Stimate Părinte/Aparținător,
Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați pentru îmbunătățirea calității actului
educativ din școala noastră.

Vă rugăm să citiți cu atenție această fișă informativă, și să

specificați ulterior dacă doriți să fiți implicați. Pentru confidențialitatea datelor personale se vor
aplica prevederile legale corespunzătoare. Participarea fiind absolut voluntară, acordul
participării poate fi retras oricând pe parcursul procesului, fără obligația de a da explicații cu
privire la decizia luată.
Am dori să cunoaştem cateva aspecte referitoare la implicarea familiei în educaţia copiilor şi a
relaţiilor dintre familie şi şcoală. Răspunsurile pe care le vom obţine nu vor fi comunicate
nimănui în această formă.
Vă mulţumim.

1. Nume și prenume:
2. Vă rugăm să menționați cărei etnii credeți că aparțineți:
Mama

Tata

Copilul dumneavoastră

Română

Română

Română

Rromi

Rromi

Rromi

Maghiară/Secui

Maghiară/Secui

Maghiară/Secui

Alte Etnii

Alte Etnii

Alte Etnii

3. Mediul de provenienţă:

4. Starea civilă:

5. Numărul de copii:
- numărul de copii aflați în întreținere:

6. Familie monoparentală ( dacă este cazul) datorată:
a)

Decesului

b)

Divorţului

c)

Necăsătoriei

7. Studiile efectuate:

Mama

Tata

Şcoala primară

Şcoala primară

Şcoala gimnazială

Şcoala gimnazială

Liceu

Liceu

Studii superioare

Studii superioare

8. Profesia și locul de muncă:
Mama ............................................................

Tata

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

9. Precizaţi de timpul mediu de deplasare la şcoală al copilului dumneavoastră
sub 30 de minute
intre 30 si 60 de minute

II. Climatul familial
1. Vă întrebaţi în fiecare zi copilul despre ce s-a întâmplat la şcoală?
a)

Întotdeauna

b)

De cele mai multe ori

c)

Rareori

d)

Niciodată
2. Se întămplă des ca atitudinea dumneavoastra faţă de copil să nu fie în concordanţă cu cea a
dirigintelui?
Da
Nu
Nu ştiu
3. Este necesar să insiste copilul dumneavoatră pentru ca să participaţi la şedinţele cu părinţii?
Da
Nu
Uneori
4. Ţineţi cont de părerile şi sfaturile profesorului diriginte?
a) Întotdeauna
b) De cele mai multe ori
c) Rareori
d) Niciodată

III.
1. Cum consideraţi colaborarea dvs. cu şcoala?
a)

Foarte bună

b)

Bună

c)

Satisfacatoare

d)

Nesatisfacatoare

2. Cât de des vizitaţi şcoala copilului dvs?
a)

Lunar

b)

O dată pe trimestru

c)

O dată pe semestru

d)

De câteva ori pe parcursul anilor de şcoală ai copilului
3. Când vizitaţi şcoala copilului dumneavoastră?

a)

Când sunteţi invitat la scoală

b)

Când aveţi anumite plângeri/ nemulţumiri

c)

Prin participare voluntară la proiectele şcolare

d)

Alte situaţii (vă rugăm să le menţionaţi)

e)

Zilnic prin intermediul internetului

4. Cum păstraţi legătura cu dirigintele copilului?
a)

Prin participarea la obişnuitele şedinţe cu părinţii

b)

Prin intermediul telefonului

c)

Prin bilete

d)

Prin intâlniri propuse de diriginte

5. Consideraţi că acordaţi timp suficient şi atenţie suficientă problemelor şcolare ale
copilului?
€

Da

€

Nu
Daca raspunsul dumneavoastra este ‘Nu’ va rugam raspundeti la intrebarea urmatoare:
6.Care este motivul pentru care acordaţi atât de puţin timp discutării problemelor şcolare
cu copilul dumneavoastră?

a)

Presiunea activităţii profesionale şi a îndatoririlor

b)

Slujba dumneavoastră : a) într-un alt oras ;

c)

Alte priorităţi ale vieţii de familie

d)

Copilul dumneavoastră nu este încantat de astfel de discuţii

b) in străinătate

7. Consideraţi că lipsa succesului şcolar al copilului se datorează:

În

foarte În

mare
măsură
a) Incompetenţei unora
dintre profesori
b) Cererilor exagerate din
partea unor profesori
c) Lipsei unei evaluări
ritmice
d) Lipsei de interes din
partea copilului
e) Copilul nu se simte
încrezator in forţele proprii
f) Lipsei planurilor de viitor
g) Copilul nu este fericit la
şcoală
h)
Inconsecvenţei
în
controlarea
programului
copilului de către părinţi
i)Altele..................................

mare Nici în mare, În mică

măsură

nici în mică măsură
măsură

În

foarte

mică

măsură sau deloc

8. Vă rugăm să vă exprimaţi acordul în ceea ce priveşte regulile şi regulamentul şcolar :
a)

Sunt total de acord cu regulamentul şcolar

b)

În general sunt de acord

c)

Nu sunt de acord cu regulamentul şcolar
9. Cum apreciaţi contribuţia şcolii la succesul personal şi profesional al copilului
dumneavoastră?

a)

Foarte bune ambele pentru pregatirea şcolară şi educaţie

b)

Foarte bună pentru instruirea şcolară dar săracă faţă de educaţia şcolară

c)

Bună

d)

Satisfăcătoare

e)

Alte situaţii (vă rugăm să le precizaţi).....................................................
10. Consideraţi că i-aţi oferit copilului dumneavoastră o bună educaţie în familie cu privire la:
1. comportament civilizat

a) da

b) nu

2. formare intelectuală

a) da

b) nu

3. dezvoltare morală

a) da

b) nu

a)da

b)nu

4. responsabilitate generală

11. Ce consideraţi că ar trebui să facă scoala pentru a exista o mai bună colaborare între familie
si şcoală......................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Vă mulţumim.

