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CUPRINS 

 
1. Scopul 
2. Domeniul de aplicare 
3. Documente de referinţă 
4. Definiţii şi precizări 
5. Responsabilităţi 
6. Descrierea procedurii 
7. Înregistrări  
8. Anexe 

 
 
 
 

1. SCOPUL: 
 
Măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor direcţi – elevii, indirecţi – părinţii în privinţa 
activităţilor esenţiale desfăşurate în Liceul Tehnologic “Mecanică Fină” 
 

2. DOMENIUL DE APLICARE 
 
Se aplică elevilor, părinţilor elevilor de la Liceul Teologic „Mecanică Fină”. 
 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 

 Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie; 
 Standardele de calitate  
 Legea educaţiei naţionale 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
Regulamentul de ordine interioară 

 
4. DEFINIŢII SI PRECIZĂRI 

     
 Evaluări ale satisfacţiei elevilor şi părinţilor acestora se vor realiza cu referire la următorii 

factori: 
A. Procesul instructiv- educativ: activitatea instructiv-educativa complexa, desfasurata în mod 
organizat si sistemic de elevi si profesori în scoala, prin care elevii dobândesc un sistem de 
cunostinte, priceperi, deprinderi, capacitati, competente, achizitii intelectuale si motrice, prin care îsi 
formeaza conceptia despre lume, convingerile morale, trasaturile de caracter, precum si aptitudinile 
de cunoastere, cercetare si creatie. (obiective şi sarcini clare).  
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B. Relaţiile: calitatea relaţiilor dintre elevi, elevi- profesori, conducerea şcolii, părinţi- profesori, 
conducerea şcolii cu referire la comunicare şi colaborare pe linie educativă şi la menţinerea unui 
climat non-conflictual (relaţii interpersonale pozitive).  
C. Motivaţia: sistemul motivaţional existent în unitatea şcolară, asigurat prin: notare/ evaluare, 
apreciere, şanse de promovare, formare de competenţă, dezvoltare etc. (motivaţie stimulativă).  
D. Suportul: resursele şi condiţiile de muncă pe care le asigură organizaţia în vederea realizări unei 
activităţii performante (sprijin pentru performanţă).  
E. Conducerea: stilul de conducere, eficient, sprijinind performanţa individuală şi colectivă, 
asigurând condiţii pentru eficienţă (conducere eficientă).  
F. Evaluarea: evaluarea activităţii elevilor, în funcţie de obiective şi criterii clare, oferind feed- 
back şi soluţii de îmbunătăţire a rezultatelor şi de progres (evaluare obiectivă).  
G. Justiţia - corectitudinea deciziilor organizaţionale cu referire atât la distribuirea sarcinilor şi 
resurselor cât la modul în care elevii sunt trataţi sau recompensaţi pentru munca lor (echitate 
organizaţională).  
H. Ataşamentul: gradul de identificare cu unitatea şcolară, măsura în care elevii împărtăşesc 
scopurile şi valorile unitaţii /instituţiei, se identifică cu viitorul acesteia, sunt loiali şi interesaţi de 
bunul mers al organizaţiei (identificare cu unitatea şcolară). 
I. Deciziile: autonomia elevilor în a decide cum să îşi realizeze munca sau măsura în care sunt 
consultaţi atunci când se iau decizii importante (calitatea deciziilor)  
J. Învăţarea: condiţiile şi climatul care permit achiziţionarea de noi informaţii, experimentarea lor 
şi punerea în practică a ideilor valoroase (învăţare organizaţională).  
K. Satisfacţia: gradul de mulţumire faţă de natura şi importanţa muncii, libertatea de acţiune, 
recunoaşterea sau suportul primit (activitate stimulativă)  
L. Siguranţa: sentimentul de securitate sau certitudine cu privire la evaluare, organizarea 
activităţilor, la relaţiile cu ceilalţi, încredere în viitorul profesional (securitatea personală).  
M.Comunicarea: calitatea procedurilor de comunicare formală, implicarea în luarea deciziilor sau 
în definirea sarcinilor; normele şi climatul comunicării informale; factor compozit obţinut cu itemi 
plasaţi în ceilalţi factori (comunicare eficientă).  
N. Supraîncărcarea: munca realizată în exces sau sentimentul că natura, volumul sau diversitatea 
sarcinilor depăşesc capacitatea de a le face faţă (supraîncărcarea în muncă).  
 
