură 

 

5. Realizarea unei educații de calitate în şcoala dvs.  reprezintă o responsabilitate colectivă (prin  efort 

deliberat, planificat şi susţinut de către toţi angajaţii şcolii)? *( Alegeţi o singură variantă de răspuns). 

 

 În foarte mică măsură 
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 În mică măsură 

 În măsură medie 

 În mare măsură 

 În foarte mare măsură 

 

6. În vederea revizuirii obiectivelor strategice pe termen lung şi a obiectivelor operaţionale pe termen 

scurt, școala se raportează la următoarele categorii de resurse:*(Alegeţi  toate situaţiile care se 

potrivesc.) 

 

 rezultate școlare  

 rata de absobţie a absolvenţilor într-un nivel superior de instruire 

 rata de absorbţie privind  inserția pe piața muncii  

 feedback oferit de elevi 

 feedback oferit de părinți 

 feedback oferit de cadrele didactice 

 comparare cu bune practici oferite de alte școli (”benchmarking”) 

 altele 

 

7. În școala dumneavoastră există preocupare pentru identificarea factorilor care favorizează un 

parcurs şcolar pozitiv şi a celor care generează insuccesul școlar?*( Alegeţi o singură variantă de 

răspuns). 

 

 Da 

 Nu 

 

8. Progresul în implementarea activităților  din şcoală se urmăreşte:* ( Alegeţi o singură variantă de 

răspuns). 

 

 în foarte mică măsură 

 în mică măsură 

 în măsură medie 

 în mare măsură 

 în foarte mare măsură 

 

9. Evaluarea  activităților din şcoală se realizează:* ( Alegeţi o singură variantă de răspuns). 

 

 în foarte mică măsură 

 în mică măsură 

 în măsură medie 

 în mare măsură 

 în foarte mare măsură 

  

10. Abaterile survenite în implementarea activităților propuse  de şcoală sunt corectate:*( Alegeţi o 

singură variantă de răspuns). 

 

 în foarte mică măsură 

 în mică măsură 

 în măsură medie 

 în mare măsură 

 în foarte mare măsură 

 

11. Sunt folosite eficient resursele financiare ale şcolii?*( Alegeţi o singură variantă de răspuns). 
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 În foarte mică măsură 

 În mică măsură 

 În măsură medie 

 În mare măsură 

 În foarte mare măsură 

 

12. Baza materială a școlii este satisfăcătoare pentru realizarea corespunzătoare a activităţilor didactice? 

( Alegeţi o singură variantă de răspuns). 

 În foarte mică măsură 

 În mică măsură 

 În măsură medie 

 În mare măsură 

 În foarte mare măsură 

 

13. Există în şcoală un sistem şi proceduri de asigurare a securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea 

şcolară, în timpul programului?* ( Alegeţi o singură variantă de răspuns). 

 

 Da 

 Nu 

 

14. Există proceduri specifice, asumate la nivelul întregii şcoli, privind gestionarea situaţiilor de criză 

(calamităţi naturale, cutremur, incendiu, etc.)?* ( Alegeţi o singură variantă de răspuns). 

 Da 

 Nu 

 

15. Cunoaşteţi procedurile de asigurare a serviciilor medicale de urgenţă din şcoală dvs.? *( Alegeţi o 

singură variantă de răspuns). 

 

 Da 

 Nu 

 

16.  Principiul transparenţei (concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor, prin 

comunicarea periodică şi adecvată a acestora ) este respectat de conducerea şcolii şi de cadrele 

didactice:( Alegeţi o singură variantă de răspuns). 

 

 în foarte mică măsură 

 în mică măsură 

 în măsură medie 

 în mare măsură 

 în foarte mare măsură 

 

17. Sunteţi informat asupra deciziilor privind încadrarea, durata contractului de muncă, drepturile şi 

obligaţiile ce vă revin ? * 

( Alegeţi o singură variantă de răspuns). 

 

 Da 

 Nu 

 

18. Cunoaşteţi criteriile şi procedura de evaluare anuală a activităţii dumneavoastră?*( Alegeţi o singură 

variantă de răspuns). 

 

 Da 

 Nu 
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19. Cunoaşteţi prevederile Regulamentului Intern de funcţionare ?*( Alegeţi o singură variantă de răspuns). 

 

 În foarte mică măsură 

 În mică măsură 

 În măsură medie 

 În mare măsură 

 În foarte mare măsură 

 

20. Cunoaşteţi activitatea  Comisiei pentru evaluare şi asigurare a calităţii?( Alegeţi o singură variantă de 

răspuns). 

