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CHESTIONAR  

privind identificarea nevoii de formare continuă/perfecționare 

Bibliotecari 

 

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: 

1. Nivelul de învăţământ în care vă desfăşuraţi activitatea: 

 preşcolar 

 primar 

 gimnazial 

 liceal 

2. Unitatea şcolară în care activați se află în mediul: 

 Urban 

 Rural 

3. Vechimea de muncă în bibliotecă: ……………… 

4. Sexul: Feminin □             Masculin □ 

5. Vârsta: 

 18-30 ani 

 31-40 ani 

 41-50 ani 

 51-60 ani 

 peste 60 ani 

6. Studii: 

 Medii 

 Postliceale 

 Studii de scurtă durată 

 Superioare 

 

7. Ce aşteptări aveți de la postul pe care îl ocupați în prezent? Marcați cu X răspunsul care vi 

se potriveşte. 

 Să-mi ofere consumabilele necesare desfăşurării activității în bune condiții 

 Să ofere recunoaşterea meritelor 

 Să-mi crească salariul dacă mă dezvolt profesional 

 Să nu se desfiinţeze postul 

 Să rămân în memoria elevilor ca un bibliotecar bun 

 Să-mi ofere sprijin atunci când solicit 

 

8. Consideraţi că sunteţi un bibliotecar de succes? Marcaţi cu X răspunsul corect. 

 Da 

 Nu 

 Nu ştiu 
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9. Precizaţi dacă în anul şcolar 2013-2014 aţi participat la activităţi de formare derulate prin 

CCD Teleorman: 

     Da □           Nu □ 

Dacă aţi răspuns afirmativ la întrebare, enumeraţi cursurile la care aţi participat: 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

10. Marcați enunţul care vi se potriveşte: 

 Pentru a mă dezvolta profesional sunt dispus(ă) să investesc timp în a mă 

autoperfecționa 

 Pentru a mă dezvolta profesional sunt dispus(ă) să particip la cursuri de formare 

 Pentru a mă dezvolta profesional sunt dispus(ă) să îmi schimb locul de muncă 

 Pentru a mă dezvolta profesional sunt dispus(ă) să mă adaptez schimbărilor 

 Consider că sunt dezvoltat(ă) profesional 

 

11. Consideraţi utilă pentru dumneavoastră participarea la cursuri de formare continuă? 

 Deloc 

 În mică măsură 

 Medie 

 În mare măsură 

 Foarte utilă 

 

12. Notaţi de la 1 - 5 (1 - nu sunt interesat, 2 – sunt interesat în mică măsură, 3 – sunt interesat 

într-o măsură medie, 4 – sunt interesat în mare măsură, 5 - sunt foarte interesat) gradul de interes 

pe care îl aveţi pentru următoarele teme de formare continuă: 

Teme Grad de interes  

Management de bibliotecă  

Managementul proiectelor de bibliotecă  

Marketing de bibliotecă  

Gestiune de bibliotecă  

Legislație de bibliotecă  

Tehnici de comunicare   

  Metode active în CDI  

Utilizarea calculatorului  

Tehnici de lucru utile pentru cursanţii/elevii din 

Programul A Doua Şansă 

 

Operare pe un soft de bibliotecă.  

 Numiţi alte teme de formare continuă care v-ar interesa: 

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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13. Marcaţi cu X rubrica corespunzătoare din tabel pentru a răspunde la întrebarea: Cât de 

importantă este pentru dumneavoastră comunicarea? 

 

Comunicarea este: Neimportantă  Foarte 

importantă 

 Cu colegii de şcoală  
   

 Cu ceilalţi bibliotecari  
   

 Cu elevii 
   

 Cu echipa managerială a şcolii  
   

Cu CCD Teleorman 
   

Cu IȘJ Teleorman 
   

 

Explicați răspunsurile pentru care ați optat: 

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

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

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

  

14. Marcați cu X rubrica corespunzătoare pentru a răspunde la întrebarea: Cât de eficient 

comunicați cu ceilalți bibliotecari? 

  Foarte eficient 

  Cu eficiență medie 

  Puțin eficient 

  Ineficient 

Explicați varianta aleasă: 

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

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

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

 

15. Alte comentarii/păreri pe care doriți să le exprimați, referitor la formarea profesională: 

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

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

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

 

 

Vă mulţumim pentru timpul acordat! 

 


