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Percepția
părinților

Aceasta este părerea a peste 95% dintre părinţii care au
răspuns chestionarului aplicat în vederea evaluării
programului Grădiniţa cu zâmbete. Tocmai de aceea ei
consideră că legătura cu educatorul este foarte
importantă.

Totuşi, în acelaşi timp, s-a observat că nu cunosc
informaţii importante dar nici nu şi-au arătat
disponibilitatea de a se implica în proiecte comune
şcoală - familie.

Educația este foarte importantă



Educația este foarte
importantă

95% afirmă că este foarte
importantă educaţia copiilor în timp
ce 5% (1 părinte) afirmă că este
importantă. 

Nu au fost înregistrate răspunsuri
care să afirme că educaţia copiilor
nu ar fi importantă

Opţiunea „Ori de câte ori este
nevoie” toţi părinţii au afirmat că
discută cu educatorii copiilor lor,
35% dintre părinţi au afirmat că
aşteaptă să fie chemaţi de către
educator pentru a comunica cu
privire la situaţia copilului.

Au avut loc schimbări la felul
în care arată grădinițele

60% dintre părinţi recunosc că au avut loc
schimbări în grădiniţa în care merge copilul
lor. 
30% dintre părinţi susţin că nu au observat
schimbările din grădiniţă. 
Dintre părinţii care au răspuns afirmativ la
această întrebarea majoritatea (75%) provin
din satul Stânca, restul fiind din satul Victoria. 

Menţiune: în vara anului 2019 au fost atraşi
voluntari care au amenajat spaţiul verde al
şcolii din Stânca iar în toamna lui 2019 au fost
pictaţi pereţii interiori ai holului şcolii.

Grădinițele au fost dotate

90% dintre părinţi consideră că, în
grădiniţa copilului, au avut loc
îmbunătăţiri în ultimul an. S-a înregistrat
un singur răspuns negativ şi un singur
răspuns „nu ştiu”.
80% dintre părinţi au observat că în
grădiniţe a fost achiziţionat
mobilier/mochetă.

(80%), că există în locaţie un laptop sau PC
pe care cadrele didactice îl pot folosi în
activitatea didactică. 15% susţin că nu
există.

60% dintre părinţi consideră că în
grădiniţa la care merg copii lor există
acces la Internet cu ajutorul căruia să se
deruleze activităţile didactice în timp ce
40% afirmă că nu există Internet. 

În realitate grădiniţele nu sunt conectate
la Internet

Achiziționarea
materialelor educaționale
necesare

Marea majoritate a părinţilor afirmă că au
contribuit cu bani la achizitia materialelor
necesare activităţilor educaţionale în timp
2 părinţi afirmă că nu au contribuit  iar 2
Nu ştiu sau Nu răspund.

În ceea ce priveşte materiale consumabile
pentru asigurarea activităţilor de igienă a
copiilor (săpun, hârtie igienică, şerveţele
de şters mâinile) la această întrebare doar
30% dintre părinţi ştiu că se pot
achiziţiona din bugetul şcolii materiale
consumabile de igienă pentru copii în timp
ce 60% răspund că nu, nu ştiu.

Concluzii principale
rezultate în urma aplicării chestionarelor părinților care au copii la grădiniță



Educația este
importantă

Din totalul de răspunsuri primite de la părinţii care
au completat chestionarul de evaluare al grădiniţei,
95% afirmă că este foarte importantă educaţia
copiilor în timp ce 5% (1 părinte) afirmă că este
importantă. 

Nu au fost înregistrate răspunsuri care să afirme că
educaţia copiilor nu ar fi importantă.

Comunicarea cu
școala

Toţi părinţii au afirmat că discută cu educatorii
copiilor lor "Ori de câte ori este nevoie”.

