CHESTIONAR pentru PĂRINȚI
(I-VIII)
Chestionarul adresat părinților elevilor Școlii Gimnaziale “Grigore Silași” a avut ca scop
evaluarea gradului de satisfacție al părinților în raport cu școala unde învață copiii acestora. Pe baza
datelor culese, școala va putea apoi să îmbunătățească climatul instructiv-educativ din instituție,
precum și celelalte aspecte legate de dotarea școlii și de siguranța elevilor în școală.
Chestionarul s-a aplicat unui eșantion reprezentativ la nivelul întregii școli, atât pentru
părinții din clasele I-IV cât și pentru cei din clasele V-VIII, cuprinzând 247 părinți. Acestora li s-a
asigurat confidențialitatea identității, întrucât chestionarele au fost anonime, astfel că părinții
respondenți nu pot fi identificați. Culegerea datelor și interpretarea lor s-a efectuat în perioada 2731.01.2014.
REZULTATELE CHESTIONARULUI
1. Pentru avea succes în viață, ce credeți că este mai important?
a. să ai noroc……………………………………………………..(34) 13,76%
b. să ai bani………………………………………………………..(8) 3,24%
c. să ai școală……………………………………………………(213) 86,23%
d. să ai relații/cunoștințe…………………………………………(12) 4,86%
e. altceva…………………………………………………………(12) 4,86%
La această întrebare 2 respondent (o,81%) nu a ales nici o variantă de răspuns.
2. Cât de mult îl ajută școala pe care o urmează copilul dvs. în următoarele direcții?
a. să-și formeze un bagaj de cunoștințe teoretice:
a. foarte mult……………………………………………………..(166) 67,21%
b. mult……………………………………………………………(73) 29,55%
c. puțin……………………………………………………………(1) 0,40%
d. foarte puțin……………………………………………………..(1) 0,40%
La această întrebare 6 respondenți (2,43%) nu au ales nici o variantă de răspuns.
b. să-l învețe să relaționeze în societate (să comunice mai ușor cu oamenii):
a. foarte mult……………………………………………………...(147) 59,51%
b. mult…………………………………………………………….(87) 35,22%
c. puțin…………………………………………………………….(7) 2,83%
d. foarte puțin……………………………………………………...(1) 0,40%
La această întrebare 5 respondenți (2,02%) nu au ales nici o variantă de răspuns.
c. să-l pregătească pentru viață în general (să-l învețe ce e bine, ce e rău):
a. foarte mult……………………………………………………...(143) 57,89%
b. mult…………………………………………………………….(86) 34,82%
c. puțin…………………………………………………………….(12) 4,86%
d. foarte puțin……………………………………………………...(1) 0,46%
La această întrebare 5 respondenți (2,02%) nu au ales nici o variantă de răspuns.
d. să-i dezvolte talentele (pictura, muzica etc.):
a. foarte mult…………………………………………………….(104) 42,11%
b. mult…………………………………………………………....(81) 32,79%
c. puțin…………………………………………………………....(47) 19,03%
d. foarte puțin…………………………………………………….(5) 2,02%
La această întrebare 10 respondenți (4,05%) nu au ales nici o variantă de răspuns.

3. Dacă vă gândiți la viitorul copilului dvs., câtă școală vă doriți să urmeze acesta?
a. școala profesională……………………………………………(8) 3,24%
b. liceu…………………………………………………………..(22) 8,91%
c. școala postliceală……………………………………………...(6) 2,43%
d. facultate……………………………………………………..(212) 85,83%
La această întrebare 2 respondent (o,81%) nu a ales nici o variantă de răspuns.
4. Cât de des colaborează școala cu familia?
a. ori de cate ori este nevoie…………………………………(232) 93,93%
b. lunar…………………………………………………………(3) 1,21%
c. semestrial……………………………………………………(6) 2,43%
d. anual………………………………………………………...(2) 0,81%
La această întrebare 4 respondenți (1,62%) nu au ales nici o variantă de răspuns.
5. Care sunt metodele prin care școala păstrează legătura cu dumneavoastră?
a. ședinte cu părinții...................................................................(241) 95,57%
b. telefonic..................................................................................(96) 38,87%
c. prin scrisori (inclusiv e-mail)...................................................(4) 1,62%
d. vizite la domiciliu....................................................................(4) 1,62%
e. antrenarea în diverse activități ale școlii................................(26) 10,53%
6. Considerați că există violență în școală?
a. Da ………………………………………………………………….(84) 34,01%

