Chestionar de evaluare a satisfacției elevilor cu privire la dobândirea și
evaluarea rezultatelor învățării

Te rugăm să îți exprimi opinia cu privire la dobândirea și evaluarea rezultatelor învățării
asociate calificării profesionale în care te pregătești. Părerea ta contează pentru noi! Prin
completarea cu seriozitate a chestionarului ne poți ajuta să îmbunătățim calitatea
programelor de pregătire profesională pe care le oferim.

Îți mulţumim pentru sprijinul acordat!
Date generale
Alege din lista derulantă:
1. Domeniul de calificare:
2. Calificarea:
3. Denumirea școlii:
Selectează nivelul de învățământ și clasa/anul de studiu:
4. Nivelul de învățământ:
Învățământ profesional

Învățământ liceal

Învățământ postliceal

5. Clasa/ An de studiu:
IX / an I

X / an II

XI/ an III

XII

A. Dobândirea competențelor transversale
1. Te rugăm să citești cu atenție și să îți exprimi cu seriozitate gradul de
mulțumire/nemulțumire în raport cu măsura în care modulele de pregătire profesională
și metodele de predare, pentru calificarea ta, contribuie la dezvoltarea competențelor
transversale menționate:
Nr.
crt.

Competențe
transversale

1

Abilități de lucru în
echipă

2

Abilități de rezolvare a
problemelor și de
luare a deciziilor

Foarte
Nemulțumit
nemulțumit

Acceptabil

Mulțumit

Foarte
mulțumit

3

Abilități de utilizare IT

4

Abilități
antreprenoriale

5

Abilități
comunicare
interpersonală

6

Abilități de dezvoltare
personală

7

Creativitatea

de

2. Cât de mulțumit ești de modul în care, în general, școala îți dezvoltă competențele
transversale enunțate anterior, necesare mai târziu în carieră și în viața personală (o
stea corespunde pentru nivelul cel mai scăzut de muțumire, 5 stele - pentru nivelul cel
mai ridicat de mulțumire):
1 stea
2 stele
3 stele
4 stele
5 stele

3. Dacă ai idei constructive și propuneri de îmbunătățire a dezvoltării competențelor
transversale te rugăm să le faci cunoscute aici..............................................................
........................................................................

4. Te rugăm să citești cu atenție afirmațiile următoare referitoare la modul în care îți sunt
formate competențele și să selectezi cu seriozitate gradul tău de acord/dezacord în
legătură cu acestea:
Nr.

AFIRMAȚII

crt.
1

Profesorii, în general,
încurajează lucrul în echipă

2

Profesorii te încurajează să
îți exprimi părerea în
legătură cu sarcinile de
învățare

3

În general ești încurajat să
pui întrebări și să iei decizii
cu privire la pregătirea ta
profesională

4

La disciplinele de cultură
generală (română, chimie,
istorie, etc) se utilizează

Dezacord Dezacord
total

Așa și așa
(neutru)

Acord

Acord
total

metode IT și ai acces la
echipamente
IT
(documentare pe internet,
lecții în format electronic,
etc)
5

La disciplinele de cultură
generală se abordează
subiecte care presupun
informații din mai multe
domenii, cu aplicabilitate
în viața reală

6

La modulele de pregătire
profesională în calificarea
în care te pregătești se
utilizează metode IT și ai
acces la echipamente IT
(documentare pe internet,
lecții în format electronic,
programe de simulare, etc)

7

La orele de pregătire
profesională, teoretică și
practică, ți se prezintă
subiecte cu aplicabilitate
practică

8

În
activitatea
de
predare/învățare,
profesorii
îți
solicită
participarea activă la oră și
metodele utilizate răspund
nevoilor tale de învățare

9

Profesorii, în general, te
încurajează să pui întrebări
și să îți exprimi părerea

10

Primești
întotdeauna
feedback constructiv din
partea
profesorilor
(Profesorii îți comunică de
fiecare dată ce este corect
si
ce
trebuie
să
îmbunătățești
și
te
încurajează în procesul de
învățare)