35% dintre părinţi au afirmat că aşteaptă să fie
chemaţi de către educator pentru a comunica cu
privire la situaţia copilului. Acest procent este la
egalitate cu al părinţilor care nu aşteaptă ei să
fie contactaţi de către cadrul didactic ci merg
singuri pentru a se interesa de situaţia copilului.

Rezultatele
cercetării

Schimbările din
grădiniță

60% dintre părinţi recunosc că au avut loc schimbări
în grădiniţa în care merge copilul lor. 

30% dintre părinţi susţin că nu au observat
schimbările din grădiniţă. Dintre părinţii care au
răspuns afirmativ la această întrebarea majoritatea
(75%) provin din satul Stânca restul fiind din satul
Victoria.

Menţionăm că în locaţia din satul Stînca au fost atraşi
voluntari care au amenajat spaţiul verde de lângă
şcoală în vacanţa de vară 2019, iar în toamna lui 2019
au fost pictaţi pereţii interiori ai holului şcolii.



Materiale educaționale

Marea majoritate a părinţilor afirmă că au contribuit
cu bani la achizitia materialelor necesare
activităţilor educaţionale în timp 2 părinţi afirmă că
nu au contribuit  iar 2 Nu ştiu sau Nu răspund. . 

Modul de lucru al
cadrelor didactice

Conform răspunsurilor primite majoritatea
părinţlor sunt mulţumiţi, per ansamblu, de
modul de lucru al cadrului didactic. 95% dintre
părinţi afirmă că Dna/Dl. explică bine lecţia.

În schimb la întrebarea „Copilului meu îi este
teamă să îi spună  doamnei/domnului “Nu am
înţeles”, 45% dintre părinţi susţin că copiilor lor
le este teamă să zică cadrului didactic că „Nu au
înţeles”.

Comportamentul
cadrelor didactice

În general percepţia părinţilor este bună vis-a-vis de
modul de comportament al cadrului didactic al
copilului lor. 

Părinţii consideră că acesta se poartă frumos cu copii
(100%), 90% consideră că le vorbeşte frumos. 

La întrebarea „Dna ridică vocea la ore” doar 50% au
răspuns negativ, în timp ce 15% au răspuns afirmativ,
15% nu ştiu ce să răspundă iar 30% nu au dorit să
răspundă la această întrebare.

Materialele de igienă

La întrebarea "Din ce ştiţi dumneavostră, din
bugetul şcolii se pot achiziţiona materiale
consumabile pentru asigurarea activităţilor de
igienă a copiilor (săpun, hârtie igienică, şerveţele de
şters mâinile)" doar 30% dintre părinţi ştiu că se pot
achiziţiona din bugetul şcolii, respectiv din bugetul
proiectului "Victoria se educă!"

În ceea ce priveşte achiziţia de materiale
consumabile de igienă pentru copii 60% răspund că
nu, nu ştiu că ar putea fi achiziţionate de catre
şcoală.



Condițiile din grădiniță

90% dintre părinţi consideră că, în grădiniţa
copilului, au avut loc îmbunătăţiri în ultimul an.

S-a înregistrat un singur răspuns negativ şi un
singur răspuns „nu ştiu”. 80% dintre părinţi au
observat că în grădiniţe a fost achiziţionat
mobilier/mochetă. Doar 3 părinţi nu au remarcat
achiziţia de mobilier nou. Cei 3 părinţi provin din
locaţiile Stânca şi Victoria.

Acces la Internet

60% dintre părinţi consideră că în grădiniţa la care merg
copii lor există acces la Internet cu ajutorul căruia să se
deruleze activităţile didactice în timp ce 40% afirmă că
nu există Internet. 

