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SI MĂSURI REPARATORII 

 

Chestionarul a fost aplicat unui număr de 74 de elevi 

 

1. Există conflicte între tine si colegii tăi? 

22 răspunsuri pozitive, 34 răspunsuri negative, 12 « nu ştiu », 10 « nu mă interesează » 

2. Daca da, ce fel de conflicte ? 

28 conflicte verbale, 12 competitive. 

3. Participi la rezolvarea conflictelor dintre colegii tăi ? 

62 participă « cateodată », restul de 15 « niciodată » 

4. În şcoala ta se manifestă : 

47 menţionează « agresivitatea emoţională », 33 bifează agresivitatea verbală, 1 agresivitate 

fizică 

5. La cine apelezi pentru rezolvarea unor conflicte ? 

2 la « colegi », 8 la « profesori », 11 la « părinţi », 6 la « colegul preferat », 0  la 

« psiholog », 46 la « diriginte », 10 nu apelează la nimeni. 

6. În ce masură te simţi în siguranţă la şcoală ? 

7 în « foarte mare măsură », 57 în « mare masură», 7 « în mică măsură », 1 « ăn foarte mică 

măsură » si 1 « deloc ». 

7. Ţi-au fost prezentate, de către diriginte sau profesori, drepturile şi responsabilităţile 

pe care le ai? 

66 « da », 1 « nu », 7 « nu ştiu » 

8. Ce responsabilităţi ai la nivelul clasei ? 
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32 menţionează « elev de serviciu », câţiva să păstreze curăţenia şi disciplina, ajutor 

didactic în clasă sau în laborator, responsabil pe rânduri, statul în clasă în timpul orei şi altul să îşi 

respecte colegii ăi profesorii 

9. Cum ai ajuns să ai aceste responsabilităţi ? 

49 « ţi-au fost impuse », 16 « le-ai ales tu », 4 « nu ştiu », 3 « altă situatie » neprecizată. 

10. Cât de des ai cerut şi ai obţinut sfatul, sprijinul dirigintelui/ unui profesor din şcoală 

pentru rezolvarea unor subiecte/ activităţi şcolare ? 

27 « de multe ori, toţi sunt dispuşi să mă ajute atunci când îi rog », 31 « unii profesori mă 

ajută, alţii nu » şi 18 «  foarte rar, profesorii spun că temele şi pregătirea individuală sunt de datoria 

noastră » 

11. Cât de des ai primit explicaţii suplimentare, în cazul în care nu ai înţeles ce s-a predat 

la clasă ? 

9 « foarte des », 30 « des », 22 « rar », 8 « foarte rar », 5 « niciodată » 

12. Există materii la care nu inţelegi ce ţi se predă ? 

16 matematică, 14 geografie, 12 chimie, 10 fizică, 4 engleză, 6 istorie, 2 franceză, 1 civică, 

1 biologie, 1 română 

13. În ce masură profesorii favorizează sau defavorizează elevii în clasa ta ? 

12 « frecvent », 46 « uneori », 16 « niciodată » 

14. Cât de des se produc evenimente în clasa voastră ? 

 

- Colegii vorbesc urat între ei – 15 foarte des, 25 des, 29 rar 

- Colegii se îmbrâncesc – 3 foarte des, 12 des, 44 rar, 19 niciodată 

- Colegii vorbesc urât cu profesorii – 1 foarte des, 3 des, 23 rar, 47 niciodată 

- Colegii îşi fac farse neplăcute – 2 foarte des, 4 des, 40 rar, 28 niciodată 

- Profesorii vorbesc urât cu elevii – 3 des, 24 rar, 47 niciodată 

- Profesorii îi agresează pe elevi – 70 niciodată, 4 rar 

 

15. Cât este de mulţumit de opţionalul studiat în şcoală ? 

8 « foarte mulţumit », 33 « mulţumit », 26 « nici mulţumit, nici nemulţumit », 2 

« nemulţumit », 2 « total nemulţumit ». 

16. În ce masură crezi că notele reflectă cunoştiinţele elevilor ? 

1 foarte mult, 30 mult, 30 puţin, 6 foarte puţin, 5 deloc. 

17. În cazul în care nota nu reflectă cunoştintele elevilor, cum consideri afirmaţiile : 

Notele sunt influenţate de : 

- Notele de la alte materii: 5 mult, 16 puţin, 17 foarte puţin, 7 deloc. 

