Nr. subiect.: ______/________/_________*

CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI: DISCIPLINA ŞI PEDEAPSA ÎN FAMILIE
Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări gândindu-vă la copilul care v-a adus acest chestionar.

1.

Genul copilului


masculin



feminin

2. Data naşterii a copilului zi: ……………. luna:.................... an:................
3. Vârsta copilului (în ani împliniţi): __________
4. Care este rangul copilului în cadrul familiei (ţinând cont de poziţia actuală în rândul
copiilor) (vă rugăm să bifaţi tot ce se potriveşte):
 Singurul copil
 Primul copil
 Mijlociul
 Ultimul copil
 Gemeni
 Nu este copilul meu biologic
5. Care este relaţia dvs. vizavi de copil? (vă rugăm să bifaţi NUMAI O posibilitate)
dacă sunteţi femeie,alegeţi din coloana de mai jos:
dacă sunteţi bărbat, alegeţi din coloana
de mai jos:
 Mamă
 Tată
 Mamă vitregă
 Tată vitreg
 Mamă adoptivă/asistent maternal
Tată adoptiv/asistent maternal
 Soră
 Frate
 Bunică
 Bunic
 Altă rudă (mătuşă, verişoară)
 Altă rudă (unchi, verişor)
 Alta. Care?_______________
 Alta. Care?_________

5.1. Cine mai trăieşte în aceeaşi casă cu copilul (pe baza relaţiei pe care o au cu copilul? (vă
rugăm să bifaţi tot ce se potriveşte, în amândouă coloanele)

 Tata
Mama
 Tatăl vitreg (soţul mamei)
 Mamă vitregă (soţia tatălui)
 Părinte social/asistent maternal
 Părinte social/Asistent maternal
 Partenerul mamei
 Partenera tatălui
 Bunicul
 Bunica
 Fraţi (vârsta lor: ___ ___ ___ ___)
 Soră(surori) (vârsta lor: ___ ___ ___ ___)
 Altă rudă(e). Cine? _________________________________________________________________
 Alte persoane care nu sunt rude. Cine? ______________________________________________________

6. În afara de dvs., mai există un alt părinte sau adult care are grijă de copil în mod frecvent ?



Da
Nu  săriţi la întrebarea 7.1.

*

Dacă primiţi două chestionare de acest tip de la doi dintre copii dumneavoastră şi doriţi să completaţi doar unul dintre ele vă
rugăm să notaţi „nr. subiect” de pe chestionarul pe care nu îl veţi completa pe acest chestionar.
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7. Dacă da, care este relaţia acestuia cu copilul?( vă rugăm să bifaţi NUMAI o variantă)
Dacă această persoană este un bărbat,
alegeţi din coloana de mai jos:

Dacă această persoană este femeie,
alegeţi din coloana de mai jos:









Mamă
Mamă vitregă
Părinte social/asistent maternal
Soră
Bunică
Altă rudă (mătuşă, verişoară)
Alta. Care?_____________

 Tată
 Tată vitreg
 Părinte social/asistent maternal
 Frate
 Bunic
 Altă rudă (unchi, verişor)
 Alta. Care?____________

Toţi adulţii/părinţii utilizează anumite metode pentru a-şi educa copilul şi pentru a corecta anumite
comportamente problematice. Veţi citi în continuare diferite metode şi vă rugăm să bifaţi cât de des
dumneavoastră (sau după caz partenerul dumneavoastră, adultul care-l îngrijeşte pe copil) le-aţi utilizat în
ultimul an pentru copilul care v-a adus chestionarul.
Vă rugăm să bifaţi în primul rând (rândul alb) pentru a arăta dacă dvs, aţi utilizat metoda respectivă cu copilul
care a adus chestionarul. Dacă aţi utilizat-o în cursul anului trecut (deci în ultimele 12 luni) bifaţi una dintre căsuţe
pentru a arăta de câte ori aţi utilizat-o: 1-2 ori (o dată sau două ori); 3-5 ori (câteva ori într-un an); 6-12 ori (lunar
sau în fiecare două luni); 13-50 ori (de câteva ori pe lună); mai mult de 50 ori (o dată pe săptămână sau mai
des). Dacă dvs nu aţi utilizat metoda în ultimul an, dar aţi utilizat-o înainte indicaţi-ne, bifând căsuţa: Nu în
ultimul an,dar s-a întâmplat înainte. Dacă dvs niciodată nu aţi utilizat-o bifaţi, vă rog căsuţa ”niciodată în viaţa
mea” .
Vă rugăm să bifaţi căsuţele din rândul al doilea (rândul gri) pentru a arăta dacă soţul/partenerul dvs sau altă
persoană care are grijă de copil a utilizat metoda respectivă cu copil în anul trecut sau înainte.

