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A5. EDUCAȚIE PARENTALĂ 

ALCOOLUL ȘI EFECTELE SALE ASUPRA SĂNĂTĂȚII,  

VIEȚII SOCIALE ȘI ȘCOLARE 

- chestionar părinți-  

 

Problematica:  

Consumul de alcool, tutun sau la vârsta adolescenței și chiar a preadolescenței este o problemă 

care, în conformitate cu datele colectate și statisticile realizate până în prezent în România, 

generează îngrijorare și necesită o preocupare constantă a tuturor categoriilor de actori atât 

instituționali, cât și individuali care exercită într-o formă sistematizată sau nestructurată o 

influență educațională sau acțiunea educațională în sine. Consumul de alcool la copii și 

adolescent este un comportament care se realizează printr-un proces de învățare socială. 

Ipoteze de lucru: 

Dacă în familia subiectului consumul de alcool este un comportament constant, 

copilul/adolescentul va considera că o astfel de conduită este un lucru firesc, consumând și el la 

rândul său alcool; 

Dacă în familia subiectului și, prin extensie, în comunitatea din care face parte acesta, nu este 

sancționat comportamentul bazat pe consumul de alcool în mod permanent, atunci 

copilul/adolescentul nu va internaliza nici o normă care să contribuie la inhibarea acestei conduit. 

Dacă în grupul de colegi/prieteni din care face parte subiectul, consumul de alcool este o 

“practică” obișnuită, atunci acesta va avea tendința de a consuma alcool ca premisă și mod de 

integrare în cadrul grupului. 



 
 

 
 

Nume și prenume (inițiale) …………………………. 

Unitatea școlară ………………………………………. 

Localitatea ……………………………………… 

A5. EDUCAȚIE PARENTALĂ. CONSUMUL DE ALCOOL 

- chestionar părinți-  

Stimați părinți, 

Vă rugăm să răspundeți sincer la întrebările din acest chestionar. Răspunsurile dvs. vor beneficia 
de întreaga noastră confidențialitate și nu vor fi prelucrate decât în conformitate cu obiectivele 
microcercetării și ale proiectului „ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE PENTRU VIITORUL COPIILOR 
NOȘTRI ÎN JUDEȚUL DOLJ” 
Contract POCU/74/6/18/104980. 
  

1. În familia dvs. se consumă alcool:  

a) Frecvent (în fiecare zi) 

b) Uneori 

c) Foarte rar 

d) Niciodată 

 

2. La masă îi oferiți copilului dvs. alcool, chiar și în cantități mici? 

a) Frecvent 

b) Uneori 

c) Foarte rar 

d) Niciodată 

 

3. L-ați surprins pe copilul dvs. consumând alcool? 

a) Frecvent  

b) Uneori 



 
 

 
 

c) Foarte rar 

d) Niciodată  

 

4. V-ați imaginat cum ați reacționa daca l-ați surprinde pe copilul dvs. consumând alcool? 

a) L-aș certa  

b) Aș discuta cu el despre efectele negative ale alcoolului 

c) Aș considera că e normal și că a fost doar curiozitate 

d) I-aș interzice să mai facă acest lucru în viitor 

e) Nu m-am gândit la acest lucru 

 

5. Considerați că un copil/adolescent, care consumă alcool, face acest lucru în mai mare măsură 

pentru că: 

a) Așa a văzut că se întâmplă în familie 

b) Datorită influenței grupului de prieteni/colegi 

c) Ambele variante. 

 

Vă mulțumim! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


