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Studiu privind satisfacţia părinţilor cu privire la activităţile extracurriculare desfăşurate în 

anul şcolar 2015-2016 

 

Prof.învăţământ preşcolar Bar Emoke 

C.S.E.I. „Cristal” Oradea, jud. Bihor  

  

Părinţii sunt principalii colaboratori şi parteneri ai grădiniţei în ceea ce priveşte educaţia  

copiilor preşcolari- o  legatură deosebită între educatoare şi părinţi va duce la o relaţie deosebită 

între copii şi educatoare.  Participarea părinţilor la unele activităţi ale grădiniţei( şezători, vizite, 

excursi, activităţi comune, lecţii deschise, expoziţii ale copiilor) şi chiar implicarea acestora în 

organizarea, desfăşurarea lor le vor permite o mai bună cunoaştere a particularităţilor propriilor 

copii, a dificultăţilor pe care aceştia le întâmpină în activităţi. Părinţii pot da o mână de ajutor 

efectiv în grădiniţă. Trebuie să utilizăm aptitudinile deosebite ale părinţilor. Dacă un părinte este 

muzician putem să-l imlicăm în activităţi prin realizarea unui moment deosebit pe parcursul zilei.  

 Pentru a vedea în ce măsură am implicat părinţii în activităţile extracurriculare desfăşurate 

în instituţia noastră şi ce impact au avut  acestea am aplicat, aleator,  un chestionar (Anexa nr. 

1)unui număr de 52 părinţi care au copii înscrişi în C.S.E.I. „Cristal” Oradea. În acelaşi timp, prin 

acest chestionar părinţii au avut posibilitatea de a propune noi tipuri de activităţi care să fie incluse 

în Calendarul de Activităţi extraşcolare pentru anul şcolar 2016-2017. 

La chestionar au răspuns un număr de 52 părinţi, marea majoritate având un singur copil 

înscris în instituţie. Mai mult de 50% din părinţii intervievaţi au vârste cuprinse între 30 şi 39 ani, 

dintre aceştia 40 femei şi 12 bărbaţi, iar din punct de vedere al studiilor:5 părinţi studii medii, 32- 

licela şi 15- universitar. Marea majoritate au un singur copil înscris în instituţie. Din părinţii 

intervievaţi 12 sunt implicaţi în mod activ în activitatea instituţie, fie ca preşedinţi de comitete de 

părinţi, fie ca membri. 

Interpretarea răspunsurilor la întrebările cu privire la:  

1. Participarea părinţilor la activităţile extracurriculare 

Întrebările care au vizat acest aspect sunt întrebările cu numerele 3 şi 4 din chestionar. 

 La întrebarea: „Ca părinte, aţi fost solicitat de cadrele didactice de la grupă/clasă să 

participaţi la activităţile extracurriculare organizate?”, toţi cei 52 de părinţi au răspuns cu 

„Da”,răspuns care ne confirmă faptul că părinţii au fost invitaţi să participe la activităţile 

extraşcolare desfăşurate atât la nivel de instituţie cât şi la cele organizate la nivelul grupei/ 

clasei. 

 La întrebarea nr.4, respectiv, “Aţi participat la activităţile extracurriculare organizate la 

nivelul grupei/instituţiei?”răspunsurile au fost următoarele: 

 

Tabel nr.1 

Răspuns Nr. răspunsuri Procentaj 

DA 30 57,69% 

NU 22 38,46% 

 

Analizând tabelul de mai sus (Tabel nr.1), putem observa că mai mult de 50% din părinţii 

intervievaţi au paticipat la activtăţile la care au fost invitaţi.Dintre activităţile la care au participat, 

putem enumera următoarele:Serbări de Crăciun, 8 Martie, de sfârşit de an şcolar, Ziua Porţilor 

Deschise, 1 Iunie, concursuri, etc.  
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 Părinţii care nu au participat la acţiunile propuse au motivat lipsa prezenţei lor prin faptul că  

programul nu le permite să absenteze de la serviciu.  

2. Frecvenţa desfăşurării activităţilor extracurriculare 

Întrebările care au vizat acest aspect sunt întrebările cu numerele 6, 7 şi 8 din chestionar. 

 La întrebarea:”Cât de des se organizează activităţile extracurriculare la grupa/clasa 

copilului dumneavoastră?”, răspunsurile obţinute au fost următoarele 

 

Tabel nr. 2 

Variantă 

Răspuns 

Nr. 

