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- pentru părinţi -

Nr. 

crt. 

Sunteţi de acord sau nu cu următoarele afirmaţii? Da Nu 

1. Aţi participat la şedinţele de lucru organizate cu părinţii?   

2. Sunteţi suficient de informat în legătură cu situaţia şcolară a copilului dvs.?   

3. Sunteţi informat în legătură cu modul în care se face diferenţierea şi 

individualizarea procesului de învăţământ din şcoala noastră? 

  

4. Vi s-a prezentat oferta şcolii privind disciplinele opţionale?   

5. Aţi participat măcar o dată la o lecţie demonstrativă la clasa copilului dvs.?   

6. Dacă răspunsul la întrebarea 5 este „Da”, aţi fost mulţumit de felul în care s- 

a descurcat copilul dvs. în cadrul lecţiei? 

  

7. Consideraţi că vi s-au oferit suficiente oportunităţi de a fi în legătură cu 

şcoala sau să vă întâlniţi cu învăţătoarele pentru a discuta pe tema activităţii 

copilului dvs.? 

  

8. Aţi luat legătura cu învăţătoarele/profesorii copilului dvs. din proprie 

iniţiativă? 

  

9. Copilul dvs. a creat probleme disciplinare în clasă sau în şcoală? Dacă da, 

cum s-au rezolvat problemele? 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

  

10. Aţi fost informat sistematic şi la timp asupra regulamentului şcolar, 

legislaţia, condiţiile de desfăşurare a examenelor etc.? 

  

12. Aţi fost informat/consultat în legătură cu contribuţia părinţilor şi gestionarea 

fondului clasei/şcolii? 

  

13. Aţi participat la întreţinerea, igienizarea, repararea localului şcolii sau alte 

activităţi gospodăreşti? 

  

14. Aţi participat la organizarea de serbări, vizite, tombole, întâlniri, aniversări 

etc. sau în calitate de invitaţi la orele de dirigenţie sau activităţi cu copiii? 

  

15. Aţi contribuit la ameliorarea bazei materiale a şcolii prin dotări cu mobilier, 

materiale consumabile, sponsorizări, alte contribuţii? 

  

16. Aţi fost informat în legătură cu existenţa în şcoala noastră a unor programe 

în derulare privind monitorizarea şi prevenirea abandonului şcolar? 

  

17. Aţi analizat împreună cu învăţătoarele/diriginţii situaţia elementelor de 

mediu educaţional oferite de şcoală? 

  

18. Sunteţi mulţumiţi de programul audienţelor, consultaţiilor acordate de 

directori, învăţătoare, membrii comitetului de părinţi pe clasă, precum şi faţă 

de modul în care sunt respectate aceste întâlniri? 

  

 

 

 



 

II. Marcaţi răspunsul potrivit cu situaţia copilului dvs. 

1. Copilul dvs. vă vorbeşte despre activităţile lui din cadrul clasei sau al şcolii? 

a) des                                                              c) rar 

b) câteodată                                                    d) niciodată 

2. Care din următoarele cuvinte exprimă cel mai bine atitudinea copilului dvs. faţă de 

activitatea sa şcolară? 

a) entuziasmat                                                c) indiferent



b) pozitiv                                                        d) refractar 

3. Copilul dvs. îşi exprimă bucuria de a participa la activităţile organizate în clasă, 

respectiv în şcoală? 

a) des                                                  c) câteodată 

b) rar                                                               d) niciodată 

4. Cum apreciaţi siguranţa conferită copilului dvs. pe perioada desfăşurării 

procesului de învăţământ şi a altor activităţi în şcoală? 

a) excelentă                                                    c) bună 

b) foarte bună                                     d) precară 

5. Cum apreciaţi activitatea didactică din şcoală? 

a)foarte bună                                      c)satisfăcătoare 

b)bună                                                            d)nesatisfăcătoare 

6. Care elemente oglindesc cel mai bine imaginea şcolii în comunitate? 

  tradiţia 

  cadre didactice bine pregătite 

  situaţie disciplinară bună 

  situaţie disciplinară gravă 

  calitate în pregătirea elevilor 

  rezultate foarte bune/bune/satisfăcătoare/nesatisfăcătoare la concursurile şcolare, 

respectiv 

tezele unice 

7. În spaţiul de mai jos, vă rugăm să ne scrieţi orice părere, comentariu, sugestie în 

legătură cu activitatea de educare şi predare – învăţare din şcoala noastră. 
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