
CHESTIONAR DE EVALUARE 
 A GRADULUI DE SATISFACŢIE A PĂRINŢILOR  CU PRIVIRE LA     

CALITATEA  SERVICIILOR EDUCAŢIONALE ŞI DE FORMARE PROFESIONALĂ  
Unitatea de învăţământ COLEGIUL NATIONAL CALISTRAT HOGAS. 
Localitatea / judeţul   TECUCI/GALATI 
Data evaluării   NOIEMBRIE 2013 
 
 
Acest chestionar este realizat pentru a cunoaşte percepția dumneavoastră cu privire la calitatea 
serviciilor de educa’ie și de formare profesională.  
Chestionarul este aplicat în cadrul evaluării interne a organizaţiei furnizoare de educaţie. 
Chestionarul este anonim, dar, pentru a putea face o analiză relevantă a informațiilor pe care ni le 
oferiți, vă rugăm să completați și caseta cu datele de identificare. 
 
 
     1. Ce motiv v-a determinat să alegeţi această şcoală pentru copilul dumneavoastră? 
� Apropierea de domiciliu 14,06%  
� Faima şcolii   67,18%  
� Faima unui anumit cadru didactic   0,78% 
� Alt motiv   17,96% %( profilul dorit se regăsea doar în planul de învăţământ al acestui liceu, membri ai familiei 

au studiat aici, dorinta copilului, dotarea scolii, seriozitatea cadrelor didactice,etc.) 
 

      2. Cum apreciaţi serviciile educaţionale oferite de şcoala în care învaţă copilul dumneavoastră? 
 

Foarte bune Bune Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare 
50,78% 48,43% 0,78% - 

 
3.  Cum apreciaţi activitatea cadrelor didactice, raportându-vă la următoarele aspecte? 

 
Nr 

 
  Aspecte  

Apreciere 
Foarte bună Bună  Satisfăcătoare  Nesatisfăcătoare 

1 Pregătirea profesională  61,71% 35,15% 3.12% - 
 
 
2 

Adecvarea metodelor de predare la 
particularităţile de vârstă şi la 
motivaţia fiecărui elev  

30,46% 60,15% 9,37% - 

3 Mijloacele de învăţământ utilizate 43,75% 43,75% 12,5% - 
4 Metodele de evaluare folosite 44,53% 48,43% 7,03% - 
 
5 

Transparenţa şi obiectivitatea 
modului în care realizează evaluarea 

38,28% 50% 10,15% 1,56% 

 
6 

Informarea regulată privind progresul 
realizat şi rezultatele şcolare ale 
copilului dumneavoastră    

59,37% 32,03% 7,03% 1,56% 

 
 
7 

Realizarea unor programe de 
pregătire suplimentară a elevilor 
cu/fără probleme la învăţătură 

35,93% 35,93% 19,53% 8,59% 

 
8 

Implicarea elevilor şi a părinţilor în 
diferite proiecte educaţionale şcolare 
şi extraşcolare 

33,59% 42,96% 20,31% 3,12% 

9 Relaţia profesor-elev, atitudinea faţă 
de elevi 

48,43% 39,84% 9,37% 2,34% 

 
10 

Disponibilitatea pentru comunicarea 
cu părinţii 

60,15% 32,03% 6,25% 1,56% 

 
4. Cum apreciaţi următoarele aspecte din viaţa şcolii? 

 
Nr 

 
Aspecte  

Apreciere 
 Foarte bună Bună   Satisfăcătoare    Nesatisfăcătoare 

 
1 

Realizarea orarului/ 
programului de studiu al elevilor  

53,12% 35,15% 10,93% 0,78% 

 
2 

Consultarea părinţilor şi a 
elevilor în vederea alegerii 
disciplinelor opţionale  

50% 39,84% 7,81% 2,34% 

 Accesul la serviciile de 42,96% 46,87% 10,15% - 



3 consiliere pentru elevi şi părinţi 
 
4 

Informarea părinţilor asupra 
aspectelor importante din viaţa 
şcolii 

48,43% 41,40% 7,81% 2,34% 

 
 
5 

Promptitudinea cu care 
conducerea şcolii răspunde  
cererilor părinţilor care solicită 
informaţii de interes public 

46,87% 42,18% 8,59% 2,34% 

 
 
6 

Prevederile Regulamentului 
intern şi respectarea acestora  

53,12% 36,71% 9,37% 0,78% 

 
 
7 

Informarea elevilor şi a 
părinţilor cu privire la 
programele de studii, precum  
şi referitor la certificatele, 
diplomele şi calificările oferite 

54,68% 41,40% 3,12% 0,78% 

 
 
 
8 

Informarea elevilor şi a 
părinţilor privind oportunităţile 
de educaţie şi de formare, la 
nivel local/regional/naţional, 
inclusiv referitor la posibilitatea 
obţinerii de burse                          

46,09% 45,31% 6,255 2,34% 

 
9 

Implicarea sistematică a elevilor 
şi a părinţilor în campaniile de 
prevenire a comportamentelor 
dăunătoare sănătăţii 

39,06% 46,87% 10,15% 3,9% 

 
10 

Asigurarea securităţii elevilor în 
timpul programului şcolar 

74,21% 21,095 3,9% 0,78% 

11 Igiena şi confortul oferite de 
spaţiiile şcolare  

49,21% 36,715 12,5% 1,56% 

 
5. Cum apreciaţi modul în care sunteţi consultaţi de conducere în privinţa deciziilor majore care se iau la 

nivelul unităţii de învăţământ? 
Foarte bun Bun Satisfăcător Nesatisfăcător 

35,93% 49,21% 13,28% 1,56% 
 

6. Cum apreciaţi modul în care sunt implicaţi elevii în viaţa şcolii?      
Foarte bun Bun Satisfăcător Nesatisfăcător 

46,09% 44,53% 8,59% 0,78% 
 

7. Cum apreciaţi comunicarea dintre conducerea şcolii şi părinţi? 
Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare 

44,53% 44,53% 10,15% 0,78% 
 

8. Cum apreciaţi comunicarea dintre conducerea şcolii şi elevi?   
Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare 

46,87% 43,75%  0,78% - 
 

9. În ce măsură contribuie şcoala la realizarea dorinţelor elevilor referitoare la viitoarea carieră?  
În foarte mare 

măsură 
În mare măsură  În mică măsură  În foarte mică 

măsură  
 

Deloc 
32,81% 55,46% 10,15% 2,34% - 

 
 


