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CHESTIONAR PENTRU  PROFESORI 

 Încercuiți răspunsul corect, în opinia dumneavoastră: 

1. Cum considerați comunicarea profesor-elev în școală? 

a) Toți profesorii comunică foarte bine cu elevii; 

b)  Majoritatea profesorilor comunică foarte bine cu elevii; 

c) Unii profesori comunică foarte bine cu elevii; 

d) Nicun profesor  nu comunică cu elevii. 

2. Pentru atragerea elevilor la școală trebuie să existe o bună comunicarea între 

profeosri și elevi? 

a) Da, este importantă comunicarea profesor-elev; 

b) Da, uneori; 

c) Nu, nu are legătură. 

3. Ce calități trebuie să aibă, după părerea dumneavoastră, un profesor pentru ca 

elevii să fie interesați la ore? 

a) Bună pregătire de specialitate; 

b) Capacitatea de a explica pe înțelesul tuturor elevilor din clasă; 

c)  O fire achilibrată; 

d) Severitate; 

e) Spirit organizatoric; 

f) Umor; 

g) Indulgență; 

h) Punctualitate; 

i) Ținută  îngrijită; 

j) Dragoste și înțelegere față de copii; 

k) Autoritate. 

4. Ce strategii didactice, activități de învățare, considerați, că trebuie să folosească un 

profesor pentru atragerea elevilor la școală? 

a) De participare activă a elevilor la ore; 

b) De învățare prin descoperire; 

c) Expunerea noilor cunoștințe fără a obosi elevii în descoperirea acestora; 

d) De exploatare a aptitudinilor, abilităților precum și a hobby-urilor în distribuirea 

sarcinilor de lucru, temelor pentru acasă; 

e) Utilizarea frecventă și a mijloacelor de învățământ moderne de care elevii sunt atrași ; 

f) Utilizarea numai a metodelor și mijloacelor de învățământ  clasice, deoarece cele 

moderne distrag atenția elevilor de la  subiectul lecției. 

g) Distribuirea sarcinilor de lucru elevilor, în mod egal, la întâmplare pentru ca unii 

elevi să nu se simtă dezavantajați.   

5. Considerați că sistemul de corigențe și repetenție trebuie utilizat cu : 

a)  Scop punitiv 

b)   Scopul acordării  elevului unei a doua șanse. 
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6. Un elev declarat repetent sau corigent, considerați că este mai motivat să vină la 

școală și să învețe? 

a) Da, îotdeauna 

b) Da, uneori. 

c) Nu. Un elev corigent sau repetent se conisderă incapabil să parcurgă traseul 

educaţional oferit. 

7. Pot activitățile extracurriculare să atragă elevii la școală? 

e) Da, întotdeauna; 

f) Da, de cele mai multe ori; 

g) Da, uneori; 

h) Nu. La activitățile extracurriculare participă tot elevii cu rezultate bune la școală. 

8. Credeți că motivarea elevilor către educaţie este direct dependentă de  acomodarea 

stilurilor de predare ale profesorilor la stilurile de învăţare a elevilor? 

a) Da ;                                                                        b) Nu                                                                                              

9. Bifați răspunsul potrivit, în opinia dumneavoastră! Pentru atragerea elevilor la 

școală, este important ca ei: 

 

Afirmația Întotdeauna În majoritatea 

situațiilor 

Uneori  Deloc 

 

Să se simtă în siguranță la 

școală 

    

Să știe că  profesorii/diriginții 

îî ascultă problemele și primesc 

sfaturi, sunt încurujați 

    

Să primească afecțiune ori de 

câte ori au nevoie 

    

Să găsească un climat plăcut în 

școală/clasă 

    

Să știe că atunci când greșesc 

nu sunt pedepsiți drastic și că 

primesc o a doua șansă 

    

 

10. Scrieți, vă rog, o metodă, pe care o folosiți dumneavoastră, de motivare a elevilor 

…………………………………………………………………………………………………

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

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