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CHESTIONAR PRIVIND GRADUL DE CUNOAȘTERE A CODULUI  ETIC 

În general, credeţi că este etic sau nu este etic (moral) ca un funcţionar din învăţământ să…………? 

X – Bifaţi varianta cu care sunteţi de acord. 

 

 

Nr.  

crt. 

                                    

                                 Practica 

   Este 

    etic  

 (moral,  

  corect) 

Nu este 

    etic  

 (moral,  

 corect) 

Depinde 

     de  

 situaţie 

 Nu 

 ştiu 

 1. …să modifice situaţiile şi rapoartele reale cu unele 

false pentru a ieşi bine la evaluare 

    

 2. …să evalueze şi să noteze elevii ţinând cont de 

evaluările anterioare sau de rezultatele de la 

celelalte discipline 

    

 3. …să ceară un favor unui coleg care a săvârşit 

ilegalităţi, transmiţându-i voalat că are informaţii 

despre aceste lucruri 

    

 4.  ….să nu spună nimic despre o persoană din 

conducere (superior ierarhic) care a realizat o 

ilegalitate, spunând că nu e treaba lui 

    

 5. …să povestească prietenilor despre ilegalităţile 

care au loc în instituţia în care lucrează, în măsura 

în care se produc ilegalităţi de care are cunoştinţă 

    

 6.  …să ghideze elevii ca să ajungă la răspunsul 

corect, în cazul unor evaluări ce vor contribui la 

prestigiul lor, sau al şcolii 

    

 7. …să semneze un document la insistenţele 

superiorului său ierarhic, deşi ştie că documentul 

nu este corect întocmit 

    

 8. …să ştie că un coleg de-al său a produs o 

ilegalitate şi să nu ia nicio măsură, spunând că nu e 

treaba lui 

    

 9. …în evaluarea şi notarea elevilor să ţină cont de 

gradul în care familia se implică în activităţile 

şcolii 

    

10. …să ştie că un superior ierarhic sau un coleg de-al 

său săvârşeşte o ilegalitate şi transmite informaţiile 

unui jurnalist 

    

11. …să difuzeze informaţii care să afecteze colegii 

sau superiorii pe un blog/site, sub anonimat 

    

12. …să  realizeze programe de pregătire suplimentară 

cu elevii, în cadrul instituţiei şi să ceară favoruri 

părinţilor 

    

Vă mulţumim pentru completarea chestionarulul 