  

 În foarte mică măsură 

 în mică măsură 

 în măsură medie 

 în mare măsură 

 în foarte mare măsură 

 

21.  Cum comunicaţi cu părinţii?*(Alegeţi  toate situaţiile care se potrivesc.) 

  

 Telefonic 

 Şedinţe 

Corespondenţă scrisă 

 Altele 

 

22. Cum comunicaţi cu elevii?*(Alegeţi  toate situaţiile care se potrivesc.) 

 

 Individual 

 În cadrul orelor de dirigenţie 

 Prin avizier 

 Electronic 

 Altele 

 

23. Cum comunicaţi cu colegii?* (Alegeţi  toate situaţiile care se potrivesc.) 

 

 Individual 

 În cadrul ședințelor 

 Prin avizier 

 Electronic 

 Altele 

 

24. Cum comunicaţi cu conducerea şcolii?* (Alegeţi  toate situaţiile care se potrivesc.) 

 

 Individual 

 În cadrul ședințelor 

 Prin avizier 

 Electronic 

 Altele 

 

25. Promovarea ofertei educaţionale a şcolii se face prin: * (Alegeţi  toate situaţiile care se potrivesc.) 

 

 pliante 

 prezentări în școli generale 

 pagina web a şcolii 

 "Ziua porţilor deschise" 

 Târguri de oferte educaționale 

 mass-media 
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 altele 

 

26. Fundamentarea ofertei educaţionale a şcolii a avut în vedere:* (Alegeţi  toate situaţiile care se potrivesc.) 

 

 contextul socio-economic din comunitatea locală şi judeţeană 

 baza materială a şcolii 

 resursa umană a şcolii 

 analiza punctelor tari, a celor slabe, a oportunităţilor şi ameninţărilor 

 structura etnică a populaţiei şcolare 

 

27. Aveţi mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare suficiente pentru disciplina/disciplinele pe care le 

predaţi?*( Alegeţi o singură variantă de răspuns). 

 

 Da 

 Nu 

28. Folosiţi la disciplina pe care o predaţi metode alternative și noile tehnologii informatice?* ( Alegeţi o 

singură variantă de răspuns). 

 

Deloc 

 În mică măsură 

 În măsură medie 

 În mare măsură 

 În foarte mare măsură 

 

29. În şcoală există reţea de calculatoare?* ( Alegeţi o singură variantă de răspuns). 

 

 Da, fară conectare la Internet 

 Da, cu conectare la Internet 

 Nu există 

 

30. Aveți acces la reţeaua de calculatoare pentru documentare şi informare în timpul şi în afara orelor de 

profil din programul şcolar?* ( Alegeţi o singură variantă de răspuns). 

 

 Da 

 Nu 

 

31. Aveţi acces, în interesul unităţii şcolare, la: telefon, fax, copiator, computer cu scanner şi 

imprimantă?* ( Alegeţi o singură variantă de răspuns). 

 

 Da 

 Nu 

 

32. Referitor la  existenţa şi funcţionarea unor parteneriate între furnizorul de educaţie  şi comunitate, 

care afirmaţie este valabilă în cazul şcolii dvs ?*( Alegeţi o singură variantă de răspuns). 

  

 Există doar la nivel scriptic  

 Funcţionează dar nu sunt urmate de   analize ale impactului acestora asupra elevilor 

 Funcţionează  şi  sunt sunt urmate de analize ale impactului acestora asupra elevilor 

 Nu  există 

 Nu ştiu 

 

33. Rezultatele acestor parteneriate sunt cunoscute de părinţi şi comunitatea locală?* ( Alegeţi o singură 

variantă de răspuns). 
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 Deloc 

 În mică măsură 

 În măsură medie 

 În mare măsură 

 În foarte mare măsură 

 

34. Utilizaţi achiziţiile anterioare ale elevilor  în activităţile curriculare şi extracurriculare?( Alegeţi o singură 

variantă de răspuns). 

 

 În  foarte mică măsură 

 În mică măsură 

 În măsură medie 

 În mare măsură 

 În foarte mare măsură 

 

35. Dezvoltaţi elevilor capacitatea de a învăţa din experienţă şi din practică?*( Alegeţi o singură variantă de 

răspuns).  

 

 În  foarte mică măsură 

 În mică măsură 

 În măsură medie 

 În mare măsură 

 În foarte mare măsură 

 

36.  Elevii  cu ritm de învățare mai lent sau mai rapid decât media clasei primesc  sarcini de lucru 

diferențiate?*( Alegeţi o singură variantă de răspuns).  

 

 Deloc 

 În mică măsură 

 În măsură medie 

 În mare măsură 

 În foarte mare măsură 

 

37. Solicitați elevilor sugestii care să contribuie la îmbunătățirea conținuturilor predate?*( Alegeţi o singură 

variantă de răspuns).  

 

 Deloc 

 În mică măsură 

 În măsură medie 

 În mare măsură 

 În foarte mare măsură 

 

 

38. Utilizaţi auxiliare curriculare, echipamente şi materiale de studiu în procesul de predare?* ( Alegeţi o 

singură variantă de răspuns).  

 

 În  foarte mică măsură 

 În mică măsură 

 În măsură medie 

 În mare măsură 

 În foarte mare măsură 

 

39. În procesul didactic utilizaţi autoevaluarea elevilor, evaluarea formativă şi feedback-ul pentru 

optimizarea procesului de învăţare?*( Alegeţi o singură variantă de răspuns).  

