Ministerul Educaţiei Naționale
Inspectoratul Școlar Județean Olt
Casa Corpului Didactic Olt

CHESTIONAR PRIVIND ANALIZA DE NEVOI
Acest chestionar se adresează participanţilor la curs şi urmăreşte înregistrarea opiniilor privind analiza de nevoi
în vederea organizării şi desfăşurării cursurilor de formare continuă de către Casa Corpului Didactic Olt.

1. Ce importanţă acordaţi, pe o scală de 1 la 10, unde 1 semnifică nici o importanţă, iar 10 foarte mare
importanţă, formării continue pentru activitatea pe care o desfăşuraţi? (Încercuiţi o singură cifră)
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2. Care sunt pentru dumneavoastră cele mai importante criterii în alegerea unui modul/curs de formare (Încercuiți
maximum 3 variante de răspuns):
 furnizorul de formare;
 tematica;
 durata cursului;
 costurile;
 perioada de desfăşurare;
 formatorii;
 certificarea care permite obţinerea de credite;
 altele, care? .........................................................................................................................................
3. Care sunt motivele pentru care ați parcurge un program de formare?
 pentru dezvoltarea personală;
 pentru completarea dosarului personal (vizați depunerea unui dosar pentru obținerea unei gradații);
 mobilitatea personalului (detașare, transfer, restrângere de activitate etc.);
 ocuparea unei funcții de conducere (director/director adjunct, inspector școlar etc.);
 alte situații, care? ........................................................................................................................................
4. Având în vedere prevederile legale care spun că fiecare cadru didadctic este obligat să obțină 90 de credite la
fiecare interval consecutiv de 5 ani, dumneavoastră câte credite ați acumulat în intervalul 2011 - 2016?
....................................................................................................................................................................
5. Care dintre următoarele categorii de cursuri vi s-ar părea utile pentru formarea dumneavoastră continuă?
Ordonaţi preferinţele pe o scală de la 1(cel preferat) la 9 (cel mai puţin preferat).
 programe de formare referitoare la absenteism și abandon școlar;
 programe de formare referitoare la abilitarea curriculară/dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;
 programe de formare referitoare la managementul proiectelor cu finanțare europeană;
 programe de formare referitoare la tehnici de comunicare educațională;
 programe de formare referitoare la managementul conflictelor în clasa de elevi;
 programe de formare referitoare la consilierea copiilor și părinților;
 programe de formare referitoare la predarea inovativă utilizând TIC și noile tehnologii;
 programe de formare referitoare la stimularea motivației școlare;
 programe de formare în afara specializării dumneavoastră de bază, propuneți: ..........................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
6. Vă rugăm să faceţi aprecieri generale privind oferta de cursuri a Casei Corpului Didactic Olt. Tematicile pe
care le propun programele de formare continuă sunt adecvate nevoilor de formare proprii? (Bifați cu X
varianta de răspuns.)
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Dezacord total

Dezacord

Nici acord, nici De acord
Cu totul de acord
dezacord
7. În ce măsură aţi fi interesat să participaţi la cursuri de formare continuă (avizate M.E.N.C.Ș) chiar dacă nu veţi
primi credite în urma absolvirii cursului? (Bifați cu X varianta de răspuns.)
În foarte mare măsură

În mare măsură

În mică măsură

În foarte mică măsură

8. Aţi participat la un program de formare continuă organizat de Casa Corpului Didactic Olt?
Da

Nu

9. Dacă ați răspuns „Da” la întrebarea nr. 8, vă rugăm să nominalizați care a fost ultimul curs finalizat la Casa
Corpului Didactic Olt și în ce an:
............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
10. În ceea ce priveşte organizarea formării, ce tip de program de formare continuă aţi prefera să urmaţi? Ordonaţi
preferinţele pe o scală de la 1(cel preferat) la 5 (cel mai puţin preferat).

 tradiţional, care presupune prezenţa fizică la curs pe întreaga durată a acestuia;
 la distanţă, care presupune în special muncă individuală şi anumite întâlniri cu formatorii;
 on-line (prin Internet), care nu necesită întâlniri de tipul faţă-în-faţă între cursanţi şi formatori;
 o combinaţie între cursul tradiţional şi cel la distanţă;
 combinaţie între cursul tradiţional şi cel online (prin Internet);
 altă formă; care ?....................................................................................................................................
Vă rugăm să completați următoarele date de identificare:


Nume și prenume ……………………………………………………………



Școala ......................................................................................................



Gradul didactic:



Nivelul de învăţământ la care predaţi:
Preşcolar;

Debutant;

Primar;

Definitiv;

Gimnazial;

Grad didactic II;

Liceal teoretic;

Specialitatea ...................................

Grad didactic I;

Învăţământ tehnologic;

Doctor
Vocațional;

C.Ș.S;

Palatul copiilor.


Vechimea în învăţământ: ........................ ani (la 1 septembrie 2016).

Observaţii. În cazul în care chestionarul nu a inclus anumite aspecte pe care le consideraţi importante din
perspectiva preferinţelor pentru propria formare continuă şi pe care doriţi să le semnalaţi, vă rugăm să le notaţi în
spaţiul de mai jos:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Str. Ionaşcu, Nr. 38, Slatina, Olt, C.P. 230 081, România
Telefon : 0249 406 103 ; Fax: 0249 406 203
E-mail: ccdolt@yahoo.com ; site: www.ccdolt.ro

Ministerul Educaţiei Naționale
Inspectoratul Școlar Județean Olt
Casa Corpului Didactic Olt
Vă mulțumim pentru colaborare!
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