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CHESTIONAR  CADRE  DIDACTICE 

- pentru identificarea nevoilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice   - 

 
 

Date despre respondent 

Nume și prenume: _________________________________________ 

Locul actual de muncă: _____________________________________ 

Localitatea: ______________________________________________  

Judeţul: _________________________________________________  

Adresa e-mail: ____________________________________________ 

Vârsta:  □  până în 25 ani  □  25-30 ani   □  30-35 ani  

□  35-40 ani    □  40-45 ani    □  peste 50 ani 

Sex:   □  M  □  F 

Mediul de rezidenţă:   □  rural   □  urban 

 

Facilităţi de comunicare 

Dețineți calculator personal: □  da   □  nu 

 

Acces la internet: □  da, la domiciliu □  da, la unitatea școlară □  nu am acces 

 

Vechimea în muncă:  □ până în 5 ani □  6-10 ani  □  11-20 ani  

□  21-30 ani   □  peste 30 ani 

Vechimea în învăţământ: □  până în 5 ani □  6-10 ani  □  11-20 ani  

 □  21-30 ani  □  peste 30 ani 



 

 

 

 

În actuala unitate de învăţământ: □ până în 5 ani □  6-10 ani  □  11-20 ani  

  □  21-30 ani  □  peste 30 ani 

 

Statutul:  □  titular  □  suplinitor calificat  □ suplinitor necalificat 

 

Discipline predate: ___________________________________________________________ 

Discipline predate în ultimul an: _________________________________________________ 

 

Studii:  □  licență  □  master  □  doctorat 

 

Pregătirea iniţială: 

Universitatea absolvită: _________________________________________ 

Anul absolvirii: ________________________________________________ 

Facultate: ____________________________________________________ 

Specializarea: _________________________________________________ 

 

Formare continuă 

Grad didactic:  □  debutant  □  definitivat  □  grad II □  grad I 

 

Cursuri de formare continuă 

Cînd a fost ultima perfecționare la care ați participat? (indicați denumirea și anul absolvirii) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Câte perfecționări ați efectuat în ultimii 5 ani? ________________________________ 

 

Ați beneficiat de un curs de perfecționare teoretică și practică pentru folosirea tehnologiilor 

educaționale moderne în procesul de predare-învățare? 

 Da (indicați denumirea și anul absolvirii)______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 Nu 



 

 

 

 

1. Credeţi că pregătirea dumneavoastră profesională actuală corespunde cerinţelor 

Sistemului Educațional Informatizat? 

□ în mică măsură  

□ într-o oarecare măsură  

□ in mare măsură  

2. În care din următoarele direcții credeţi că ar trebui să vă dezvoltaţi competenţele?  

□ în folosirea instrumentelor IT în procesul didactic; 

□ în cunoașterea noilor descoperiri în domeniul disciplinei predate; 

□ în modelarea virtuală a fenomenelor predate utilizând instrumente IT ; 

□ în utilizarea metodelor moderne de achizitii si prelucrare a datelor din 

aplicațiile practice; 

□ în organizarea unui proces didactic în sistem e-learning și/sau blended-

learning. 

3. În ce măsură considerați că perfecționare teoretică și practică pentru folosirea 

tehnologiilor educaționale moderne în procesul de predare-învățare vă ajută la dezvoltarea unui 

proces educațional mai eficient și, implicit, la succesul în activitatea profesională? 

□ în mică măsură 

□ într-o oarecare măsură  

□ în foarte mare măsură 

 Vă rugăm să detaliați:  

 

 

 

4. Considerați că programele de formare continuă sunt accesibile tuturor cadrelor 

didactice? 

□ în mare măsură, datorită multitudinii de oferte existente; 

□ într-o oarecare măsură, datorită taxelor de participare existente; 

□ într-o oarecare măsură, datorită costurilor financiare totale implicate; 

□ în mică măsură, în special pentru personalul didactic debutant. 

 

 

 



 

 

 

 

5. Consideraţi utilă pentru dumneavoastră participarea la cursuri de formare 

continuă pentru: 

□ ameliorarea rezultatelor elevilor; 

□ cooptarea în proiecte şi/sau activităţi ale centrului universitar; 

□ metode inovatore în domeniul didacticii; 

□ obţinerea unei noi specializări; 

□ promovarea în funcţie; 

□ nu sunt utile. 

6. În ce măsură consideraţi că actuala modalitate de organizare şi desfăşurare a 

formării continue a profesorilor de specialitate corespunde nevoilor lor ? 

□ în mică măsură 

□ într-o oarecare măsură  

□ in mare măsură  

7. Care considerați că este principalul neajuns al modulului de organizare a 

programelor de formare continuă? 

□ oferta de cursuri de specialitate, prea săracă 

□ prea multă expunere şi considerente teoretice 

□ nu prezintă modalitati inovative de invatare 

□ cunoștințele și competențele dobândite nu au aplicabilitate în procesul didactic. 

8.      Care este, pentru dvs., primul criteriu de alegere a unui curs de perfecționare: 

□ numărul de credite transferabile alocate 

□ cuantumul taxei de participare 

□ calitatea științifică a cursurilor de formare 

□ utilitatea acestuia, reflectată în procesul didactic 

□ momentul de organizare a acestuia  

9. Care considerați că ar fi momentul cel mai potrivit pentru organizarea cursurilor 

de perfecționare: 

□ în vacanțe 

□ în week-end-uri 

□ în timpul săptămânii 

10. Ce ar trebui, în opinia dumneavoastră, să conţină cursurile de formare continuă 

pentru a fi utile în dezvoltarea dvs. profesională și modernizarea procesului didactic? 



 

 

Notaţi prin bifare în căsuţa corespunzătoare, gradul de necesitate pe baza unei scale pentru 

care 1=în foarte mică măsură iar 5=în cea mai mare măsură 

În domeniul specializării 1 2 3 4 5 

Cunoştinţe de specialitate actuale cum ar fi cele despre noile 

materiale, utilaje, tehnologii, interdisciplinaritate cu alte domenii. 

     

Informaţii teoretice despre direcţiile de dezvoltare în domeniul 

specializării 

     

Competențe de utilizare a metodelor didactice moderne pe baza 

instrumentelor IT în aplicațiile practice (lucrări de laborator) 

     

Capacitatea de a acţiona/realiza/inova/cerceta în domeniul de 

specialitate 

     

Capacitatea de a identifica şi accesa surse de documentare în 

domeniul specializării 

     

Abilităţile de operare pe calculator şi de acces la reţelele 

informatice de comunicaţii 

     

În domeniul proiectării, realizării şi evaluării a procesului 

educaţional din învăţământul preuniversitar 

     

Proiectarea activităţilor de învăţare centrate de elev      

Proiectarea activităţilor de învăţare pentru grupuri de elevi      

Valorificarea mijloacelor digitale în predare-învățare      

Elaborarea instrumentelor de evaluare folosind instrumente IT      

În domeniul structurării logice şi transpunerii 

psihopedagogice a conţinuturilor predării şi învăţării în 

specialitate 

     

Capacitatea de a implementa noi strategii de învăţare      

Capacitatea de a promova modalităţi inovative de învăţare      

 
Completări, comentarii: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Data:           Semnătura: 
 