7.1. Ce-a de-a doua persoană (celălalt părinte/adult) pentru care voi completa întrebările de la
8 la 39 este:
 Celălalt părinte al copilului
 Soţul meu/partenerul meu, care nu este părintele natural al copilului
 Persoana despre care am declarat la întrebarea nr. 7 că îl îngrijeşte în mod frecvent pe copil
 Altă persoană; cine?___________________________________________________
 Nu este nici o altă persoană în interacţiune regulată cu copilul; voi răspunde doar în numele
meu

S-a întâmplat de-a lungul
ultimului an sau înainte:

EU –părintele
care
completează

1-2

În ultimul an (ultimele 12 luni)
3-5
6-12
13-50

> 50

Nu în
ultimul an, Niciodată
Nu doresc
în viaţa
dar s-a
CELĂLALT - O dată- Câteva ori Lunar sau Câteva ori O dată pe
să răspund
mea
două ori
la două
săpt. sau întâmplat
altă persoană
pe an
pe lună
înainte
pe an
luni
mai des
care îngrijeşte
copilul

8.

I-aţi explicat ceea ce este
greşit?

8.1. I-aţi dat o recompensă
pentru comportamentul
bun?
9. I-aţi spus să înceapă sau să
înceteze să facă ceva (ex.
să înceapă temele, să
înceteze să se mai uite la
TV)?

































CELĂLALT

















EU

















CELĂLALT

















EU
CELĂLALT
EU
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S-a întâmplat de-a lungul
ultimului an sau înainte:

EU –părintele
care
completează

1-2

În ultimul an (ultimele 12 luni)
3-5
6-12
13-50

> 50

Nu în
ultimul an, Niciodată
Nu doresc
dar s-a
în viaţa
CELĂLALT - O dată- Câteva ori Lunar sau Câteva ori O dată pe
să răspund
mea
două ori
la două
săpt. sau întâmplat
altă persoană
pe an
pe lună
înainte
pe an
luni
mai des
care îngrijeşte
copilul

10a. L-aţi prins de haine sau
de anumite părţi ale
corpului şi l-aţi
scuturat/zgâlţâit?
11. L-aţi lovit peste fund cu
un băţ, mătură, nuia sau
cureaua?
12. L-aţi lovit altundeva (nu
peste fund) cu un obiect
ca un băţ, mătură, nuia sau
cureaua ?
13. I-aţi dat altceva de făcut
pentru a-i distrage atenţia
(ex. i-aţi spus să facă
altceva în loc să se uite la
TV)?
14a. L-aţi tras de ureche tare?

EU

















CELĂLALT

















EU

















CELĂLALT

















EU

















CELĂLALT

















EU

















CELĂLALT

















EU

















































































CELĂLALT

















EU

















CELĂLALT

















EU

































CELĂLALT

















EU

















CELĂLALT

















EU

















CELĂLALT

















CELĂLALT

15. L-aţi lovit peste cap cu
pumnul sau dosul palmei?
16. L-aţi tras de păr?

EU
CELĂLALT
EU
CELĂLALT

17a. L-aţi ameninţat că o să-l
abandonaţi?
18a. Aţi ţipat, strigat la el
foarte tare şi agresiv?
19. L-aţi ameninţat cu baubau, spirite rele, oameni
răi?
20a. L-aţi împins, l-aţi lovit cu
piciorul?
21. I-aţi pus piper, boia de ardei
iute sau alte condimente pe
limbă pentru a-i provoca
durere?
22.a. L-aţi forţat să stea într-o
poziţie dureroasă sau
umilitoare pentru a-l
pedepsi?
22.1. I-aţi citit jurnalul, smsurile sau emailurile fără
permisiunea lui ?

