
CHESTIONAR 

aplicat în perioada ianuarie – februarie 2016

SCOP : Măsurarea gradului de satisfacție a părinților care au copiii înscriși

în programul Școala după școală“ , an școlar 2015 – 2016, semestrul I

OBIECTIVUL PRINCIPAL al acestui studiu constă în îmbunătăţirea continuă

a condiţiilor oferite copiilor în cadrul programului educaţional “Şcoală după

şcoală” şi a calităţii serviciilor de care beneficiază aceştia.

Sondajul s-a desfăşurat pe baza de chestionar care  a cuprins o serie de 17 

ÎNTREBĂRI, dintre care 14 întrebări cu variante de răspuns, subiecţii fiind

invitaţi să aleagă varianta care le aparţine,  iar 3 întrebări au fost libere.

Cercetarea s-a desfăşurat pe un lot de 87 DE  SUBIECŢI din 108 ELEVI 

ÎNSCRIȘI, majoritatea fiind părinţii copiilor cu o frecvență zilnică.

În urma completării chestionarelor de către părinţi,  a centralizării şi a 

analizării acestora, au reieşit următoarele rezultate:



Întrebarea nr. 1:

Sunteţi mulţumit de programul “Şcoală după şcoală” în care 

este înscris copilul dvs?

 În foarte mare măsură: ….... 53%

 În mare măsură: ...…….……….31%

 În suficientă măsură: …...……12%

 În mică măsură ………………. 2%

 În foarte mică măsură …….… 2%

 Deloc …….……………………………. -



Întrebarea nr. 2:

Îi place copilului dvs. acest program 

“Şcoală după şcoală”?

 În foarte mare măsură: …....49%

 În mare măsură: ...…..………. 39%

 În suficientă măsură: …......  9%

 În mică măsură: .......…………  2%

 În foarte mică măsură: …….... -

 Deloc: ...........……………………. 1%



Întrebarea nr.3

Consideraţi adecvate spaţiile şcolare destinate programului

“Şcoală după şcoală”?

 În foarte mare măsură: ….... 26%

 În mare măsură:…..…….….....39%

 În suficientă măsură: ………... 26%

 În mică măsură: ....….……..... 3%

 În foarte mică măsură: ...….…2%

 Deloc: .........…………………………3%



Întrebarea nr.4

Sunteţi mulţumit de calitatea mesei în cadrul programului

“Şcoală după şcoală”?

 În foarte mare măsură: .. 23%

 În mare măsură: ....…..……39%

 În suficientă măsură: ..... 29%

 În mică măsură :........………5%

 În foarte mică măsură: ....…2%

 Deloc: ...........……………………1%

 Nu este cazul: .............……1% 



Întrebarea nr.5

Consideraţi necesară gustarea de la ora 15,30 pentru copiii dvs?

Da ……………......66%

 Nu …………….....29%

Fără răspuns .....5%



Întrebarea nr.6

Sunteţi mulţumit de calitatea cercurilor opţionale din cadrul

programului “Şcoală după şcoală”?

 În foarte mare măsură: ... 38%

 În mare măsură: .....…..……41%

 În suficientă măsură: .......13%

 În mică măsură : ......………..6%

 În foarte mică măsură: ..…..1%

 Deloc: ....…………………………….1%



Întrebarea nr.7

Sunteţi mulţumit de modul în care se efectuează temele în

programului “Şcoală după şcoală”?

 În foarte mare măsură: ..... 67%

 În mare măsură: ....…..…… 23%

 În suficientă măsură: ….....…7%

 În mică măsură : ........……… -

 În foarte mică măsură: ……... -

 Deloc: ..............…………….…2%

 Nu este cazul: ......………….…1%



 În foarte mare măsură: ….. 59%

 În mare măsură: ...…..…….…24%

 În suficientă măsură: …...……7%

 În mică măsură : ......………….5%

 În foarte mică măsură: ..….… 3%

 Deloc: .......……………………….…2%

Întrebarea nr.8

Şedinţele cu părinţii au lămurit problemele care vă interesează cu 

privire la programul “Şcoală după şcoală”?



Întrebarea nr.9

Cât de frecvent luaţi legătura cu pedagogul şcolar?

 Zilnic: ……………………44%

 Săptămânal : ...……36%

 Lunar: ...........…...6%

 Semestrial: …………… -

 Anual: ........………..1%

 Alte situaţii: …………. –

 Fără răspuns.........13%



Dar cu profesorul cu care efectuează temele?

