
CHESTIONAR DE SATISFACȚIE
PENTRU PĂRINȚI

privind activitățile de învățare online

Stimați părinți,

Pentru îmbunătățirea calității învățării online/la distanță, vă invităm să vă exprimați opinia,
răspunzând la întrebările de mai jos. Răspunsurile se află sub protecția anonimatului, iar
datele  rămân confidenţiale. Vă mulţumim pentru participare și implicare!

1. Pe perioada suspendări cursurilor, copilul dumneavoastră a participat la activităţi
de învățare online, iniţiate profesor/antrenor?

a. Da (la toate despre care a fostinformat)
b. Da,parțial(nuaavutmereuacceslaInternet/calculator/smartphone/tabletă) c.
Nu (nu a fostinteresat)
d. Nu (altemotive)

2. Care credeți că sunt particularitățile învățării online pentru elevi? (alegeți
răspunsurile potrivite pentru dumneavoastră)?

a. Activitățile de învățare online permit flexibilizarea timpului și a ritmului de lucru
pentru fiecare elev.

b. Eleviiparticipăcumaimultinteresșiplăcerelaactivitățiledeînvățareonline c.
Activitățiile de învățare online sunt discriminatorii, deoarece nu toți elevii dețin
tehnologia necesară.
d. Activitățiile de învățare online îi responsabilizează pe elevi în legătură cu propria

învățare.
e. Copilul meu nu participă la activtățile de învățare online

3. Ați fost consiliat de profesor/antrenor cu privire la organizarea timpului dedicat
învățării online pentru copilul dumneavoastră?
a. Da
b. Nu

4. În cazul în care copilul dumneavoastră s-ar simțit trist sau necăjit ar avea
posbilitatea să apeleze la sprijinul consilierului/psihologuluișcolar online?
a.Da
b.În mare măsură,da
c. Nu

5.Cum apreciați volumul sarcinilor de lucru primiteonline?
a. foartemare
b. mare
c. suficient
d. mic

6.Cum apreciaţi calitatea sarcinilor de lucru primiteonline?



a. atractive, utile,corespunzătoare
b. neatractive, inutile,necorespunzătoare
c. nuştiu

7.În care dintre situațiile de mai jos se află familia dumneavoastră, referitor la
resursele tehnologice necesare activității de învățare online a copilului/copiilor d
voastră?
a. Familia noastră dispune de condiţiile necesare desfăşurării activităţii de învăţare

online
b. Familia noastră nu dispune de condițiile necesare desfășurării activității de învățare

online
c. Familia are insuficiente resurse tehnologice necesare tuturor membrilor familiei,

pentru activitățile online

8.Cum aţi sprijinit buna desfășurare a activităților școlareonline?

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

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

9. Ce sugestii puteți oferi pentru creșterea calităţii procesului educativ desfăşurat
online.

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

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

10.Considerați că, după reîntoarcerea la club, ar fi util ca învățarea online să rămână
posibilă în anumite situații?

a. Da b.Nu

11. Ce disciplina sportiva practica copilul dvs ?

Ο Atletism;
Ο Sah;
Ο Tenis de masa ;
Ο Fotbal;
Ο Handbal;
Ο Rugby.