EU
CELĂLALT
EU

CELĂLALT
EU
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S-a întâmplat de-a lungul
ultimului an sau înainte:

EU –părintele
care
completează

1-2

În ultimul an (ultimele 12 luni)
3-5
6-12
13-50

> 50

Nu în
ultimul an, Niciodată
Nu doresc
dar s-a
în viaţa
CELĂLALT - O dată- Câteva ori Lunar sau Câteva ori O dată pe
să răspund
mea
două ori
la două
săpt. sau întâmplat
altă persoană
pe an
pe lună
înainte
pe an
luni
mai des
care îngrijeşte
copilul

22.2. I-aţi umblat în geantă,
sertar, buzunar etc. fără
permisiunea lui?
23. L-aţi înjurat?

EU

















CELĂLALT

















EU









































EU

















CELĂLALT

















EU

















































CELĂLALT

















EU

















































CELĂLALT

















EU

































































CELĂLALT

















EU

















CELĂLALT

















EU

















CELĂLALT

















CELĂLALT

24. L-aţi lovit cu palma peste
fund?
25a.

L-aţi sufocat (l-aţi
împiedicat să respire cu perna sau
palma) sau l-aţi strâns de gât cu

mâna sau altceva?
26a.

L-aţi ameninţat că îl veţi
da afară din casă?

27. L-aţi dat afară din casă?

EU
CELĂLALT

CELĂLALT
EU
CELĂLALT

28a. I-aţi reţinut banii de
buzunar sau l-aţi deprivat de
privilegii?
28b. I-aţi interzis ceva ce-i
place?
28c. I-aţi interzis să iasă afară?

EU

CELĂLALT
EU
CELĂLALT

29. L-aţi insultat prin
adresarea de cuvinte
urâte, porecle (ex. prost,
leneş)?
30a. L-aţi ciupit tare?

EU

CELĂLALT

31a.

L-aţi plesnit?

EU
CELĂLALT

32. Aţi refuzat să-i vorbiţi, laţi ignorat?
32.1. L-aţi blamat pentru
proasta dispoziţie?
33.1. I-aţi spus că v-aţi fi dorit
ca el/ea să fie mort sau să
nu se fi născut niciodată?
34a. L-aţi ameninţat că-l veţi
răni sau chiar ucide?

EU
CELĂLALT
EU
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S-a întâmplat de-a lungul
ultimului an sau înainte:

EU –părintele
care
completează

1-2

În ultimul an (ultimele 12 luni)
3-5
6-12
13-50

> 50

Nu în
ultimul an, Niciodată
Nu doresc
dar s-a
în viaţa
CELĂLALT - O dată- Câteva ori Lunar sau Câteva ori O dată pe
să răspund
mea
două ori
la două
săpt. sau întâmplat
altă persoană
pe an
pe lună
înainte
pe an
luni
mai des
care îngrijeşte
copilul

35a.
36.

L-aţi ars sau opărit în
mod intenţionat?
L-aţi lovit în mod repetat
cu mâna, pumnul sau cu
un obiect?

37. L-aţi ameninţat cu un cuţit
sau cu o armă ?
38a. L-aţi închis într-o cameră
întunecată sau într-un
spaţiu întunecat ?
38.1. L-aţi legat de ceva cu o
sfoară sau cu lanţuri ?
38.2. L-aţi comparat cu alţi
copii într-un mod umilitor
?
39a. L-aţi ruşinat sau stânjenit
în mod intenţionat în faţa
altora, ca să se simtă prost
şi umilit?

































CELĂLALT

















EU

































CELĂLALT

















EU

































CELĂLALT

















EU

















CELĂLALT

















EU
CELĂLALT
EU

CELĂLALT
EU

CELĂLALT
EU

S-a întâmplat ca în ultimul an copilul dvs. să nu fi primit îngrijiri medicale de fiecare dată
când a avut nevoie? (de ex. nu a fost examinat de medic când a fost bolnav sau rănit, nu a primit tratamentul

40.

medical necesar)
În ultimul an (ultimele 12 luni)
1-2
3-5
6-12
13-50
> 50
Nu în ultimul ani, dar
O dată-două ori Câteva ori pe Lunar sau la Câteva ori pe O dată pe săpt. s-a întâmplat înainte
pe an
an
două luni
lună
sau mai des











Niciodată
în viaţa
mea

Nu doresc să
răspund







Doriţi să spuneţi mai multe?

