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SECȚIA DE ASIGURARE A CALITĂȚII ȘI DEZVOLTARE CURRICULARĂ
FACULTATEA DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE ȘI A CELOR
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CHESTIONAR
PENTRU IDENTIFICAREA NEVOILOR DE FORMARE CONTINUĂ A CURSANȚILOR
Încercuiţi litera corespunzătoare sau bifați răspunsul pe care îl consideraţi opinia dumneavoastră:
1. Cum apreciaţi pregătirea dumneavoastră didactică şi pedagogică inițială la nivelul facultăţii:
foarte bună
bună
potrivită
slabă
inexistentă
2. În ce măsură activitatea de formare continuă corespunde dorinţelor şi aspiraţiilor dumneavoastră:
în foarte mare
în mare măsură
la nivel mediu
în mică măsură
în foarte mică măsură
măsură
3. Cât de importantă este formarea continuă pentru dumneavoastră în stagiul dat:
foarte importantă
importantă
mediu
puţin importantă

foarte puţin importantă

4. Asupra cărui aspect doriți ca să fie orientate programele de formare profesională continuă:
a. proiectarea didactică
e. principii şi tehnici de evaluare
b. curriculum
f. cerinţe educaţionale speciale (educaţia elevilor cu
c. metode şi mijloace de învăţământ
nevoi speciale)
d. metode eficiente de predare a disciplinei
Altele ________________________________________________________________________________________
5. Selectati cele mai frecvente dificultăți cu care vă confruntați în cadrul activității dvs. practice:
a. structurarea modernă a conţinuturilor
e. proiectare
b. evaluarea didactică
f. disciplina şcolară
c. tratarea diferenţiată a elevilor
g. organizarea colectivului de elevi
d. consiliere
Altele ________________________________________________________________________________________
6. Cum consideraţi activitatea în cadrul stagiilor de formare profesională continuă este:
a. de ajutor pentru oricine
c. de ajutor pentru cadrele didactice tinere
b. de ajutor pentru cine este interesat
d. de niciun ajutor
7. Pentru perioada următoare, ce cursuri de perfecţionare aţi dori să urmaţi?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
8. Propuneţi activităţi metodico-ştiinţifice şi culturale la care aţi dori să participaţi.
__________________________________________________________________________________________________
9. Ce cunoştinţe/ competenţe/ teme consideraţi că v-ar fi utile pentru îndeplinirea responsabilităţilor pe care le
aveţi în şcoală?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
În cazul în care chestionarul nu a inclus anumite aspecte pe care le consideraţi importante din perspectiva preferinţelor
privind propria formare profesională continuă şi pe care doriţi să le comunicaţi, vă rugăm să le notaţi în spaţiul de mai jos:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Vă mulţumim pentru colaborare!

