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CHESTIONAR 
privind identificarea nevoii de formare continuă/perfecţionare 

Directori/Directori adjuncţi 
 

Pentru a veni în sprijinul dvs. în ceea ce priveşte formarea continuă şi pentru a adapta 

Oferta de formare continuă la nevoile dvs. de dezvoltare profesională, vă rugăm să completaţi 

acest chestionar: 

 

DATE PERSONALE: 

 

Funcţia didactică: ........................................... Specialitatea: ............................................................ 

Gradul didactic ................ , obţinut în anul ............. Vechimea în învăţământ ................................. 

 Sex:      □  Masculin      □ Feminin 

Nivelul de învăţământ la care predaţi:  □ preşcolar,  □ primar,  □ gimnazial,  □ liceal, 

  □ profesional,  □ tehnic 

Mediul de provenienţă (în care este localizată şcoala la care predaţi):  □ Urban   □ Rural 

De cât timp sunteţi director? ............................................................................................................. 

 

1. Aţi participat la cursuri de formare în domeniul managementului, înainte de a deveni director? 

        □ Da      □ Nu 

2. Precizaţi dacă în anul şcolar 2013-2014 aţi participat la activităţi de formare derulate prin CCD 

Teleorman: 

        □ Da     □ Nu 

3. Dacă aţi răspuns afirmativ la prima întrebare, enumeraţi cursurile la care aţi participat (se vor 

enumera cursurile și nr. de credite accumulate): 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Dacă aţi dat un răspuns negativ atunci specificaţi care au fost motivele pentru care nu aţi 

participat la cursuri de formare prin CCD Teleorman: 

 M-am perfecţionat prin grade didactice: □ definitivat,  □ gr. did. I,  □ gr.did.II, 

  □ masterat,  □ doctorat,  □ altele…………………………………………………………… 

 Nu am dorit 

 Nu am putut. Specificaţi motivul:  □ lipsa timpului, □  nu corespund nevoilor mele de 

dezvoltare,  □ nu ştiu unde să mă adresez,  □ nu aflu la timp despre susţinerea lor,  □ număr 

limitat de locuri 

 

5. Consideraţi importantă activitatea de formare continuă/perfecţionare pentru cariera de director? 

       □ Da    □ Nu 
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6. Precizaţi măsura disponibilităţii pe care o manifestaţi pentru dezvoltarea dvs. managerială în 

anul şcolar 2014-2015. 

□  Mare    □  Medie    □  Mică 

 

7. Ce tip de program ați prefera să urmaţi (puteţi opta pentru mai multe variante): 

 Acreditate-program de tip lung (peste 100 ore) 

 Acreditate-program de tip scurt (între 40 ore şi 90 ore) 

 Neacreditate (24-40 ore) 

 

8. Menţionaţi care dintre următoarele forme de activitate prezintă o importanţă deosebită pentru 

dumneavoastră, în cadrul cursurilor de formare profesională (puteţi alege mai multe variante): 

 Dezbateri 

 Cursuri şi seminare 

 Stagii de formare tradiţionale, care presupun prezenţa fizică la curs pe întreaga durată a 

acestuia 

 O combinaţie între cursul tradiţional şi cel online 

 Ateliere de lucru 

 Învăţarea bazată pe proiecte 

 Altele. Care?........................................................................................................................... 

 

9. În ce domeniu simţiţi mai acut nevoia de perfecţionare: 

 Dezvoltarea procesului de învăţare şi a mediului educaţional 

 Dezvoltarea practicilor strategice 

 Conducerea şi coordonarea resurselor umane 

 Menţinerea şi dezvoltarea performanţei personale şi a echipei 

 Dezvoltarea şi menţinerea unor relaţii de muncă eficiente 

 Managementul financiar şi al resurselor 

 

10. Pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor şi responsabilităţilor pe care le aveţi în prezent, de 

ce cursuri de formare credeţi că aveţi nevoie pentru a vă dezvolta competenţele manageriale: 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

Obs. 

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: 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

Vă mulţumim pentru colaborare! 

 


