
Interpretarea rezultatelor 
 
Chestionarul reclama o elaborare minutioasa si autorizată, aplicarea 

adecvata si o prelucrare laborioasa si completa. 
Chestionarele au fost utilizate prima data de francezi, ca instrumente de 

cercetare. Kelley considera ca un chestionar este instrumentul cel mai sarac care 
a fost introdus in domeniul respectabil al stiintei, si totusi “acest fantastic copil al 
stiinţei, asa slab cum este va ramane un auxiliar indispensabil. 

 
CHESTIONARUL DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACŢIE A  

PARINTILOR CU PRIVIRE LA  CALITATEA  SERVICIILOR EDUCAŢIONALE  ŞI 
DE FORMARE PROFESIONALĂ, aplicat parintilor elevilor de la clasele IX – XII,  
a fost un chestionar de opinii si atitudini. 

 Avantajul acestui chestionar a fost ca a asigurat anonimatul si a înlesnit 
angajarea in chestionar a subiecţilor. 

 In urma aplicării acestui chestionar s-au constatat următoarele: 
 
Deşi mulţi elevi au fost atraşi de faima colegiului, unii au ales în funcţie de 

profilurile disponibile sau în urma recomandării unui alt membru al familiei. 
Elevii apreciază serviciile educaţionale oferite de şcoală ca fiind foarte 

bune şi bune. Adecvarea metodelor de predare la particularităţile de vârstă şi 
individuale şi la motivaţia fiecărui elev sunt apreciate ca fiind foarte bune si bune. 

Pregătirea profesională a cadrelor didactice şi mijloacele de învăţământ 
utilizate de aceştia sunt apreciate ca foarte bune şi respectiv bune. În ceea ce 
priveşte metodele de evaluare, parintii au păreri împărţite cu uşoara tendinţă de 
a le aprecia ca fiind bune şi foarte bune. În acelaşi mod sunt apreciate 
transparenţa şi obiectivitatea modului în care realizează evaluarea.  

Parintii sunt de părere că informarea sistematică privind progresul realizat 
şi rezultatele şcolare ale elevilor este foarte bună. De asemenea şi programele 
de pregătire suplimentară a elevilor cu/fără probleme la învăţătură sunt bune si 
foarte bune.  

Implicarea elevilor şi a părinţilor la diferite proiecte educaţionale şcolare şi 
extraşcolare, disponibilitatea pentru comunicarea cu elevii, relaţia profesor-elev, 
atitudinea faţă de elevi sunt şi ele considerate ca fiind foarte bune în general.  

Consultarea elevilor şi a părinţilor în vederea alegerii disciplinelor 
opţionale este apreciată foarte bună de majoritatea parintilor. 

Părerile oscilează între foarte bune şi bune în ceea ce priveşte realizarea 
orarului/ programului de studiu al elevilor, accesul la serviciile de consiliere 
pentru elevi şi părinţi, implicarea sistematică a elevilor şi a părinţilor în campaniile 
de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătăţii, asigurarea securităţii 
elevilor în timpul programului şcolar, igiena şi comfortul oferite de spaţiile şcolare.  

Prevederile Regulamentului intern şi respectarea acestora, informarea 
elevilor şi a părinţilor cu privire la programele de studii, precum  şi referitor la 
certificatele, diplomele şi calificările oferite ,  informarea elevilor şi a părinţilor 
privind oportunităţile de educaţie şi de formare, la nivel local/regional/naţional, 



inclusiv referitor la posibilitatea obţinerii de burse   sunt apreciate ca fiind bune si 
foarte bune.                       

La intrebarea ``Cum apreciaţi modul în care sunteţi consultaţi de 
conducere în privinţa deciziilor majore care se iau la nivelul unităţii de 
învăţământ?`` predomina raspunsurile care apreciaza ca fiind bun modul de 
consultare. 

Comunicarea dintre conducerea şcolii şi părinţi este apreciata de un 
numar egal de parinti ca fiind buna si foarte buna, iar comunicarea dintre 
conducerea şcolii şi elevi este apreciata ca fiind foarte buna.   

Parintii elevilor apreciază că şcoala contribuie la realizarea dorinţelor 
acestora referitoare la viitoarea carieră în mare şi foarte mare măsură.  

     
 
Măsuri propuse: 
 
   Pentru îmbunătăţirea parteneriatului şcoala – familie se impun 

următoarele masuri: 
 
1. Implicarea familiei in viaţa scolii prin proiecte educative şi prin 

consultarea acesteia în privinţa diferitelor hotărâri luate la nivelul unităţii de 
învăţământ, inclusiv în ceea ce priveşte disciplinele opţionale; 

2.  O cat mai buna transparenta si obiectivitate a modului in care se 
realizează evaluarea; 

3.  Implicarea sistematica a elevilor si a părinţilor in campaniile de 
prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătăţii; 

4. Adecvarea metodelor de predare la particularităţile de vârstă şi 
individuale şi la motivaţia fiecărui elev prin utilizarea fişelor de lucru diferenţiat; 

5. Continuarea programelor de pregătire suplimentară pentru elevii cu sau 
fără dificultăţi de învăţare.   

 
 

 


