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STUDIU PRIVIND ORIZONTUL DE AȘTEPTARE AL 

BENEFICIARILOR DIRECȚI AI EDUCAȚIEI (ELEVII) CU PRIVIRE 

LA BIBLIOTECA ȘCOLARĂ    
(decembrie, 2016) 

1. REFERINȚE:  

- Legea Educației Naționale (1/2011)-art. 3, lit.b,p,t 

      b) principiul calității — în baza căruia activitățile de învățământ se   raportează la 

standarde de referință; 

        p) principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia; 

        t) principiul fundamentării deciziilor pe dialog și consultare. 

    - Standarde de referință și indicatori de performanță pentru evaluarea și 

asigurarea  calității în învățământul preuniversitar: 

 B. Domeniul ,,Eficacitate educațională”-1. Oferta educațioală, 1.1.- Definirea ofertei 

educaționale (oferta educațională este promovată la nivelul comunității, utilizându-se metode 

specifice de marketing); 

 C. Domeniul ,managementul calității”- 1. Autoevaluare instituțională, 1.1. Existența și 

aplicarea procedurilor de autoevaluare instituțională (rezultatele autoevaluării sunt folosite în 

planificarea, realizarea și revizuirea activităților de îmbunătățire a calității) 

 

 2. CADRU GENERAL ȘI METODOLOGIE 

 

                  În perioada 1-5 decembrie 2016, a fost administrat elevilor din Colegiul Național 

„Spiru Haret“ un chestionar, conținând itemi ce au permis identificarea așteptărilor acestora 

cu privire la biblioteca școlii. 

Astfel, 6 chestionare au avut respondenți elevi din clasele a IX-a,, 3 - elevi din clasele a XI-a, 

iar 1  – elev din clasa a V-a.   Chestionarul administrat elevilor a inclus trei întrebări, astfel: 

1. Cum v-ar plăcea să arate biblioteca şcolii?  

2. Ce documente/ cărţi aţi vrea să găsiţi în biblioteca şcolară?  

3. Creionaţi portretul bibliotecarului ideal. 

 

 

REZULTATE STATISTICE 
 

                                               NNRR..  TTOOTTAALL  DDEE  RREESSPPOONNDDEENNȚȚII::  1100   

 

1. CUM V-AR PLĂCEA SĂ ARATE BIBLIOTECA ȘCOLII ? 
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2. Ce documente/cărți ati vrea sa gasiti in biblioteca școlară ? 
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3. Creionati portretul bibliotecarului ideal 
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CONCLUZII: 

 

 O bibliotecă este absolut necesară într-o școală. Elevii doresc ca aceasta sa fie 

spațioasă, să fie dotată cu exemplare din toate domeniile și să existe un spațiu destinat 

studiului. Din păcate, momentan, nu le putem satisface dorința de a asigura program 

permanent la biblioteca CNSHB, întrucât elevii, prin voluntariat, asigură funcționarea ei și pot 

face acest lucru la finele orelor de curs. Interesant este că tinerii doresc să fie întâmpinați de 

un om deschis, prietenos, cu o cultură generală solidă, deschis spre comunicare, care să le 

ofere sugestii de lectură, dacă aceștia sunt dezorientați.  

 
Întocmit: 

Prof. Constantinescu Alexandru 

Prof. Buzoianu Corina 

 

 

 


