
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Liceul Tehnologic  

“Alexandru Borza” 

Raport de monitorizare 

-Chestionar de satisfacţie 

pentru părinţi 

PROF. MESTECAN CORNELIA 

CEAC-10.08.2013 
 



 
1. Metodologie 

 

 

 

2. Criterii de analiză 

 

 

 

3. Cadru general 

 

 

 

4. Concluzii 



1. METODOLOGIE 

Acest raport s-a întocmit în urma investigaţiei gradului de 

satisfacţie a părinţilor elevilor din şcoala noastră – iunie 

2013 

 

  

Pentru analiză au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

 Formarea comisiei pentru realizarea chestionarelor,  

                               aplicarea lor şi monitorizarea răspunsurilor 

-din comisie fac parte:  

 -prof. Mestecan Cornelia care răspunde de realizarea chestionarului  

şi a raportului de monitorizare 

 -prof. Toader Ancuţa care răspunde de aplicarea chestionarului  

şi monitorizarea răspunsurilor  

 Stabilirea conţinutului chestionarului 

 Aplicarea chestionarului 

 Monitorizarea răspunsurilor 

 Realizarea raportului de monitorizare 
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2. CRITERII DE ANALIZĂ 
  

Au fost luaţi în considerare următorii indicatori: 

1.Percepţia asupra activităţii curente din şcoală 

2. Percepţia siguranţei mediului din şcoală 

3. Percepţia accesului la spaţiile de educaţie din şcoală  

4. Percepţia accesului la informaţie 

5. Percepţia asupra volumului de muncă de acasă al elevilor  

6. Disponibilitatea de implicare a părinţilor în activităţile şcolare  

7. Percepţia asupra categoriilor de activităţi extraşcolare în care sunt 

implicaţi elevii 

8. Gradul de satisfacţie al părinţilor faţă de întreaga activitate din 

şcoală 
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3. CADRUL GENERAL  

 

  

Analiza pe indicatori: 

1.Percepţia activităţii curente din şcoală 
-cei mai mulţi (52 %) apreciază  relaţia profesori - elevi şi 40 % dintre părinţi  

apreciază gradul de profesionalism al cadrelor didactice 

-doar 16 % dintre părinţi apreciază regulamentul şcolar şi doar 10 % din părinţi 

consideră că sunt satisfăcuţi de orarul şolii sau baza materială 

 

2.Percepţia siguranţei mediului din şcoală  

– 97% dintre părinţi consideră că şcoala oferă un mediu sigur 

  

 

3. Percepţia accesului la spaţiile de educaţie din şcoală 
-95 % dintre părinţi consideră că elevii au acces la toate spaţiile de educaţie din şcoală 

-doar 5% dintre părinţi spun că nu ştiu dacă elevii au acces la spaţiile de educaţie din 

şcoală 

 

4. Percepţia accesului la informaţie  

-cei mai mulţi , 71 %  dintre părinţi consideră că au acces la orarul şcolii  

-58% dintre părinţi spun că sunt expuse la vedere rezultatele elevilor 

- doar 18 % dintre părinţi spun că este expus la vedere orarul consultaţiilor cu părinţii. 

 

5. Percepţia asupra volumului de muncă de acasă al elevilor 
-cei mai mulţi (66 %) dintre părinţi spun că volumul temelor de pe o zi pe alta,  pentru 

acasă este suficient 

-doar 8 % dintre părinţi consideră volumul temelor de pe o zi pe alta ca fiind mare şi 

0% foarte mare 

-26 % dintre părinţi consideră că volumul temelor de la o zi la alta este mic. 
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3. CADRUL GENERAL 

 

 

 

  
Analiza pe indicatori: 

6. Disponibilitatea de implicare a părinţilor în activităţile şcolare 

-76,31 % dintre părinţi afirmă că răspund solicitărilor diriginţilor 

-15,8 % dintre părinţi afirmă că se implică în activităţile şcolare în mod voluntar 

-5 % dintre părinţi recunosc că nu se implică deloc 

-2,6 % dintre părinţi afirmă că se implică prin sponsorizări în activitatea şcolară 

 

7. Percepţia asupra categoriilor de activităţi extraşcolare în care sunt 

implicaţi elevii 
-55 % - dintre părinţi afirmă că doresc ca elevii să fie duşi în excursii şi vizite 

-39 % -dintre părinţi doresc ca elevii să fie implicaţi în olimpiade şi concursuri 

şcolare  

-34 % dintre părinţi doresc ca elevii să fie implicate în activităţi artistice, sportive şi 

teatrale. 

