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Bifați răspunsul corect, în opinia dumneavoastră: 

1. Copilul meu merge la școală pentru  că: 

a) școala are un rol important în dezvoltarea personală, emoțională și profesională; 

b) școala îi oferă sprijin financiar; 

c) trebuie să aibă o minimă educație; 

d) așa vrea el. 

2. Țineți legătura cu școala pentru a afla situația școlară a copilului dvs ? Dacă da, 

menționați cum, în tabelul de mai jos: 

Modalitatea de comunicare cu 

școala 

Anual Semestrial  Lunar  Săptămânal  

Prin telefon     

Merg la școală     

 

3. V-ați implicat în activități școlare, extrașcolare la care a participat copilul 

dumneavoastră? Dacă da, menționați numărul activităților la care ați participat. 

 

         DA           NU 

  

 

4. Întrebați zilnic pe copilul dumneavoastră ce a făcut la școală? 

a) întotdeauna ;      b ) de cele mai multe ori;    c ) uneori; d) niciodată. 

5. Sunteți mulțumit de situația școlară a copilului dumneavoastră? 

a) foarte mulțumit;  b) mulțumit;   c) nemulțumit. 

    6) Cum considerați că ați putea dumneavoastră să vă ajutați propriul copil pentru a avea 

rezultate mai bune la școală? 

            a) să-l ajut să învețe, la teme; 

             b) să petrec mult mai mult timp cu el; 

             c) să-l stimulez cu mici atenții; 

             d) să am o mai bună comunicare cu școala; 

             e) altfel, de exemplu...................................... 

             f) încă nu știu. 
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7. Ce considerați că  ar trebui să se schimbe în viața școlară a copilului dumneavoastră 

pentru a avea rezultate mai bune la școală? 

 a) programa școlară să fie mai puțin încărcată; 

 b)  profesorii să predea la nivelul clasei, să înțeleagă mult mai ușor; 

c) baza materială a școlii modernă; 

d) profesori mult mai deschiși la nevoile copiilor; 

f) evaluarea profesorilor să fie corectă, obiectivă; 

g) pregătire suplimentară în școală la materiile de examen; 

h) sprijin/recompense financiare mai mari 

i) altele, de exemplu……………………………………… 

     j) nu știu. 

8.  Sunteți preocupat de viitorul copilului dumneavoastră? 

    a) foarte preocupat și-l sprijin în alegerile lui; 

     b) preocupat dar nu știu cum pot să-l ajut; 

     c) nu am timp să mă ocup de el, deocamdată; 

      d) nu sunt preocupat, știu că va găsi el o modalitate să se descurce. 

9. Cunoașteți aspirațiile copilului dumneavoastră în ceea ce privește cariera profesională, 

viitorul, în general?  

      a) sigur că da, discutăm des despre asta; 

      b) am încă neclare aspirațiile lui pentru că nu dorește să comunicăm deschis; 

     c) nu am avut timp să discut cu el despre asta. 

10. Cunoașteți vreun hobby al copilului dumneavoastră? Dacă da, menționați unul dintre 

ele în tabelul de mai jos (în coloana în care apare ,,da” ). Dacă nu, bifați doar: 

DA NU 

  

 

Vă mulțumim! 
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