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COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

 

Raport  

privind interpretarea chestionarelor de nevoi  

aplicate pentru stabilirea disciplinelor opționale  

 

 
În data de 16 ianuarie 2020, în ședința din cadrul Comisiei de Evaluare și Asigurare a 

Calității din Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu”, Dorohoi, s-au stabilit chestionarele de 

aplicat elevilor și părinților în vederea propunerii, de către cadrele didactice din școală, a 

disciplinelor opționale care să contribuie la creșterea calității actului didactic.   

În perioada imediat următoare, au fost aplicate chestionarele CEAC unui număr de 40 de 

elevi și 40 de părinți din clasele gimnaziale. 

În calitate de responsabil al Comisiei CEAC, am rezumat întregul demers în felul 

următor: 

A. Chestionare pentru părinți 

Discipline 

opționale 

studiate 

Utilitatea 

opționalel

or 

Consultarea 

părinților în 

alegerea 

opționalului 

Alegerea 

opționalelor 

Participarea cu 

plăcere la ore 

Număr 

mai mare 

de 

opționale 

Teme 

propuse  

 

Limba română 

5 

Matematică 

12 

Biologie 

8 

Educație prin 

artă 

5 

Ed. muzicală 

7 

 

Da 20 

Nu 0 

Nu știu 4 

Da- 16 

 Nu-3 

Nu știu - 5 

 

a)  în funcție de 

interese și nevoi

  19                    

b)  în funcție de 

profesor- 3 

c) în funcție de 

aptitudinile 

copilului   - 7                       

d)în funcție de 

cele auzite de la 

alți părinți - 3                   

 

Da -18 

Nu 

Nu știu -4 

 

Da-5 

Nu-19 

Nu știu-0  

 

Limba 

română/Lec

tura și 

abilitățile de 

viață- 6 

Matematică

- 7 

Informatică-

3 

Limba 

engleză- 5 

Atelier/Arte 

plastice- 6 

Educație 

financiară-3 
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B. Chestionare pentru elevi 

Discipline 

opționale 

conform 

interesului 

Utilitatea 

opționalelor 

Consultarea în 

alegerea 

opționalului 

Alegerea 

opționalelor 

Dorința de a 

schimba 

opționalul 

Număr 

mai mare 

de 

opționale 

Teme 

propuse  

 

Da 30 

Nu 7 

Nu știu 3 

Da 36 

Nu 4 

Nu știu - 

Da- 35 

Nu-3 

Nu știu - 2 

 

a)în funcție de 

interese și nevoi

 30                     

b)în funcție de 

profesor- 2 

c) în funcție de 

aptitudinile 

copilului   - 36                      

d)în funcție de 

cele auzite de la 

colegi  -3                   

 

Da -31 

Nu-8 

Nu știu -1 

 

Da-0 

Nu-38 

Nu știu-2 

 

Matematică

- 18 

Română/ 

Lectură-8 

Sport -3 

Biologie-9 

Muzică/Des

en-2 

 

Concluzii: 

• Majoritatea disciplinelor opționale au fost selectate conform intereselor elevilor- 75%; 

• Atât elevii, cât și părinții apreciază studierea disciplinelor opționale- 90%; 

• 87,5% dintre elevi şi 66,7% dintre părinţi au fost consultați în vederea alegerii 

disciplinelor opţionale; 

• 7916% dintre părinți și 95% dintre elevi consideră că numărul opționalelelor nu trebuie 

să crească; 

• Părinții și elevii sunt interesați de studiul unor discipline opționale care să le deschidă 

orizonturile, dar și să îi pregătească pe aceștia pentru examenele naționale; 

• Avantajul acestui chestionar a fost că a asigurat anonimatul și a înlesnit angajarea în 

chestionar a subiecţilor. 

 

 Întocmit,  

Responsabil CEAC,  

Prof. Apostol Carmen 
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