În realitate grădiniţele nu sunt conectate la Internet ci
doar corpul principal aş şcolii din Victoria. Cel mai
adesea cadrele didactice folosesc Internet de pe telefon
propriu prin sistemul Hotspot. Cea mai defavorizată din
acest punct de vedere este şcoala gimanzială din
localitatea Icuşeni, acolo unde sunt semnalizate
probleme de conectare inclusiv la reţelele de telefonie,
acoperirea fiind foarte slabă datorită apropierii de
graniţa cu Republica Moldova. Copiii şi părinţii din
Icuşeni Deal nu au deloc semnal la telefon în localitatea
lor, sunt cele mai izolate case din întreaga comună.

Schimbările din
grădiniță

60% dintre părinţi recunosc că au avut loc schimbări
în grădiniţa în care merge copilul lor. 

30% dintre părinţi susţin că nu au observat
schimbările din grădiniţă. Dintre părinţii care au
răspuns afirmativ la această întrebarea majoritatea
(75%) provin din satul Stânca restul fiind din satul
Victoria.

Menţionăm că în locaţia din satul Stînca au fost atraşi
voluntari care au amenajat spaţiul verde de lângă
şcoală în vacanţa de vară 2019, iar în toamna lui 2019
au fost pictaţi pereţii interiori ai holului şcolii.

Echipamente noi

80%  dintre părinţi au afirmat că există în locaţie un
laptop sau PC pe care cadrele didactice îl pot folosi
în activitatea didactică. 15% susţin că nu există. De
asemenea s-a înregistrat şi 1 răspuns de „Nu ştiu”.



Implicarea părinților în
activități comune cu
școala

Părinţii afirmă că se implică în activităţi alături de
cadrele didactice atunci când sunt solicitaţi:
întotdeauna 53%, uneori 37%. 

Dar în acelaşi timp, la activităţile organizate în
cadrul proiectului (Campionat de fotbal, curăţenie în
curtea şcolii, activităţi de implicare a părinţilor în
viaţa comunităţii) numărul părinţilor a fost extrem
de mic (nici un părinte nu a dorit să participe la
campionatul de fotbal şi foarte puţini părinţi au
participat la activităţi de îngrijire a şcolii) ceea ce ne
face să credem că răspunsurile lor nu au fost
sincere.

Participarea
părinților la
activitățile
proiectului

Cu toate că părinţii sunt conştienţi că educaţia
este foarte importantă prezenţa la cursurile de
educaţie parentală este foarte mică comparativ
cu numărul total al părinţilor din comună.

De asemenea, am observat şi o reticienţă a
acestora de a participării la activităţi comune cu
elevii sau activităţi în cadrul proiectului: cursuri
de igienă şi sănătate, activităţi de implicare în
activităţile şcolii etc.

Implicarea părinților la
înfrumusețarea școlilor

La întrebarea "Dacă părinţii ar fi dispusi sa ajute la
mici reparaţii si amenajari in cadrul scolii. la care
68% dintre părinţi au răspuns negativ sau nu au
răspuns. 

Doar 32% dintre aceştia şi-au arătat disponibilitatea
de a participa la mici lucrări de amenajare sau alt
activităţi în interesul copiilor.



Observații

părinţii s-au arătat
sceptici cu privire la

completarea
chestionarelor

răspunsul nesincer la
unele întrebări în special

la cele legate de
comportamentul cadrelor
didactice la clasă, cele cu

privire la condiţiile de
învăţare

mare parte dintre ei nu
ştiu unele informaţii

importante despre şcoală,
drepturile părinţilor şi ale

copiilor.



Percepția
cadrelor
didactice

80% dintre cadrele didactice consideră că au
avut loc schimbări în grădiniţa în care predau

Aproximativ 80%, consideră că, în anul şcolar
2018-2019 au avut acces la mai multe materiale
consumabile decât în anii anteriori, atât în ceea
ce priveşte hartia, cat şi în ceea ce priveşte şi alte
materiale educaţionale.

Schimbări în grădiniță



Rezultate 

80% dintre cadrele didactice consideră că
au avut loc schimbări în grădiniţa în care
predau.