  

 Deloc 
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 În mică măsură 

 În măsură medie 

 În mare măsură 

 În foarte mare măsură 

 

 

40. Cum comunicaţi elevilor progresul realizat şi rezultatele şcolare?* (Alegeţi  toate situaţiile care se 

potrivesc.) 

 

 Aprecieri verbale 

 Consemnare în carnetul de note 

 Indirect, prin diriginţi 

 Alte modalităţi 

 

41. Cum comunicaţi părinţilor progresul realizat şi rezultatele şcolare ale copiilor lor?* (Alegeţi  toate 

situaţiile care se potrivesc.) 

 

 Prin întâlniri individuale 

 Consemnare în carnetul de note 

 Şedinţe cu părinţii 

 Corespondenţă scrisă 

 Alte modalităţi 

 

42. Realizaţi revizuirea periodică a Curriculum-ului la decizia şcolii pe baza rezultatelor autoevaluării, ale 

evaluării formative şi sumative?* ( Alegeţi o singură variantă de răspuns).  

 

 Da 

 Nu 

 Nu este cazul 

 

43. Puteţi descrie pentru fiecare clasă (pe care o aveți în încadrare) punctele tari şi slabe privind 

realizarea obiectivelor curriculare?* ( Alegeţi o singură variantă de răspuns).  

 

 În foarte mică măsură 

 În mică măsură 

 În măsură medie 

 În mare măsură 

 În foarte mare măsură 

 

44. Diferențele dintre mediile anilor de studii și rezultatele la bacalaureat înregistrate de elevii şcolii dvs.  

se situează la un nivel acceptabil?* ( Alegeţi o singură variantă de răspuns).  

 

 Da 

 Nu 

 Nu mă interesează 

 

     45. Ați beneficiat de asistență la orele de curs ( raportaţi-vă la un an şcolar) din partea directorului școlii 

sau a responsabilului comisiei metodice din care faceţi parte?*( Alegeţi o singură variantă de răspuns).  

 

 Da 

 Nu 

 

46. Sunteţi implicat şi consultat în planificarea şi realizarea activităţilor extracurriculare ale şcolii 

dumneavoastră? * ( Alegeţi o singură variantă de răspuns). 

 



 
 

8 
 

 Deloc 

 În mică măsură 

 În măsură medie 

 În mare măsură 

 În foarte mare măsură 

 

47. Modalităţile prin care şcoala dvs realizează diseminarea rezultatelor  activităţilor extracurriculare 

sunt: *(Alegeţi  toate situaţiile care se potrivesc.) 

 

 prezentări în Consiliile profesorale 

 postare pe site-ul şcolii 

 afişare  în şcoală 

 şedinţe cu părinţii 

 prezentări în Consiliul elevilor 

 apariţii în presa scrisă şi audio-vizuală 

 altele 

 

 

48. Sunteţi implicat(ă) în proiecte de cercetare ştiinţifică sau de dezvoltare, realizate: * ( Alegeţi o singură 

variantă de răspuns).  

 

 la nivel local 

 la nivel regional 

 la nivel naţional 

 la nivel internaţional 

 nu sunt implicat(a) 

 

49. Aţi avut ocazia de a învăţa de la alţi colegi ( din şcoala dvs sau din alte şcoli, prin   interasistenţe, reflecţie  

şi proiectare în comun a activităţii etc) ? 

( Alegeţi o singură variantă de răspuns).  

 

 Niciodata 

 Rareori 

 Uneori 

 Adesea 

 Foarte des 

 

50. În cadrul activităţilor  metodice desfăşurate la nivelul  comisiilor din şcoala dvs , cadrele didactice 

împărtăşesc liber cunoaşterea şi experienţa lor? ( Alegeţi o singură variantă de răspuns).  

 

 Niciodata 

 Rareori 

 Uneori 

 Adesea 

 Foarte des 

 

51.  Este evaluată eficienţa participării  cadrelor didactice la programele  de dezvoltare profesională? *  

( Alegeţi o singură variantă de răspuns).  

 

 Deloc 

 În mică măsură 

 În măsură medie 

 În mare măsură 

 În foarte mare măsură 
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52. Sunteţi implicat(ă) în obţinerea de sponsorizări pentru diversificarea şi /sau suplimentarea surselor de 

finanţare pentru clasa/şcoala dvs.? * ( Alegeţi o singură variantă de răspuns).  

 

 Da 

 Nu 

53. Sunteți optimist în ceeea ce  privește viitorul școlii dumneavoastră? *( Alegeţi o singură variantă de 

răspuns).  

 

 Deloc 

 În mică măsură 

 În măsură medie 

 În mare măsură 

 În foarte mare măsură 

 

Vă rugăm să completaţi datele de identificare de mai jos: 

Vechimea în  învăţământ:  …………….ani   

Vechimea în  această şcoală  …………….ani        

Modalitatea de încadrare:  

o Titular         

o Suplinitor calificat          

o Suplinitor necalificat     

 

      