 Zilnic:  ………………….…28%

 Săptămânal: ..…….….31%

 Lunar: ......……….…..12%

 Semestrial: ...…….……1%

 Anual: .......…….……..1%

 Alte situaţii: 

 la nevoie: ………….……..7%

 2-3 ori/săptămână: ….……1%

 Nu este cazul : ……………..19% 



Întrebarea nr.10

Consideraţi necesar programul de somn pentru copiii din 

clasele pregătitoare?

 În foarte mare măsură: .…. 48%

 În mare măsură:……………....19%

 În suficientă măsură: …………9%

 În mică măsură: ....…………… 6%

 În foarte mică măsură: ...... -

 Deloc: …………………….......……6%

 Nu este cazul: …………...……12%



Întrebarea nr.11

Care este părerea dvs. despre calitatea personalului implicat

în programul “Şcoală după şcoală”?

 Foarte bună: ………….74%

 Bună: ……………....……22%

 Satisfăcătoare: ……..3%

 Nesatisfăcătoare: ….1%

 Altfel (cum): …………… -



Întrebarea nr.12

Consideraţi utilă colaborarea cu Asociaţia “Părinţii Aproape” a Şcolii nr. 1

”Sfinţii Voievozi” pentru derularea programului “Şcoală după şcoală”?

 În foarte mare măsură: ..……53%

 În mare măsură: …....………...31%

 În suficientă măsură: …...……..5%

 În mică măsură: ................. 3%

 În foarte mică măsură: ...……….3% 

 Deloc: ...........………………………..5%



Întrebarea nr.13

Aţi recomanda prietenilor/colegilor dvs. să-şi înscrie

copilul/copiii la această şcoală?

 În foarte mare măsură: ...…63%

 În mare măsură: ...…..……….24%

 În suficientă măsură: …….....9%

 În mică măsură: ........………..2%

 În foarte mică măsură: ...…….1% 

 Deloc: ...........………………………1%



Întrebarea nr.14

Aţi recomanda altor părinţi să devină membrii ai Asociaţiei

“Părinţii aproape” a Şcolii nr.1 “Sfinţii Voievozi”?

 În foarte mare măsură: … 49%

 În mare măsură: …..……….31%

 În suficientă măsură: ……… 9%

 În mică măsură: ....…………  3%

 În foarte mică măsură: .……2% 

 Deloc: .......……………………….6%



La intrebarile 15, 16 si 17 au raspuns 31 de subiecti. Ordonarea

raspunsurilor libere s-a realizat in functie de frecventa acestora.

Întrebarea 15:

Vă rugăm să evidenţiaţi dacă este cazul, cel puţin trei APRECIERI faţă de 

modul de organizare şi desfăşurare a programului “Şcoală după şcoală”

 Temele făcute sub îndrumarea învăţătorului - 16 subiecți

 Oferirea unui număr mare de cercuri opţionale - 9subiecți

 Cadre didactice bine pregătite, dedicate - 8 subiecți

 Bună organizare - 7 subiecți

 Încredere în personalul implicat, care este deschis la comunicare – 6 subiecți

 Asigurarea mesei de prânz – 5 subiecți



Întrebarea nr. 15 – APRECIERI (2)

 Organizarea adecvată a spaţiului servirii mesei de prânz - 1subiect

 Siguranţa mesei de prânz fără urmări medicale - 1subiect

 Diversificarea mesei de prânz – 1 subiect

 Dotarea claselor – 1 subiect

 Asigurarea siguranţei copiilor – 5 subiecți

 Programul până la ora 18 – 3 subiecți

 Informarea părinţilor în timp util despre noutăţile apărute în cadrul programului SDS şi

consultarea acestora - 2 subiecți

 Foarte bun pentru cei care nu au cu cine să îşi lase copiii acasă – 1 subiect

 Răbdare şi  transparenţă din partea personalului implicat în program - 1 subiect

 Taxare la zi de prezenţă – 1 subiect

 Sala de sport spaţioasă – 1 subiect

 Implicarea copiilor în proiecte culturale, sportive realizate prin diverse parteneriate - 1



Întrebarea 16:

Vă rugăm să evidenţiaţi dacă este cazul, cel puţin trei NEMULȚUMIRI 

faţă de modul de organizare şi desfăşurare a programului “Şcoală

după şcoală”

 Număr mare de copii la grupă - 4 subiecți

 Preţ mare – 4 subiecți

 “Calitatea meniului” oferit de firma de catering în raport cu preţul solicitat - 2

