CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ NEAMȚ
Vă rugăm să răspundeți cu sinceritate deoarece rezultatele acestui chestionar
ne vor ajuta să identificăm nevoile dumneavoastră de formare.
Chestionarul este anonim!

CHESTIONAR CADRE DIDACTICE
Ce înseamnă pentru dumneavoastră succesul în cariera didactică?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
1. Pregătirea iniţială:
a. Studii universitare de lungă durată
b. Studii universitare de scurtă durată
c. Alte situaţii....................................
2. Specializări ulterioare (se va bifa cea mai înaltă):
a. Masterat în domeniul specializării
b. Masterat în domeniul științelor educației
c. Doctorat în domeniul specializării
d. Doctorat în domeniul științelor educației
e. A doua instituție de învățământ superior absolvită sau reconversie profesională
f. Fără specializări ulterioare
g. Alte situații...............................................................
3. Activități desfășurate / Discipline predate din următoarele arii curriculare:
a. Învățământ preșcolar
b. Limbă și comunicare
c. Matematică și științe
d. Tehnologii
e. Om și societate
f. CJAPP/Cabinete de asistență psihopedagogică/Cabinete de logopedie
g. Arte
h. Educație fizică și sport
i. Învățământ special
j. Activități extracurriculare din palate și cluburi ale copiilor
4.

Cursuri de formare continuă autorizate absolvite:
a. În cadrul programelor POSDRU (locale și naționale)
b. Mobilități individuale în cadrul programelor Phare TVET, Comenius, Leonardo da Vinci etc)
c. Prin intermediul Casei Corpului Didactic
d. Alte programe de formare autorizate (ex. Universităţi, furnizori autorizaţi CNFP sau CNFPA etc)
.........................................................................................................................................................
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5. Considerați că formarea inițială a cadrelor didactice reprezintă o primă etapă într-un proces de
formare și dezvoltare profesională continuă?
a. Da
b. Nu
c. Nu știu
6. Considerați că formarea inițială este orientată spre dezvoltarea competențelor viitoarei profesii?
(competențe manageriale, psihopedagogice, de specialitate):
a. Da
b. Nu
c. Nu știu
7. Credeți că, în formarea inițială a cadrelor didactice, sunt utilizate cursuri centrate pe rezolvare de
probleme ce pot apărea ulterior în activitatea didactică, alături de cursuri centrate pe specialitate?
a. Da
b. Nu
c. Nu știu
8. În pregătirea pentru
psihopedagogică?
a. Da
b. Nu
c. Nu știu

obținerea

gradelor

didactice

considerați

suficientă

componenta

9. În ce măsură credeţi că pregătirea dumneavoastră profesională actuală corespunde cerinţelor
prezente şi viitoare ale profesiei de dascăl?
*Notă: Notaţi prin bifare în căsuţa corespunzătoare, conform opiniei dumneavoastră, nivelul de realizare pe baza unei scale pentru
care 1=în foarte mică măsură iar 5=în cea mai mare măsură

10. Numiţi o realizare/performanţă reprezentativă pentru activitatea dumneavoastră profesională:
____________________________________________________________________________________
11. În ce măsură credeţi că pregătirea continuă vă asigură succesul în activitatea profesională şi
dezvoltarea unei carierei în învăţământ ?
*Notă: Notaţi prin bifare în căsuţa corespunzătoare, conform opiniei dumneavoastră, nivelul de realizare pe baza unei scale pentru care 1=în
foarte mică măsură iar 5=în cea mai mare măsură

12. Acordaţi în mod constant timp pentru pregătirea dumneavoastră profesională ?
a.Da
b. Nu
c. Nu știu
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13. Acordați o notă de la 1 la 5 accesului cadrelor didactice la programele de formare continuă? *
*Notă: Notaţi prin bifare în căsuţa corespunzătoare, conform opiniei dumneavoastră, nivelul de realizare pe baza unei scale pentru care
1=în foarte mică măsură iar 5=în cea mai mare măsură

14. Considerați că programele de formare continuă existente corespund nevoilor dumneavoastră? *
*Notă: Notaţi prin bifare în căsuţa corespunzătoare, conform opiniei dumneavoastră, nivelul de realizare pe baza unei scale pentru
care 1=în foarte mică măsură iar 5=în cea mai mare măsură