Factorii secundari (nivelul de stres şi impactul subiectiv) sunt obţinuţi pe baza evaluărilor realizate 
de către elevi/ părinţi pentru fiecare din cei 14 factori principali şi permit obţinerea atât a unor 
coeficienţi globali cât şi a unor estimări a impactului fiecărui din cei 14 factori principali asupra 
nivelului de stres sau asupra randamentului organizaţional. Cei doi factori secundari sunt descrişi 
mai jos.  
1. Impact subiectiv: impactul negativ pe care îl au diferite probleme legate de modul de definire, 
organizare şi coordonare a activităţii în unitatea şcolară  (impact subiectiv).  
2. Nivelul de stres: gradientul de stres provocat de diferitele deficienţe în modul de definire, 
organizare şi management al şcolii (stres organizaţional) 
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5. RESPONSABILITĂŢI: 
 
Director 
Responsabil CEAC 
Consilierul educativ 
Profesorii diriginţi 
Secretariatul şcolii 
 

6. DESCRIEREA PROCEDURII 
 
6.1.Etapele evaluării 

1. Consilierul educativ al şcolii convoacă consiliul diriginţilor. 
2. Consilierul educativ propune profesorilor diriginţi chestionarul de măsurare a gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor educaţiei, elevii - părinţii elevilor. 
3. Consilierul educativ prezintă itemii chestionarului şi scopul acestuia. 
4. Consilierul educativ face instructajul profesorilor diriginţi 絜 vederea aplicării chestionarului. 
5. Consilierul educativ fixează modalitatea de completare a chestionarelor de catre elevi şi 
părinţii elevilor. 
6. Profesorii diriginţi comunică secretariatului necesarul de exemplare, in funcţie de numărul de 
părinţi care vor fi chestionaţi. 
7. Secretariatul şcolii multiplică chestionarul. 
8. In cadrul şedinţelor cu părinţii, profesorii diriginţi aplică chestionarul. 
9. Profesorii diriginţi adună chestionarele completate şi le predau Consilierului educativ. 
10. Consilierul educativ centralizează rezultatele şi realizează interpretarea datelor. 
11. Consilierul educativ comunică rezultatele chestionarului Consiliului de Administraţie şi 
Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din liceu. 
12. Directorul unităţii comunică rezultatele chestionarului la prima şedinţă a Consiliului 
profesoral. 
13. CEAC analizează rezultatele chestionarului şi le utilizează in documentele specifice – analiza 
SWOT, raportul de evaluare internă, planul de imbunătăţire. 
 

6.2. Aplicabilitatea procedurii 
Prezenta procedură se aplică o dată pe an, inainte cu cel puţin o lună de intocmirea Raportului de 
evaluare internă, in termenul stabilit de CEAC. 
Prezenta procedură este adusă la cunoştinţa tuturor responsabililor. 
Prezenta procedură are anexate Chestionarele care se aplică beneficiarilor. 

