
Chestionar pentru elevii anului I 

 
Stimați elevi ai anului I de studiu, vă propunem să răspundeți la o serie de întrebări, care au ca scop determinarea 

gradului de satisfacție, privind procesul instructiv-educativ realizat în cadrul Centrului de Excelență în Viticultură și 

Vinificație din Chișinău 

Chestionarul este anonim, iar informațiile vor fi utilizate pentru studierea opiniilor și îmbunătățirea calității, fără a 

vă dezvălui identitatea DVS.  Vă rugăm să oferiți răspunsuri sincere, care să reprezinte punctul DVS de vedere. 

Selectați unul sau câteva răspunsuri la fiecare întrebare.  Când este cazul – scrieți opinia DVS referitoare la subiectul 

respectiv. 

1.  Selectați grupa în care studiați DVS  

                   VO            TPOV           TPOF         T 

 

2. Cum ați aflat de Centrul de Excelentă in Viticultură și Vinificație? (selectați un singur răspuns):  

alte persoane - elevi, absolvenți, vecini, rude 

ziare, anunțuri, broșuri 

publicitate radio, TV 

rețele socializare, pagina web a instituție (CEVVC.md) 

Altele __________________________________________ 

 

3. Ce motiv v-a determinat să alegeți CEVVC? (selectați un singur răspuns):  

        a fost decizia ta personală 

        a fost decizia părinților 

        am ales instituția în urma informației obținute 

        a fost o întâmplare 

        este singura din localitate cea mai apropiată de domiciliu 

        Altele 

4. Cum apreciați serviciile educaționale oferite de instituția în care studiați? (selectați un singur răspuns):  

                 Foarte bune 

                 Bune 

                 Satisfăcătoare 

                  Nesatisfăcătoare 

 

5. În ce măsură sunteți satisfăcut de progresul DVS în semestrul 1 anul de studii 2020-2021? (încercuiți o notă 

de la 1 la 5, nota 5 indicând nivelul maxim) 

1                       2                          3                     4                                5    

 

6. În ce măsură sunteți satisfăcut(ă) de baza materială  a CEVVC (săli de clasă, ateliere, echipamente, 

calculatoare)? (încercuiți o notă de la 1 la 5, nota 5 indicând nivelul maxim) 

1                      2                           3                      4                                 5  

 

7. În ce măsură sunteți satisfăcut(ă) de respectul/atitudinea personalului instiuție față de DVS. (încercuiți o notă 

de la 1 la 5, nota 5 indicând nivelul maxim) 

1                   2                           3                         4                               5 

 

8. În ce măsură sunteți satisfăcut de echitatea evaluării (notele obținute reflectă realitatea)? (încercuiți o notă de 

la 1 la 5, nota 5 indicând nivelul maxim) 

1                   2                           3                          4                              5 

9. Obișnuiți să luați legătura cu dirigintele (prin telefon, sms, în scris)? (selectați un singur răspuns): 

         Periodic (lunar, semestrial) 

         Numai când sunt în instituție 

         Când intervin probleme 

         Rareori 

         Nu obișnuiesc (niciodată) 

 

10. Care din următoarele stări exprimă atitudinea de activitatea  din CEVVC?  

(selectați un singur răspuns):  

           Entuziasmat 

           Pozitiv 

           Indiferent 

           Nesatisfăcut 



 

11. Sunteți informat cu privire la oferta educațională a CEVVC (discipline opționale, activități extrașcolare)?  

(selectați un singur răspuns): 

     Da 

     Parțial 

     Nu 

     Nu mă interesează 

 

12. În ce fel de activități extrașcolare doriți să fiți implicați DVS? (selectați un singur răspuns):  

  Excursii, vizite 

        Activități sportive 

        Activități muzicale (dansuri,) 

        Olimpiade, concursuri școlare 

 

13. CEVVC (curtea, căminul) în care petreceți o parte a timpului DVS reprezintă un mediu sigur? (selectați un 

singur răspuns): 

         Da 

         Este loc de mai bine 

         Nu 

         Nu știu 

 

14. Dacă ați selectat răspunsul NU la întrebarea anterioară, rugăm să interveniți cu sugestii 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

15. În cadrul orele de clasa, diriginți identifică și soluționează problemele cu  care vă confruntați? (selectați un 

singur răspuns): 

       Da 

       Parțial 

       Nu 

       Nu mă interesează 

 

16. Dacă ar fi să mai alegeți o dată istituția CEVVC pentru ați petrece studiile, ai faceo. (selectați un singur 

răspuns): 

          DA                        Nu                         Nu știu 

 

17. Dacă doriți să lasați un mesaj / sugestie către corpul didactic al CEVVC - editați-l în caseta de mai jos. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Vă mulțumim pentru încredere! 

 


