
 

 

 

Interviu  privind motivația pregătirii pentru profesia didactică 

Prezentul ghid de interviu are drept scop evidențierea atitudinilor și motivelor pentru care vă doriți o carieră didactică. 
Răspunsurile dumneavoastră la chestionar vor fi evaluate de o comisie formată din cadre didactice ale Departamentului pentru 
Pregătirea Personalului Didactic. Este important să răspundeți la toate întrebările din chestionar. 
 

I. Ierarhizați (pe locul 1: cel mai important, pe 10: cel mai puțin important) motivele pentru care alegeți o carieră didactică.  
______Am cunoscuți rude care sunt profesori  
______Am calități pentru a fi un bun profesor 
______Profesorul se bucură de prestigiu social  
______Este un loc de muncă sigur, garantat 
______Îmi doresc să fiu un model socio-moral 
______ Îmi doresc să lucrez cu copiii 
______Profesiunea didactică este bine plătită 
______Munca didactică oferă provocări intelectuale 
______Îmi place să-mi împărtășesc cunoștințele celorlalți 
______Profesorul beneficiază de mult timp liber 
 
II. Mai jos aveți scenariile unor situații posibile în cariera didactică. Alegeți o variantă și motivați-vă alegerea. 

1. Un profesor are o clasă cu care a obținut performanțe deosebite la concursuri școlare. Directorul școlii îl anunță că începând 
de anul viitor ar fi bine să primească în acea clasă copii cu CES (Cerințe Educative Speciale: dificultăți de învățare). Mai mulți 
părinți nu sunt  de acord cu acest lucru. Cum ar trebui să procedeze profesorul? 

Să accepte elevii cu CES �        Să nu accepte elevii cu CES � 

De ce?................................................................................................................................................................................................... 

2. Frecvent, un grup de elevi dintr-o clasă de liceu se ascunde în pauze într-un colț al școlii pentru a fuma. Regulamentul liceului 
interzice categoric fumatul și prevede pedepse pentru aceasta. Treptat, elevi din alte clase se alătură grupului de fumători. Cum 
ar trebui să procedeze diriginții? 

Să aplice regulamentul �           Să ignore situația � 

De ce?................................................................................................................................................................................................... 

3.Un profesor de filosofie s-a declarat ateu în fața elevilor săi de clasa a XII-a, ținând frecvent prelegeri despre această orientare 
la orele de filosofie. Un  grup de elevi și părinți  s-a declarat scandalizat de această conduită a profesorului, sesizând conducerea 
școlii. Cum ar trebui să procedeze directorul? 

Să rezove situația în favoarea profesorului �    Să rezolve situația  în favoarea elevilor și părinților  � 

De ce?................................................................................................................................................................................................... 

4. Un liceu a primit o donație în bani de la un grup de oameni de afaceri. Banii trebuie să fie folosiți pentru burse școlare. Ce 
decizie să ia directorul? 

Să acorde 5 burse pentru elevi foarte performanți �   Să acorde 20 burse  pentru elevii cu situație materială dificilă � 

De ce?................................................................................................................................................................................................... 

III. 

Încercuiți sau colorați varianta cu care sunteți de acord 
        Deloc                                                                             Pe deplin 

adevărat    ①      ②     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑦    adevărat 

1. Unii oameni se nasc cu darul de a învăța, alții sunt limitați de abilitățile lor reduse. ①      ②     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑦     

2. Nu mă îndoiesc deloc de ceea ce susțin experții. ①      ②     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑦     

3. Cunoștințele științifice sunt sigure și nu se schimbă. ①      ②     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑦     

4. Ideile elevilor sunt importante și trebuie luate în considerare de profesori. ①      ②     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑦     

5. Rolul major al unui profesor e să transmită cunoștințe elevilor. ①      ②     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑦     

6. Învățarea cere un efort mare și un timp îndelungat. ①      ②     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑦     

7. Succesul învățării în școală se datorează mai mult abilităților înnăscute decât efortului depus ①      ②     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑦     

8. Ceea ce știi se datorează mai mult profesorilor tăi decât ție. ①      ②     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑦     

9. Ceea ce spune un profesor sau un cercetător este întotdeauna adevărat. ①      ②     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑦     

10. Cunoștințele învățate în școală sunt de încredere și nu se schimbă. ①      ②     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑦     

 