 
6.3.Concluzii  

a) Fişele de evaluare a satisfacţiei angajaţilor sunt analizate în cadrul Comisiei de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii pentru a identifica soluţii de îmbunătăţire.  
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b) Reprezentarea şi analiza rezultatelor 

Se realizează analiza fiecărui din cei 14 factori ai climatului organizaţional, prin raportare la consecinţa 
lor asupra randamentului individual şi colectiv. 

c) Implementarea acestui sistem în instituţie şi realizarea periodică de evaluări ale satisfactiei 
elevilor si părinţilor acestora permite monitorizarea strategiilor de optimizare a climatului 
organizaţional, atât sub aspectul identificării factorilor asupra cărora trebuie intervenit şi a analizei 
soluţiilor oferite de elevi sau părinţii cât şi sub cel al măsurării şi urmăririi impactului final obţinut în 
urma schimbărilor realizate în instituţie. În mod similar este posibilă identificarea şi gestiunea factorilor 
specifici care condiţionează performanţa în instituţie, prin compararea evoluţiilor factorilor şi raportarea 
la performanţa reală obţinută în instituţie, prin comparaţii între colective similare dar cu performanţe 
diferite (identificarea factorilor care le diferenţiază), analiza sugestiilor etc 

d) Aceste propuneri de îmbunătăţire vor fi comunicate conducerii unităţii, spre aprobare şi 
implementate de către responsabilii în domeniul respectiv 

 
7. ÎNREGISTRĂRI  

Înregistrarea, şi păstrarea fişelor de evaluare a  satisfacţiei elevilor/  părinţilor se va face 
conform procedurii de sistem PG -03 „Controlul documentelor şi datelor din cadrul LTMF”. 

8. ANEXE  

Anexa 1: Chestionar de evaluare a satisfacţiei pentru elevi – COD APO 10.01. 

Anexa 2: Centralizator al chestionarelor – COD APO 10.02. 

Anexa 3- Chestionar de evaluare a satisfacţiei pentru  părinţi – COD APO 10.03. 

Anexa 4 Fişă de interviu- COD APO 10.04. 

Anexa 5: Fişa de evaluare a satisfacţiei părinţilor - COD APO 10.05. 
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Anexa 1: Chestionar de evaluare a satisfacţiei pentru elevi – COD APO 17.01. 

CHESTIONAR DE EVALUARE A SATISFACŢIEI PENTRU ELEVI 

Clasa...…….     Sexul M  �        Vârsta……. ani                     Domiciliul:    Urban  � 
   F   �                                                                                Rural   � 

 
1.Consideraţi cǎ aveţi acces cǎtre toate spaţiile de instrucţie şi educaţie ? 

Da  � Nu �    Acces limitat � 
2. Cum vǎ puteţi informa asupra activitǎţii şcolare şi extraşccolare ? 

 prin - profesorii clasei     �              - avizier          �   
- profesorul diriginte �  - secretariat    � 
- consiliul elevilor     �  - altceva …………………….. 

  - revista şcolii           �   
3. Aţi participat la decorarea clasei/şcolii cu materiale realizate de voi ? 
 In mare mǎsurǎ  � In micǎ mǎsurǎ  � Deloc � 
4. Cu ce prilej aţi contribuit la decorarea şcolii/clasei ? 
 - sǎrbǎtori religioase importante     �     

- zilele liceului                                 � 
- simpozioane ştiinţifice                  � 

 - altceva …………………………… 
5. Aţi primit recompense/sancţiuni în timpul activitǎţilor şcolare? Pentru ce ? 
 - sancţiuni Da  � Nu    � 
 - recompense Da  � Nu    � 
6. In ce a constat recompensa/sancţiunea ? 
 - recompense - note                    �                      - sancţiuni  - scǎderea notei la purtare  � 
   - diplome              �                                 - eliminare             �  

- puncte                 �                              - mustrare                           � 
- aprecieri verbale �                                           - altceva……..........………... 
- altceva……............ 

7. Consideraţi cǎ aţi meritat recompensa/sancţiunea ? 
 - sancţiunea Da  � Nu  �   
 - recompensa Da  � Nu  �  
8. Aţi comunicat pǎrinţilor recompensa/sancţiunea ? 
 - sancţiunea Da � Nu �   
 - recompensa Da � Nu � 
9. Cum au reacţionat pǎrinţii ? 
 - recompense - felicitare verbalǎ        �   

- încurajare                    �   
- rǎsplatǎ financiarǎ �   

            - altceva…….........             
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-  sancţiuni      - pedeapsǎ        � 

- interdicţii: telefon, calculator,bani de buzunar  � 
- mustrare         �   

       - altceva……............          
10. Ce consideraţi cǎ este important pentru profesori în evaluarea elevilor ? 

