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INTERPRETARE CHESTIONARE
privind gradul de satisfacție al părinților față de școală

Chestionarul a fost aplicat unui număr de 29 de președinți ai comitetelor de părinți din
Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean în data de 29.09.2017 și a avut ca obiectiv să
identifice aspectele pozitive și negative din activitatea curentă a școlii, posibile sugestii de
îmbunătățire a situațiilor care nemulțumesc la ora actuală.
Chestionarul aplicat:

CHESTIONAR PENTRU PREȘEDINȚII COMITETELOR DE PĂRINȚI
Aspecte pozitive/negative în activitatea curentă

1. Dintre aspectele enumerate mai jos, bifați cele care corespund ca aspecte pozitive
referitoare la activitatea curentă din școală:
□ Cadre didactice bine pregătite metodic
□ Cadre didactice bine pregătite științific
□ Utilizarea de metode didactice noi și variate
□ Nu există discriminări de nici un tip
□ Există aplicată egalitatea șanselor
□ Personal auxiliar amabil
□ Săli de clasă amenajate pe specificul disciplinei de învățământ
□ Laboratoare foarte bine dotate
□ Sală de sport modernă
□ Săli de clasă renovate
□ Săli de clasă dotate cu mobilier modular
□ Săli de clasă curate

□ Condiții optime de desfășurare a lecțiilor –căldură, lumină etc.
□ Existența unor activități extrașcolare de ocupare a timpului liber
□ Alte aspecte pozitive – precizați care:

2. Enumerați aspecte negative referitoare la activitatea curentă din școală:

INTERPRETARE CHESTIONAR
În urma analizei răspunsurilor se constată următoarele:
• 26 respondenți (89,65%) au apreciat că în școală sunt cadre didactice bine pregătite
metodic
• 21 respondenți (72.41%) au apreciat că în școală sunt cadre didactice bine pregătite
științific
• 18 respondenți (62,06%) au răspuns că se folosesc metode didactice noi și variate
• 21 respondenți (72,41%) apreciază că nu există discriminări de nici un tip
• 17 respondenți (58,62%) spun că este aplicată egalitatea șanselor
• 21 respondenți (72,41%) apreciază personalul auxiliar ca fiind amabil și prompt
• 15 respondenți (51,72%)spun că sălile de clasă sunt amenajate pe specificul disciplinei
• 8 respondenți (27,58%) apreciază laboratoarele ca fiind foarte bine dotate
• 11 respondenți (37,93%) apreciază sala de sport ca fiind modernă
• 14 respondenți (48,27%) spun că sălile de clasă sunt renovate
• 12 respondenți (41,37%) spun că sălile de clasă sunt dotate cu mobilier modular
• 27 respondenți (93,10%) apreciază sălile de clasă ca fiind curate
• 20 respondenți (68,96%) apreciază că în școală sunt condiții optime de desfășurare a
lecțiilor
• 16 respondenți (55,17%) spun că există activități extrașcolare de ocupare a timpului
liber.
La alte aspecte positive au fost menționate următoarele răspunsuri:

- o comunicare excepțională cu toate cadrele didactice și auxiliare
- seriozitate, disciplină, competență
- apreciază faptul că la clasa pregătitoare elevii învață limba engleză
Ca aspecte negative au fost menționate următoarele:
- iluminatul holurilor și a grupurilor sanitare
- frig în sălile de clasa –școala primară
- la grădinița secția maghiară – săli de clasă nerenovate, lipsă covoare, dușumele vechi ce
emană un miros puternic de putred
- încălzirea sălii de sport
- igiena la grupurile sanitare – școala primară
- curte fără loc de joacă amenajat la grădiniță și la școala primară
- ziua de miercuri care are în prim plan “piața mare” și influențează negativ traficul și
deplasarea copiilor la școală
Părinții solicită:
- schimbarea geamurilor la școala primară
- vestiarele să fie funcționale
- asigurarea sălilor de clasă cu calculatoare pentru a putea fi folosite CD-urile și a se putea
folosi metode didactice noi
- profesorul de engleză să nu fie schimbat în fiecare an
- supravegherea copiilor pe coridoare în timpul pauzelor

