
                                         Chestionar pentru cunoașterea copilului 

Numele și prenumele preșcolarului: .............................................................. 

Stimați părinți,  

Acest chestionar ne ajută să cunoaștem mai bine copilul dumneavoastră ȋntr-un timp 

cât mai scurt. Tocmai pentru a construi  ȋmpreună un autentic parteneriat 

educațional și pentru veni  ȋn sprijinul activității noastre, vă rugăm să răspundeți sincer la următoarele 

ȋntrebări: 

1. Ȋn copilăria dumneavoastră, cât de des a-ţi perceput viaţa în familie ca un „câmp de luptă” între 

părinţi? 

1) niciodată;    

2) s-a întâmplat o dată sau de câteva ori;    

3) ce mult o dată sau de două ori pe an;    

4) cel mult o dată sau de două ori pe săptămână;    

5) aproape în fiecare zi.  

 

2. Ȋn copilăria dumneavoastră, cât de des v-au învinovăţit părinţii pentru proasta lor dispoziţie? 

1) niciodată;    

2) s-a întâmplat o dată sau de câteva ori;    

3) ce mult o dată sau de două ori pe an;    

4) cel mult o dată sau de două ori pe săptămână;    

5) aproape în fiecare zi.  

 

3. Cât de des aveţi tendinţa să vă autocriticaţi? 

1) niciodată;    

2) s-a întâmplat o dată sau de câteva ori;    

3) ce mult o dată sau de două ori pe an;    

4) cel mult o dată sau de două ori pe săptămână;    

5) aproape în fiecare zi. 

 

4. Cât de des vă înfurie anumite comportamente ale copilului dumneavoastră? 

1) niciodată;    

2) s-a întâmplat o dată sau de două ori;    

3) ce mult o dată sau de două ori pe săptămână;    

4) cel mult o dată sau de două ori pe săptămână;    

5) aproape în fiecare zi.  

5. Cât de des vă îngrijorează problemele de sănătate ale copilului dumneavoastră?  

1) niciodată;    

2) s-a întâmplat o dată sau de două ori;    

3) ce mult o dată sau de două ori pe săptămână;    

4) cel mult o dată sau de două ori pe săptămână;    

5) aproape în fiecare zi.  

6. Cât de des vă copleşesc emoţiile puternice pe care le trăieşte copilul dumneavoastră?  

1) niciodată;    

2) s-a întâmplat o dată sau de două ori;    

3) ce mult o dată sau de două ori pe săptămână;    

4) cel mult o dată sau de două ori pe săptămână;    

5) aproape în fiecare zi.  

 

 



 

7. Cât de des vă exprimaţi sentimentele de dragoste faţă de copilul dumneavoastră?  

1) niciodată;    

2) s-a întâmplat o dată sau de două ori;    

3) ce mult o dată sau de două ori pe săptămână;    

4) cel mult o dată sau de două ori pe săptămână;    

5) aproape în fiecare zi.  

 

8. Cât de des aţi lăsat copilul să adoarmă plângând? 

1) niciodată;    

2) s-a întâmplat o dată sau de două ori;    

3) ce mult o dată sau de două ori pe lună;    

4) cel mult o dată sau de două ori pe săptămână;    

5) aproape în fiecare zi. 

 

9. Cât de des aveţi tendinţa să ignoraţi copilul atunci când acesta este furios? 

1) niciodată;    

2) s-a întâmplat o dată sau de două ori;    

3) ce mult o dată sau de două ori pe lună;    

4) cel mult o dată sau de două ori pe săptămână;    

5) aproape în fiecare zi. 

 

10. Cât de des plecaţi la serviciu pe furiş ca să nu plângă copilul? 

1) niciodată;    

2) s-a întâmplat o dată sau de două ori;    

3) ce mult o dată sau de două ori pe lună;    

4) cel mult o dată sau de două ori pe săptămână;    

5) aproape în fiecare zi. 

 

11. Cât de des aţi considerat că a fi părinte înseamnă să îndeplineşti anumite sarcini şi să rezolvi 

anumite probleme? 

1) niciodată;    

2) s-a întâmplat o dată sau de două ori;    

3) ce mult o dată sau de două ori pe lună;    

4) cel mult o dată sau de două ori pe săptămână;    

5) aproape în fiecare zi. 

 

12. Ce anume consideraţi că este cel mai important lucru în educaţia copilului dumneavoastră? 

1) ordinea, programul zilnic şi rutinele care îl fac pe copil să se simtă în siguranţă; 

2) disponibilitatea dumneavoastră faţă de nevoile copilului 

  

13. Cât de greu v-a fost să creşteţi copilul în primii trei ani ai săi de viaţă? 

1) a fost foarte uşor;    

2) a fost uşor;    

3) nu a fost nici greu, dar nici uşor;    

4) a fost destul de greu;    

5) a fost foarte greu. 

 

14. Cât de mult sprijin aţi primit din partea altor membri ai familie în efortul dumneavoastră de a 

creşte şi educa copilul? 

1) nu am primit sprijin aproape deloc;    

2) am primit puţin sprijin; 



3) am primit sprijin ocazional; 

4) am primit mult sprijin;    

5) am primit sprijin aproape întotdeauna. 

    

15. Cum ȋși exprimă copilul dv. bucuria? 

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

16. Cum ȋși exprimă copilul dv. supărarea? 

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

17. Care este comportamentul copilul dv. atunci când trebuie să respecte anumite reguli și limite? 

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

18. Care este activitatea preferată a copilului dv.? 

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

19. Ce anume ȋl sperie cel mai mult pe copilul dv.? 

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

20. Atunci când adoarme sau cand mănâncă există anumite obiceiuri pe care le are copilul dv. (suge 

degetul, se joaca cu lingura sau cu mâncarea etc.)? 

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

21. Care sunt activitățile pe care le faceți cel mai des ȋmpreună cu copilul dv.? 

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

22. Care este comportamentul dv. atunci când copilul nu respectă regulile stabilite ȋn familie? 

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

23. Care este comportamentul dv. atunci când copilul are o reușită personală (spre exemplu reușește 

pentru prima dată să se ȋmbrace cu tricoul)? 

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

24. Care sunt valorile familiei dv. pe care doriți să le transmiteți mai departe copilului dv.? 

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

25. Ce anume credeți că ar trebui să ȋnvețe copilul dv. la grădiniță? 

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


