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CHESTIONAR PENTRU ELEVI 
Discipline opționale 

Dragi elevi, vă rugăm  să ne ajutați în cunoașterea nevoilor/intereselor voastre cu privire 

la studiul disciplinelor opționale. Vă rugăm să bifați cu X  răspunsul dorit și să răspundeți la 

întrebările noastre. Opinia voastră este importantă pentru disciplinele opționale în anul școlar 

următor. 

Clasa:____________ 

1. Disciplinele opţionale pe care le-ai învățat până acum au fost în conformitate cu interesul tău? 

 O     Da 

 O     Nu 

 O     Nu știu 

2. Consideri util studiul disciplinei opţionale din acest an școlar? 
 O     Da 

 O     Nu 

 O     Nu știu 

3. Ai fost consultat, anul trecut, în privinţa alegerii disciplinelor opţionale din acest an şcolar? 
 O     Da 

 O     Nu 

 O     Nu știu 

4. Dacă Da, în funcție de ce ai ales  disciplinele opționale? ( punctează prin acordarea unei note de 

la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim) 

 a)  în funcție de interese și nevoi                                   ________ 

            b)  în funcție de profesorul care propune                              ________ 

 c)  în funcție de aptitudinile mele                                         ________ 

 d)  în funcție de ce am auzit de la alți colegi de școală        ________ 

 e)  nu mă interesează                                                             ________  

5. Dacă ar fi posibil, ți-ai dori schimbarea disciplinei opționale?  
 O     Da 

 O     Nu 

 O     Nu știu 

6. Numărul disciplinelor opționale ar trebui să fie mai mare? 
 O     Da 

 O     Nu 

 O     Nu știu 

7. Propune trei teme care te interesează și care ți-ar plăcea să fie un opțional pe care-l vei studia anul 

viitor:  
 A)__________________________________________________________ 

 B)__________________________________________________________ 

 C)__________________________________________________________ 
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CHESTIONAR PENTRU PĂRINȚI 
Discipline opționale 

 

Stimați părinți, vă rugăm  să ne ajutați în cunoașterea nevoilor/satisfacțiilor copiilor 

dumneavoastră cu privire la studiul disciplinelor opționale. Vă rugăm să bifați cu X  răspunsul 

dorit și să răspundeți la întrebările noastre. Opinia dumneavoastră este importantă pentru 

disciplinele opționale în anul școlar următor. 

Clasa:____________ 

 

1.  Care sunt disciplinele optionale pe care le-a studiat copilul dumneavoastră până în prezent?  

__________________________________________________________________________ 

  

2. Considerați util studiul disciplinei opţionale de către copilul dumnevoastră din acest an 

școlar? 
 O     Da 

 O     Nu 

 O     Nu știu 

 

3. Ați fost consultat, anul trecut, în privinţa alegerii disciplinelor opţionale din acest an şcolar? 
 O     Da 

 O     Nu 

 O     Nu știu 

 

4. Dacă Da, în funcție de ce ați ales  disciplinele opționale? ( punctați prin acordarea unei note de 

la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim) 

 a)  în funcție de interese și nevoi                                   ________ 

            b)  în funcție de profesorul care propune                              ________ 

 c)  în funcție de aptitudinile copilului meu                           ________ 

 d)  în funcție de ce am auzit de la alți părinți                        ________ 

 e)  nu mă interesează                                                             ________  

 

5. Copilul dumneavoastră participă cu plăcere la ora de opțional? 
 O     Da 

 O     Nu 

 O     Nu știu 

 

6. Numărul disciplinelor opționale ar trebui să fie mai mare? 
 O     Da 

 O     Nu 

 O     Nu știu 

 

7. Propuneți trei teme  pe care aţi dori ca fiul/fiica dumneavoastră să le studieze anul viitor ca 

discipline opţionale:  

 A)__________________________________________________________ 

 B)__________________________________________________________ 

 C)__________________________________________________________ 
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