41. S-a întâmplat ca în ultimul an copilul dvs., drept pedeapsă, să nu fi primit hrană, apă de
fiecare dată când a avut nevoie şi cât a avut nevoie?
1-2

În ultimul an (ultimele 12 luni)
3-5
6-12
13-50

O dată-două ori
Lunar sau la
Câteva ori pe an
pe an
două luni







> 50

Câteva ori pe
lună

O dată pe săpt.
sau mai des





Doriţi să spuneţi mai multe?
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Nu în ultimul ani, dar
s-a întâmplat înainte

Niciodată
în viaţa
mea

Nu doresc să
răspund







41. 1. S-a întâmplat ca în ultimul an, copilul dumneavoastră, drept pedeapsă, să fi fost nevoit să
poarte haine murdare, rupte sau nepotrivite anotimpului?
În ultimul an (ultimele 12 luni)
1-2
3-5
6-12
13-50
> 50
O dată-două ori Câteva ori pe Lunar sau la Câteva ori pe O dată pe săpt.
pe an
an
două luni
lună
sau mai des









Nu în ultimul ani, dar
s-a întâmplat înainte

Niciodată
în viaţa
mea

Nu doresc să
răspund









Doriţi să spuneţi mai multe?

42.
a. În ultimul an copilul dvs. a fost lovit sau s-a lovit (a suferit tăieturi, arsuri, fracturi etc.)
pentru că nu l-a supravegheat nici un adult?
În ultimul an (ultimele 12 luni)
1-2
3-5
6-12
13-50
> 50
O dată-două ori Câteva ori pe Lunar sau la Câteva ori pe O dată pe săpt.
pe an
an
două luni
lună
sau mai des









Nu în ultimul ani, dar
s-a întâmplat înainte

Niciodată
în viaţa
mea

Nu doresc să
răspund









Doriţi să spuneţi mai multe?

42.1. S-a întâmplat vreodată să aflaţi/să fiţi informat că fiul sau fiica dvs. a fost tachinat,
supărat, deranjat acasă de către un alt copil?
 Da
 Nu
 treceţi la Întrebarea nr. 43.1
 Nu doresc să răspund
 treceţi la Întrebarea nr. 43.1
42.1.a. Dacă DA, doriţi să spuneţi mai multe?

43.1. S-a întâmplat vreodată să aflaţi, să fiţi informat că fiul sau fiica dvs. a fost necăjit de către
cineva care i-a vorbit sau i-a scris lucruri cu tentă sexuală despre el sau ea?
 Da
 Nu
 Nu doresc să răspund
43.1.ª Dacă DA, această persoană a fost:
Adult bărbat







(bifaţi tot ce se potriveşte)

Adult femeie

43.1.b. Care era relaţia acestuia cu
copilul?
Persoană
Persoană
necunoscută cunoscută

 treceţi la Întrebarea nr. 43.2
 treceţi la Întrebarea nr. 43.2

Rudă



Copil/adolescent băiat





Care era relaţia acesteia cu
copilul?
Persoană Persoană
necunoscută cunoscută





Rudă

Care era relaţia acestuia cu
copilul?
Persoană
Persoană
necunoscută cunoscută





Doriţi să spuneţi mai multe?
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Rudă



Copil/adolescent fată



Care era relaţia acesteia cu
copilul?
Persoană
Persoană
necunoscută cunoscută





Rudă



43.2. S-a întâmplat vreodată să aflaţi sau să fiţi informat că fiul sau fiica dvs. a fost obligat să
urmărească o înregistrare video cu temă sexuală sau să privească fotografii cu această temă într-o
revistă sau pe internet chiar dacă el nu a dorit acest lucru?
 Da
 Nu
 Nu doresc să răspund
43.2.ª Dacă DA, această persoană a fost:
Adult bărbat







(bifaţi tot ce se potriveşte)

Adult femeie

43.2.b. Care era relaţia acestuia cu
copilul?
Persoană
Persoană
necunoscută cunoscută

 treceţi la Întrebarea nr. 43.3
 treceţi la Întrebarea nr. 43.3

Rudă



Copil/adolescent băiat





Care era relaţia acesteia cu
copilul?
Persoană Persoană
necunoscută cunoscută





Rudă

Care era relaţia acestuia cu
copilul?
Persoană
Persoană
necunoscută cunoscută







Rudă



Copil/adolescent fată



Care era relaţia acesteia cu
copilul?
Persoană
Persoană
necunoscută cunoscută



Rudă





Doriţi să spuneţi mai multe?

