
Studiu- nevoi de consiliere psihologică și psihopedagogică ale elevilor, părinților și 
profesorilor  

în contextul pandemiei de COVID-19 și învățării online 
 

 
CHESTIONAR PROFESORI 
 
Stimați profesori, 
Cabinetul de Consiliere și Asistență Psihopedagogică din cadrul Colegiului Tehnic  "Petru 
Mușat" Suceava realizează un Studiu- nevoi de consiliere psihologică și psihopedagogică 
ale elevilor, părinților și profesorilor în contextul pandemiei de COVID-19 și învățării 
online.  
 Pentru a ne sprijini în acest demers, vă rugăm să completați următorul chestionar. Are 16 
întrebări și completarea lui durează în jur de 15 minute. 
 
Contăm pe sinceritatea și implicarea dvs.  
Vă mulțumim!  
 

A. DATE DE IDENTIFICARE 
1. Ce statut aveți? □ diriginte □ doar profesor/maistru instructor 
2. Dacă sunteți diriginte, la ce nivel de învățămănt? 

□ liceal □ profesional □ profesional dual □ nu este cazul 
3. Selectați numele clasei și profilul la care sunteți diriginte: 

 ……… □ nu este cazul 
4. Genul dvs. este: □ feminin □ masculin 

B. NEVOI PROFESORI 
1. Scrieți 3 cuvinte care descriu felul în care vă simțiți în contextul pandemiei de COVID-19. 

1.…….. 
2.……. 
3.…….. 

2. Considerați util suportul consilierului școlar în acest context?  
□ Da □ Nu 

3. Ce nevoi de consiliere aveți? 
□ sprijin afectiv-emoțional 
□ managementul informațiilor referitoare la COVID-19 
□ sprijin pentru învățarea on-line a elevilor 
□ altceva……… 

4. Ce modalitate de comunicare preferați? 
□ email 
□ Facebook 
□ Google classroom 
□ whatsapp  
□ telefon 



□ alta ……. 
 

C. NEVOI ELEVI 
1. Considerați că elevii au nevoie de suportul consilierului școlar? 

□ Da  □ Nu 
2. Ați întrebat elevii din clasa dvs. sau clasele la care predați dacă au nevoie de consiliere 

individuală? 
□Da □ Nu 

3. Câți elevi ați identificat că au nevoie de consiliere individuală? 
……… 

4. Le-ați recomandat consiliere psihologică și psihopedagogică? 
□Da  □ Nu 

5. Scrieți numele elevilor care au nevoie de consiliere individuală și marcați 
problematica în tabelul de mai jos. Dacă nu aveți recomandări, marcați doar 
problematica. 
□ sprijin afectiv-emoțional 
□ managementul informațiilor referitoare la COVID-19 
□ sprijin pentru învățarea on-line 
 
□ managementul situațiilor de criză 
○ conflicte în familie 
○ divorțul părinților 
○ plecarea părinților în străinătate 
○ adaptarea la pierdere/ doliu 
○ probleme de sănătate 
○ dependență de substanțe (alcool, droguri, tutun) 
○ cyberbullying 
 
□ nevoi de dezvoltare personală 
○ autocunoaștere 
○ gestionarea gândurilor și emoțiilor negative 
○ managementul stresului 
○ managementul furiei 
 
□ Orientare Școlară și Profesională 
○ teste de personalitate 
○ aptitudini 
○ interese 
 
□ consiliere pentru succesul la examene 
□ altceva……… 
 

D. NEVOI PĂRINȚI 



1. Considerați că părinții au nevoie de suportul consilierului școlar? 
□Da □ Nu 

2. Ce nevoi de consiliere au părinții în această perioadă?  
□ sprijin afectiv-emoțional 
□ managementul informațiilor referitoare la COVID-19 
□ sprijin pentru învățarea on-line a elevilor 
□ comunicarea cu copilul 
□ rezolvarea conflictelor din familie 
□ altceva……… 

3. Ce modalitate de comunicare preferă părinții? 
□ email 
□ Facebook 
□ Google classroom 
□ whatsapp  
□ telefon 

Vă mulțumesc!  
Otilia Ivan Țugui,  
prof.psiholog/ consilier școlar 
 
 
 
 
CHESTIONAR PĂRINȚI 
Dragii părinți, 
Cabinetul de Consiliere și Asistență Psihopedagogică din cadrul Colegiului Tehnic  "Petru 
Mușat" Suceava realizează un Studiu- nevoi de consiliere psihologică și psihopedagogică 
ale elevilor, părinților și profesorilor în contextul pandemiei de COVID-19 și învățării 
online.  
 Pentru a ne sprijini în acest demers, vă rugăm să completați următorul chestionar. Are 16 
întrebări și completarea lui durează în jur de 15 minute. 
 
Contăm pe sinceritatea și implicarea dvs.  
Vă mulțumim!  
 

A. DATE DE IDENTIFICARE 
1. Genul dvs. este: 

□ feminin □ masculin 
2. Câți copii de vârstă preșcolară, școlară sau studenți aveți în total? 

……… 
3. Câți copii aveți înscriși la Colegiul Tehnic " Petru Mușat" în anul școlar 2019- 2020?  