15. Identificați punctul forte și punctul slab al programelor de formare continuă la care ați participat?
Punctul forte:......................................................................................................................................................
Punctul slab: ......................................................................................................................................................
16. În opinia dumneavoastră, ce informații ar trebui să conţină cursurile de formare continuă adresate
cadrelor didactice? ( Puteți alege mai multe variante de răspuns)
a. Includerea informațiilor actuale din domeniul științei în activitatea didactică
b. Noutăți științifice în domeniul specialității
c. Adaptarea demersului didactic la particularitățile psiho-individuale ale elevilor
d. Organizarea activităților de învățare pe grupe
e. Utilizarea metodelor interactive în activitățile educaționale
f. Adaptarea stilului didactic la stilurile de învățare ale elevilor
g. Gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale
h. Folosirea unor instrumente eficiente de cunoaștere a elevilor
i. Consilierea elevilor pentru ameliorarea învățării și relaționării
j. Managementul clasei de elevi
k. Consilierea familiei
17. Prin cursurile de formare pe care le urmaţi sau intenţionaţi să le urmaţi doriţi să dobândiţi sau să
vă dezvoltaţi: *
*Notă: Notaţi prin bifare în căsuţa corespunzătoare, conform opiniei dumneavoastră, nivelul de realizare pe baza unei scale pentru
care 1=în foarte mică măsură iar 5=în cea mai mare măsură

a.

Informații actuale în domeniul specialității:

b.

Abilităţile de utilizare a tehnologiilor informatice:

c.

În domeniul proiectării, realizării şi evaluării a procesului educaţional din învăţământul
preuniversitar după noile metodologii:

d.

Strategii de motivare a învățării în rândul elevilor:

e.

În domeniul planificării, proiectării și evaluării activităţilor de învăţare pentru elevi şi/sau grupuri
de elevi cu nevoi speciale integrați în învățământul de masă:
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f.

În domeniul structurării logice şi transpunerii psihopedagogice a conţinuturilor predării şi învăţării
în specialitate:

g.

În domeniul cunoştinţelor, capacităţilor şi atitudinilor necesare activităţilor de cunoaştere şi
consiliere a elevilor precum şi a familiilor lor:

h.

Capacităţi de relaţionare interpersonală şi de grup:

i.

În domeniul investigării şi soluţionării problemelor specifice ale şcolii şi educaţiei (ex. combaterea
absenteismului, violenței etc.):

18. Rezultatele eforturilor dumneavoastră de participare constantă ca beneficiar/cursant la
viitoare programe de formare continuă în cariera didactică ar trebui să fie: ( Puteți alege mai multe variante de
răspuns)

a. Îmbunătăţirea prezenţei elevilor la orele pe care le predaţi;
b. Ameliorarea rezultatelor elevilor;
c. Realizarea unor inovaţii în domeniul specializării;
d. Aplicarea unor metode inovatoare în domeniul didacticii;
e. Utilizarea de soft sau produse digitale pentru educație şi formare profesională;
f. Dezvoltarea personală
g. Dezvoltarea profesională
h. Menținerea pe post
i. Obținerea de credite profesionale;
j. Obținerea de diplome, certificate etc.;
k. Identificarea si lucrul cu elevii având cerințe educaționale speciale;
19. În ce măsură considerați că sunt importante următoarele aspecte pentru calitatea unui curs ales
de dumneavoastră? *
*Notă: Notaţi prin bifare în căsuţa corespunzătoare, conform opiniei dumneavoastră, nivelul de realizare pe baza unei scale pentru
care 1=în foarte mică măsură iar 5=în cea mai mare măsură

a.

Accent pe aplicații:

b.

Accent pe informații:

c.

Derulat comasat în vacanțele școlare:

d.

Derulat la final de săptămână:

e.

Cursuri on-line:
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f.

Activități directe:

g.

Informații accesibile:

h.

Valențe transdisciplinare:

i.

Derulat în locații accesibile:

j.

Formatori empatici:

Sugerați 2 programe/ cursuri de perfecționare la care ați dori să participați:
a).....................................................................................
b)....................................................................................
Date de identificare
20. Vârsta:
a. până în 25 ani
b. 26 - 30 ani
c. 31 - 35 ani
d. 36 - 40 ani
e. 41- 45 ani
f. peste 45 ani
26. Vechimea în învățământ:
a. până in 5 ani
b. 6 – 10 ani
c. 11 – 15 ani
d. 16 – 20 ani
e. 21 – 25 ani
f. 26 – 30 ani
g. peste 30 ani

21. Încadrare pe post/funcţie:
a. de predare
b. director/director adjunct

24. Sex:
a. feminin
b. masculin

25. Statut didactic:
a.suplinitor
b. titular

27. Nivel de învățământ:
a. preșcolar
b. primar
c. gimnazial
d. liceal
e. învățământ special
f. unitate conexă

28. Grad didactic:
a.debutant
b. definitiv
c. gradul II
d. gradul I

29. Mediul unității școlare:
a.urban
b.rural

Vă mulțumim pentru colaborare!

5|Page