20% dintre cadrele didactice (cele care
predau în locaţia  Icuşeni) susţin că nu
sunt schimbări la nivelul grădiniţei.

Îmbunătățiri

80% susţin că există în locaţie un laptop sau
PC pe care cadrele didactice îl pot folosi în
activitatea didactică. În ceea ce priveşte
accesul la o imprimantă pentru listarea şi
pregătirea de materiale, toţi respondenţii au
susţinut că acestea nu există.

Echipamente

80% susţin că în grădiniţă a fost achiziţionat mobilier
nou sau de mochete pentru spaţiile grădiniţei.

În timp ce cadrele didactice care predau în locaţia
Victoria şi Stânca pot spune că au remarcat achiziţia
de mobilier nou şi de mochete pentru clasele în care
predau, cadrele didactice din Icuşeni consideră că
acest lucru nu s-a întâmplat în locaţia în care
predau.

Schimbări

În mod surprinzător, toate cadrele didactice care
predau la nivel preşcolar  susţin că nu au acces la
internet în grădiniţa în care predau, în opoziţie cu
părinţii care consideră în proporţie de 60% că există
acces la Internet cu ajutorul căruia să se deruleze
activităţile didactice.

60% dintre cadrele didactice intervievate consideră
că accesul la un laptop şi la o imprimantă le-ar
îmbunătăţi activitatea didactică.

Internet



Dotări din timpul
proiectului

În cadrul proiectului au fost
achiziţionate 3 imprimante
pentru grădiniţe şi 3 laptopuri şi
150 de mp de mochetă.

Ar trebui, ca la
nivelul anului şcolar 2019-2020
să existe cel puţin câte 1 laptop
şi câte o imprimantă în fiecare
locaţie în care se organizează
grădiniţe.

Internet

În realitate grădiniţele nu sunt conectate
la Internet ci doar corpul principal al
şcolii din Victoria.
Cea mai defavorizată din acest punct de
vedere este şcoala gimanziala din
localitatea Icuşeni, acolo unde sunt
semnalizate probleme de conectare
inclusiv la reţelele de telefonie,
acoperirea fiind foarte slabă, datorită
apropierii de graniţa cu Republica
Moldova şi lipsei de infrastructură locală,
prin fir, fibră optică sau alte mijloce.
 Familiile din Icuşeni Deal nu au deloc
semnal la telefon în localitatea lor, sunt
cele mai izolate case din întreaga
comună, dar situaţii similare există şi în
anumite zone din Luceni, Frăsuleni,
Şendreni. 
De asemenea, chiar în centrul comunei
calitatea semnalului la telefon şi a
serviciilor de internet lasă mult de dorit,
în ciuda faptului că
locuitorii din zonă plătesc aceiaşi sumă
ca şi cei din marile oraşe (cum e Iaşi)
pentru servicii de telefonie si internet.

În realitate

În ceea ce priveşte accesul la
Internet în grădiniţe de cele mai

multe ori nu e derulează activităţi
în care să fie utilizat Internetul.

De asemenea, cadrele didactice îşi
folosesc, acolo unde este posibil (a
se vedea localitatea Icuşeni unde

nu există nici măcar semnat la
telefon), telefoanele proprii unde

utilizează date mobile prin
hotspot.

În condiţiile pandemiei în foarte
puţine locaţii este posibilă şcoala

on-line.

Cadrul
actual

R|R



Materiale
educaționale

80% consideră că, în anul şcolar 2018-
2019 au avut acces la mai multe
materiale consumabile decât în anii
anteriori, atât în ceea ce priveşte hartia,
cat şi în ceea ce priveşte şi alte materiale
educaţionale. În ceea ce priveşte accesul
la creioane colorate, acuraele, foarfece
doar 40% dintre cadrele didactice spun că
au avut acces la acest tip de materiale.
Acelaşi lucru se poate spune şi despre
accesul la toner color, lipici sau alte tipuri
de materiale necesare la activităţi.

