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3826/23.07.2018 

Interpretarea chestionarului aplicat părinţilor preşcolarilor/elevilor Liceului 

Teoretic „Ion Creangă” Tulcea privind gradul de satisfacţie a serviciilor oferite  

ȋn anul şcolar 2017-2018 

 

Aproximativ 65% din elevii de liceu au decis singuri alegerea şcolii, pe când la elevii de 

gimnaziu, primar şi preşcolar a fost ȋn mare parte decizia părinţilor ȋn urma unei informări 

prealabile sau pe motiv că este cea mai aproape de domiciliu. 

 

Preşcolar Primar Gimnaziu Liceu

Este singura din localitate - cea

mai aproape de domiciliu
1 8 6 0

A fost decizia copilului 0 2 0 20

Am optat pentru această şcoală

în urma informării prealabile
16 13 3 11
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De ce aţi ales această şcoală pentru copilul 

dumneavoastră? 

Prescolar Primar Gimnaziu Liceu

De la alte persoane – elevi, 

absolvenţi, vecini, rude 
17 22 3 13

Din ziare 0 0 0 0

De la Radio sau TV 0 0 0 0

De pe Internet 0 0 0 0
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Cum ai aflat de această şcoală? 
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Toţi părinţii chestionaţi au afirmat că au  aflat de această școală de  la alte persoane – 

elevi, absolvenţi, vecini, rude, spre deosebire de elevi care ȋn procent de 10% au susţinut că s-au 

informat din ziare, de la radio sau TV sau de pe Internet. 

Aproximativ 22% din părinţii intervievaţi au afirmat că fac parte din Comitetul de 

părinţi pe clasă şi că acesta se ȋntruneşte regulat sau de câte ori este nevoie. 

Doar 4% din părinţii intervievaţi au afirmat că fac parte din Comitetul de părinţi pe 

şcoală şi că acesta se ȋntruneşte regulat, o dată sau de două ori pe semestru. 

 

Aproximativ 60% dintre părinţii de preşcolari spun că aproape întotdeauna au putut 

constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat, ȋn timp ce doar 30% dintre părinţii elevilor de la 

ciclurile primar, gimnazial şi liceal pot afirma acest lucru.  

 

Doar 25% dintre părinţi susţin că au făcut ȋn acest an şcolar propuneri de îmbunătăţire a 

activităţii din şcoală şi că propunerea lor a fost preluată şi aplicată dacă nu ȋn totalitate, măcar 

parţial. 

Prescolar Primar Gimnaziu Liceu

Aproape întotdeauna 10 8 1 11

De regulă 7 9 5 15

Câteodată 0 4 1 3

Foarte rar sau niciodată 0 2 2 2
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Aţi constatat vreo ȋmbunătăţire când aţi semnalat 
un aspect negativ directorului sau unui cadru 

didactic? 
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Nr. 

crt. 

Cerinţe din chestionar cu 

răspuns liber 
Răspunsuri 

1.  Enumeră cel puţin trei 

evenimente (placute sau 

neplăcute) care s-au 

întâmplat în şcoală în 

ultima lună 

- Serbarea de Crăciun, atitudinea în spre ff bine a băieţelului 

meu, ȋn general totul e bine!; 

- Serbări, ieșire la teatru, vizite muzeu;    

- Activitatea de 1 Decembrie; 

- Vizita la Clubul Nemo;    

- Petrecerea în  pijamale; 

-Ieşirea copiilor la sanie;  

-Serbare de Crăciun;   

-D-nele Educatoare citesc povesti copiilor;    

-Închiderea porţii;  

- Vizionarea unei piese de teatru; 

- Participare la concursuri şcolare;    

-Concursurile şcolare: Concursul "Jurnalul exploratorului 

isteţ"; 

-Vizionare-piese de teatru; 

-Excursie; 

-Renovare şcoală;    

-Băncile murdare; 

-Praful din clasă; 

-Concurs de şah; 

- Participarea copiilor la diverse concursuri;   

-Activitate culturală (Mică Unire); 

-Scrisorile de Dragobete; 

-Concursul Comper şi olimpiade; 

A fost preluată 
şi aplicată 

direc 
28% 

Am discutat 
despre propunere 
cu alte persoane 

(dirigintele, 
directorul, alte 
cadre didactice 
etc.) şi, apoi, a 

fost aplicată, total 
sau parţial 

67% 

Am discutat 
despre propunere 
cu alte persoane, 
dar propunerea 

nu a fost aplicată 
0% 

Nu s-a întâmplat 
nimic 

5% 

Ce s-a ȋntâmplat cu cea mai recentă propunere făcută? 
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-S-au schimbat unii profesori;     