- Disciplina elevului la ore : 10 foarte mult, 27 mult, 8 puţin, 6 foarte puţin 

- Simpatia/ antipatia profesorului : 5 foarte mult, 19 mult, 6 puţin, 6 foarte puţin, 13 deloc 

- Naţionalitatea elevului : 3 mult, 6 puţin, 3 foarte puţin, 40 deloc. 

 

18. Dacă un elev bun răspunde nesatisfăcător la o lecţie, profesorii :  

31 « îl iarta », 15 «  îl incurajează », 30 «  îi trec nota pe care o merită » 



19. Dacă un elev slab răspunde foarte bine la o lecţie, profesorii : 

46 » îi acordă o notă bună », 10 « îi ăo notă mai mică decât cea meritată », 5 « nu iau în 

considerare raspunsul său ». 

20. În ce masură consideri că simpatiile/ antipatiile profesorilor faţă de anumiţi elevi 

influenţează eşescul şcolar al acestor elevi ? 

7 «  în foarte mare măsură », 26 « în mare măsură » , 20 «  în mică măsură » 9 « în foarte 

mică măsură » şi 10 « deloc » 

21. Pentru îndeplinirea diferitelor sarcini la nivelul clasei, dirigintele solicită ajutorul : 

8 « elevilor simpatizaţi/ preferaţi », 55 « elevilor aleşi de colectivul clasei », 8 cei care se 

oferă/ ridică mâna 

22. Propuneri pentru anul 2018/2019 ? 

Activităţi extraşcolare cu profesorii, club de limbi străine, de lectură. Excursii în altă ţară. 

Înmulţirea orelor de specialitate. 2 ore de biologie. O pauză cu 5 minute mai lungă pt mâncat. Mai 

multe proiecte. Mai puţine ore pe zi. Pauze mai lungi. Mai multe activităţi, în afara orelor. 

Profesorii să întrebe dacă s-a inţeles lecţia. Lucrări practice. Manuale digitale 

23. Activităţi derulate pe care le doriţi repetate anul viitor : 

Excursii la muzee sau în alt oras. Săptămâna altfel.ţ. Activităţi sportive. Voluntariat 

24. Activităţi pentru 2019/2020 ? 

Excursii, concursuri, ieşiri în aer liber, lucru manual, activităţi sportive, excursii cu alte 

clase de acelaşi nivel, club de limbi străine, de lectură, chineza. 

Gânduri pentru profesori : 

- Nu ştiu să explice la toată lumea 

- Încearcă tot ce pot să ne înveţe 

- Unii profesori îmi plac mult 

- Activi şi gata să ne explice ce nu înţelegem 

- Nu suntem roboţi 

- Sunt ok 

- Au răbdare să ne explice 

Gânduri pentru direcţiune/ şcoală : 

- Se poate mai mult 

- E stresant, nu am timp liber, profesorii dau teme duble pt weekend 

- Ar fi frumos să avem cluburi şi să lucrăm împreună la activităţile corespunzatoare 

- Au ajutat la nevoie 

- Şcolile sunt prea obositoare, e stresant, nu am timp de nimic 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MĂSURI REPARATORII 

1. Acordarea unei mai mari atenţii activităţii elevului din partea profesorilor, urmărirea unui 

sistem de evaluare şi notare cât mai obiectiv, acordarea de explicaţii suplimentare şi ajutor 

pentru elevii rămaşi în urmă, activitatea didactictică la clasă cu toţi elevii, în mod egal, 

reducerea volumului de teme pentru acasă, susţinerea legăturii dintre misiunea colegiului şi 

tipul de activităţi desfăşurate. Termen: permanent. Forme: discuţii individuale şi colective, 

ore de pregătire suplimentară, activităţi derulate împreună, sudarea colectivului prin 

respectarea opiniilor/dorinţelor tuturor. 

2. Aplicarea regulamentului intern de funcţionare a colegiului, aplicarea măsurilor care se 

impun în cazul comportamentelor neadecvate (violenţă, agresiune fizică sau verbală, 

discriminare). Termen: permanent 

3. Revizuirea bazei materiale a colegiului (materiale didactice, mijloace de învăţământ) prin 

solicitarea necesarului din partea ariilor curriculare, analiza cerinţelor centralizate şi 

completarea deficitului prin atragerea de sponsorizări. Termen: permanent 

4. Perfecţionarea cadrelor didactice, susţinerea acestora pentru urmarea unor cursuri de 

formare profesională, cursuri de management şi de consiliere a elevilor, aplicarea de 

metode şi tehnici inovative preluate din sistemul educaţional actual. Termen: permanent 
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