Răspunsuri 

Procentaj 

O dată pe lună 51 98,07% 

O dată la 2-3 luni 1 1,92% 

O dată pe semestru 0 0% 

Niciodată 0 0% 

 

Grafic, răspunsurile la întrebarea :”Cât de des se organizează activităţile extracurriculare la 

grupa/clasa copilului dumneavoastră?”, sunt reprezentate astfel: 

 

Grafic nr.1  

 La întrebarea:”Cât de des ar trebui să se organizeze activităţile extracurriculare la 

grupa/clasa copilului dumneavoastră?”, răspunsurile obţinute au fost următoarele: 

Tabel nr. 3 

Variantă 

Răspuns 

Nr. 

Răspunsuri 

Procentaj 

O dată pe săptămână 1 1,92% 

O dată pe lună 49 94,23% 

De două ori pe lună 2 3,84% 

De două ori pe semestru 0 0% 

 

Grafic, răspunsurile la întrebarea :”Cât de des ar trebui să se organizeze activităţile 

extracurriculare la grupa/clasa copilului dumneavoastră?”, sunt reprezentate astfel: 

o dată pe lună

o dată la 2-3 luni

o dată pe semestru

niciodată
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Grafic nr. 2 

Comparând cele două grafice, respectiv, Grafic nr.1 şi Grafic nr.2, observăm faptul că, 

marea majoritate a părinţilor (94,23%) sunt de acord ca activităţile extracurriculare pentru anul 

şcolar 2016-2017 să se desfăşoare cu o frecvenţă de o dată pe lună,  aşa cum s-au desfăşurat şi în 

anul şcolar 2015-2016. 

3. Consultare cu privire la tipurile de activităţi desfăşurate şi locaţia acestora 

Întrebările care au vizat acest aspect sunt întrebările cu numerele 5, 9, 10 şi 11 din chestionar. 

 La întrebarea : „Aţi fost consultat cu privire la ce tipuri de activităţi extracurriculare s-au 

desfăşurat  la grupa/clasa copilului dumneavoastră?”, 100% din părinţii intervievaţi au 

confirmat faptul că au fost consultaţi cu privire la acest aspect. 

 La întrebarea:” Activităţile extracurriculare desfăşurate au fost adecvate nevoilor şi vârstei   

copilului dumneavoastră?”, răspunsurile părinţilor au fost următoarele: 

 

Răspuns Nr. răspunsuri Procentaj 

DA 44 84,61% 

NU 8 15,38% 

Tabel nr.4 

Putem observa, consultând Tabelul nr.4, faptul că marea majoritate a părinţilor consideră că 

activităţile programate au răspuns nevoilor copiilor din instituţie. 

 Întrebarea nr.10, respectiv, „Vă rugăm să sugeraţi câteva activităţi extracurriculare care 

consideraţi că ar răspunde nevoilor copilului dumneavoastră:”, s-au primit de la părinţi 

următoarele propuneri de activităţi extraşcolare: 

 Activităţi care să vizeze educaţia sanitară 

 Excursii 

 Plimbări în parcurile din apropierea instituţiei şi nu numai 

 Teatru de păpuşi 

 Activităţi sportive 

 Vizită la Grădina Zoo din localitate 

 Activităţi de socializare cu alţi copii 

 Vizite la Poliţia Oradea ISU Bihor 

 Activităţi pentru îngrijirea mediului 

 

Intr.8

o dată pe
săptămână

o dată pe lună

de 2 ori pe
lună
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 Întrebarea nr.11, care viza locaţia în care se vor desfăşura activităţile propuse, părinţii au 

optat pentru desfăţurarea acestora atât în instituţie cât şi în afara ei, în funcţie de specificul 

fiecărei activităţi în parte. 

 

4. Concluzii 

 

În funcţie de rezultatele obţinute în urma aplicării „Chestionarului cu privire la activităţile 

desfăşurate în anul şcolar 2015-2016” se va întocmi Planificarea Activităţilor Extraşcolare pentru 

anul şcolar 2016-2017. 

