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Scopul

Scopul acestui studiu a fost consultarea opiniei elevilor privind calitatea serviciilor educaționale oferite de I.P. 
CEEE

Pornind de la scopul principal al studiului, s-au masurat indicatori precum: 

 satisfacția elevilor privind calitatea serviciilor oferite în cadrul I.P. CEEE

 confortul psihologic al elevilor

 relațiile dintre elevi și cadrele didactice

 siguranța elevilor când se află în incinta instituției, la lecții

 gradul de cunoaștere a regulilor interne al procesului de studiu in I.P. CEEE de către elevi

Metodologie

Metoda de cercetare: sondaj la nivel local

Grupul tinta: elevii anilor I-IV, din cadrul specialităților în baza studiilor gimnaziale

Ponderea de returnare a chestionarelor: dintr-un total de aproximativ 1550 de chestionare diseminate, rata 

de recuperare a fost de 71,93%,  numărul respondenţilor finali implicaţi a fost de 1115.

Tehnica de colectare a datelor: online

Chestionarul a fost repartizat către majoritatea elevii anilor I-IV de studii

Perioada de colectare a datelor: 10 februarie –18 februarie 2021
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PROFESORII SE COMPORTĂ EGAL CU TOȚI ELEVII

DACĂ AM PROBLEME, POT CERE AJUTOR PROFESORULUI.

PROFESORUL OBSERVĂ CÂND SUNT SUPĂRAT SAU MĂ NECĂJEŞTE CEVA LA LECȚIE

PROFESORUL ȚINE CONT DE IDEILE/OPINIILE MELE.

PROFESORUL MĂ AJUTĂ SĂ RECUPEREZ MATERIALUL CÂND NU REUŞESC SĂ ÎNŢELEG CEVA
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Profesorul îmi oferă
recomandări cum să-mi

îmbunătăţesc rezultatele.

Profesorul explică clar ce am
de făcut.

Profesorul apreciază de fiecare
dată când realizez sarcinile.

Profesorul ne permite să 
punem întrebări în timpul 

lecției.

Profesorul mă susține chiar și 
atunci când greșesc sau nu 

reușesc ceva.
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Temele pentru acasă mă ajută să învăţ materialul nou studiat la lecţie.

Îmi place să lucrez la proiecte de grup.

În I.P. CEEE învăț cum să mă comport în diferite situații/cazuri.

Particip la activități în afara orelor organizate în instituție.

Îmi este ușor și interesant să lucrez cu materialele propuse de profesor la lecție.
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Am fost consultat/-ă cu privire la 
alegerea orelor opționale din 

acest an.

Orele opționale mă ajută să-mi 
dezvolt potențialul pentru 

viitoarea carieră

Instituția de învățământ propune 
activități în afara orelor de studiu 

care corespund cu interesele și 
capacitățile mele.

Sunt deseori implicat în proiecte 
sau acțiuni de voluntariat la nivel 

de instituție și comunitate.

Sunt motivat și orientat spre 
atingerea performanțelor.
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Am acces la resursele instituției: sala de calculatoare, sala de sport, sala de festivități, etc.

Profesorul utilizează calculatorul și tehnologiile informaționale în procesul de predare-învățare-
evaluare (internetul, prezentări PPT, modele de simulare, comunicări cu elevii prin internet 

etc.).

Profesorii respectă caracterul confidențial al informației despre mine și nu-l discută în public.

Am un orar echilibrat în cadrul I.P. CEEE.

Activităţile pe care le facem la lecţie sunt o bună pregătire pentru testele de evaluare.
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Mă simt protejat/-ă și în siguranță în instituția mea.

Mă simt în siguranţă în sala de clasă, la lecții.

Toaletele sunt curate și sigure.

Cunosc unde se află mijloacele anti-incendiare şi ieşirile de rezervă din instituție.
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În școală există persoane cărora mă adresez atunci când eu am o problemă.

Am fost informat cu prevederile Regulamentului instituției privind drepturile și 
responsabilitățile, sancțiunile care se aplică elevilor.

Consiliul elevilor participă la luarea deciziilor cu privire la toate problemele de interes pentru
elevi.

