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iELT-Ozarks Project: Parent Survey  

Proiectul iELT-Ozarks: Sondaj de opinie pentru părinți 

Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră în cadrul projectului pe care îl desfășurăm. Vă rugăm să 

răspundeți la următoarele întrebări referitoare la școala copilului dumneavoastră. Nu există răspunsuri 

corecte sau greșite. Dorim să aflăm informații cu privire la educația copilului dumneavoastră. Nu vă vom 

solicita numele. Rezultatele ne vor ajuta în efortul de a ne descurca mai bine. Vă mulțumim pentru timpul 

și ajutorul acordat. 

PARTICIPAREA PĂRINTELUI 

Pe parcursul anului școlar trecut, 

v-ați întâlnit cu profesorul(oara)/ învățătorul(oarea) 
copilului dvs.? 

Da Nu 

v-ați întâlnit cu profesorul(oara) de limbă engleză (ESL) 
a copilului dvs.? 

Da Nu 

ați participat la orice activități pentru părinți la școală? Da Nu 

   

v-ați ajutat copilul cu temele? Da Nu 

ați citit acasă împreună cu copilul dvs.?  Da Nu 

 

SATISFACȚIA CU SERVCIILE OFERITE ACTUAL 

Există un traducător(oare) disponibil(ă) la școala copilul dvs.                     Da                  Nu 
atunci când este necesar? 

 Citiți afirmațiile de mai jos: 
Nu sunt 
deloc de 

acord 

Nu sunt  
de acord 

 

Sunt de 
acord 

 

Sunt 
complet 
de acord 

 
Nu știu 

 
 

Simt că sunt binevenit(ă) la școala 
copilului meu. 

     

Mă simt în largul meu în calitate de 
părinte la activitățiile școlii. 

     

Activitățile de la școala copilului meu mă 
ajută în calitate de părinte al unui copil 
străin (ESL). 

     

Știu despre ce învață copilul meu la școală.      

Copilul meu primește ajutor suplimentar 
atunci când îl necesită. 

     

 

Evaluați următoarele programe de la școala copilului dvs.: 

 Slab 
 

Așa și așa 
 

Bun 
 

Foarte 
bun 

Nu știu 

Programul de citit      

Programul de matematică      



Programul de limbă engleză      

INTERES  

Ați dori să aflați despre aceste programe care se desfășoară la școala copilului dvs.? 

 Nu mă 
interesează 

deloc 

Mă 
interesează 

oarecum 

Mă 
interesează 

 

Mă 
interesează 
foarte mult 

Scopul programului de limbă engleză     

Despre ce învață copilul dvs. la școală     

Cum să vă ajutați copilul cu temele     

 

 

Încercuiți-vă răspunsul. Doriți să . . . 

participați ca vizitator la orele copilului dvs.?   Yes No 

veniți la școală pentru o ședință pentru a afla mai multe informații 
despre programele oferite la școală? 

Yes No 

vă oferiți ca voluntar(ă) în clasă? Yes No 

participați în cadrul unui comitet de organizare format din părinți? Yes No 

discutați cu alți părinți despre școală? Yes No 

participați la evenimente sociale, spectacole sau festivități? Yes No 

participați în cadrul unor activități educaționale? Yes No 

participați la excursii organizate în cadrul școlii? Yes No 

vă ajutați copilul cu temele acasă?  Yes No 

citiți împreună cu copilul dvs. acasă? Yes No 

       

Pentru a vă ajuta să participați la activitățile pentru părinți, aveți nevoie de? (Bifați toate variantele care 

se aplică.) 

 Orarul activităților de seară 

 Servicii bonă la locul desfășurării 

 O persoană care să vă însoțească 

 Transport 

 Un interpret/translator 

 Altele: ____________________ 
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