- iniţiativa          �                            -  acurateţea  informaţiei   � 
- creativitatea     �                            -  abilitǎţi de comunicare    � 
- logica              �                            -  învǎţarea reproductivǎ    � 
- altceva …………….                            

11. Ce calitǎţi apreciezi la profesorii tǎi ? 
      ……………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………… 
12. Care crezi cǎ sunt principalele 3 calitǎţi ale profesorului democrat ? 
     ………………………………………………………………………………. 
13. Aranjaţi în ordine crescǎtoare urmǎtoarele cauze ale conflictului elev – profesor:  
- evaluarea,  
- antipatia faţǎ de obiect,  
- antipatia faţǎ de profesor,  
-  modul de comunicare al profesorului, 
-  indisciplina. 
14. Cum sunt rezolvate aceste conflicte ? 

- elevul este pedepsit ( sancţionat )         � 
- prin comunicare profesor – elev                � 
- prin prezentarea situaţiei în consiliul profesorilor clasei   � 
- prin chemarea pǎrinţilor la şcoalǎ         � 
- altceva ………………………….. 

15. Dacǎ aţi fi director cum aţi rezolva conflictele ? 
 -elev – elev …………………………………………………………….. 

-elev – profesor ……………………………………………………….. 
-pǎrinte – profesor .......................................................................... 

16.Ce înţelegeţi prin democraţie ? 
- libertate şi responsabilitate                                       � 
- egalitatea persoanelor în drepturi / în faţa legii        � 
- liber – arbitru ( îţi hotǎrǎşti propria soartǎ )             � 
- altceva …………………………………………… 

17. Ce forme de manifestare ale democraţiei existǎ în şcoalǎ ? 
- comunicarea                                                                               � 
- alegerea consiliului elevilor                                                       � 
- acces egal la resurse ( laboratoare, manuale, etc. )                    �  
- participare la luarea deciziilor                                                    �                        
- informare cu privire la problemele care îi afecteazǎ pe elevi    � 
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- desfǎşurarea unor ore pe baza propunerilor elevilor                  � 
- altceva …………………………………………………………. 

18. Ce competenţe ar trebui sǎ aibǎ un reprezentant în consiliul elevilor ? 
- sǎ aibǎ iniţiativǎ                  � 
- sǎ aibǎ abilitǎţi de comunicare şi decizionale         � 
- sǎ fie bun la învǎţǎturǎ                 � 
- altceva ……………………………………………….                                        

19. Sunteţi mulţumit de activitatea consiliului elevilor ? 
 In totalitate      �     In mare mǎsurǎ  � In micǎ mǎsurǎ   �    Deloc  � 

20. Ce vǎ nemulţumeşte în activitatea consiliului elevilor ? 
- reprezentanţii din consiliul elevilor    � 
- profesorii coordonatori                � 
- deciziile sau problemele discutate      � 
- situaţiile nerezolvate                           � 
- altceva ………………………………… 

21. Ce demersuri faci în calitate de cetǎţean ? 
- protejarea mediului            � 
- respect reciproc                  � 
- participare la viaţa socialǎ  � 
altceva………………………..                                                                                            

22.Cum te implici în pǎstrarea calitǎţii mediului ? 
      …………………………………………………………… 
23. Cum apreciezi pe scara 1 – 10  cât de democratǎ este şcoala ta ? 
     …………………………….. 
24. Ce apreciezi în primul rând la şcoala ta ? 

