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CHESTIONAR PENTRU PĂRINȚI 

 
               Am trecut printr-o perioadă deosebită pentru noi toți! Cursurile s-au mutat în fața 

calculatorului, tabletei sau telefonului. Ne dorim ca împreună cu dumneavoastră, părinții, să 

găsim soluții pentru ca toți copiii să învețe cât mai ușor și plăcut  în perioada următoare! 

              Vă rugăm să răspundeți cu sinceritate întrebărilor de mai jos și să aveți în vedere faptul 

că la unele întrebări puteți alege mai multe variante de răspuns.  

Dacă aveți doi sau mai mulți copii, ne-ar fi util să completați acest chestionar pentru 

fiecare dintre ei. 

Vă mulțumim! 

1. Copilul dvs. are frați/ surori școlari?                 

Da                             Nu  

2. Grupa copilului dvs. 

Mică                             Mijlocie                       Mare 

3. Genul copilului dvs.  

Masculin                     Feminin 

 

4. Grădinița la care învață copilul dvs. este în mediul:  

Urban                             Rural 

 

5. Domiciliul dvs. este în mediul:  

Urban                              Rural 

 

6. Sunteți mulțumit(ă) de ideea cursurilor online?  

Da                                      Nu 

 

7. În perioada de la suspendarea cursurilor față în față până în prezent, copilul dvs. a primit 

sprijin de la:  

Educatoare 

 

Profesor logoped 

 

Nu a primit sprijin din partea grădiniței 

 

Acest material a fost elaborat de Muntean Virginia  
Grădinița cu P.P.  Micul prinț nr. 22 Brașov 
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Un membru al famliei:                             

 mama               tata            frate/ soră mai mare            bunici               altcineva 

8. Modalitatea de desfășurare a activității de învățare online a constat în: 

a) Transmiterea de informații/materiale pe canalele:  

WhatsApp 

 

Facebook 

 

SMS 

 

Google Classroom 

 

Email 

 

Nu a primit informații 

 

Nu știu 

 

b) Participarea la activități online / conferințe video folosind:  

 

ZOOM 

 

Google Meet 

 

Alte platforme                                     Menționați platforma…………………………………… 

 

Nu a folosit nicio aplicație 

 

Nu știu 

 

9. Cât de des a avut copilul dvs. activități cu educatoarea/ educatoarele grupei?  

Zilnic 1 activitate 

 

Zilnic 2 activități 

 

Zilnic 3 activități 

 

O dată pe săptămână 
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O dată la 2 săptămăni 

 

Nu a avut activități/ Nu a primit materiale de studiu 

 

Nu știu  

 

10.  Ce fel de activități au predominat ?                                   11. Ce activități a preferat copilul?    

Activități de dezvoltare a limbajului (poezii, povești) 

Activități matematice 

Activități  artistice (pictură, desen, modelaj) 

Activități practice (decupare, lipire, confecționare) 

Activități muzicale 

Activități de educație civică  

Activități de educație fizică (gimnastică, dans)  

 

12. Aceste activități au fost verificate de către cadrele didactice?  

Deloc 

 

Uneori 

 

Deseori 

 

Întotdeauna 

 

Nu știu 

 

13. Ați avut disponibilitatea și timpul necesar pentru a-l ajuta și verifica pe copilul dvs. în 

activitățile online? 

Întotdeauna 

 

Când sunt solicitat 

 

Rareori 

 

Niciodată 
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14. Ce v-a împiedicat să participați alături de copilul dvs. la activitățile propuse online? 

Lipsa de timp 

Lipsa echipamentelor electronice 

Frate/ soră înscris/ă la școală 

Nu am considerat important  

Nu agreez ideea activităților online pentru preșcolari 

15. Ce dificultăți a întâmpinat copilul dvs. în realizarea activităților?  

Nu are acces întotdeauna la calculator/tabletă/telefon mobil 

 

Suprapunerea activității profesionale cu sarcinile didactice ale copilului 

 

Nu a știut ora și aplicația folosită 

 

Volumul prea mare de sarcini solicitate 

 

Nu a avut nicio dificultate 

 

Nu știu 

 

 

16. Ce i-a plăcut copilului dvs. în activitățile de învățare online?  

Întâlnirea video cu educatoarea și colegii 

 

Materialele folosite (video, audio, prezentări PPT, fotografii) 

 

A putut lucra în ritmul propriu 

 

Programul (flexibil) 

 

Nu i-au plăcut activitățile de învățare online 

 

Nu știu 
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17. În ce măsură considerați că s-a simțit: 

 Deloc Puțin Destul de  Foarte 

Stresat     

Iritabil     

Trist     

Preocupat     

Relaxat     

Vesel     

Agitat     

 

18. Copilul dvs. are probleme cu somnul?  

Da                                    Nu 

19. Copilul dvs. are probleme cu pofta de mâncare?  

Da                                    Nu 

20. Care este opțiunea dvs. privind reluarea activității didactice ? 

Activitate desfășurată în grădiniță cu educatoarele 

Activitate desfășurată online prin platforme de învățare 

Combinarea celor două forme de învățare (față în față și online) 

 

 21. Care dintre aceste măsuri ar fi utile pentru îmbunătățirea activităților online?  

Sprijin în asigurarea mijloacelor tehnologice necesare (calculator, tabletă) 

 

Folosirea unei singure platforme de învățare 

 

Reducerea timpului de desfășurare a activităților online  

 

Reducerea numărului de activități online pe zi 

 

Realizarea unui orar flexibil pentru participarea la activitățile online  

 

Volum de informații mai mic  

 

Altele (menționați): __________________________________________ 

 

Vă mulțumim pentru răspunsuri!  
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