COLEGIUL AGROINDUSTRIAL ,,GHEORGHE RĂDUCAN’’
din s.Grinăuţi raionul Ocniţa

Comisia pentru Evaluare Internă și Asigurare a Calității
CHESTIONAR Nr.7
(satisfacție elevi)
Pentru îmbunătațirea calitații procesului instructiv-educativ, Comisia pentru Evaluarea Internă şi
Asigurarea Calității din colegiu, vă solicită părerile și sunteți invitați să vi le exprimați. Chestionarele
sunt anonime, iar datele rămân confidenţiale. Vă mulţumim pentru participare şi vă rugăm să
răspundeţi la toate întrebările din chestionar.

1. Care aspect consideri că este pozitiv refiritor la activitatea curentă din colegiu.
o

Cadre didactice bine pregătite

o

Personal auxiliar amabil și prompt

o

Săli de clasă amenajate pe specificul disciplinei de învățământ

o

Laboratoare bine dotate

o

Sală de sport modernă

Altă opţiune .....................................................................
2. Ai acces liber la spațiile educative din colegiu( sala de sport, labotratoare, biblioteca și a.)?
o
o

Da
nu

3.Ce apreciezi în primul rând în colegiul tău ?
o activitatea de predare – învǎţare
o relaţiile cu profesorii
o relaţiile cu colegii
altceva ……………………………………
4.Ce consideri cǎ este important pentru profesori în evaluarea elevilor ?
o iniţiativa
o creativitatea
o logica
o acuratețea informației
o abilitățile de comunicare
altceva …………….
5.Ce te nemulţumeşte în primul rând la colegiu ?
o calitatea predǎrii

o baza materialǎ a şcolii
o regulamentul de ordine interioarǎ
altceva………………………………………
6.Aranjază în ordine crescǎtoare urmǎtoarele cauze ale conflictului elev – profesor:
o evaluarea,
o antipatia faţǎ de obiect,
o antipatia faţǎ de profesor,
o modul de comunicare al profesorului,
o indisciplina.
7. Cum sunt rezolvate aceste conflicte ?
o

elevul este pedepsit ( sancţionat )

o

prin comunicare profesor – elev

o

prin chemarea pǎrinţilor la colegiu

altceva …………………………..
8.Ai fost vreodată intimidat de:
o

Colegii de clasă

o

Profesori

o

Personalul auxiliar

9. În ceea ce priveşte viitorul vostru, ești mulţumit de instruirea pe care o primești în colegiu?
o Da
o nu
10. Precizaţi aspecte care pot fi îmbunătăţite, referitoare la activitatea curentă a colegiului:

..........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Mulțumim pentru conlucrare