b. Nu ………………………………………………………….(157) 63,56%
La această întrebare 6 respondenți (2,42%) nu au ales nici o variantă de răspuns.
7. Care aspect referitor la procesul de învățământ desfășurat în școala noastră vă statisface
cel mai mult ?
a. gradul de profesionalism al cadrelor didactice………………(120) 48,58%
b. baza tehnico- materială ……………………………………...( 13) 5,26%
c. relația profesor – elev………………………………………..(128) 51,82%
d. modalitățile de evaluare aplicate elevilor……………………(29) 11,74%
e. regulamentul școlar ………………………………………….(26) 10,53%
f. orarul școlii …………………………………………………...(6)
2,43%
Altă opţiune ……………………………………....................................(0)

La această întrebare 10 respondenți (4,05%) nu au ales nici o variantă de răspuns.
8. Cum apreciați volumul temelor pentru acasă primite de pe o zi pe alta ?
a. Foarte mare ……………………………………………………(13) 5,26%
b. Mare …………………………………………………………...(31) 12,55%
c. Suficient…………………………………………………….....(185) 74,90%
d. Mic……………………………………………………………..(10) 4,05%
La această întrebare 8 respondenți (3,24%) nu au ales nici o variantă de răspuns.
9. În ce fel de activități doriți să fie implicat fiul/fiica dvs ?
a. excursii, vizite…………………………………………………(79) 31,98%
b. olimpiade, concursuri școlare ……………………………….(151) 61,13%
c. activități sportive, muzicale, teatrale …………………………(81) 32,79%
d. altă opţiune ………............................................................…………...(12)

4,86%

La această întrebare 10 respondenți (4,05%) nu au ales nici o variantă de răspuns.

10. Aveți cunoștință de existența cabinetului psihopedagogic în școală?
a. Da.............................................................................................(210) 85,02%
b. Nu.............................................................................................(32) 12,96%
La această întrebare 5 respondenți (2,02%) nu au ales nici o variantă de răspuns.
11. Oferă școala servicii de sprijin pentru copilul dumneavoastra?
a. Da ..........................................................................................(175) 70,85%
b. Nu...........................................................................................(55) 22,27%
La această întrebare 17 respondenți (6,88%) nu au ales nici o variantă de răspuns.
12. În ce măsură sunteți mulțumit de dotarea claselor și a spațiilor auxiliare?
a. foarte mulțumit........................................................................(45) 18,22%
b. mulțumit................................................................................(185) 74,90%
c. deloc mulțumit........................................................................(16) 6,48%
La această întrebare 1 respondent (0,40%) nu a ales nici o variantă de răspuns.
13. Receptivitatea școlii la solicitările / inițiativele părinților este:
a. sub nivelul așteptărilor……………………………………….(9) 3,64%
b. la nivelul așteptărilor……………………………………….(203 82,19%
c. peste nivelul așteptărilor……………………………………..(6) 2,43%
d. nu mă interesează…………………………………………..(14) 5,67%
La această întrebare 15 respondenți (6,07%) nu au ales nici o variantă de răspuns.
14. S-a întâmplat să fiu nemulțumit de modul în care este evaluat fiul meu / fiica mea.
a. Uneori………………………………………………………..(46) 18,62%
b. Des …………………………………………………………..(1)
0,40%
c. Rar…………………………………………………………...(44) 17,81%
d. Niciodată……………………………………………………(156) 63,16%
La această întrebare 3 respondenți (1,21%) nu au ales nici o variantă de răspuns.
15. Comunic ușor și eficient cu învățătorul/dirigintele clasei.
a. Da…………………………………………………………..(242) 97,98%
b. Nu……………………………………………………………(2) 0,81%
La această întrebare 3 respondenți (1,21%) nu au ales nici o variantă de răspuns.
16. Cum vă informați asupra activității școlare și extrașcolare ?
a. profesorii clasei…………………………………………….(100) 40,49%
b. avizier……………………………………………………….(6)
2,42%
c. profesorul diriginte…………………………………………(158) 63,97%
d. secretariat…………………………………………………...(1)
0,40%
e. site-ul școlii………………………………………………...(40) 16,19%
f. Altă opţiune…………………………
(7)
2,83%
La această întrebare 3 respondenți (1,21%) nu au ales nici o variantă de răspuns.
17. Care credeți că este cauza conflictului elev - profesor ?
a. etichetarea…………………………………………………..(40) 16,19%
b. antipatia față de obiectul de studiu………………………....(29) 11,74%
c. antipatia față de profesor……………………………………(14) 5,67%
d. modul de comunicare al profesorului……………………....(61) 24,70%
e. indisciplina………………………………………………...(122) 49,39%
f. Altă opţiune………………………………………………....24)
9,72%
La această întrebare 16 respondenți (6,48%) nu au ales nici o variantă de răspuns.