43.3. S-a întâmplat vreodată să aflaţi sau să fiţi informat că fiul sau fiica dvs. a fost obligat de
cineva să-i privească părţile intime ale corpului sau că a dorit să le privească pe cele ale copilului
dvs.?
 Da
 Nu
 Nu doresc să răspund
43.3.ª Dacă DA, această persoană a fost:
Adult bărbat

Adult femeie



43.3.b. Care era relaţia acestuia cu
copilul?
Persoană
Persoană
necunoscută cunoscută





 treceţi la Întrebarea nr. 43.4
 treceţi la Întrebarea nr. 43.4
(bifaţi tot ce se potriveşte)

Rudă



Copil/adolescent băiat





Care era relaţia acesteia cu
copilul?
Persoană Persoană
necunoscută cunoscută





Rudă

Care era relaţia acestuia cu
copilul?
Persoană
Persoană
necunoscută cunoscută







Rudă



Copil/adolescent fată



Care era relaţia acesteia cu
copilul?
Persoană
Persoană
necunoscută cunoscută



Rudă





Doriţi să spuneţi mai multe?

43.4. S-a întâmplat vreodată să aflaţi sau să fiţi informat că cineva a realizat un film
pornografic sau cu tentă sexuală cu copilul dumneavoastră sau v-a fotografiat fiul sau fiica
dvs. singur sau împreună cu alte persoane, având activităţi sexuale?
 Da
 Nu
 Nu doresc să răspund
43.4.ª Dacă DA, această persoană a fost:
Adult bărbat

Adult femeie



43.4.b. Care era relaţia acestuia cu
copilul?
Persoană
Persoană
necunoscută cunoscută





 treceţi la Întrebarea nr. 43.5
 treceţi la Întrebarea nr. 43.5
(bifaţi tot ce se potriveşte)

Rudă



Copil/adolescent băiat





Care era relaţia acesteia cu
copilul?
Persoană Persoană
necunoscută cunoscută





Rudă

Care era relaţia acestuia cu
copilul?
Persoană
Persoană
necunoscută cunoscută





Doriţi să spuneţi mai multe?
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Rudă



Copil/adolescent fată



Care era relaţia acesteia cu
copilul?
Persoană
Persoană
necunoscută cunoscută





Rudă



43.5. S-a întâmplat vreodată să aflaţi sau să fiţi informat că cineva v-a atins copilul în părţile
lui intime sau într-un mod sexualizat sau l-a obligat să atingă părţile intime ale altei persoane?
 Da
 Nu
 Nu doresc să răspund
43.5.ª Dacă DA, această persoană a fost:
Adult bărbat

Adult femeie



43.5.b. Care era relaţia acestuia cu
copilul?
Persoană
Persoană
necunoscută cunoscută





 treceţi la Întrebarea nr. 44.A
 treceţi la Întrebarea nr. 44.A
(bifaţi tot ce se potriveşte)

Rudă



Copil/adolescent băiat





Care era relaţia acesteia cu
copilul?
Persoană Persoană
necunoscută cunoscută





Rudă

Care era relaţia acestuia cu
copilul?
Persoană
Persoană
necunoscută cunoscută







Rudă



Copil/adolescent fată



Care era relaţia acesteia cu
copilul?
Persoană
Persoană
necunoscută cunoscută



Rudă





Doriţi să spuneţi mai multe?

44. A. S-a întâmplat vreodată să aflaţi sau să fiţi informat că cineva a încercat să întreţină
relaţii sexuale cu fiul sau fiica dvs. fără voia acestuia?
 Da
 Nu
 Nu doresc să răspund
44.A.ª Dacă DA, această persoană a fost:
Adult bărbat

Adult femeie



44.A.b. Care era relaţia acestuia cu
copilul?
Persoană
Persoană
necunoscută cunoscută





 treceţi la întrebarea nr. 45
 treceţi la întrebarea nr. 45

Rudă







Care era relaţia acesteia cu
copilul?
Persoană Persoană
necunoscută cunoscută





(bifaţi tot ce se potriveşte)

Copil/adolescent băiat

Rudă

Care era relaţia acestuia cu
copilul?
Persoană
Persoană
necunoscută cunoscută







Rudă



Copil/adolescent fată



Care era relaţia acesteia cu
copilul?
Persoană
Persoană
necunoscută cunoscută





Rudă



Doriţi să spuneţi mai multe?

