
Chestionar pentru Agentul Economic  

Agentul Economic................................................................ 

Data: 

 Chestionarul ne  ajută să identificăm împreună punctele tari şi punctele care necesită 

imbunătăţire în legătură cu derularea instruirii practice şi a relaţiilor de colaborare cu 

Societatea dumneavoastră 

 Răspundeţi la întrebări prin DA sau NU/ exprimare liberă unde este cazul  

 Sinceritatea este foarte importantă în completarea chestionarului 

 

Nr. 

Crt 
Întrebări  DA NU 

1  Sunt interesaţi să obţină informaţii despre cerinţele locului de muncă   

2 Pot descrie cerinţele locului de muncă unde efectuează instuirea practică   

3 Manifestă interes pentru locurile de practică   

4 Se încadreaza în cerinţele locului de practică   

5 Elevii demonstrează deprinderi eficiente de învăţare   

6 Exprimă opţiuni privind traseul personal de formare profesională ?   

7 Au fost identificate caracteristici personale care necesită ameliorare / 

dezvoltare? 

Dacă DA, precizaţi care anume........................................................................... 

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

  

8 Care dintre competenţe predomina? 

 a) de cunoaştare (procese intelectuale) 

  

 b) de execuţie (profesionale)   

  c) de relaţionare (sociale)   

9 Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru   

10 Sunt receptivi pentru lucru în echipă   

11 Colaborează cu membrii echipei (cu angajaţii) pentru îndeplinirea sarcinilor   

12 Au un comportament corect în relationarea cu angajaţii societăţii   

13 Sunt punctuali   

14 Cunosc cele mai importante norme ale regulamentul intern    

15 Respecta regulamentul intern   

16 Identifică factorii de risc de la locurile de practică   

17 Aplică regulile de sănătate şi igiena individuală la locul de practică   

18 Sunt echipaţi corespunzător pentru desfăşurarea instruirii practice   

19 Manifestă elevii interes pentru angajare   

20 Considerati ca este o buna colaborare intre şcoala noastra şi dumneavoastră   

21 Care,credeţi ca sunt punctele tari ale acestei colaborari 

Enumeraţi:.............................................................................................. 

 

  

22 Ce anume ar trebui imbunataţit in relaţiile de colaborare 

 

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

  

23 Ce anume ar trebui imbunataţit în curriculum elevilor care se instruiesc in 

societatea dumneavoastră 

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

  

24 Credeţi ca este posibila incheierea unei convenţii de practică şi pentru anul 

viitor 

  

 