□ 1 copil □ 2 copii □ 3 copii □ ……. 
4. Sunteți părinte al elevului/ elevilor de la Colegiul Tehnic " Petru Mușat" aflați la: 

□ liceu □ profesională □ profesională dual 



5. Selectați numele clasei și profilul la care este înscris/ sunt înscriși copilul/ copii dvs. 
……….. 

B. NEVOI PĂRINȚI  
1. Scrieți 3 cuvinte care descriu felul în care vă simțiți în contextul pandemiei de COVID-19. 

1.…….. 
2.……. 
3.…….. 

2. Considerați util suportul consilierului școlar în acest context?  
□ Da □ Nu 

3. În cazul în care copilul dvs. ar avea nevoie de consiliere individuală și solicită acest 
lucru, vă dați *acordul pentru aceasta? (*Obligatoriu pentru copii minori) 
□ Da □ Nu 

4. Ce nevoi de consiliere aveți? 
□ sprijin afectiv-emoțional 
□ managementul informațiilor referitoare la COVID-19 
□ sprijin pentru învățarea on-line a copilului 
□ comunicarea cu copilul 
□ rezolvarea conflictelor din familie 
□ altceva……… 

5. Ce modalitate de comunicare preferați? 
□ email 
□ Facebook 
□ Google classroom 
□ whatsapp  
□ telefon 
 

C. NEVOI ELEVI 
1. Copilul dvs. ar avea nevoie de suportul consilierului școlar în această perioadă? 

□ Da  □ Nu □ Nu știu □ Îl las pe el să decidă 
2. Ce nevoi de consiliere ar avea copilul dvs. în această perioadă? 

□ sprijin afectiv-emoțional 
□ managementul informațiilor referitoare la COVID-19 
□ sprijin pentru învățarea on-line 
□ nevoi de dezvoltare personală 
□ gestionarea unor situații de criză 
□ orientare școlară și profesională 
□ consiliere pentru succes la examene 

3. Copilul dvs. are Cerințe Educative Speciale ( CES) și Certificat de Orientare Școlară și 
Profesională? 
□ Da □ Nu 

4. Copilul cu CES beneficiază în școala online de sprijin individualizat de învățare? 
□ Da □ Nu □ Nu știu 

5. Ce nevoi educaționale și emoționale are copilul dvs. cu CES în această perioadă? 



………………. 
6. Ați apela la sprijinul consilierului școlar pentru consilierea copilului cu CES? 

□ Da □ Nu 
Vă mulțumesc!  
Otilia Ivan Țugui,  
prof.psiholog/ consilier școlar 
 

 
CHESTIONAR ELEVI 
Dragă elev, 
Cabinetul de Consiliere și Asistență Psihopedagogică din cadrul Colegiului Tehnic  "Petru 
Mușat" Suceava realizează un Studiu- nevoi de consiliere psihologică și psihopedagogică 
ale elevilor, părinților și profesorilor în contextul pandemiei de COVID-19 și învățării 
online.  
 Pentru a ne sprijini în acest demers, te rugăm să completezi următorul chestionar. Are 10 
întrebări și completarea lui durează în jur de 10 minute. 
Contăm pe sinceritatea și implicarea ta! 
Îți mulțumim!  
 

A. DATE DE IDENTIFICARE 
1. Clasa: selectare 
2. Nivel: □ liceal □ profesional □ profesional dual 
3. Profil: selectare 
4. Vârsta: □14 ani □15 ani □ 16 ani □ 17 ani □ 18 ani □ peste 18 ani 
5. Genul: □ feminin □ masculin 

B. NEVOI ELEVI 
1. Scrie 3 cuvinte care descriu felul în care te simți în contextul pandemiei de COVID-19. 

1.…….. 
2.……. 
3.…….. 

2. Consideri util suportul consilierului școlar în acest context?  
□ Da □ Nu 

3. În cazul în care ai avea nevoie de consiliere individuală ai solicita acest lucru? 
□ Da □ Nu □ Nu știu 

4. Ce nevoi de consiliere ai avea? 
□ sprijin afectiv-emoțional 
□ managementul informațiilor referitoare la COVID-19 
□ sprijin pentru învățarea on-line 
 
□ managementul situațiilor de criză 
○ conflicte în familie 
○ divorțul părinților 
○ plecarea părinților în străinătate 



○ adaptarea la pierdere/ doliu 
○ probleme de sănătate 
○ dependență de substanțe (alcool, droguri, tutun) 
○ cyberbullying 
 
□ nevoi de dezvoltare personală 
○ autocunoaștere 
○ gestionarea gândurilor și emoțiilor negative 
○ managementul stresului 
○ managementul furiei 
 
□ Orientare Școlară și Profesională 
○ teste de personalitate 
○ aptitudini 
○ interese 
 
□ consiliere pentru succesul la examene 
□ altceva……… 
 

5. Ce modalitate de comunicare preferi? 
□ email 
□ Facebook 
□ Google classroom 
□ whatsapp  
□ telefon 
 
Îți mulțumesc! 

Otilia Ivan Țugui,  
prof.psiholog/ consilier școlar 

 


