
RESPONSABIL COMISIA DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ, 

PROF. VICTORIŢA COJOCARU 

 

CADRU DIDACTIC: ______________________________________      DATA: ________ 

CHESTIONAR 

 PRIVIND IDENTIFICAREA NEVOII DE FORMARE CONTINUĂ  ŞI 

PERFECŢIONARE A PERSONALULUI  DIDACTIC 

1. Consideraţi importantă activitatea de formare continuă şi perfecţionare pentru 

cariera unui cadru didactic: 

               a. Da □                                                            b. Nu □ 
2. Sunteţi interesat de activităţile de formare continuă şi perfecţionare. 

              a. Da □                                                               b. Nu □ 
3. Dacă „Da”, în ce zonă simţiţi mai acut nevoia de perfecţionare. 

a) De specialitate □                                                          b) Metodică □ 

c) General – educativă □                                                  d) T.I.C.  □ 
e) altele: ………………………………………… 

 

 3.1. Dacă aţi bifat „a”. Nevoia de schimbare în specialitatea d-voastră, o doriţi din 

punct de vedere: 

a) Academic ( noutăţi în domeniul specialităţii d-voastră ) □ 

b) Curricular ( noutăţi în conţinuturile programei ) □ 
 3.2. Dacă aţi bifat „b”. Nevoia de schimbare în domeniul metodic/didactic o doriţi 

din punct de vedere: 

a) Predării – învăţării □                        b) Evaluării □                             c) Ambele □ 

 3.3. Dacă aţi bifat „c”. În domeniul instructiv – educativ perfecţionarea 

personalului didactic din şcoala dvs. apreciaţi că ar fi utilă pe următoarele arii: 

a) Cunoaşterea elevului □                                   b) Managementul clasei □ 

c) Consiliere şcolară □                                       d) Comunicarea (educaţională, didactică) □ 

e) Management şcolar/instituţional □                f) Alternative educaţionale □ 

g) Curriculum la decizia şcolii □                       h) Educaţia permanentă, autoeducaţie □ 

i) Deontologia profesională □                            j) Şcoala incluzivă □ 

k) Metode interactive de predare-învăţare □     l) Teoria inteligenţelor multiple □ 

m) Evaluarea şi alegerea manualelor □              n) Educaţia adulţilor □ 

o) Învăţarea bazată pe proiecte □ 

p) Altele ( specificaţi ) ................................................................................................................ 

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

 3.4. Dacă aţi bifat „d”. În domeniul TIC, formarea continuă a cadrelor didactice o 

doriţi pe: 

a) Iniţiere, concepte de bază □                             b) Editare documente (Word, Power Point) □ 

c) Creare bază de date şi calculul tabelelor □ d) Documentare pe internet, biblioteci virtuale □ 

e) Utilizare softuri educaţionale □                       f) Utilizare instrumente de evaluare □ 
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g) Utilizare AeL □                                        h) Intel-teach.Instruirea în societatea cunoaşterii □ 

4. Aţi acumulat în ultimii 5 ani de activitate didactică cele 90 de credite profesionale 

transferabile ? ( se consideră credite acumulate şi absolvirea unui grad didactic ) 

a) Da □ ( precizaţi numărul creditelor şi programele )…………………………………............ 

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

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

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

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

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

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

b) Nu □ 

 

5. Când credeţi că este mai potrivit să aibă loc perfecţionare? 

a) Comasat, în vacanţă: □                                   b) Week-end de perfecţionare □ 

c) Ziua metodică □ 

6. Care sunt metodele pe care le agreaţi în perfecţionarea d-voastră? 

a) Expozitive □                                                   b) Active □ 

c) Interactive □                                                   d) Combinaţii □ 

7. Selectaţi dintre următoarele forme de perfecţionare la nivelul şcolii pe cea care vi se 

pare cea mai eficientă: 

a) Cursuri de formare iniţiate de şcoală □          b) Dezbateri la nivelul comisiilor metodice  □ 

c) Lecţii demonstrative   □                          d)  Prezentare de referate în Consiliul Profesoral □ 

8. Pentru perioada următoare, ce cursuri de perfecţionare aţi dori să urmaţi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂ MULŢUMESC PENTRU TIMPUL ACORDAT! 

 

 