-Craciun verde; 

-SNAC; 

-Ziua minorităţilor; 

-Ziua Educației; 

-Colinde;    

-Îmbunătăţirea claselor; 

-Cadouri de Moș Nicolae şi Moș Crăciun, crearea de 

felicitări;    

-Ziua lui Mihai Eminescu; 

-Expoziție de toamnă; 

-Plăcute: vopsirea şcolii;   

-Neplăcute: regulament strict; 

-Banci pe holuri...bine; 

-Se încuie poarta şcolii...bine; 

-Cutii pentru telefoane..bine;   

2.  Enumeră cel puţin 5 

activităţi derulate în şcoală 

în ultimele trei luni 

(indiferent dacă ai 

participat sau nu) 

-Serbarea toamnei;  

-Jocuri tematice;  

-Educație rutieră; 

-Activ. interactive cu părinţii;  

- Concurs Domestos;    

-Iată vine Mos Craciun; 

-Moş Crăciun pentru o zi; 

-Ziua naţională a României; 

-Moş Nicolae prietenul copiilor; 

-Coşul cu bunătăţi al toamnei;    

-Ieșire la picnic;  

-Mersul cu colindul; 

-Vizete la azilul de bătrâni;  

-Mersul la muzeul de etnografie;  

-Ajutor pentru copii defavorizati (n-au posibilități 

materiale);  

-Serbarea zilei naționale; 

-Serbarea Sf. Nicolae;  

-Serbarea venirii lui Moș Crăciun;  

-Copii au fost învățați cum se pun legumele la murat; 

-Concursul Comper;    

-Acţiune de voluntariat;  

-Participare spectacole de teatru; 

-Acţiune prevenire incendii; 

-Spectacol de recitare şi muzică; 

-Concursul de şah;  

-Activitatea de 1 Decembrie;    

-Vizionare piese de teatru; 

-Clubul Eco; 

-S-au adunat jucării pentru copiii de la Cocorii 2; 
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 -S-au efectuat simulari de incendiu; 

-S-a mers la salina (clasa);    

-Dragobete;  

-Petrecerea de Halloween;    

-Ziua educaţiei; 

-Ziua Marii Negre;  

-Ziua Alimentației;    

-Voluntariat casuta Cocorii,  scoala 14; 

-Secret Santa; 

-Antidrog;  

-Noaptea muzeelor;  

-1 Decembrie; 

-Tineri pentru tineri;    

-Armonii de toamna; 

-"Ziua lui Mihai Eminescu"; 

-Prezentarea ofertelor pentru banchet;     

3.  Enumeră cel puţin 2 

activităţi derulate în şcoală 

în ultimele trei luni, la care 

aţi participat, care s-au 

referit la comportamente 

dăunătoare sănătăţii 

(fumat, consum de alcool, 

mâncare nesănătoasă etc.) 

-Cum sa ne hrănim sănătos? 

-Concurs Domestos 

-Piramida alimentelor; 

-Cum sa fim sanatosi?    

-Promovaţi mâncarea sanatoasă!!! 

-Serbare cu prajituri de casa, mancare preparata de copii in 

grupa   

-Cum să ne menţinem sănătatea! 

-Cat trebuie sa dormim?    

-5 portii de fructe si legume   

-De ce nu trebuie sa fumam? 

-Despre mancarea nesanatoasa    

-Efectele consumului de alcool asupra sanatatii 

-De ce nu ar trebui sa fumăm?    

-Ziua Alimentaţiei 

-Activitatea Asociaţiei antidrog    

-Antidrog, Canabis 

-Tineri pentru tineri    

-Activitatea Antidrog  

-Activitatea Viaţa de familie     
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Majoritatea părinţilor comunică cu dirigintele copilului prin intermediul şedinţelor cu 

părinţii. Foarte puţini comunică prin telefon, consultaţii individuale sau discuţii informale. 

Niciun părinte nu comunică prin email cu dirigintele. 

 

Sedinte 
64% 

Discuţii 
informale 

12% 

Consultaţii 
individuale 

16% 

Telefon (inclusiv 
SMS) 
8% 

Email 
0% 

Cum se realizeaza comunicarea cu dirigintele 

copilului? 