Pentru întocmirea Planificării Activităţilor Extraşcolare pentru anul şcolar 2016-2017 se va 

ţine cont de următoarele aspecte: 

 Organizarea evenimentelor, cum ar fi Serbările desfăşurate cu ocazia diferitelor sărbători 

(Crăciun, 8 Martie, sfârşit de an şcolar, ZiuaPorţilor Deschise) să fie cuprinse şi în 

calendarul pentru anul şcolar 2016-2017 deoarece au avut un impactmajor asupra părinţilor 

 Activităţile să fie programate cu o frecveţă de 1 activitate/ pe lună, această frecvenţă fiind 

considerată optimă de marea majoritate a părinţilor 

 Activităţile să se desfăşoare atât în instituţie cât şi în afara ei 

 Propunerile de activităţi extracurriculare propuse de părinţi să se regăsească în Planificarea 

Activităţilor Extraşcolare pentru anul şcolar 2016-2017, respectiv: 

 Activităţi care să vizeze educaţia sanitară 

 Excursii 

 Plimbări în parcurile din apropierea instituţiei şi nu numai 

 Teatru de păpuşi 

 Activităţi sportive 

 Vizită la Grădina Zoo din localitate 

 Activităţi de socializare cu alţi copii 

 Vizite la Poliţia Oradea, ISU Bihor 

 Activităţi pentru îngrijirea mediului 

 Activităţile să fie alese cu mare atenţie luând în considerare particularităţile de vârstă şi de 

diagnostic ale copiilor 

 Să se planifice activităţi care să favorizeze incluziunea copiilor cu CES în comunitatea locală 
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Anexa nr. 1 

CHESTIONAR CU PRIVIRE LA  ACTIVITĂŢILE  EXTRACURRICULARE 

DESFĂŞURATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016 

 Stimaţi părinţi, pentru îmbunătăţirea calităţii activităţilor extracurriculare desfăşurate în 

instituţia noastră am dori să răspundeţi la următoarele întrebări: 

1. Ştim că aveţi un copil înscris în instituţia noastră, mai aveţi şi alţi copii care au fost sau 

sunt înscrişi în instituţie? 

a. Nu 

b. Da 

Dacă Da: 

-Ce nivel:   

 Preşcolar 

 Şcolar 

2. Sunteţi implicat în vreun fel în activitatea instituţiei? 

a. Nu 

b. Da 

Dacă Da: 

În ce fel?   ................................................................................................................ 

3. Ca părinte, aţi fost solicitat de cadrele didactice de la grupă/clasă să participaţi la 

activităţile extracurriculare organizate? 

a. Da 

b. Nu 

4. Aţi participat la activităţile extracurriculare organizate la nivelul grupei/instituţiei? 

a. Da 

b. Nu 

Dacă Nu:  

De ce? .............................................................................................................................. 

Dacă Da 

Enumeraţi    

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

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

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

5. Aţi fost consultat cu privire la ce tipuri de activităţi extracurriculare s-au desfăşurat  la 

grupa/clasa copilului dumneavoastră? 

a. Da 

b. Nu 

 

6. Cât de des se organizează activităţile extracurriculare la grupa/clasa copilului 

dumneavoastră? 

a. O dată pe lună 

b. O dată la 2-3 luni 

c. O dată pe semestru 

d. Niciodată 

7. Consideraţi că aceste activităţi sunt suficiente? 

a. Da 
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b. Nu 

8. Cât de des ar trebui să se organizeze activităţile extracurriculare la grupa/clasa 

copilului dumneavoastră? 

a. O dată pe săptămână 

b. O dată pe lună 

c. De două ori pe lună 

d. De două ori pe semestru 

9. Activităţile extracurriculare desfăşurate au fost adecvate nevoilor şi vârstei   copilului 

dumneavoastră? 

a. Da 

b. Nu 

Dacă Nu 

Motivaţi.......................................................................................................................................

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

 

10. Vă rugăm să sugeraţi câteva activităţi extracurriculare care consideraţi că ar răspunde 

nevoilor copilului dumneavoastră: 

a. .......................................................................... 

b. .......................................................................... 

c. ........................................................................... 

d. ............................................................................ 

 

11. Alegei locaţia unde consideraţi că ar trebui să se desfăşoare actrivităţile 

extracurriculare: 

a. În instituţie 

b. În afara instituţiei 

c. Atât în instituţie cât şi în afara ei, în funcţie de activitatea desfăşurată 

 

12. În care categorie de vârstă vă încadraţi? 

a. 20-29 ani 

b. 30-39 ani 

c. Peste 40 ani 

13. Nivelul de studii: 

a. Medii 

b. Liceal 

c. Universitar 

d. Universitar superior 

e.  

14. Sexul: 

a. Masculin 

b. Feminin 

Vă mulţumim pentru timpul acordat. 

 

 


