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• Nu sunt

• Totul a fost dezvoltat in scoala si in timpul practici

• Ученик не был готов к стрессовым ситуациям в котором полном мере должна была 
задействована тонкость и характер

• Болши учения и пракмическои рабомы

• Tanarul absolvent are nevoie mai mult sa lucreze cu calculatorul, adica de a colecta si si dezasamblarea 
compiuterului

• Trebuie de dezvoltat o retea de calculatoare

• Sa dezvoltat toate cunoștințele in școala profesională de care are nevoi operatorul de validare și 
introducere a datelor

• In scoala au fost dezvoltate toate cunostintele si abilitatile necesare

• În școala au fost dezvoltate abilitățile de lucru cu baze de date,fotoșope,instalarea aplicațiilor .Toate 
cele menționate mai sus au fost acordate doar in general .

• Elevii au avut cunostinte slabe in lucrul practic in bazele de date.

• Elevii au avut cunostinte slabe in lucrupractic si cu bazele de date (1S Remonline)



• Aplicarea cunoștințelor în practică

• Modul de organizare și funcționare a furnizorului public ,experiența luată din APL

• La moment, absolventului îi ajung se toate

• La moment absosolventului îi ajung de toate

• Tânărul absolvent a căpătat bune cunoștințe și abilități din școala care își face studiile.

• Elevi au nevoie de mai multe ore practice

• De a efectua lucrări de întreținere și reparare a utilajelor de mare tensiune

• Toate abilitatile si cunostintele au fost dezvoltate in scoala

• Cunoaşte profesia bine

• Ceea ce ține de electrică și diagnostica

• Domeniul practic în condiții mai reale

• Practic toate cunostintele abilitatile au fost dezvoltate la scoala

• Totul este la un nivel înalt

• Abilități practice



• Abilitățile practice

• Обучение ходовой части автомобиля

• Elevul are nevoie de cunostinte in domeniul electricitatii,ce este legat de mecanica mai sunt 
citeva cunostinte care ar trebui studiate si acumulate

• Pe parcursul practicii s-a depistat că absolventul are puţine cunoştinţe în domeniul mecanic

• Ceea ce tine de electrica si diagnostita
• Elevul are nevoie de cunoștințe în domeniul electricității , ce este legat de mecanică mai sunt 

câturi ar trebui studiate și acumulate
• Nu am observat ce abilitati nu au fost dezvoltate in scoala studentul sa aratat din toate partile 

cele mai bune

• Toate abilitățile si cunostintele au fost dezvoltate in scoala
• Utilizarea micrometrului Utilizarea sublerului Utilizarea stand pentru reglarea dezaxarii și 

convergentei roților
• Хорошие знание своей учебой,также больше практики
• Lucrul cu imprimanta si configurarea calculatoare.

• De comunicare verbala si non verbala in limba de stat
• Totul a fost clar

• Compania SRL ,,OURENSE" vine cu recomandarea pentru școala profesională Nr 5 pentru 
amplasarea practicii în dezvoltarea elevilor



• Elevul Polincvici Alexandru a dat dovada de punctualitate pe parcursu practicii Elevul a 
dat dovada de cunoștințe teoretice bine amplasate in practica Elevul Polincheivici 
Alexandru este apreciat de companie ca un bun tunat specialist

• Comunicarea verbala si nonverbala in limba de stat
• Abilitati de management
• Nu sunt
• Totul este corect
• Comunicate verbala și non-verbala in limba de stat
• Nu știu
• Nu am abiectii
• Nu am obiecți
• Elevul Toaca Dumitru a dat dovada de punctualitate pe parcursul practicii.Elevul a dat 

dovada de cunoştinţe teoretice bine amplasate in practica . Elevul Toaca Dumitru esti 
apriciat de companie ca un bun tînar specialist

• Este primu an pentru primu am e destul de binisor
• Într-unde şcoală profesională N5,studenţi nu au avut cunoştinţele despre unele 

programe de programare a limbajului precum şi abilitatea socială nu este pe deplin 
dezvoltată



• Nu am decizii

• Inrun de scoala profesionala nr5 studentii nu am avut cunostinte unile programe De programe 
a lumbanui precum si abilitatea sociala nu este pe deplin de zialter

• Nu sunt obectii
• Nu am obligații

• Nu am obiecţii
• Nu sunt obiectii

• Nu am oboectie

• Nu am obiectii
• N-am direcție

• Pentru primul an cunosc destul de binisor
• Laminarea foilor , scanarea documentelor personale , crearea unui pachet de arte

• nu am obectii
• Prelucrarea digitală a datelor statistice.
• nu sunt obiectii

• Cunoștințele elevilor sunt destule
• Dorinta de a cunoaste meseria pe deplin



• Totul este

• Nu am oboectii

• Asamblarea și dezasamblarea printrelor Dezasamblarea telefoanelor mobile

• Prelucrarea datelor tabelare teomale.Lucru cu C.P si alte dispozitive

• Elevii SP5 au o pregatire deosebită pe plan teoretic.Compania SRL,,Ourense"vine 
cu propunerea de a pune prim plan de practică sa fie mai pregatiti pe plan de 
practica.

