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CHESTIONAR PENTRU ELEVI                    

 Te rugăm să completezi cu sinceritate acest chestionar! 

1. Bifează răspunsul potrivit, în opinia ta, pentru următoarele afirmaţii: 

Nr. 

crt. 

Afirmația Întotdeauna De cele 

mai multe 

ori 

Uneori  Rareori  Niciodată  

1 Merg la școală pentru 

că îmi place  

     

2 Școala este cel mai 

important factor în 

dezvoltarea mea 

personală, emoțională 

și profesională 

     

3 Cu cât ai mai multe 

studii, cu atât poţi avea 

o slujbă mai bună. 

     

4 Sunt mult mai 

încrezător, dacă învăț 

     

5 Sunt mândru de mine 

când iau note mari 

     

6 Dacă învăț, gândesc 

mai clar, sunt mai 

inventiv 

     

7 La școală aflu lucruri 

noi,  interesante 

     

8  La școală, îmi place 

să-mi petrec timpul cu 

colegii 

     

9 Prefer activitățile 

extrașcolare 

     

10 Sunt conștient că 

reușita în viață depinde 

de reușita școlară 

     

 

2.  Cum apreciezi nivelul motivației tale pentru învățare, pe o scală de la 1 la 10, unde 

1 este nivelul cel mai scăzut, iar 10 este nivelul maxim.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

3. Ce te-ar putea motiva  să înveți mai mult?  Alege trei variante de răspuns. 

 a) programa școlară să fie mai puțin încărcată; 
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 b)  profesorii să predea la nivelul clasei mele, să înțelegem mult mai ușor; 

c) baza materială a școlii modernă; 

d) atmosfera din timpul orelor de curs; 

e) profesori mult mai deschiși la nevoile noastre; 

f) evaluarea profesorilor să fie corectă, obiectivă; 

g) pregătire suplimentară în școală la materiile de examen; 

h) recompense materiale/financiare din partea părinților; 

 i) să se implice mai mult familia în activitățile mele școlare;  

j) altele, de exemplu…………………………………………  

4. Ai o disciplină favorită? Dacă da, alege trei din motivele pentru care ai ales-o! 

a) aflu lucruri interesante; 

b) îmi place să lucrez/învăț la această disciplină; 

c) îmi place cum predă profesorul; 

d) îmi place atmosfera creată de profesor în timpul orei; 

e) îmi plac sarcinile de lucru; 

f) altele, de exemplu………………………………………… 

5. Ai vreun hobby? Dacă da, menționați unul dintre ele în tabelul de mai jos (în coloana în 

care apare ,,da” ). Dacă nu, bifați doar: 

DA NU 

  

  

6.  Îți susțin profesorii interesul tău pentru acel hobby? 

DA NU 

  

 

7. În opinia ta, există și alte modalități de a reuși în viață, în afară de pregătirea școlară 

și profesională? Dacă, da, scrie, cel puțin,  un exemplu de altă modalitate. 
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…………………………………………………………………………………………………

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

 