 Personal insuficient - 2 subiecți

 Inconsecvenţă în derularea unor cercuri opţionale – 2 subiecți 

 Timp scurt pentru efectuarea temelor - 1

 Suprapunerea cercurilor opţionale cu programul destinat efectuării temelor – 1

 Accesul la telefonul mobil (jocuri pe telefon !!!) în cadrul şcolii - 1

 Comportamentul agresiv al unor d-ne îngrijitoare, care după ce spală pe jos nu 
mai lasă copiii să meargă nici până la grupul sanitar - 1

 Personalul care serveşte la cantină ţipă nejustificat la copii - 1





Întrebarea nr. 16 – NEMULȚUMIRI (2)

 Oferirea biscuiţilor neambalaţi la gustare - 1

 Sala de gimnastică de la et. I este foarte murdară în permanenţă - 1

 Lipsa consultării părinţilor în legătură cu cercurile opţionale oferite - 1

 Implicarea Asociaţiei ca intermediară - 1

 Impunerea cercurilor opţionle în costul programului – 1

 Durata servirii mesei este prea scurtă pentru copiii care manâncă mai încet - 1

 Lipsa unui spaţiu special de preluare a copilului (îl caut în toată şcoala) - 1

 Program haotic la opţionalele copiilor de la clasele pregătitoare - 1

 Programul este total dezorganizat - 1

 Spaţiul de dormit este foarte mic - 1



Întrebarea 17:

Vă rugăm să faceţi cel puţin trei PROPUNERI pentru creşterea calităţii

programului “Şcoală după şcoală” în viitor:

 Grupele de copii să nu depăşească numărul de 10-12 la un cadru didactic 

pentru a se putea asigura calitatea actului educational  - 7 subiecți

 Extinderea programului şi la cl. V-VIII  - 5 subiecți

 Reducerea cheltuielilor, includerea opţionalelor doar contra cost - 2 sub.

 Găsirea unor soluţii pentru corectarea comportamentului neadecvat al 

unor copii care îşi agresează fizic şi verbal colegii – 2 subiecți

 Împlicarea părinţilor nemulţumiţi în programul SDS, eventual prin

intermediul APA -1

 Dezvoltare unor cercuri gen “Matematica distractivă”,  “Clubul

cititorilor” sau studierea unor instrumente muzicale - 1



Întrebarea 17 – PROPUNERI (2) 

 Suplimentarea cadrelor didactice pentru efectuarea temelor - 1

 Puţin mai multă atenţie la alegerea meniului: sunt zile la masa de prânz, cu mulţi

carbohidraţi (pâine, paste, orez, desert) -1

 Schimbarea firmei de catering – 1

 Oferirea fructelor la gustare (nu a budincii la pahar…)- 1

 Să nu mai fie servit peşte sau preparate din peşte, la nici o masă a copiilor - 1

 Trimiterea meniului pe email - 1

 Introducerea unor activităţi de deconectare la finalul programului (film sau video) - 1

 Stabilirea unui preţ pentru masă şi supravegherea temelor şi separat oferirea unor cercuri

opţionale cu preţurile aferente (doar in acest mod cei implicaţi îşi vor da interesul) - 1



Întrebarea 17 – PROPUNERI (3)

 Consultarea părinţilor înainte de luarea unor decizii in cadrul acestui program 

(SDS) - 1

 Cointeresarea cadrelor didactice de valoare - 1

 Prezenţa unor dulăpioare pentru schimburi - 1

 Diversificarea surselor financiare -1

 Implementarea unor fişe de evaluare personală care să permită monitorizarea

progresului şi a performanţelor individuale ale elevilor - 1

 Efectuarea temelor sub îndrumarea unui cadru didactic - 1

 Organizarea unui spaţiu în care să se poată desfăşura activităţi ce implică mişcarea

(ex. o saltea în spatele clasei pe care să se poată efectua exerciţii fizice) şi

implicarea pedagogului în astfel de activităţi – 1

 Modernizarea bailor - 1



Întrebarea 17 – PROPUNERI (4)

 Stabilirea programului cercurilor opţionale numai după programul
destinat efectuării temelor - 1 

 Independenţa asociaţiei APA faţă de conducerea şcolii - 1

 Transparenţa situaţiilor contabile ale Asociaţiei APA - 1

 Cresterea numărului de membri ai asociaţiei - 1

 Dezvoltarea proiectelor cu finanţare europeană – 1

//  ..  //  ..  // 

Prelucrarea datelor a fost realizată de :

doamna Luminița Ionescu, asistent cercetător 

3 martie 2016