Materiale de igienă

60% dintre cadrele didactice nu ştiu
dacă din bugetul şcolii se pot
achiziţiona materiale consumabile
pentru asigurarea curăţeniei în
spaţiul în care îşi desfăşoară
activitatea, în timp ce 40% ştiu că
acest lucru e posibil.

Materiale de igienă

75% dintre cadrele didactice au spus că din
bugetul şcolii se pot achiziţiona materiale
consumabile pentru asigurarea activităţilor
de igienă a copiilor (săpun, hârtie igienică,
şerveţele de şters mâiinile), în timp ce 25%
dintre ei ştiu că nu.

 Din observaţiile făcute în locaţiile din
Icuşeni şi Stînca, nu aveau achiziţionate din
bugetul şcolii şerveţele de hârtie sau
şerveţele umede pentru a le folosi la clasă.
Copiii, a căror părinţi îşi permit,
achiziţionează şerveţele umede din
buzunarul propiu şi le duc la grădiniţă
pentru a fi folosite.

Materiale
educaționale

60% spun că liste cu materialele necesare
către conducerea şcolii în timp ce 20%
susţin că nu iar 20% au preferat să nu
răspundă.

40% dintre cadrele didactice respondente
nu ştiu dacă din bugetul şcolii se pot
achiziţiona  materiale consumabile
necesare derularii activitatilor
educaţionale, în timp ce 60% ştiu că se
pot achiziţiona.



Sprijinul părinților

Întrebate pentru ce tipuri de materiale
sunt nevoiţi să ceară sprijinul părinţilor,

80% sunt nevoiţi să ceară ajutor părinţilor
pentru achiziţionare de hartie pentru
imprimanta, servetele umede si hirtie

igienica, toţi solicită parintilor să
achiziţioneze creioane, carioci, acuarele,
foarfeci, lipici şi alte materiale necesare

activităţilor. 

60% cer ajutor pentru achiziţionarea
tonerului necesar pentru imprimarea de

materiale.

Finanțare din bani
proprii

80% spun că au cumpărat cele necesare
din buzunarul propriu sau cu ajutorul
părinţilor.

Doar 20% ar apela la donatori si sponsori
pentru a face rost de materialele necesare
sau ar scrie proiecte educaţionale pentru
a atrage finanţări pentru şcoală.

Concluzie:

De puține ori se solicită
conducerii școlii
materiale.

 Soluțiile sunt: părinți sau
bani proprii.

Cadrele didactice nu au
strategii de atragere de
fonduri acolo unde școala
nu poate oferi

Cerințe către
conducere

Întrebate dacă obişnuiesc să transmită
conducerii şcolii, la începutul anului

şcolar un necesar de materiale
educaţionale (materiale auxiliare de

lucrat cu copii , softuri educaţionale, etc.) 

80% dintre ele spun că fac acest lucru, în
timp ce 20% nu.



Ședințe

60% dintre cadrele didactice spun că
obişnuiesc să aibă o şedinţă de planificare a
activităţii în şcoală pentru următorul an şcolar
împreună cu ceilalţi educatori/cadre didactice,
în timp ce 40% spun că nu sau nu răspund la
această întrebare.

În vederea organizării activităţilor şcolare,
toate cadrele didactice participă la şedinţe
care privesc modul de organizare a cursurilor
şi a orarului, în timp ce doar 60% susţin că în
cadrul acestor întâlniri stabilesc reguli de bază
în ceea ce priveşte modul de relaţionare cu
colegii profesori.

Planuri de dezvoltare

Doar 20% dintre cadrele didactice
consideră că ar trebui să discute la
întâlnirile comune planurile de dezvoltare
strategică a şcolii în timp ce doar 10% spun
că ar fi util un plan anual de implicare a
şcolii în viaţa comunităţii locale.

