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CHESTIONAR 

(Privind așteptările părinților, din partea școlii) 

     Dragi părinți, 

Comisia de Evaluare a Calității, din școala noastră  vă propune acest instrument de 

investigare. Chestionarele sunt anonime, iar școala vă asigură de confidențialitate, în ceea ce 

privește răspunsurile/ sugestiile dumneavoastră. 

Clasa ........ 

1.Care este motivul pentru care ați înscris copilul în școala noastră? ( bifați trei dintre criterii) 

□ Prestigiul școlii, în general 

□ Calitatea actului didactic 

□ Limba engleză intensiv 

□ Apropierea de domiciliu 

□ Recomandarea cunoscuților 

□ Altele ( precizează ) 

 2. Obișnuiți să discutați,  în familie, despre educația copilului? 

□ Frecvent 

□ Rar 

□ Când se ivesc unele probleme 

□ Altele  

3. Considerați că educația copilului/copiilor dumneavoastră revine, în întregime, școlii? 

□ Da 

□ Nu 

□ Altele 

4.Ce așteptări aveți, pentru viitorul copilului dumneavoastră, de la școala? ( Acordați numere, 

de la 1 la 6, în ordinea priorităților) 

□ Să-l ofere oportunitatea de a acumula cunoștințe temeinice,  care să-i permită  

continuarea studiilor, cu succes. 

□ Să-l pregătească  pentru viață 

□ Să- l formeze ca cetățean responsabil 

□ Să-l învețe să  manifeste atitudine de supunere față de autorități 

□ Să-i dezvolte personalitatea 

□ Altele (specificați) 



 

 
 

5. Alegeți două dintre calitațile pe care considerați că trebuie să le aibă un cadru didactic. 

□ Riguros și bine pregătit la ore 

□ Autoritar și exigent, ca să-i determine pe elevi să muncească 

□ Bun ascultător și sfătuitor, mereu disponibil 

□ Simpatic, amuzant, carismatic 

□ Tolerant, indulgent, blând, dispus să ignore unele abateri ale elevilor 

□ Just și obiectiv 

□ Răbdător, calm, respectă elevii 

□ Explică bine și îi apropie pe elevi de materia lui 

6. Pentru dumneavoastră, cadrul didactic reprezintă, în primul rând: 

□ Un colaborator 

□ Un îndrumător pentru copil 

□ Un prestator de servicii 

□ Un specialist în educație 

□ Altele 

7. Care  dintre metodele ce urmează a fi enumerate considerați că este cea mai potrivită pentru 

ca învățătorii/diriginți  să țină legătura cu dvs.  ( Bifați două) 

□ Telefon 

□ Ședințe cu părinții 

□ Rețele de socializare 

□ E-mail 

□ Altele ( specificați) 

8. Care sunt informațiile cele mai importante pe care doriți să vi le transmită școala? 

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

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

9.Considerați că implicarea dumneavoastră în activitatea școlară este.... 

□ Un drept 

□ O obligație 

□ Alt răspuns ( specificați)............................................................................................... 

10. Cum vă imaginați colaborarea cu școala? În ce constă aportul dumneavoastră în derularea 

eficientă a actului educativ? 

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

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

Vă mulțumim pentru disponibilitate! 