- activitatea de predare – învǎţare               � 
- relaţiile cu profesorii                                 � 
- relaţiile cu elevii                                        � 
- pregǎtirea pentru viaţǎ / piaţa muncii        � 
- altceva ……………………………………. 

25. Ce te nemulţumeşte în primul rând la şcoala ta ? 
- participarea ta la luarea deciziilor     � 
- calitatea predǎrii                                � 
- baza materialǎ a şcolii                       � 
- regulamentul de ordine interioarǎ     � 
- altceva……………………………………… 

26. La ce activitate extraşcolarǎ ai participat în acest an şcolar ?  
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Anexa 2: Centralizator al chestionarelor – COD APO 10.02. 

CENTRALIZATOR AL CHESTIONARELOR 

 

FACTORUL  NIVEL APRECIERE 
1 2 3 4 5 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
TOTAL      
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Anexa 3- Chestionar de evaluare a satisfacţiei pentru  părinţi – COD APO 10.03. 

CHESTIONAR DE EVALUARE A SATISFACŢIEI PENTRU  PĂRINŢI 

A. Domiciliul:    urban   □                   rural  □ 
 

B. Vârsta dumneavoastră……………………… 
 

C. Sex                  M  □                    F □ 
 

D. Studii primare □ gimnaziale □      liceale □     superioare □ 
 
 
 
1. Menţionaţi douã acţiuni prin care v-aţi manifestat dumneavoastrã ca cetãţean 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
2. Alegeţi din lista de mai jos 3 cuvinte care definesc cel mai bine liceul “ Mecanică Fină”: 
□ democraţie 
□ calitate 
□ performanţã 
□ viaţã uşoarã 
□ competenţã 
□ lipsã de interes 
□ organizare slabã 
3. Controlaţi activitatea de pregătire a elevului in familie?           

DA □     NU□ 
4. Copilul dumneavoastrã are acces cãtre toate spaţiile de instrucţie şi educţie din şcoalã?                 

DA □         NU □          NU ŞTIU□ 
5.Şcoala, sala de clasã în care îşi desfãşoarã activitatea copilul dumneavoastrã reprezintã element de 
securitate?      

DA □    NU □     ÎN MICÃ MÃSURÃ□ 
6. Aţi  fost consultat în elaborarea regulamentului intern sau a regulilor din şcoalã?                                               
ÎN TOATE PRIVINŢELE □     ÎN UNELE PRIVINŢE □  DELOC □ 
 
7. Numiţi douã cazuri în care regulamentul şcolar a fost aplicat şi urmãrile lor: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 douã cazuri în care regulamentul nu a fost aplicat şi urmãrile lor 
………………………………………………………………………………………… 



LICEUL 
TEHNOLOGIC 
“MECANICĂ 

FINĂ” 

PROCEDURĂ GENERALĂ  SISTEM 
CALITATE 

 
Ediţia: 1  

COD: P.G. 10 

Pag. 13 / 16 EVALUAREA SATISFACŢIEI EDUCABILILOR 
ŞI PĂRINŢILOR ACESTORA ÎN PRIVINŢA 

ACTIVITĂŢILOR ESENŢIALE  
Revizia: 1 

 
8. Numiţi  douã drepturi ale elevilor care reies din Regulamentul intern al liceului: 
………………………………………………………………………………………… 
şi douã situaţii în care pot fi sancţionaţi conform acestuia: 
………………………………………………………………………………………… 
9. Ce gen de informaţii sunt expuse le vedere? 

