
 
 
 
 
 
 

INTERPRETARE CHESTIONAR ELEVI 

Laboratoare și cabinete 

 

 

        Chestionarul a fost aplicat unui număr de 119 elevi din Școala Gimnazială „Grigore 

Silași” Beclean, casele V-VIII, în perioada 06.11.2017 – 10.11.2017 și a avut ca obiectiv să 

identifice aspectele pozitive și negative referitoare la activitatea în cabinetele și laboratoarele 

școlii, posibile sugestii de îmbunătățire a situațiilor care nemulțumesc la ora actuală.  

Chestionarul aplicat: 

Chestionar 

Laboratoare și cabinete 

(elevi) 

 

1. Ce tipuri de laboratoare/ cabinete sunt utilizate în cadrul școlii? 

    □  Cabinet de Fizică 

    □  Cabinet de Biologie 

    □  Cabinet de TIC/Informatică 

    □  Cabinet de Chimie 

    □  Altele (nominalizați)……………………............................................................................. 

2. Considerați că aceste cabinete/laboratoare sunt bine dotate? 

    □  DA 

    □  NU 

3. Este utilă desfășurarea orelor în cabinete/laboratoare de diferite specialități? 

    □  DA 

    □  NU 

    Vă rugăm argumentați răspunsul……………………………………………………….......... 

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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INTERPRETARE CHESTIONAR 

        În urma analizei răspunsurilor se constată următoarele: 

1. Cei 119 respondenți au menționat următoarele laboratoare și cabinete: 

        - Fizică – 112 (94,11%) 

        - Biologie – 117 (98,31%) 

        - TIC/Informatică – 113 (94,95%) 

        - Chimie – 106 (89,07%) 

        - Geografie – 82 (68,90%) 

        - Istorie – 83 (69,74%) 

        - Limba engleză – 88 (73,94%) 

        - Limba română – 79 (66,38%) 

        - Matematică – 71 (59,66) 

        - Desen – 27 (22,68%) 

        - Cabinet multimedia – 43 (36,13%) 

        - CDI – 31 (26,05%) 

2. 110 (92,44 %) respondenți au apreciat ca bine dotate laboratoarele și cabinetele iar 9 

(7,56%) respondenți consideră că nu sunt bine dotate. 

3. 116 (97,48%) respondenți apreciază utilitatea desfășurării orelor în laboratoare și cabinete, 

răspunsurile lor fiind argumentate astfel: 

        - sunt dotate cu aparatură – 50 (42,01%) 

        - sunt special amenajate – 22 (18,48%) 

        - se pot face experimente – 17 (14,28%) 

        - înțelegem mai bine lecțiile – 25 (21,01%) 

        - este mai frumos – 3 (2,52%). 

Elevii mai menționează că ar trebui să existe și cabinete de Limba franceză, Educație 

tehnologică, Religie și Muzică. 

3 elevi ( 2,52%) consideră că nu e necesar să se desfășoare orele în labortoare și cabinete 

argumentând că: 

        - depinde de ore, nu toate ar trebui să se desfășoare în laboratoare și cabinete 

        - profesorii sunt mult prea exigenți  

        - la cabinetul de fizică elevii stau prea înghesuiți, mesele ar trebui înlocuite (sunt uzate și   

          “au niște sertare care se deschid și lovesc genunchii”). 

 

   

 

 


