
PROF. COJOCARU VICTORIŢA 

GHIDUL DE INTERVIU 

 

 Din discuţiile preliminare cu elevii implicaţi în acest proiect, purtate în luna iunie 2012, 

s-au desprins aspectele care îi interesează cel mai mult din viaţa oamenilor şcolii. 

 Împreuna cu ei am realizat trei ghiduri de interviu care surprind aspectele eterne ale vieţii 

în şcoală, ca elevi sau profesori. Pornind de la acestea am realizat chestionarele pentru cele trei 

categorii de intervievaţi: actuali profesori ai şcolii, foşti  profesori ai şcolii şi elevi de odinioară 

ai şcolii noastre.  

 Întrebările propuse de elevii implicaţi au vizat următoarele aspecte:  amănunte din 

istoricul şcolii, amintiri din vremea şcolii, relaţia elev-profesor, regrete, activităţi 

extracuuriculare, atmosfera şcolară, năzbâtii din şcoală, statutul profesorului în comunitatea 

locală, etc.  

I. Actuali profesori ai şcolii udeştene 

 

Date ale intervievatorului  

 Nume, prenume:  

 Vârsta: 

 Clasa:  

 Data/ora înregistrării: 

 Tipul înregistrării:  

 Locul înregistrării: 

 

Date personale ale persoanei intervievate:  

 NUME ŞI PRENUMELE: 

 DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 

 VECHIMEA ÎN ŞCOALA NOASTRĂ:  

 NAŢIONALITATEA ( OPŢIONAL ) 

 RELIGIA ( OPŢIONAL ) 

1. Din ce an sunteţi profesor la şcoala noastră? 

2. Cum arăta Şcoala Udeşti atunci când aţi venit dvs.?  

3. Cunoaşteţi, amănunte legate de istoricul şcolii noastre?  
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4. De ce aţi ales această meserie? 

5. Îmi puteţi spune, de ce aţi ales să predaţi în această şcoală ? 

6. Ne puteţi spune, care este ce mai frumoasă amintire legată de şcoala noastră? 

7. Ce alte întâmplări amuzante, vă mai amintiţi ? 

8. Aş dori să-mi povestiţi despre activităţile extraşcolare pe care le organizaţi în şcoala 

noastră?  

9. Ce vă bucură cel mai mult la elevii dvs. ? 

10. Ce apreciaţi la elevii de azi şi ce dezaprobaţi în comportamentul lor ? 

11.  Păstraţi în memorie figura vreunui elev care a avut performanţe deosebite ? 

12. Cum sunt percepuţi profesorii de către comunitatea locală? 

13. În opinia mea sunteţi un model demn de urmat. Ne puteţi dezvălui care sunt principiile 

după care vă ghidaţi activitatea didactică ? 

14. În concluzie, ce aveţi să le transmiteţi elevilor udeşteni? 

Vă mulţumim pentru timpul acordat! 

 

II. Foşti profesori ai şcolii udeştene  

 
Date ale intervievatorului  

 Nume, prenume:  

 Vârsta: 

 Clasa:  

 Data/ora înregistrării: 

 Tipul înregistrării:  

 Locul înregistrării: 

Date personale ale persoanei intervievate:  

 NUME ŞI PRENUMELE: 

 DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 

 PERIOADA ÎN CARE A PREDAT LA ŞCOALA UDEŞTI:  

 NAŢIONALITATEA ( OPŢIONAL ) 

 RELIGIA ( OPŢIONAL ) 

1. În ce perioadă aţi fost profesor la şcoala noastră? 



PROF. COJOCARU VICTORIŢA 

2. Ce materie aţi predat? 

3. Ce v-a plăcut cel mai mult la şcoala udeşteană? 

4. Cunoaşteţi, amănunte legate de istoricul şcolii noastre? 

5. De ce aţi ales această meserie? 

6. Ne puteţi spune, care este ce mai frumoasă amintire din perioada în care aţi predat la 

şcoala noastră? 

7. Ce va bucurat la elevii dumneavoastră? 

8. Există elevi cu care aţi păstrat legătura şi după ce au absolvit gimnaziu? 

9. Aveţi foşti elevi care au îmbrăţişat această profesie sau care au devenit persoane 

cunoscute în comunitatea locală?  

10. Cum vi se par elevii din ziua de azi ?  

11. Cum erau priviţi profesorii în societate, în acea perioadă?  

12. În opinia mea  sunteţi un model demn de urmat. Ne puteţi dezvălui care sunt principiile 

după care vă ghidaţi viaţa? 

13. Ce sfat, îndemn aveţi pentru elevii din ziua de azi? 

14. Regretaţi vreodată că aţi ales această carieră?  

15. Ne puteţi povesti, şi alte amănunte legate de şcoala udeşteană? 

Vă mulţumim pentru timpul acordat! 

 

III. ELEVII DE ODINIOARĂ AI ŞCOLII UDEŞTENE 

Date ale intervievatorului  

 Nume, prenume:  

 Vârsta: 

 Clasa:  

 Data/ora înregistrării: 

 Tipul înregistrării:  

 Locul înregistrării: 

Date personale ale persoanei intervievate:  

 NUME ŞI PRENUMELE: 

 DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 

 ELEV AL ŞCOLII ÎN PERIOADA:  
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 PROFESIA ( ULTIMA ŞCOALĂ ABSOLVITĂ ):  

 NAŢIONALITATEA ( OPŢIONAL ) 

 RELIGIA ( OPŢIONAL ) 

1. Cum vă numiţi? 

2. Îmi puteţi spune în ce perioadă aţi fost elev al şcolii noastre? 

3. Care este cea mai mare năzbâtie pe care aţi făcut-o în timpul şcolii? 

4. Care este cea mai frumoasă amintire din gimnaziu? 

5. Îmi puteţi povesti, vă rog, despre profesorii dvs. din şcoală? Vă amintiţi de careva în 

mod deosebit? 

6. Aţi mai păstrat legătura cu profesorii după ce aţi terminat şcoala? 

7. Care era materia preferată? 

8. Îmi puteţi descrie, vă rog, cum se desfăşura o oră? 

9. În ce măsură această şcoală v-a ajutat să vă dezvoltaţi cariera şi personalitatea ? 

10. Cum vi se pare şcoala noastră la începutul acestui nou secol?   

Vă mulţumim pentru timpul acordat! 

 

 

 