□ ORARUL CLASEI  
□ ACTIVITÃŢILE ELEVILOR 
□ ATRIBUŢIILE PROFESORILOR  
□ PROGRAMUL CONSULTAţIILOR CU DIRIGINŢII 

10. Prin ce mijloace ati dori sã fiţi informat ? 
□ ÎN SCRIS      
□ TELEFONIC 
□ VIZITÃ LA DOMICILIU 
□ SÃ FIŢI CHEMAT LA ŞCOALÃ ÎN DIVERSE SITUAŢII 
□ ÎN ALT MOD (precizaţi)……………………………… 

11. Cum sprijiniţi buna desfãşurare a activitãţilor şcolare? 
□ financiar 
□ activitãţi de voluntariat 
□ rãspund la solicitarea dirigintelui 
□ altfel (precizaţi)……………………………… 
□ nu mã implic deloc 

12. Numiţi 2 realizãri ale directorului şcolii: 
…………………………………………………………………………………… 
....................................................................................... 
Consideraţi cã sunt şi neîmpliniri? Precizaţi 2 dintre acestea: 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
13. La cine apelaţi în cazul în care  copilul dumneavoastră are probleme? 

□ DIRECTORUL ŞCOLII 
□ DIRIGINTE 
□ ALŢI PROFESORI DE ÎNCREDERE 
□ ALTE INSTITUŢII 

14. Cum apreciaţi colaborarea cu profesorii? 
 FOARTE BUNĂ □          BUNĂ □       INSUFICIENTĂ □            NU ESTE NECESARĂ □ 
  
15. Obişnuiţi să luaţi legătura cu cadrele didactice: 
□  PERIODIC (LUNAR, SEMESTRIAL)  
□ NUMAI CÂND SUNTEŢI CHEMAT LA ŞCOALĂ  
□ CÂND SUNT PROBLEME DEOSEBITE  
□ RAREORI 
□ NU OBIŞNUIESC  
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16. Ce apreciaţi mai mult la un profesor al copilului dumneavoastră?  

□  CĂ ESTE APROPIAT DE COPII                                  
□  CĂ ESTE EXIGENT                               
□  CĂ ESTE APROPIAT DE PĂRINŢI  
□  CĂ ŞTIE SĂ STIMULEZE COPIII   
□  CĂ VĂ PUTEŢI SFĂTUI ÎMPREUNĂ PRIVIND EDUCAŢIA COPILULUI  

17. Ce ati dori sã îşi însuşeascã elevul la şcoalã mai mult? 
□ NOŢIUNI TEORETICE 
□ DEPRINDERI PRACTICE 
□ DEPRINDERI DE VIAŢÃ 
□ ALTELE (precizaţi)…………………………………………………………… 

18. În ce mãsurã disciplinele studiate de copilul dumneavoastrã îl pregãteşte pentru viaţã? 
□ ÎN MARE MÃSURÃ 
□ ÎN MICÃ MÃSURÃ 
□ DOAR ÎN UNELE PRIVINŢE 
□ DELOC 

 19. Cum urmãriţi progresul şcolar al copilului dumneavoastrã? 
□ PRIN DISCUŢII CU DIRIGINTELE/PROFESORII CLASEI 
□ CARNETUL DE ELEV 
□ DISCUT CU EL ŞI ÎMI SPUNE TOT CE VREAU SÃ AFLU 
□ ÎNTÂLNIRI CU PROFESORII CARE ÎMI SEMNALEAZÃ PROBLEME 
□ NU ÎL URMÃRESC 

20. Credeţi cã evaluarea/notarea elevilor se realizeazã corect: 
□ ÎN MARE  MÃSURÃ  
□ ÎN MICÃ  MÃSURÃ   

21. Menţionaţi douã activitãţi extracurriculare (altele decât orele de curs) in care a fost impilcat 
copilul dumneavoastrã în acest an şcolar: 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
22. În ce fel de activitãţi doriţi sã fie implicat fiul dumneavoastrã? 

□ EXCURSII, VIZITE 
□ OLIMPIADE, CONCURSURI ŞCOLARE 
□ ACTIVITÃŢI SPORTIVE, MUZICALE, TEATRALE 
□ ALTELE (precizaţi)………………………………………………………………………… 

23. Numiţi 3 acţiuni pe care le puteţi face pentru a contribui la creşterea eficienţei şcolii. 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 
VÃ MULŢUMIM!!! 
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Anexa 4 Fişă de interviu- COD APO 10.04. 