Sunt tratat egal indiferent de stare de sănătate, religie, etnie, vârstă gen, capacitate de învățare, 
stare materială a familiei etc.
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Concluzii

• Cercetarea realizată a avut ca scop principal consultarea opiniei
elevilor privind calitatea serviciilor educaționale oferite de I.P. CEEE, 
având în vedere schimbările majore care au avut loc în ultimul an: 

• Lecții online 

• Adaptarea la noul program de activitate (lecții in două schimburi)

• Divizarea formațiunilor academice

• Majorarea sarcinilor individuale

• Reconstrucția blocurilor de studii



• Investigarea s-a realizat pe un eşantion de 1115 elevi

• În urma investigării şi analizei răspunsurilor elevilor se evidenţiază
următoarele concluzii: 

• majoritatea elevilor afirmă că profesorii se comportă egal cu toți 
elevii; 

• majoritatea elevilor consideră că instituția asigură acces la 
regulamentul intern de organizare a studiilor pentru elevi; 

• majoritatea elevilor consideră că spaţiile de educaţie ale instituției
sunt curate și bine dotate;

• majoritatea elevilor consideră că dacă au probleme, pot cere
ajutor profesorului; 

• cei mai mulţi elevi sunt sprijiniţi şi cooperează la rândul lor cu 
colegii,profesorii, lucrează foarte bine în echipă; 

• cei mai mulţi elevilor consideră că profesorul ține cont de 
ideile/opiniile elevilor;

• majoritatea elevilor consideră că profesorul îi oferă recomandări
cum să-și îmbunătăţesc rezultatele;



• două treimi din nr. elevilor consideră că în I.P. CEEE se
învăța cum să te comporți în diferite situații/cazuri; 

• majoritatea elevilor spun că participă la activități în
afara orelor organizate în instituție; 

• cei mai mulţi dintre elevi afirmă că au fost consultați cu 
privire la alegerea orelor opționale din acest an de 
studii;

• o treime dintre elevi au afirmat că au acces la resursele
instituției: sala de calculatoare, sala de sport, sala de 
festivități, etc.; restul doar parțial, deoarece 
departamentul Energetică se află în reconstrucție totală



• marea majoritate a elevilor afirmă că profesorii utilizează calculatorul și
tehnologiile informaționale în procesul de predare-învățare-evaluare
(internetul, prezentări PPT, modele de simulare, comunicări cu elevii prin
internet etc.);

• cei mai mulţi dintre elevi spun că au un orar echilibrat în cadrul I.P. CEEE;
• cei mai mulţi dintre elevi se simt protejați și în siguranță în instituție;
• cei mai mulţi elevi afirmă că profesorii asigură feedback în timpul şi la 

sfârşitul orelor;
• mare parte dintre elevi susțin că au fost informati cu prevederile

Regulamentului instituției privind drepturile și responsabilitățile, 
sancțiunile care se aplică elevilor;

• majoritatea elevilor consideră că sunt tratați egal indiferent de stare de 
sănătate, religie, etnie, vârstă gen, capacitate de învățare, stare materială 
a familiei etc.



Măsuri de îmbunătățire

Proporţia observaţiilor critice, care reiese din procente, este mică, totuşi existenţa lor în sine alertează că trebuie alocată o mai

mare atenție la următoarele recomandări: 

• se recomandă ca profesorii în continuare să urmeze cursul de digitalizare a materialului didactic, astfel ca acesta să fie mai accesibil 

pentru elevi

• se recomandă alocarea timpului special în cadrul  scenariilor didactice pentru cunoașterea mai bună a colectivului de elevi cu care 

se lucrează

• se recomandă o comunicare mai stransă între cadele didactice si mentorul grupurilor de elevi pentru a putea anticipa momentele 

critice care pot apărea în momentul interacțiunii cu elevii cu necesități educaționale speciale

• se recomandă ca cadrul didactic să adapteze toate proiectele educaționale utilizate in activitate în conformitate cu nivelul 

educaționalal al colectivului de elevi 

• se recomandă consultanța cadrelor didactice de către psihologul instituției în momentul când aceștea înfruntă anumite situații de 

criză

• se recomandă implementarea unui sistem de alertare-intervenție în timp real între administrația I.P. CEEE și toți participanții la 

procesul educațional în vederea depistării problemelor critice și rezolvarea acestora în timp util

• se recomandă administrației I.P. CEEE să încurajeze în continuare desfășurarea activităților extracurriculare și formarea de asociații 

de elevi prin diverse burse de performanță, sporuri salariale, suport juridic, material și economic, etc.