11

Subiectele abordate în
cadrul
modulelor
de

formare profesională și a
disciplinelor de cultură
generală sunt adecvate
calificării
profesionale
pentru care te pregătești
5. Acordă punctaj pentru următoarele metode de predare/învățare în funcție de cât de
mult corespund nevoii tale de învățare( 1 stea pentru cazul în care nu corepund deloc, 5
stele pentru cazul în care corespund foarte mult):
Expunere
Explicație/
Studiu de
Utilizarea
Învățare
Studiu
demonstrație caz
programelor prin
independent
a
de simulare descoperire/ dirijat/
profesorului
aplicare
învățare prin
practică
Proiect

B. Dobândirea competențelor profesionale
1. Referitor la dobândirea competențelor profesionale, acordă calificativul care ți se pare
că răspunde cel mai bine, din punctul tău de vedere, următoarelor întrebări:
Nr.

ÎNTREBĂRI

crt.

1.

Modul de predare a modulelor de
specialitate ți se pare interesant?

2

Ai ocazia să îți spui părerea despre
modul în care ți se predă?

3

Înțelegi ce ți se predă?

4

Ai acces la echipamentele de
specialitate necesare pentru pregătirea
profesională?

5

Ești mulțumit de calitatea stagiilor de
pregătire practică?

6

In general, consideri că școala îți
dezvoltă competențele profesionale
necesare mai târziu în carieră?

7

Metodele de predare-învățare utilizate
răspund nevoilor tale de învățare?

8

Ești mulțumit de comunicarea cu
profesorii/tutorii de practică?

În
În mică Acceptabil
In
În
foarte măsură
mare
foarte
mică
măsură mare
măsură
măsură

9

Profesorii te consiliază în procesul de
învățare și îți dau explicații
suplimentare atunci când ai nevoie de
ele ?

10

Programele școlare abordează teme
utile
pentru
dezvoltarea
competențelor profesionale necesare
integrării pe piața muncii?

C. Evaluarea competențelor transversale și profesionale
1. Evaluarea competențelor este o etapă importantă în reglarea procesului de
predare/învățare și recunoaștere pe piața muncii. Citește cu atenție afirmațiile
următoare și selectează cu seriozitate calificativul care ți se pare că răspunde cel mai
bine situației din școala ta:
Nr.

AFIRMAȚII

În
În mică Acceptabil
In
În
foarte măsură
mare
foarte
mică
măsură mare
măsură
măsură

crt.

1

Îți sunt precizate criteriile de evaluare

2

Ți se comunică și argumentează nota
acordată la finalul unei evaluări

3

Primești rezultatele testelor
evaluare într-un timp rezonabil

4

Consideri că ești evaluat corect

5

În urma evaluării ai discuții individuale
cu profesorii tăi despre cum ai putea să
îți îmbunătățești performanțele

de

2. Precizează ce forme de evaluare sunt mai des utilizate la modulele de cultură generală:
(prin observare/fișă de evaluare profesorul observă activitatea elevului pe o perioadă
îndelungată și punctează în fișa de evaluare performanțele lui, nota finală fiind o medie
a acestora):
Evaluare
Test
Referat
Studiu
Observare Miniproiect Portofoliu
orală
scris
de caz
/ Fișă de
/ proiect
evaluare

3. Precizează ce forme de evaluare sunt utilizate la modulele de specialitate:

Evaluare
orală

Test
scris

Referat

Studiu
de caz

Observare Probă
/ Fișă de
practică
evaluare

Miniproiect Portofoliu
/ proiect

4. Ținând cont de particularitățile tale de învățare, precizează ce forme de evaluare preferi
cel mai mult:
Evaluare Test Referat Studiu
Observare Probă
Miniproiect Portofoliu
orală
scris
de caz
/ Fișă de
practică / proiect
evaluare

D. FEEDBACK GENERAL
1. Te rugăm să menţionezi ceva cu adevărat interesant/deosebit, legat de modul în care
s-au format/evaluat anumite competențe transversale și/sau competențe profesionale

2. Ai recomanda acest program de formare profesională prietenilor tăi? De ce?

Îți mulţumim pentru timpul acordat!

