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CHESTIONAR DE NEVOI 
 

Stimate elev, 
Te rugăm respectuos să ne ajuţi în identificarea nevoilor voastre cu privire la studiul disciplinelor 

opționale. Vă solicităm să evaluaţi, prin bifare cu X în căsuţa adecvată, răspunsul care vă 

satisface.Opinia voastră este importantă întrucât va contribui la o mai bună selecție a disciplinelor 

opționale pentru anul școlar următor, respectiv la creșterea calității actului didactic. 
 

1. Consideri util studiul disciplinelor opţionale pe care le-ai parcurs până în prezent? 

O Foarte util O Util O Puțin util O Inutil  O Nu știu 
 

2. Disciplinele opţionale pe care le-ai studiat până acum au fost în conformitate cu 

interesul şi motivaţia ta? 

O De cele mai multe ori        O Uneori              O Niciodată              O Nu știu 
 

3. Ce tip de opțional credeți că vă este necesar să studiați? 
O Aprofundare                    

O Extindere 

O Opţional la nivelul disciplinei 

O Opţional la nivelul ariei curriculare 
 

4. Propune trei teme care te interesează şi te pasionează și care ar putea deveni unul din 

opționalele pe care le vei studia: 
 

A) ………………………………………………………………………………….… 

B)……………………………………………………………………………………… 

C)……………………………………………………………………………………… 

 

5. Alegerea unei discipline opționale o faci în funcție de interese și nevoi? 

O De cele mai multe ori               O Uneori            O Niciodată          O Nu știu 
 

6. Alegerea unei discipline opționale o faci în funcție de profesor și activitatea lui ? 

O De cele mai multe ori                O Uneori            O Niciodată          O Nu știu 
 

7. Numește trei arii curriculare din care ai dori să facă parte opționalul pe care îl vei studia? 
 

A) ………………………………………………………………………………….… 

B) ………………………………………………………………………………… 

C) ………………………………………………………………………………… 
 

8. La care din disciplinele din trunchiul comun ai dori să parcurgi și o disciplină opțională ? 

A) ………………………………………………………………………………….… 

B) ………………………………………………………………………………… 

C) ………………………………………………………………………………… 
 

Alte păreri şi opinii 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 