De cele mai multe ori, copiii sunt implicaţi
în acţiuni organizate de primărie sau ong-
uri pe baza cererilor venit la şcoală, fără să
existe o strategie locală care să îmbine
latura educaţională cu cea social

Comunicarea

40% consideră că afirmaţia “la noi în şcoală se
comunică foarte bine între colegi” nu este nici
adevărată, nici falsă, în timp ce 40% au
preferat să nu răspundă, în timp ce doar 20%
consideră că este adevărată. 

În ceea ce priveşte comunicarea între
educatori/învăţători şi conducerea şcolii, 40%
au preferat să nu dea nici un răspuns în timp
ce 60% consideră că nu este nici adevărată nici
falsă că există o comunicare foarte bună între
conducerea şcolii şi învăţători.

Aceiaşi proporţie se se păstrează şi în ceea ce
priveşte comunicarea între personalul
administrativ al şcolii şi învăţători/educatori.

Ce se discută?

Toţi profesorii susţin că  discută despre
problemele în lucrul cu elevii şi modul de
relaţionare cu părinţii sau probleme identificate
în colaborarea cu părinţii, dar şi despre nevoile
identificate la nivelul clasei/şcolii

60% dintre cadrele didactie spun că discută
situaţia şcolară a unor elevi, în timp ce toţi
discută despre situaţia familială deosebită a
unor elevi. 

Nu există obişnuiţa de a stabili împreună
proiectele educaţionale care ar fi necesare să
fie dezvoltate în şcoală în următorul an şcolar
sau care sunt competenţele profesionale
necesare cadrelor didactice.



Colaborarea

În ceea ce priveşte modul în care este
perceput de către conducerea şcolii

comunicarea nevoilor materiale ale clasei
în care predau, 40% au preferat să nu dea
nici un răspuns în timp ce 60% consideră
că nu este privit acest lucru nici pozitiv,
nici negativ de către conducerea şcolii.

În ceea ce priveşte modul în care se
colaborează în colectivul de profesori,

20% dintre profesori sustin că în
colectivul de profesori se oferă

întotdeauna suport şi feedback pozitiv, în
timp ce 60% preferă să nu dea nici un

răspuns.

Formare

Întrebaţi care sunt activităţi/cursuri de
dezvoltare personală credeţi că ar fi
necesare pentru dumneavoastră şi colegii
dumneavoastră pentru a face faţă atât
provocărilor de la clasă, 50% au spus că
cel mai mult i-ar ajuta schimburile de
experienţă cu alte cadre didactice, în timp
ce 30% consideră ca grupuri de suport
organizate la nivel de şcoală ar fi extrem
de utile iar 20% consideră că organizarea
de team building-uri ar ajuta la
dezvoltarea lor profesională.

Concluzie:

Nu există o comunicare  onestă și
constructivă între conducere si
cadrele didactice. De cele mai multe
ori cadrele didactice prefera sa nu
zica ce nevoi au.

 Planurile pe termen lung si viziunea
nu sunt discutate in comun.

Cadrele didactice nu cunosct multe
dintre programele de educatie din
Romania.

Inițiativele cadrelor

În ceea ce priveşte iniţiativele colegilor legate de
activitatea didactică (îmbunătăţirea condiţiilor, a
bazei materiale, realizare de proiecte,etc.) sunt

susţinute şi încurajate de conducerea şcolii şi de
colegi, 60% din respondenţi nu au dat nici un

răspuns, iar 40% consideră că nu este nici
adevărată, nici falsă.

În ceea ce priveşte cunoştinţele cadrelor didactice
cu privire la iniţiative care îi pot ajuta la

îmbunătăţirea cunoşţinţelor şi competenţelor în
domeniul educaţional – 5% au auzit despre

Coaliţia pentru educaţie, 17% despre proiectul
Romania educata, 11% despre initiativa Teach for
Romania, 17% despre Ţara lui Andrei, iar 28% au

auzit despre programul Erasmus plus.