18. Cum sunt rezolvate aceste conflicte ?
a. elevul este pedepsit (sancționat)……………………………..(18) 7,29%
b. prin comunicare profesor – elev……………………………(149) 60,32%
c. prezentarea situației în consiliul profesorilor clasei…………..(6) 2,43%
d. chemarea părinților la școală………………………………...(94) 38,06%
e. Altă opţiune………………………………………………….(16)
6,48%
La această întrebare 13 respondenți (5,26%) nu au ales nici o variantă de răspuns.
19. Cât de mulțumit sunteți de calitatea predării orelor în școală:
a. în foarte mare măsură………………………………………..(97) 39,27%
b. în mare măsură……………………………………………..(140) 56,68%
c. în mica măsură……………………………………………......(6) 2,43%
d. în foarte mica măsură…………………………………………(1) 0,40%
La această întrebare 3 respondenți (1,21%) nu au ales nici o variantă de răspuns.
20. Vi s-a solicitat vreodată o contribuție financiară pentru organizarea sau desfășurarea
diferitelor activități?
a. uneori………………………………………………………….(32) 12,96%
b. des………………………………………………………………(2) 0,81%
c. rar……………………………………………………………...(16) 6,48%
d. niciodată……………………………………………………...(184) 74,49%
La această întrebare 13 respondenți (5,26%) nu au ales nici o variantă de răspuns.
21. Dacă răspunsul anterior a fost afirmativ, spre ce gen de activități vi s-a solicitat (direct sau
indirect) o contribuție financiară?
La această întrebare 195 respondenți (78,94%) nu au formulat nici un răspuns.
Răspunsurile formulate, în ordinea frecvenței, se referă la:
-

fondul clasei -11
concursuri – 9 (unii menționând că este vorba de anul scolar trecut)
excursii – 9
culegeri -8
auxiliare (caiete speciale) – 5
amenajarea clasei – 3
teatru de păpuși – 2
dotarea claselor (în favoarea elevului) – 2
coli ministeriale -2
pentru școală – 2
serbări de Crăciun -1
proiecte -1
ieșiri cu clasa la pizza, suc -1

22. În ce cuantum se situează contribuția financiară personală într-un semestru pentru
activitățile mai sus menționate?
a. 50 RON………………………………………………………(32) 12,95%
b. între 50 și 100 RON………………………………………….(10) 4,05%
c. între 100 și 150 RON…………………………………………(0)
d. peste 150 RON………………………………………………..(0)
La această întrebare 205 respondenți (82,99%) nu au ales nici o variantă de răspuns.

