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CHESTIONAR MOTIVATIONAL PENTRU PROFESIA DIDACTICA

Chestionarul cuprinde unele întrebări cu privire la modul în care vă comportaţi, în care
acţionaţi sau la anumite motive sau sentimente ale Dvs. Completând cu atenţie şi răspunzând cu
totală sinceritate la întrebările formulate, contribuiţi efectiv la optiunea dvs. si, ulterior, la
progresul activităţii Dvs., la elaborarea unor măsuri care să vă aducă mai mari satisfacţii
profesionale, morale şi materiale.
Pentru fiecare întrebare vă rugăm să alegeţi câte o variantă de răspuns din cele 5 propuse:
a) Cu totul adevărat pentru mine;
b) În general adevărat pentru mine;
c) Da şi nu.;
d) În general nu este adevărat pentru mine;
e) Cu totul neadevărat pentru mine.
Vă rugăm să răspundeţi la fiecare întrebare din chestionar alegând răspunsul care vi se
potriveşte cel mai bine. Lucraţi repede urmărind numărul întrebării şi însemnând cu X in tabelul
de mai jos, răspunsul/ varianta aleasă.
Vă rugăm să reţineţi: -chestionarul de faţă nu este o probă de inteligenţă ci una de
particularităţi de conduit. Nu există răspunsuri juste sau nejuste, valoroase sau nevaloroase; există numai răspunsuri sincere sau nesincere.

Nr.
crt.

1

2
3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

Intrebarea

Întâlnindu-mă în timpul
liber cu colegii, discut
deseori şi unele chestiuni
profesionale.
Nu mă consider un om
fricos, lipsit de îndrăzneală.
Am multe păreri în dezacord
cu ceilalţi, şi mi le susţin cu
tărie.
Dacă poate cineva mai mult
şi mai bine, eu sunt gata să-I
recunosc drepturile şi să-l
susţin.
Nu sunt decât rareori
mulţumit de felul cum
lucrez.
Dincolo de sarcinile ce mi se
dau, urzesc mereu noi
proiecte.
Îmi place când lucrul e greu,
nu mă atrag lucrurile prea
uşoare.
Am mare încredere în
forţele mele şi nu-mi pierd
cumpătul.
Mă interesează tot ce este
nou în preocupările mele.
Deşi s-ar părea că totul este
în regulă, eu deseori îmi fac
probleme.
Socotesc că rutina e utilă,
numai în măsura în care
poate fi depăşită prin noi
metode.
Sunt un om cu iniţiativă
încercând mereu să-mi
impun proiectele.
Lucrurile noi nu mă
surprind, le consider la fel
ca toate celelalte.

Cu totul
adevărat
pentru
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În general
adevărat
pentru
mine

Da şi nu

În general
nu este
adevărat
pentru
mine
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neadevărat
pentru
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Principalele satisfacţii pe
care le am în viaţă sunt de
ordin profesional.
Permanent sunt frământat
de întrebări în legătură cu
munca mea şi a altora.
Socotesc că preocuparea
mea mi se potriveşte
Mă interesează multe
lucruri din afara
preocupărilor mele.
Nu mă împac cu ceea ce a
devenit banal.
Se întâmplă să mă apuc de
lucruri fără să fiu sigur că voi
reuşi.
Nu renunţ uşor la părerile
mele, chiar dacă nu sunt
aprobat de alţii.
Lucrurile noi nu mă
surprind, le consider la fel
ca toate celelalte.
Principalele satisfacţii pe
care le am în viaţă sunt de
ordin profesional.
Când trece un timp nu-mi
mai plac lucrările pe care leam făcut.
În profesiunea mea am tot
felul de idei şi planuri care
sunt numai ale mele.
Ceea ce e dificil şi s-ar
părea imposibil, mă atrage
mult.
Cred că întotdeauna pot
face mai mult şi mai bine şi
de aceea nu abandonez
lucrul oricât ar fi de greu.
Nu-mi place să amân, să
renunţ, să mă opresc la
jumătatea drumului.
Superiorii te ageează dacă-i
asculţi, dar eu cred că dacă
e nevoie trebuie să-ţi pui
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pielea la bătaie şi să-i
contrazici.
Mă interesează mai mult
lucrările noi decât cele cu
care m-am obişnuit.
Permanent sunt frământat
de întrebări în legătură cu
munca mea şi a altora.

N.B. Chestionarul de fata este adaptat dupa Chestionar M.C. intocmit de Paul Popescu- Neveanu.

