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Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Baia Sprie 
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
An şcolar: 2019 – 2020 

 

CHESTIONAR 

PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE AL ELEVILOR FAŢĂ DE ŞCOALĂ 

Varsta ……ani; 

Nivel de învăţământ:     □ Gimnaziu        □ Liceu      □ Profesională 

 

1. Ce atitudine ai faţă de şcoala în care înveti? 

□  Pozitivă □  Negativă 
 

2. Faptul că eşti elev al acestei şcoli: 

□ te face să ai un sentiment de mândrie; 

□ nu te face neapărat mândru, dar îţi place; 

□ îţi este indiferent; 

□ îţi displace. 
 

3. Care dintre următoarele situaţii îţi oferă un sentiment de mândrie faţă de şcoala ta? 

□ renumele în comunitate; 

□ aspectul clădirii; 

□ aspectul interior (clase, curăţenie); 

□ uniforma; 

□ baza materială; 

□ profesorii; 

□ participarea la competiţii şi concursuri şcolare; 

□ implicarea în deciziile şcolii; 

□ căpătarea unei bune instruiri; 

□ apartenenţa la un grup de prieteni din aceeaşi şcoală; 

□ implicarea în proiecte 
 

4. Care dintre următoarele situaţii te nemulţumesc în legătură cu şcoala ta? 

□ baza materială; 

□ aspectul clădirii; 

□ aspectul interior (clase, curăţenie); 

□ uniforma; 

□ profesorii; 

□ orarul; 

□ lipsa competiţiilor şi a concursurilor şcolare; 

□ neimplicarea în deciziile şcolii; 

□ dobândirea unui bagaj de cunoştinţe insuficient; 

□ neînţelegerile cu colegii; 

□ neimplicarea în proiecte 
 

5. Ce consideri că este esenţial să-ţi ofere şcoala pentru o bună pregătire: 

□ baza materială modernă; 

□ manuale; 

□ profesori bine pregătiţi; 

□ securitate; 

□ proiecte; 

□ competiţii şi concursuri şcolare; 
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6. Care crezi că sunt atributele esenţiale ale unui profesor bun? Fă un top 3 3 al acestor 

atribute! 

□ buna pregătire de specialitate; 

□ buna comunicare cu elevii; 

□ severitatea; 

□ indulgenţa; 

□ autoritatea; 

□ punctualitatea; 

□ imaginaţia; 

□ seriozitatea; 

□ simţul umorului; 

 

7. Ce te nemulţumeşte cel mai mult la nivelul colectivului de profesori ai clasei: 

□ vă tratează cu superioritate; 

□ fac discriminări între elevi; 

□ nu vă oferă ocazia să vă exprimaţi liber; 

□ vorbesc urât cu elevii; 

□ nu parcurg materia; 

□ întârzie la ore; 

□ nu se impun la ore; 

□ sunt mereu nervoşi/încruntaţi. 
 

 

 

8. Care crezi că sunt punctele slabe ale şcolii tale în raport cu alte instituţii de învăţământ din 

oraş? Fă un top 3 al punctelor slabe! 

□ profesorii nepregătiţi; 

□ profesorii prea severi; 

□ profesorii prea indulgenţi; 

□ profesorii care întârzie la ore; 

□ orarul de dupămasă; 

□ indisciplina; 

□ lipsa de curăţenie; 

□ spaţii insuficiente; 

□ lipsa de securitate; 
□ dotarea insuficientă; 

□ aspect exterior; 

□ aspect interior; 

□ lipsa proiectelor în care elevii să fie implicaţi; 

□ altul : .............................................................................................................. 

TOP 3 

Locul1................................... 

Locul2................................... 

 

Locul3................................... 

TOP 3          

Locul1................................... 

Locul2................................... 

 

Locul3................................... 
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Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Baia Sprie 
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
An şcolar: 2019 – 2020 
 

CHESTIONAR 

PRIVIND GRADUL DE SATISFACŢIE AL PĂRINŢILOR FAŢĂ DE ŞCOALĂ 

 

Nivel de învăţământ:     □ Gimnaziu        □ Liceu      □ Profesională 

 
1. Care dintre următoarele situaţii vă oferă un sentiment de satisfacţie faţă de şcoala pe 

care o urmează copilul dvs. ? 

□ renumele în comunitate; 

□ aspectul clădirii; 

□ aspectul interior (clase, curăţenie); 

□ uniforma; 

□ baza materială; 

□ profesorii; 

□ participarea la competiţii şi concursuri şcolare; 

□ implicarea în deciziile şcolii; 

□ căpătarea unei bune instruiri; 

□ apartenenţa la un grup de prieteni din aceeaşi şcoală; 

□ implicarea în proiecte 

 

2. Care dintre următoarele situaţii vă nemulţumesc în legătură cu şcoala pe care o 
urmează copilul dvs.? 

□ baza materială; 

□ aspectul clădirii; 

□ aspectul interior (clase, curăţenie); 

□ uniforma; 

□ profesorii; 

□ orarul; 

□ lipsa competiţiilor şi a concursurilor şcolare; 

□ neimplicarea în deciziile şcolii; 

□ dobândirea unui bagaj de cunoştinţe insuficient; 

□ neînţelegerile cu colegii; 

□ neimplicarea în proiecte. 

□ alte : ......................................................................................... 

 

5. Ce consideraţi că este esenţial să-i ofere şcoala copilului dvs. pentru o bună pregătire: 

□ baza materială modernă; 

□ manuale; 

□ profesori bine pregătiţi; 

□ securitate; 

□ proiecte; 

□ stricteţe (regulament, uniforme, disciplină); 

□ lejeritate (fără uniforme, întârzierea permisă, acces neîngrădit în şcoală); 

□ competiţii şi concursuri şcolare; 

□ alte : .........................................................................................
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6. Care credeţi că sunt atributele esenţiale ale unui profesor bun? Faceţi un top 3 al acestor 

atribute! 

□ buna pregătire de specialitate; 

□ buna comunicare cu elevii; 

□ severitatea; 

□ indulgenţa; 

□ autoritatea; 

□ punctualitatea; 

□ imaginaţia; 

□ seriozitatea; 

□ simţul umorului; 

□ alte : ......................................................................................... 

 

7. Ce vă nemulţumeşte cel mai mult la nivelul colectivului de profesori ai clasei: 

□ îi tratează cu superioritate; 

□ fac discriminări între elevi; 

□ nu le oferă ocazia să se exprime liber; 

□ vorbesc urât cu elevii; 

□ nu parcurg materia; 

□ întârzie la ore; 

□ nu se impun la ore; 

□ sunt mereu nervoşi/încruntaţi. 

□ alte : ......................................................................................... 

 

8. Care credeţi că sunt punctele slabe ale şcolii în raport cu alte instituţii de învăţământ din 

oraş? Faceţi un top 3 al punctelor slabe! 

□ profesorii nepregătiţi; 

□ profesorii prea severi; 

□ profesorii prea indulgenţi; 

□ profesorii care întârzie la ore; 

□ orarul de dupămasă; 

□ indisciplina; 

□ lipsa de curăţenie; 

□ spaţii insuficiente; 

□ lipsa de securitate; 
□ dotarea insuficientă; 

□ aspect exterior; 

□ aspect interior; 

□ lipsa proiectelor în care elevii să fie implicaţi; 

□ altul : .............................................................................................................. 

TOP 3 

Locul1................................... 

Locul2................................... 

 

Locul3................................... 

TOP 3          

Locul1................................... 

Locul2................................... 

 

Locul3................................... 
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