45. Care dintre următoarele metode l-au convins copilul să-şi schimbe comportamentul? (bifaţi
TOT ce se potriveşte din ambele coloane)
1. Discuţiile, dialogul.
2. Explicarea motivului pentru care ceva e bine sau rău
3. Interzicerea anumitor lucruri (ex. folosirea
calculatorului, să se uite la TV, a cumpărătorilor, să
meargă la sport, a utilizării celularului, reţinerea banii de
buzunar)
4. Recompense verbale/laude
5. Promiterea recompenselor (ex. cadouri)
6.Compararea lui cu alţi copii
7. Încercarea de a-l convinge să facă ceva
8. Sfaturi
9. Dacă nu am vorbit cu el/ea când a făcut ceva
nedorit
10. Lăsându-l să suporte consecinţele să înveţe din
greşeli
11. Ascultându-i explicaţiile despre comportamentul
respectiv

12. Nu-i dau să mănânce sau să bea
13. Prin pedepse fizice (ex. lovituri, bătăi, plesniri)
14. L-am atenţionat asupra consecinţelor
potenţiale ale acţiunilor
15. Am strigat/ţipat la el/ea
16. Stabilirea regulilor împreună cu el/ea
17. Prin stabilirea de către mine a regulilor stricte
pentru el/ea
18. Îi stabilesc reguli ferme/consistente
19. Mă comport şi eu aşa cum îi pretind (prin
exemplu bun)
20. Altceva (descrieţi, vă rog):
____________________
____________________________________________
21. Altceva (descrieţi, vă rog):
____________________
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46. Credeţi că pedeapsa corporală trebuie folosită ca metodă de disciplinare?
 Nu
 Mai degrabă nu
 Mai degrabă da
 Da

Adesea

Uneori

O dată,
de două
ori

Niciodată

Nu ştiu/
nu îmi
amintesc

Nu
doresc să
răspund

















































48c. părinţii v-au lovit cu palma (peste
fund, peste faţă etc.)?













48d. părinţii v-au lovit cu mâna, piciorul
astfel încât să vă producă răni?

























48f. s-a întâmplat ca dvs., drept pedeapsă,
să nu fi primit hrană, apă de fiecare dată
când aţi avut nevoie?













48g. s-a întâmplat ca un adult să se apropie
de dvs. cu intenţie sexuală?













48h. vreun adult v-a obligat să întreţineţi
relaţii sexuale?













49a. Tatăl dvs. natural sau vitreg a insultat-o
sau înjurat-o pe mama dvs. naturală sau
vitregă?













Tatăl dvs. natural sau vitreg a lovito pe mama dvs. naturală sau vitregă?













49c. Tatăl dvs. natural sau vitreg a obligat-o
pe mama dvs. naturală sau vitregă să
întreţină relaţii sexuale cu acesta?

























S-a întâmplat vreodată, în copilărie, să
aveţi parte de situaţii în care:
47a. părinţii v-au explicat ce aţi greşit?
47b. părinţii v-au interzis anumite lucruri
care vă făceau plăcere (vi s-a oprit
banii de buzunar, ieşirile în oraş)?
48a. părinţii v-au pus să staţi într-o poziţie
nemişcat (ex. în genunchi, în picioare la
colţ, etc.) sau să faceţi anumite exerciţii
fizice pentru a vă provoca durere?
48b. părinţii v-au insultat?

48e. părinţii v-au lovit cu obiecte?

49b.

49d.

Mama dvs. naturală sau vitregă l-a
insultat sau înjurat pe tatăl dvs. natural
sau vitreg?
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Adesea

Uneori

O dată,
de două
ori

Niciodată

Nu ştiu/
nu îmi
amintesc

Nu
doresc să
răspund

49e. Mama dvs. naturală sau vitregă l-a lovit
sau înjurat pe tatăl tău natural sau
vitreg?