FIŞĂ DE INTERVIU 

PĂRINŢI 

 

Va rugam sa raspundeti la intrebari cu sinceritate, pentru a ajuta prin opiniile dumneavoastra la 
realizarea unui program de dezvolatre a calitatii in eucatie in liceul nostru. Precizam ca nu exista 
intrebari bune sau mai putin bune, exista intrebari de analiza lucida, de etapa, de interes pentru elevi, 
cadre didactice si nedidactice, parinti, comunitate.  
 

1. Ce activitati si proiecte s-au intreprins pentru dezvoltarea liceului? 
2. Ce s-a intreprins pentru acelasi aspect, la nivelul clasei? 
3. Ce stil de conducere se aplica in liceu? 
4. Ce ati dori sa se schimbe? Argumentati. 
5. Adoptarea deciziilor se realizeaza................... 
6. Care sunt metodele de impartasire a experientelor dobndite? 
7. Enumerati punctele tari, punctele slabe, oportunitatile si piedicile pe care le-ati intampinat in 

comunicarea cu conducerea liceului. 
8. Cum apreciati incluziunea copiilor cu CES in cadrul programului de educatie din liceu? 
9. Cum apreciati participarea parintilor in cadrul programului de educatie al elevilor din liceu? 
10. Cum apreciati activitatea de prevenire a abandonului scolar? 
11. Cum apreciati profesorii liceului? 
12. Ce propuneri aveti pentru dezvolatrea calitatii educatiei in liceu? 
13. Cum apreciati calitatea relatiilor de colaborare pe care a realizat-o liceul cu Primaria, ONG-

urile, organizatiile administrative specializate, ISMB? 
14. Autoapreciati pe o grila de la 1 la 5 calitatea managementului asa cum este el astazi. 

(Acordati 1 daca aprecierea este pentru calificativul slab, 2-suficient, 3-bine, 4-foarte bine si 
5-excelent). Argumentati. 

15. Ce ati dori sa se realizeze sau ce ati dori sa se schimbe in urmatorul an scolar? 
Fisă de centralizare a datelor obţinute în cadrul interviurilor individuale 
 
ASPECTE POZITIVE NUMĂR ASPECTE NEGATIVE NUMĂR 
    
    
    
    
TOTAL  TOTAL  
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Anexa 5: Fişa de evaluare a satisfacţiei părinţilor - COD APO 10.05 

 

FIŞA DE EVALUARE A SATISFACŢIEI PĂRINŢILOR 

„Probleme - cauze – soluţii” 
Se realizează analiza problemelor concrete descrise de părinţi a cauzelor identificate de ei ca fiind 
sursa acestor probleme şi, în special a soluţiilor/ sugestiilor de rezolvare a acestor probleme. 
Pentru fiecare factor în parte, cu referire la activitatea specifica sau ca o evaluare globală, la finalul 
chestionarului, se solicită definirea a 3 probleme („chiar dacă ele apar foarte rar sau accidental…”) 
şi completarea liberă a unui tabel, numind problema, sugerând posibile cauze şi descriind soluţii de 
rezolvare (aşa cum le văd părinţii). Analiza acestor descrieri, sistematizată fie pe categorii (categorii 
de probleme, categorii de cauze, categorii de soluţii), fie ca un lanţ logic de tipul problema - cauza 
problemei – soluţiile sugerate de părinţi, cu referire la întreaga instituţie sau la fiecare clasă în parte, 
permite identificarea rapidă a unor măsuri concrete, imediate care pot fi luate de managementul 
şcolii sau schiţarea unor strategii pe termen mediu şi lung (în special pentru acele măsuri care 
solicită resurse financiare sau de timp mai consistente). 
 

 
FACTORUL 
ANALIZAT 

PROBLEMA CAUZE POSIBILE SOLUŢII/ SUGESTII PĂRINŢI 

    
 