– părinţii  au înscris 20 de activităţi extraşcolare la care au participat elevii, ceea ce 

înseamnă că cunosc activitatea acestora                                                                         - 

activităţile enumerate sunt:                                                                                                

Europa – casa noastră , O carieră în inginerie,   Excursii,  Voluntariat, Clujul 

pedalează, Ecoşcoala, Ziua Apei, Vizită la Salina Turda, Noi către viitor, Ecologizare 

parc, Vizită la Expo Transilvania, Vizită la Pompieri,  Plantare copaci, Activităţi 

sportive , Şcoala altfel,  Parteneriate, proiecte,  Film,  teatru,  Fii deştept şi sănătos   

                                                                                      

8. Gradul de satisfacţie al părinţilor faţă de întreaga activitate din 

şcoală                                                                                                                                                  

-94,7 % dintre părinţi declară că dacă ar fi să aleagă o altă școală pentru copilul lor, ar 

alege tot Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”                                                                     

-Doar 5,3 % dintre părinţi au declarat că ar allege altă şcoală pentru copilul lor 
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4. CONCLUZII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cercetarea realizată a avut ca scop principal investigarea satisfacţiei 

părinţilor privind activitatea curentă din şcoala noastră în anul şcolar 

2012-2013, având în vedere schimbările majore care au avut loc în 

ultimul an: începând cu 1 sept 2011 a avut loc comasarea  Grupului 

Şcolar Material Rulant “Unirea” cu Grupul Şcolar “Alexandru Borza”  

şi mutarea acestuia la sediul celui din urmă, Cluj-Napoca, str. 

Alexandru Vaida Voevod, nr. 57. Adaptarea la noul sediu dar şi 

contopirea celor două culturi organizaţionale s-a realizat de-a lungul 

anului şcolar 2011-2012. În urma comasării şi mutării întregii dotări 

(mobilier şi aparatură) de la Grupul Şcolar M.R. “Unirea”, şcoala oferă 

acum o bază materială deosebită, propice desfăşurării unei activităţi de 

calitate. 

-Investigarea s-a realizat pe un eşantion de 38 de părinţi (1-2 părinţi din 

fiecare din cele 23 clase de la iînvăţământul de zi). 

-În urma investigării şi analizei răspunsurilor părinţilor se evidenţiază 

următoarele concluzii: 

-părinţii apreciază profesionalismul cadrelor didactice şi relaţiile 

dintre acestea şi elevi 

 -majoritatea părinţilor consideră că şcoala este un mediu sigur 

pentru copiii lor 

-majoritatea părinţilor consideră că elevii au acces la toate spaţiile 

de educaţie din şcoală 

 -majoritatea părinţilor consideră că orarul şcolii şi rezultatele 

elevilor sunt expuse la vedere mai puţin orarul consultaţiilor cu 

părinţii 

-cei mai mulţi dintre părinţi  apreciază că volumul temelor de pe 

o zi pe alta este suficient 

-majoritatea părinţilor afirmă că răspund solicitărilor diriginţilor 

cu privire la implicarea în activităţile şcolare 

-majoritatea părinţilor cunosc activităţile extraşcolare în care sunt 

implicaţi copiii lor, cei mai mulţi dorind ca aceste activităţi să fie: 

excursii, vizite, concursuri şi olimpiada, active. sportive şi 

artistice  

-aproape toţi părinţii apreciază activitatea din şcoala noastră şi 

dacă ar mai trebui să aleagă din nou o şocală pentru copilul lor ar 

alege tot liceul  tehnologic “Alexandru Borza” 
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