49. Mama dvs. naturală sau vitregă l-a
obligat pe tatăl tău natural sau vitreg să
întreţină relaţii sexuale cu aceasta?













S-a întâmplat vreodată, în copilărie, să
aveţi parte de situaţii în care:

50. Credeţi că pedeapsa corporală este o metodă eficientă de disciplinare a copiilor?
 Nu, nu este niciodată eficientă
 Cel mai adesea este ineficientă
 Cel mai adesea este eficientă
 Da, este întotdeauna eficientă

50.a. După părerea dvs. pedeapsa corporală are efecte negative asupra copilului?
 Nu
 Mai degrabă nu
 Mai degrabă da
 Da

51.Există în România o lege care să interzică pedeapsa corporală aplicată copiilor?
 Nu, nu există
 Da, există
 Nu ştiu
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Informaţii socio-demografice referitoare la părinţi
MAMA COPILULUI:
1. Vârsta: ______________ ani

TATA COPILULUI:
1. Vârsta: ______________ ani

2. Naţionalitatea tatălui:
2. Naţionalitatea mamei:

 Română
Maghiară
 Rromă
 Germană
 Alta: _______________________

 Română
Maghiară
 Rromă
 Germană
 Alta: _______________________
3. Statutul dumneavoastră marital:
căsătorită
concubinaj
despărţită
divorţată
mamă singură
văduvă
altele ___________________________
4. Domiciliul stabil:

Mama

locuitori)

oraş (cu mai mult de 100.000 de locuitori)
oraş (cu 20.000 – 100.000 de locuitori)
 oraş (cu 2.000 – 19.999 de locuitori)
localitate (cu mai puţin de 1.999 de

Tata

locuitori)

oraş (cu mai mult de 100.000 de locuitori)
oraş (cu 20.000 – 100.000 de locuitori)
 oraş (cu 2.000 – 19.999 de locuitori)
localitate (cu mai puţin de 1.999 de
alt tip: ____________________________

alt tip: ____________________________
5. Nivel de educaţie

Tata – a absolvit:

Mama – a absolvit:

nu a urmat şcoala
şcoală primară
gimnaziu
10 clase
liceu
şcoală profesională
postliceală

nu a urmat şcoala
şcoală primară
gimnaziu
10 clase
liceu
şcoală profesională
postliceală
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universitate
studii post-universitare

universitate
studii post-universitare

6. Loc de muncă

Tata:

Mama:

nu are
 da (ocupaţia: _______________________)
şomer (de cât timp:_________________)
pensionat (de cât timp: _______________)

nu are
 da (ocupaţia: ______________________)
şomer (de cât timp:__________________)
pensionat (de cât timp: _______________)

7. Cum aţi aprecia situaţia dumneavoastră materială?
 foarte proastă
 proastă
 moderată, nici rea nici bună
bună
 foarte bună

8. Aveţi dumneavoastră sau un alt membru al familiei o boală cronică sau o dizabilitate?
 nu
 da

 treceţi la Întrebarea 9

8.a. Dacă da, cine şi ce fel de problemă are?
 copilul pentru care completaţi chestionarul: _______________________________________________
 mama copilului: _____________________________________________________________________
 tatăl copilului: ______________________________________________________________________
 sora/fratele copilului: _________________________________________________________________
 alţii: (___________): _________________________________________________________________

9. Aţi fost dumneavoastră sau un alt membru al familiei internat într-un spital de boli psihice
pentru o problemă pe care aţi avut-o (ex: depresie severă sau anxietate, dificultăţi de concentrare sau
probleme de memorie, dificultăţi de control a agresivităţii, tentativă de sinucidere)?
 nu  treceţi la Întrebarea 10
 da

9.a. Dacă da, cine - şi pentru ce fel de problemă?
 copilul pentru care completaţi chestionarul: _______________________________________________
 mama copilului: ____________________________________________________________________
 tatăl copilului: ______________________________________________________________________
 sora/fratele copilului: _________________________________________________________________
 alţii: (____________): ______________________________________________________________

10. Dumneavoastră sau un alt membru al familiei aţi luat medicamente/tratament pentru o
problemă psihică pe care aţi avut-o?
 nu
 da

10.a. Dacă da, cine - pentru ce fel de problemă – şi ce fel de medicamente ?
 copilul pentru care completaţi chestionarul: _______________________________________________
 mama copilului: _____________________________________________________________________
 tatăl copilului: ______________________________________________________________________

12

 sora/fratele copilului: _________________________________________________________________
 alţii: (____________): ______________________________________________________________

Vă mulţumim pentru răspunsurile dumneavoastră!
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