• Asamblarea și dezasamblarea printerilor, scanerelor. Dezasamblarea 
smartphonelor



15. Menţionaţi aspectele pe care Școala Profesională nr.5 
mun. Bălți trebuie să le îmbunătăţească în mod prioritar.
• Nu am obiectii

• Lucru calculator trebuie mai mult de dezvoltat

• Профессиональная школа номер 5 необходимо улучшить коммуникативные способности 
молодых специалистов

• Дополнителчне задания после уроков (повешении учебного уровня)

• A acorda mai mult atentie si sprijin pentru tinerii cu dezabilitati

• Nu decit informatia mai detaliata

• Specialist pregătit parțial calitatile lui punctualitatea și seriozitatea spiritul de inițiativa și dinamizul 
împreuna cu un specialist bun.

• Consider ca scoala profesionala nr 5 min balti trebuie sa activeze ca si in prezent sa dezvolte nivelul de 
posedare a tehnologiilor specifice meserii

• Toate aspectele sunt inbunatațite.Elevii fac față tuturor cerințelor

• Pregatirea practica si teoretica a elevilor

• A se pune accent pe legatura dintre noţiunile teoretice şi aspectele practice.

• Nu sînt

• Combinarea teoriei cu protecția între școala și APL



• Noi nu vedem la moment

• Noi nu vedem

• După cunoștințele care le are studentul este suficient ceea ce făceți în școală. Pune-ți baza la elevi mai mult pe practică.

• Compania SRL apreciază SP Nr5

• De a fi asigurați cu utilaj modern

• Totul este bine

• Baze tehnice

• Totul este perfect

• Disciplina și motivarea elevilor de a lucra pe specialitatea aleasă

• De a învăța electricitatea modernă de oarece ia tot crește iar cunoștințele acestui elev sunt cam slabe 1

• Toate aspectele sunt bune

• Nu pot menționa

• Mai mult lucru practic exemple.

• În mod prioritar școala profesională Nr 5 trebue să îmbunătățească aspectele practice

• Aspectele practice

• Роспотронение более глубокой части обучения

• Scoala profesionala nr 5 trebuie sa depun efort ca copii sa le placa ceia ce invata si studiaza

• Nu sunt aspecte pe care trebue înbunătaţite

• Da,cunoştinţe şi punctualitate

• Disciplina si motivarea elevilor de a lucra pe specialitatea aleasa



• Școală profesională nr 5 trebuie să depuna efort ca să le placa ceia ce învață și 
studiază

• Scoala Profesionala nr.5 trebue sa mareasca raza de cunostinte predate elevilor

• Totul e bine

• totul este perfect

• Practici de producție pe perioade mai mari sau mai dese Utilizarea calculatorului 
diagnosticare mai aprofundat verificarea și reparația suspensiei

• -Schema tehnică şi testarea ,calculatoarelor. -Configurarea Bios-ului în vederea 
instalării sistemului de operate.

• Necesită mai multă practică în schimbul teoriei

• Побольше уроков

• Mai lulta practica



• Compania SRL ,,OURENSE" aduce mulțumiri ȘP Nr 5 pentru învățarea și educarea 
studenților care își fac studiile în domeniul acesta

• Compania SRL “Ourense” aduce mulțumiri pentru conducerea elevilor pe plan 
profesional SP5 pregătesc elevii pe plan profesional foarte bine

• Mai multa practica

• Nu sunt

• Da

• Nu știu

• Nu am obiectii

• Nu am obiecți

• Companiea SRL"Ourense" aduce multumiri pentru producere elevilor pe pleu 
professional SP5 pregatit elevii pe plan professional foarte bine

• sa le stringmobilele la toți si sa facem lectii real nu online

• Şcoala profesională nr.5este necesar să se îmbunătăţească aspectul extinderii 
profesionalism a studenţilor.



• Nu am decizii

• Scoala profesionala nr 5 este necesar sa se imbunatatia sea aspectu cunosterei profesionale a 
studentilor

• Nu sunt obectii

• Nu am obligații

• Nu am obiecţii

• Nu sunt obiectii

• Nu am obiectie

• Toate aspectele îmi convin

• N-am direcție

• Sa facem lectie real

• Nu am obiecții

• nu am obiectii

• nu sunt lectii

• Inbunatatirea cadrului didactic

• Lucru practic cu privirea la specialitate

• Scoala profesionala nr 5, compania,,ourense"va aduce multumiri dascalilor pentru munca depusa pe 
plan teoretic si practic astfel compani apreciaza sp5

• Lucrul practic cu fabricarea specializată. Pregătirea în domeniul de sisteme de programare









Propuneri de îmbunătățire a calității:

1. Convingerea mai multor agenţi economici pentru colaborarea cu Scoala 
Profesională nr. 5 încât instruirea profesională să corespundă cu cerințele pieței 
muncii.

2. Colaborarea cu agenţii economici în vederea obţinerii unei calificări profesionale 
mai înalte a elevilor la toate programele de formare profesională.

3. Stabilirea relațiilor de colaborare cu agenții economici care ar contribui la 
angajarea în câmpul muncii a unui număr mai mare de absolvenți de la meseriile 
promovate în școală.

4. În cadrul orelor de instruire practică să fie promovate lucrările practice și 
abilitățile în conformitate cu curriculumul modular adaptat la cerințele pieții 
muncii.

5. Discutarea analizei acetor chestionare în cadrul comisiilor metodice pentru a 
pune în evidenţă dolianțele angajatorilor.