Zilnic Saptamanal Lunar
De 1-3 ori pe

semestru
O dată pe an
sau mai rar

Prescolar 8 7 3 0 0

Primar 8 9 4 2 0

Gimnazial 0 0 5 3 1

Liceu 0 3 7 15 6
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Cât de des comunici cu ȋnvăţătorul/dirigintele copilului 

dumneavoastră? 
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Dacă majoritatea părinţilor preşcolarilor sau elevilor de la ciclul primar comunică cu 

ȋnvăţătorul zilnic sau săptămânal, nu acelaşi lucru putem spune despre părinţii elevilor ciclurilor 

gimnazial şi liceal unde majoritatea părinţilor comunică de 2-3 ori pe semestru sau chiar mai rar 

la elevii de liceu. 

 

Majoritatea părinţilor comunică cu ceilalţi profesori de 1-3 ori pe semestru şi o dată pe 

an sau mai rar comunică cu directorul/directorul adjunct al şcolii. 

 

Sedinte
Discuţii

informale
Consultaţii
individuale

Telefon
(inclusiv

SMS)
Email

cu ceilalti profesori 44 18 18 2 0

cu directorul 60 0 30 0 0
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Cum se realizeaza comunicarea cu ceilalti profesori sau 

cu directorul/dir. adj. al scolii? 

Prescolar Primar Gimnaziu Liceu

Mai mult de trei ori 1 0 0 0

De două sau de trei ori 1 0 1 1

O dată 3 1 0 8

Niciodată 12 22 8 22
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De câte ȋn ultimul semestru aţi stat de vorbă cu un 
consilier şcolar? 
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Dacă peste 50% dintre părinţi cred ȋn siguranţa copiilor lor ȋn incinta şcolii şi ȋn anexe, 

doar 38% dintre ei spun că le sunt ȋn siguranţă copiii ȋn vecinătatea şcolii. 

 

Pot ajunge uşor la 
orice spaţiu din şcoală 

(sală de clasă sau 
laborator în care învaţă 

copilul meu, 
secretariat, cabinetul 
medical, cancelaria 

profesorilor, cabinetul 
directorului etc.) 

51% 

Ştiu unde sunt spaţiile 
importante pentru mine 
(sala de clasă în care 

învaţă copilul meu, 
secretariatul / cabinetul 

directorului etc.)  
48% 

De obicei nu mă 
orientez prin şcoală - 

nu găsesc locurile 
unde am de rezolvat 
anumite probleme. 

1% 

Cum va orientaţi ȋn şcoală? 

În incinta şcolii În anexele şcolii În vecinătatea şcolii

f. mare 10 12 4

mare 34 32 26

mediu 32 32 36

mic 2 2 8

f. mic 4 2 3
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Care este nivelul de siguranţă pentru elevi/copii? 
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Majoritatea părinţilor spun că ȋn general gradul de curăţenie din şcoală este bun. 

 

Este foarte curat 
în toată şcoala 

19% 

În general, 
şcoala este 

curată 
79% 

Şcoala este mai 
degrabă 
murdară 

1% 

Este foarte 
murdar în toată 

şcoala 
1% 

Cum apreciază parintii nivelul de curăţenie din 

şcoală? 

În dotarea bibliotecii În dotarea cu calculatoare

Am constatat o îmbunătăţire

considerabilă faţă de anul şcolar

trecut
12 13

Am constatat anumite

îmbunătăţiri faţă de anul şcolar

trecut
22 11

Nu am constatat îmbunătăţiri faţă

de anul şcolar trecut
14 16

Nu ştiu – nu frecventez 

biblioteca/ Nu ştiu 
37 40
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Cum apreciati progresul faţă de anul trecut? 
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Aproximativ 70% dintre părinţi nu cunosc nici modul în care se face evaluarea şi nici 

rezultatele. 

 

Cunosc modul în 

care se face 

evaluarea cadrelor 

didactice, inclusiv 

rezultatele evaluării 

(calificativele 

obţinute) 

15% 

Cunosc doar modul 

în care se face 

evaluarea, fără a şti 

rezultatele 

16% 

Nu cunosc nici 

modul în care se 

face evaluarea şi 

nici rezultatele 

69% 

Cât de bine cunoaşteţi modul de evaluare a cadrelor 

didactice? 

