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CHESTIONAR 
Adresat elevilor 

 

Dragi elevi,  
Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări prin care dorim să aflăm cu ce tipuri de probleme vă confruntați și ce măsuri de 
sprijin sunt necesare din partea CȘE/CJE pentru a vă sprijini în ameliorarea problemelor voastre.  

 
Răspunsurile sunt anonime. Nu există răspunsuri bune sau rele, sunt opiniile voastre și vă rugăm să fiți sinceri. Vă mulțumim!  

 
1. Care consideri că sunt cele mai frecvente probleme ale tinerilor/elevilor din școala ta? Marchează  problemele în ordinea 

frecvenței lor (1, cea mai frecventă, 2 următoarea cea mai frecventă și 3, destul de frecventă.)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cât de mulțumit ești tu faţă de urmatoarele aspecte ale activităţii membrilor Consiliului Elevilor din Școală (CȘE)  pe o scală 
de la 1 la 5 (1-foarte mulţumit; 2-în mare măsură mulţumit; 3-nu mă pot pronunţa; 4-în mică măsură mulţumit; 5-
deloc) 

  

 identifică nevoile elevilor  

 se implică în rezolvarea situaţiilor conflictuale din şcoală 

 realizează activităţi de formare/ învăţare cu elevii cu diferite probleme 

 organizează activităţi cultural-artistice (concursuri, spectacole) 

 organizează activităţi sportive 

 împart materiale promoţionale, flyere, afişe în vederea informării elevilor din şcoală despre activităţile 
desfăşurate de CJE, ONG-uri, alte instituţii 

 informează elevii în legătură cu noutăţile din CJE, CRE, CNE 

 organizează acţiuni caritabile, colectează haine, jucării pentru elevii  cu situaţie materială precară 

 consiliul elevilor nu derulează nici un fel de activități în școala mea 

 nu știu/nu răspund 

 
3. Ce ar trebui să facă consiliul elevilor pentru  elevii cu diferite probleme? Bifează maxim 3 alegeri şi numerotează cu 1 

problema cea mai importantă şi esenţială pentru sprijinirea acestor elevi:  
 

 să-i informeze mai mult        

 să organizeze seminarii de lucru despre cum să acceseze diferite servicii și oportunități care le sunt 
oferite (burse, servicii sociale)          

 să desfășoare diferite activități de formare / învățare cu ei în afara școlii  

 să le ofere consiliere 

 să le ofere sprijin material (bani, rechizite, îmbrăcăminte) 

 să organizeze activități cultural – artistice (concursuri, spectacole, festivaluri…)  

 să medieze relațiile cu școala (profesori, director) 

 altele și anume:  

4. Cum apreciezi modul în care școala susține elevii cu probleme din cele enumerate anterior?  
 

Foarte eficient   Destul de eficient     La nivel mediu   Destul de ineficient    Foarte ineficient 
 

5. Care sunt persoanele, specialiştii, instituţiile care pot colabora cu CŞE in vederea ameliorării problemelor? 
 

absenteism frecvent  

abandon școlar  

probleme familiale   

probleme economice   

limitarea accesului la surse de informare/ studiu  

probleme geografice – proveniența din mediul rural sau din zone limitrofe   

discriminarea din cauza mediului de provenienta    

discriminarea din motive economice  

discriminarea din motive etnice  

probleme sociale – relaționare deficitară în clasă, cu profesorii, în comunitate, agresiuni, violență, 
intimidare 

 

delicvență   

consum substanțe de natură să pericliteze integritatea fizică și psihică (droguri ușoare, substanțe 
halucinogene etc.)  
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 profesori / diriginţi 

 colegi de clasă / școală  

 prietenii din comunitatea în care locuiești  

 organizații nonguvernamentale  

 psihologi / consilieri şcolari 

 asistenţi sociali 

 
 preoţi 

 Poliţia 

 Direcţia Judeţeana de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

 Direcţia pentru Sănătate Publică 

 alte instituţii și anume:  

6. Care sunt activitățile care au avut loc până în acest moment în școala ta în beneficiul elevilor cu diferite probleme? Bifează 
2 alegeri, maxim.  
 

 sprijin material 

 sprijin în forma informării, transmiterii unor informații despre beneficiile pe care le pot accesa 
elevii cu probleme (burse sociale, ajutoare, pachete oferite cadou etc.)  

 sprijin în învățare, pentru a face față cerințelor școlii 

 implicarea elevilor cu probleme în diferite programe/proiecte de sprijin 

 nicio activitate 

 nu știu/nu răspund 

 

7. În general, tu consideri că tinerii cu probleme… 
 

își vor ameliora problemele cu sprijinul actualelor măsuri/forme de sprijin   

au nevoie de implicarea tuturor factorilor (familie, şcoală, instituţii, ONG-uri)  pentru a-și 
ameliora situația   

 

nu au nicio soluție reală pentru a li se ameliora situația  

nu acceptă sprijinul celor din jur  

 

8. Cum îi ajuţi tu personal pe colegii cu probleme din clasa ta?  
 

mă interesez de situația lor vorbind cu ei, încurajându-i  

îi ajut cu bani sau cu bunuri materiale – îmbrăcăminte, mâncare   

îi ajut la învățătură  

îi implic în activitățile și programul meu (inclusiv din timpul liber)   

nu îi ajut deloc  

nu îi ajut, dar nici nu mă comport cu ei discriminativ   

 
9. Cum se comportă colegii atunci când ai o problemă?  

 

colegii îmi acordă atenție, discută cu mine  

colegii îmi oferă bunuri sau bani   

colegii petrec timp cu mine, mă invită în activitățile lor   

colegii mă ajută la învățătură  

nu mă ajută deloc, mă evită / ignoră și nu interacționează cu mine   

nu mă ajută deloc, mă îndepărtează și mă discriminează  

 
 
Despre tine:   

 

ești în clasa  
 

Gimnaziu: V:  VI:  VII:  VIII:  

 Liceu IX:  X:  XI:  XII:  

ai vârsta (ani):  11 – 14  14 – 15  16   17  18  

provii din mediul:  Rural  Urban      

gen:  F  M     

 
În eventualitatea că vei dori să participi la activităţile propuse de CJE în vederea ameliorării problemelor cu care te confrunţi ne poţi 
lăsa datele tale de contact: 
 
Nume/ prenume _____________________________ Telefon ______________________  Email ________________ 


