
Chestionar pentru părinţi: 

 

Va rog, citiţi întrebările cu atenţie, şi bifaţi cu X în căsuţa cu varianta care se aplică cel mai 
mult situaţiei dumneavoastră. 

 

1. Care este relaţia dumneavoastră cu copilul? 

 

Sunt mama □     

Sunt tatăl □     

Sunt bunica □     

Sunt bunicul □     

Alta relaţie □     

       

  Total Intr-o mai Nici acord Uşor de Total de 
  dezacord mică nici acord acord 

   măsura dezacord   

   dezacord    

Este necesar sa foloseşti      

agresivitatea pentru a      

menţine ordinea publică      

Dacă în urma utilizării      

agresivităţii rezultatul      

obţinut este în favoarea      

ta, atunci utilizarea       

agresivităţii este bună      

Agresivităţii trebuie să-i      

răspunzi cu agresivitate      

Indiferent ce ţi se       

întâmplă  nu trebuie să      

recurgi la agresivitate      

pentru aţi rezolva       

problemele       

Sunt probleme pe care      

poţi să le rezolvi cu      

discuţii si înţelegere,      

argumentare, altele în      

care este nevoie în mod      

necesar de agresivitate      

Sunt multe cazuri, care      

nu pot fi rezolvate nici      

de lege nici de       

agresivitate       

Îmi arat clar aprecierea      

când copilul meu face      

ceva pentru mine       

sunt multe conflicte      

între copilul meu şi      

mine pe care nu le pot      

rezolva       



 
 
 

Adeseori sunt 

nemulţumita de copilul 

meu  
Eu sunt foarte mândra 

de copilul meu  
Nu am chef să ascult 

ceea ce a făcut copilul 

meu  
Copilul meu ascultă 

când îi explic ceva  
Când îmi petrec întreaga 

zi cu copilul meu, mă 

enervez deseori şi nu am 

răbdare să îi răspund 

întotdeauna frumos  
Îmi laud, complimentez 

copilul atunci când a 

făcut ceva bun  
Îmi fac timp sa-mi 

ascult copilul meu 
 

Când eu şi copilul meu 

avem păreri diferite, îmi 

impun punctul de vedere 

şi îl fac să înţeleagă că 

părinţi ştiu ce este mai 

bine pentru el  
Nu accept să fiu criticat 

/ă de către copilul meu , 

este un semn de 

impoliteţe  
Copilul meu are într- 

adevar încredere în 

mine  
Copilul meu nu respectă 

aproape deloc regulile 

impuse acasă 
 

Eu decid cu care prieten 

poate să se vadă copilul 

meu  
Mai degrabă mă sprijin 

pe mine în rezolvarea  
problemelor de familie 

decât pe alţi  
Sunt mai responsabil /ă 

şi îmi fac treaba mai 

bine decât ceilalţi 
 

Mă deranjează când alţi 

oameni sunt mai buni 

decât mine 



 

  
 

Fericirea mea depinde 

foarte mult de fericirea 

celor din jurul meu  
De obicei îmi sacrific 

interesul propriu in 

favoarea altora  
Părinţii si copii trebuie 

să stea împreuna cât de 

mult posibil 
 

Este de datoria mea să 

am grijă de familia mea, 

chiar daca trebuie să 

sacrific cea ce doresc eu  
 

 

 Total Intr-o mai Nici acord Uşor de Total de 

 dezacord mică nici acord acord 

  măsura dezacord   

  dezacord    

Mă bizui pe mine în      

marea majoritate a      

timpului, rareori mă      

bizui pe alţii      

îmi face plăcere să      

muncesc în situaţii      

care implica      

competiţia      

Starea de bine  a      

colaboratorilor mei      

este importantă      

pentru mine      

De obicei îmi      

sacrific propriul      

interes in favoarea      

celorlalţi      

Este important      

pentru mine să      

menţin armonia în      

grupul meu      

Fără competiţie nu      

este posibil să ai o      

societate bună      
      

Pentru mine      

plăcerea o reprezintă      

petrecerea timpului      

cu alţii      

Copii ar trebui să fie      

învăţaţi să pună      

datoria în faţa      

plăcerii      



 
 
 

Membrii familiei ar 

trebui sa rămână 

uniţi indiferent ce 

sacrificii sunt cerute  
Când altă persoană 

face lucruri mai bine 

decât mine, devin 

tensionat şi enervat 

/ă  
Mă simt bine când 

cooperez cu alţii 



 