Da 
50% 

Nu  
4% 

Nu ştiu 
46% 

Există ȋn şcoală proiecte desfăşurate ȋn parteneriat cu 
alte şcoli/instituţii? 
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50% dintre părinţii elevilor/preşcolarilor şcolii noastre nu au cunoştinţă despre existenţa 

în şcoală a proiectelor desfăşurate în parteneriat cu alte şcoli, cu instituţii din comunitate 

(primărie, bibliotecă, dispensar sau policlinică, poliţie, etc.) sau cu parteneri străini. 

 

Majoritatea părinţilor (aproximativ 75%) afirmă că au fost consultaţi, anul trecut, în 

privinţa alegerii disciplinelor opţionale din acest an şcolar. 

 

Da 
74% 

Nu  
26% 

Aţi fost consultat anul trecut ȋn privinţa alegerii 

disciplinelor opţionale studiate anul acesta? 
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Peste 60% dintre părinţi spun că ori de câte ori au avut nevoie sau au ȋntâmpinat 

dificultăţi majore copiii lor au fost ajutaţi de către cadrele didactice. 

 

Copilul meu a primit 

ajutor ori de câte ori 

am solicitat 

31% 

Copilul meu a fost 

ajutat numai dacă a 

întâmpinat 

dificultăţi majore 

30% 

Copilul meu a fost 

ajutat din cand în 

când, atunci când 

am insistat 

9% 

Nu am solicitat – nu 

am avut nevoie de 

ajutor 

30% 

Cum răspund cadrele didactice la solicitarea 

dumneavoastra ȋn ajutarea copilului  ȋn 
ȋnţelegerea/aprofundarea celor predate? 

După fiecare 

evaluare 

41% 

Doar în momentele 

importante, de 

exemplu atunci când 

sunt prezentate 

rezultatele la teze 

34% 

Niciodată 

10% 

Nu ştiu, nu mă 

interesează 

15% 

Cât de des vi se motivează nota obţinută de către copil? 
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15% dintre părinţi sunt dezinteresaţi de motivele pentru care copilul lor a obţinut o 

anumită notă, iar peste 40 % dintre părinţi spun că le este motivată nota copilului lor după fiecare 

evaluare. 

 

 

 

Pun note mici sau 

lasă corijenţi 

10% 

Dau mai mult de 

lucru pentru a putea 

învăţa mai bine 

31% 

Explică din nou 

lecţia respectivă 

12% 

Se interesează de 

motivul pentru care 

se obţin note slabe 

21% 

Arată unde se 

greşeşte şi cum să 

înveţe la materia 

respectivă 

11% 

Încurajează copiii, 

insistând pe 

rezultatele bune 

obţinute 

15% 

Altfel 

0% 

Cum se comportă profesorii când rezultatele copilului 

la ȋnvăţătură nu sunt cele aşteptate? 
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Doar 6% dintre părinţi afirmă despre copiii lor că nu sunt ȋncurajaţi deloc ȋn 

autoevaluare. 

 

Întocmit, responsabil CEAC  

Barbu Sanda 

Toate cadrele 

didactice îl 

încurajează să se 

autoevalueze 

21% 

Majoritatea cadrelor 

didactice îl 

încurajează să se 

autoevalueze 

38% 

Unele cadre 

didactice îl 

încurajează să se 

autoevalueze 

36% 

Niciun cadru 

didactic nu îl 

încurajează să se 

autoevalueze 

5% 

Cum este ȋncurajat ȋn autoevaluare copilul 
dumneavoastră? 

Progresul

copilului
realizat în

ultimul an

şcolar

Baza

materiala (săli
de clasă,

laboratoare,

echipamente,
material

didactic etc.)

Starea de

curăţenie în
şcoală

Respectul

arătat de
personalul

şcolii

Echitatea

evaluării şi
notării

(notele/

calificativele
obţinute sunt

cele meritate)

Informaţia

primită în
privinţa

activităţilor

desfăşurate în

şcoală

Informaţia

primită de la
şcoală în

privinţa

continuării
studiilor,

după

absolvire

Informaţia

primită de la
şcoală în

privinţa

activităţilor
educative şi

culturale din

localitate

Modul în care

şcoala
răspunde

solicitărilor

de informaţii

5 40 26 19 35 35 33 29 28 22

4 22 28 31 27 26 27 24 27 31

3 8 15 17 5 8 8 13 13 12

2 8 8 9 7 10 8 9 6 10

1 1 3 4 6 1 4 5 6 3
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Gradul de satisfacţie al parintilor  faţă de următoarele aspecte 

ale vieţii şcolare 




