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nr. 2259 din 15.04.2019 

RAPORT DE ANALIZĂ A ETAPELOR PREMERGĂTOARE ORGANIZĂRII PROGRAMULUI 

EDUCAȚIONAL SĂPTĂMÂNA PĂRINȚILOR 

-NIVEL GIMNAZIAL- 

 

 Realizarea programului educațional Săptămâna Părinților, la nivel gimnazial, a fost 

gândită ca o succesiune de etape menite să asigure atingerea obiectivelor acestui program, 

în manieră optimă. Etapele premergătoare desfașurării propriu-zise a programului au fost 

următoarele: 

1. Întocmirea unui chestionar, având doua obiective: verificarea disponibilității de 

participare a membrilor din grupul țintă (părinții elevilor din ciclul gimnazial) și 

stabilirea principalelor domenii de interes ale acestora.  

(Perioada 18-22 martie 2019) 

2. Verifcarea și validarea chestionarului de către coordonatorul programului, director.  

(Perioada 25-29 martie 2019) 

3. Multiplicarea chestionarului (239 de exemplare) și distribuirea acestuia la clasele de 

gimnaziu, prin intermediul profesorilor diriginți: 

 clasa a V-a A – 24 de chestionare; 

 clasa a V-a B – 32 de chestionare; 

 clasa a VI-a A – 23 de chestionare; 

 clasa a VI-a B – 27 de chestionare; 

 clasa a VII-a A – 29 de chestionare; 

 clasa a VII-a B – 30 de chestionare; 

 clasa a VIII-a A – 31 de chestionare; 

 clasa a VIII-a B – 33 de chestionare. 

(Perioada 1-5 aprilie 2019) 

4. Colectarea chestionarelor, analizarea acestora și stabilirea principalelor domenii de 

interes ce urmează a fi dezbătute în cadrul programului. 

(Perioada 8-19 aprilie 2019) 

5. Stabilirea unui program de desfășurare a activităților. 
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(Perioada 6-10 mai 2019) 

În urma analizării chestionarelor aplicate membrilor grupului țintă, în ceea ce 

privește răspunsurile la prima întrebare prin care se verifica disponibilitatea de participare a 

acestora, s-a constatat faptul că programul educațional este privit cu un interes extrem de 

scăzut, foarte puțini părinți au confirmat particparea la una sau mai multe activtăți ale 

programului, după cum reiese din următoarele date: 

Nr. 
Crt. 

Clasa Chestionare 
distribuite 

Chestionare 
completate 

Indisponibili Participare 
confirmata 

Procent de 
participare  

1.  a V-
a A 

24 15 19 5 20.83% 

2.  a V-
a B 

32 26 26 6 18.75% 

3.  a VI-
a A 

23 23 20 3 13.04% 

4.  a VI-
a B 

27 25 21 6 22.22% 

5.  a 
VII-a 

A 

29 20 23 6 20.68% 

6.  a 
VII-a 

B 

30 22 27 3 10% 

7.  a 
VIII-
a A 

31 21 29 2 6.45% 

8.  a 
VIII-
a B 

33 17 32 1 3.03% 

9.  TOT
AL 

229 169 197 32 13.97% 

  

Din datele prezentate mai sus, se remarcă o medie de participare de 13.97%, adică 

aproximativ 6 părinți pe zi.  

În ceea ce privește domeniile de interes ce urmează a fi dezbătute în cadrul 

programului, analizând răspunsurile la a doua întrebare a chestionarului, s-au remarcat 

următoarele: 

 21 de părinți au oferit sugestii pentru temele de dezbatere; 

 5 părinți au oferit sugestii nesustenabile în cadrul programului; 

 6 părinți nu au exprimat nicio opțiune. 
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Principalele teme de dezbatere în cadrul programului, stabilite la sugestia parinților, 

sunt următoarele: 

 Preadolescența și adolescența. Provocări și dificultăți în comunicare și in 

relaționare; 

 Bullyingul. Prevenție și combatere; 

 Educație pentru sănătate. Igienă și alimentație sănătoasă; 

 Gestionarea timpului liber. Dependența de gadgeturi; 

 Consumul de alcool, tutun și substanțe interzise. Prevenție și combatere. 

Având în vedere datele prezentate, intenția redusă de participare a părinților precum 

și domeniile de interes identificate, se propune ca activitățile din cadrul acestui program 

educațional să se realizeze într-un cadru restrâns, prin valorificarea resurselor umane ale 

școlii, după cum urmează: 

 Preadolescența și adolescența. Provocări și dificultăți în comunicare și in 

relaționare – profesorul consilier al școlii; 

 Bullyingul. Prevenție și combatere – profesorul consilier al școlii; 

 Educație pentru sănătate. Igienă și alimentație sănătoasă – un profesor de 

biologie al școlii; 

 Gestionarea timpului liber. Dependența de gadgeturi – profesorul consilier și un 

profesor de informatică al școlii; 

 • Consumul de alcool, tutun și substanțe interzise. Prevenție și combatere – 

medicul sau un asistent medical de la cabinetul școlar. 

Prezentul raport conține doua anexe: anexa 1 - Chestionar privind disponibilitatea de 

participare și identificare a nevoilor în ceea ce privește activitățile desfășurate în cadrul 

Săptămânii Părinților; anexa 2 – grafice de analiză a intenției de participare, pe clase și pe 

nivel gimnazial. 

 

Director,      Coodonator program – gimnaziu 

Prof. Mihaela Brumar     Prof. Marina Ionescu 

       Diagrame comparative, 

       Prof. Gheorghe Barbu 
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Anexa 1 

CHESTIONAR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE PARTICIPARE SI 

IDENTIFICARE A NEVOILOR IN CEEA CE PRIVESTE ACTIVITATILE 

DESFASURATE IN CADRUL SAPTAMANII PARINTILOR 

 In saptamana 13.05 – 17.05.2019, L. T. Henri Coanda organizeaza o serie de activitati 

de educatie parentala, grupate sub denumirea Saptamana parintilor. 

 In vederea unei bune organizari si desfasurari a acestei activitati, va rugam sa 

raspundeti la urmatoarele intrebari: 

1. Sunteti disponibili sa participati la cel putin una dintre activitatile desfasurate in 

aceasta saptamana (dupa ora 17.00)? Va rugam sa incercuiti o varianta de raspuns. 

 Da; 

 Nu; 

 Poate/ Nu stiu/ Nu raspund. 

2. In cazul in care ati raspuns afirmativ la prima intrebare, care sunt activitatile pe care le 

doriti prezentate in cadrul acestei saptamani? Va rugam sa propuneti 5 teme de interes 

pentru dumneavoastra. 

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

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

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

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

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

Va multumim pentru raspunsuri si pentru timpul acordat. In cazul in care ati optat sa 

participati la activitatile din cadrul Saptamanii parintilor, speram ca acestea sa fie deopotriva 

utile si placute. In cazul in care sunteti indisponibili anul acesta, va asteptam la activitati 

similare in anii urmatori. 

 

NUME SI PRENUME 

..................................................................... 
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Anexa 2 
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