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Metodologie ancheta/analiza de nevoi
STRUCTURĂ

Scop şi obiective ale cercetării

Cercetarea are ca scop analizarea ofertei de activităţi extracurriculare şi extraşcolare
din unităţile de învăţământ preuniversitar românesc, din perspectiva relevanţei
acestora pentru învăţarea de-a lungul întregii vieţi şi a importanţei lor pentru
dezvoltarea competenţelor elevilor.
Principalele obiective pe care şi le propune cercetarea, pe baza colectării de
informaţii relevante, sunt următoarele:


identificarea tipurilor de activităţi extraşcolare implementate la nivelul şcolilor
româneşti şi a rolului acestora din perspectivă curriculară;



analizarea resurselor umane implicate în organizarea şi derularea activităţilor
extraşcolare,

din

perspectiva

suficienţei,

rolurilor

specifice,

a

nivelului

motivaţional;


identificarea dificultăţilor şcolilor în dezvoltarea ofertei de activităţi extraşcolare şi
a modalităţilor de depăşire a acestora.
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Metode şi instrumente de investigaţie

Demersul investigativ va utiliza o strategie combinată de cercetare, care îmbină atât
metode cantitative, cât şi metode calitative de investigaţie.
Setul de metode şi tehnici ce vor fi utilizate în vederea colectării informaţiilor este
următorul:


Analiza documentară

Prin această metodă vor fi studiate:
-

documente relevante la nivelul politicilor educaţionale europene (strategii în
domeniul învăţării de-a lungul întregii vieţi, recomandări ale forurilor europene,
exemple de succes privind implementarea diferitelro programe europene);

-

documente relevante la nivelul politicilor educaţionale naţionale (strategii în
domeniul educaţiei, legi şi alte reglementări legislative, exemple de proiecte şi
alte intervenţii de succes la nivel naţional, regional şi local);

-

studii şi rapoarte actuale elaborate în domeniul educaţiei, cu accent pe învăţarea
de-a lungul întregii vieţi, educaţia nonformală, rolul activităţilor extraşcolare.



Ancheta prin chestionar

Ancheta prin chestionar se va realiza la nivelul unor multiple categorii de actori, şi
anume:
-

personal din unităţile de învăţământ cu responsabilităţi în organizarea şi
derularea de activităţi extraşcolare (directori, consilieri educativi);

-

cadre didactice cu experienţă în domeniul derulării de activităţi extraşcolare;

-

personal de la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene cu responsabilităţi
specifice;

-

reprezentanţi din Ministerul Educaţiei Naţionale cu responsabilităţi în această
arie.
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Principalele informaţii solicitate prin intermediul chestionarului vor viza următoarele
aspecte:
-

tipuri de activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel de judeţ / şcoală;

-

nivelul la care sunt organizate activităţile extraşcolare;

-

obiective ale activităţilor extraşcolare;

-

resurse umane implicate în activităţile extraşcolare: categorii de participanţi,
iniţiatori; roluri specifice şi nivel de motivaţie; motivaţii privind participarea la
activităţi extraşcolare;

-

resurse materiale şi financiare alocate derulării de activităţi extraşcolare;

-

resurse de timp în activităţile extraşcolare: suficienţă, frecvenţă, relevanţă;

-

dificultăţi în procesul de colectare şi de transmitere a datelor;

-

aprecieri privind impactul activităţilor extraşcolare asupra vieţii şcolii, asupra
participanţilor: valorificarea activităţilor extraşcolare la nivelul evaluării elevilor;
valorizarea activităţilor extraşcolare de către diferite categorii de actori şcolari;

-

curriculumul la decizia şcolii şi activităţi la alegerea profesorului: opinii, aprecieri,
competenţe;

-

Şcoala altfel: puncte de vedere, aprecieri, exemple;

-

scurtă descriere a lotului de repondenţi: tipul unităţilor de învăţământ repondente;
distribuţia pe judeţe, medii de rezidenţă; distribuţia pe funcţii a persoanelor
repondente.

Chestionarul va fi aplicat în sistem online unităţilor cuprinse în eşantion, respectiv
actorilor de la acest nivel vizaţi de cercetare.


Ancheta prin interviu individual semistructurat

Ancheta prin interviu individual semistructurat va viza următoarele categorii:
reprezentanţi din Ministerul Educaţiei Naţionale cu responsabilităţi în aria activităţilor
extraşcolare; inspectori de specialitate de la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene.
Principalele informaţii solicitate prin intermediul interviului individual vor urmări în
special aprofundarea aspectelor urmărite prin chestionar, cu accent pe priorităţi ale
politicilor educaţionale şi dificultăţi la nivel naţional şi regional în promovarea
activităţilor extraşcolare în sistemul educaţional românesc:
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Populaţie investigată

Capitolul va conţine o scurtă descriere a lotului investigat; număr de contacte la care
va fi transmis chestionarul; număr de chestionare completate; tipul unităţilor de
învăţământ repondente; distribuţia pe judeţe, medii de rezidenţă; distribuţia pe funcţii
a persoanelor repondente, alte aspecte relevante.
Chestionarul va fi transmis către toate judeţele: cadre didactice cu sau fără funcţie de
conducere din instituţiile de învăţământ; personal didactic din instituţiile cu rol în
organizarea, monitorizarea activităţii didactice la nivelul judeţelor, din instituţiile
responsabile cu formarea continuă a cadrelor didactice, din instituţiile responsabile
cu activitatea extraşcolară.
Cadrele didactice vor fi atât din mediul urban, cât şi din mediul rural, din unităţi de
învăţământ de la toate nivelurile de studiu: preşcolar, primar, gimnazial, liceal.