23. Menționați câteva aspecte care vă nemulțumesc referitor la activitatea școlară din Școala
Gimnazială „Grigore Silași”.
La această întrebare 150 respondenți (60,73%) nu au formulat nici un răspuns.
S-au înregistrat următoarele răspunsuri:
- nu există aspecte nemulțumitoare – 38
- încălzirea din clase – 8
- starea de indisciplină (lipsa de respect față de profesori) – 7
- sala de sport (încălzirea, vestiare) – 6
- favoritismul în notare -4
- violența fizică și verbală între elevi -3
- violența de pe coridoare în pauze -2
- profesorii să fie mai severi -2
- mobilier vechi, dotări insuficiente – 2
- nu se decontează naveta -2
- uniforma școlară -2
- băile -2
- acces la internet în fiecare clasă – 1
- mai multe activități practice (elevii învață mai ușor experimentând) – 1
- respectul reciproc – 1
- lunea este frig în sălile de clasă – 1
- greutatea prea mare a ghiozdanului – 1
- mai multă disciplină - 1
- accesul prea ușor al persoanelor care vând diverse produse în școală -1
- lipsa de comunicare între conducerea școlii și părinți -1
- instituirea unor reguli fără o discuție prealabilă cu reprezentanții părinților -1
- nerăbdarea și lipsa de profesionalism al unor profesori față de elevi -1
- profesori obosiți -1
- mai multe spectacole -1
- existența unui automat de cafea în incinta școlii -1
- program prea încărcat -1
- gheața din curtea școlii și aleea de acces -1
- să se revină la clasele I-VIII -1
- limbaj licențios al profesorilor – 1
- modul de predare -1
- lipsa de comunicare professor-elev -1
- gălăgia la ore -1
- prea multe proiecte de pe internet -1
- unele puncte din regulament -1
- atitudinea unor profesori față de elevi -1
- scăderea notei la purtare pentru lucruri minore -1
- puține activități extrașcolare -1
- volumul temelor -1
- să treacă profesorii notele în carnete -1
- mai multe excursii -1
- prea puține ore de educație fizică -1
- femeile de serviciu închid baia fetelor la ora 14 -1
- adeverință medicală neluată în considerare, elev considerat chiulangiu și mustrat în
fața clasei -1
- paza și securitatea insuficientă -1.

24. Menționați câteva aspecte pe care le apreciați la activitatea școlară din Școala Gimnazială
„Grigore Silași”.
La această întrebare 85 respondenți (34,41%) nu au formulat nici un răspuns.
Răspunsurile formulate se referă la:
-

-

profesionalismul cadrelor didactice – 46
relația (colaborarea) elev-profesor-părinte – 20
curățenia din școală – 20
siguranța copiilor (existența camerelor de supraveghere) – 20
activitățile cultural-educative – 18
seriozitatea cadrelor didactice – 16
concursurile și olimpiadele – 15
comunicarea cu dirigintele/invățătorul – 15
disciplina – 13
baza materială, dotări, modernizări – 10
modul de predare – 10
regulamentul școlar – 9
corectitudinea – 7
managementul – 6
activitatea didactică – 4
activitățile sportive – 4
consultațiile fără bani – 3
grija purtată copiilor – 3
nivel ridicat de învățământ și educație – 3
răbdarea – 3
buna coordonare și organizare a procesului de învățământ – 3
apreciază totul – 2
într-un sistem prost cu o programă școlară neadaptată la necesitățile reale ale copiilor
unele cadre didactice se „chinuie” să facă “ceva” ba chiar vin cu bani de acasă pentru a
face sistemul să funcționeze - 2
faptul că nu se solicită contribuții financiare – 2
profesionalismul directorului – 2
echidistanța față de copii – 2
profesorii - 2
condițiile din școală – 2
receptivitatea școlii la inițiativele și solicitările părinților -1
Școala părinților – 1
climatul din școală – 1
serviciul administrativ – 1
temele pentru acasă – 1
informarea prin site-ul școlii – 1
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