Posibile limite


Pondere redusă a repondenţilor



O distribuţie neechilibrată pe tipuri de unităţi de învăţământ
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STRUCTURĂ
raport privind oferta de activităţi extraşcolare
în sistemul de învăţământ românesc
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STRUCTURĂ

Introducere
-

câteva date despre proiect

1. Context
o Rolul actual al şcolii: aşteptări diferite ale elevilor, noi modele şi surse de
învăţare, valorificarea educaţiei nonformale şi informale, noi solicitări ale
părinţilor etc.
o Oferta educaţională a şcolii româneşti – între tradiţie şi flexibilitate:
curriculumul la decizia şcolii; activităţile la alegerea profesorului; activităţile
extraşcolare şi extracurriculare (programele anuale ale ISJurilor/şcolilor);
programul ”Şcoala altfel”/”Să ştii mai multe, să fii mai bun”
o Referinţe la reglementări legislative: Legea educaţiei, ordine de ministru etc.)

2. Aspecte metodologice
o Obiective ale cercetării
o Metode utilizate: ancheta prin chestionar administrat online, analiza de
documente; interviu individual
o Populaţie investigată (scurtă descriere a lotului investigat; număr de contacte
la care a fost transmis chestionarul; număr de chestionare completate; tipul
unităţilor de învăţământ repondente; distribuţia pe judeţe, medii de rezidenţă;
distribuţia pe funcţii a persoanelor repondente)
o Limite ale cercetării
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3. Experienţe şi bune practici privind activităţile extraşcolare
3.1.

Tipuri şi exemple de activităţi extraşcolare
o (I1) tipurile de activităţi extraşcolare derulate
o (I1) frecvenţa organizării de activităţi extraşcolare
o (I2) exemple concrete

3.2.

Obiective şi roluri ale activităţilor extraşcolare
o Câte ceva despre rolul general al activităţilor extraşcolare, din
pespectiva valorizării educaţiei nonformale (poate şi unele referiri la
metodologiile în domeniu aferente Legii educaţiei)
o (I3) obiective ale activităţilor extraşcolare derulate în şcoli
o (I11) valorificarea participării la activităţile extraşcolare la nivelul
evaluării curente a elevilor
o (I12) niveluri ale valorizării activităţilor extraşcolare de către actorii
şcolari

3.3.

Participare şi motivaţii privind activităţile extraşcolare
o (I1) categorii de participanţi la activităţile extraşcolare
o (I6) nivelul la care sunt organizate activităţile extraşcolare
o (I10) sprijin în organizarea activităţilor extraşcolare
o (I13) niveluri ale motivaţiei diferitelor categorii de actori şcolari pentru
participare
o (I14) cauze ale motivării / demotivării

3.4.

Resurse alocate pentru activităţile extraşcolare
o Câteva referinţe la resursa timp în educaţie; (I5) bugete de timp alocate
pentru activităţile extraşcolare
o Câteva referinţe la costurile activităţilor extraşcolare; (I8) surse de
finanţare a activităţilor extraşcolare

3.5.

Aspecte privind organizarea activităţilor extraşcolare
o (I7) iniţiatori ai activităţilor extraşcolare
o (I9) rolul repondenţilor în organizarea activităţilor extraşcolare
o (I15) dificultăţi privind organizarea activităţilor extraşcolare
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4. Modalităţi de flexibilizare a ofertei curriculare la nivelul şcolii: opinii,
aprecieri, competenţe
-

(I16) aprecieri privind curriculumul la decizia şcolii şi activităţile la alegerea
profesorului (după caz, analizate împreună sau separat)

-

(I17) aprecieri generale privind „Şcoala altfel”; (I18) avantaje, dezavantaje,

-

(I18) dificultăţi privind organizarea de activităţi în programul „Şcoala altfel”

Concluzii
-

Starea de fapt – aprecieri generale

-

Importanţă

-

Nevoi viitoare
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STRUCTURĂ PRIVIND SINTETIZAREA
DATELOR CALITATIVE
(din interviurile de grup
cu cadre didactice / din interviurile individuale cu
inspectorii şcolari)
Judeţ: ...........................................
Data: .......................................

Context:


Participanţi (număr, funcţii didactice, experienţă didactică şi/sau de formator
etc.)



Data şi locul derulării activităţii



Alte aspecte specifice

Atitudini privind educaţia permanentă


Atitudini ale participanţilor la focus grup privind învăţarea de-a lungul întregii
vieţi



Aprecieri ale participanţilor privind interesul şi deschiderea actorilor şcolari faţă
de problematica învăţării de-a lungul întregii vieţi



Aprecieri ale participanţilor privind importanţa activităţilor extraşcolare

Experienţe şi bune practici privind educaţia permanentă / activităţi extraşcolare


Stabilirea planului anual al activităţilor extraşcolare la nivelul unităţilor de
învăţământ



Tipuri de activităţi desfăşurate de către participanţii la focus grup



Categorii de grupuri ţintă ale activităţilor. Motivaţii privind participarea la
aceste activităţi



Aspecte organizatorice
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Rezultate ale activităţilor



Impactul intervenţiilor asupra participanţilor



Bariere şi dificultăţi în organizarea acestor activităţi



”Şcoala altfel”: experienţe de succes, avantaje şi dezavantaje

Statutul facilitatorului
Opinii ale participanţilor la focus grup privind următoarele aspecte:


Este facilitatorul pentru învăţarea permanentă o persoană necesară într-o
şcoală?



Ce responsabilităţi trebuie să aibă?



Ce competenţe trebuie să aibă?



Ce formare iniţială/continuă trebuie să aibă?



Ce activităţi poate să deruleze /să coordoneze la nivelul unei şcoli?



Alte aspecte (finanţare, colaborarea cu celelalte cadre didactice etc.)
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