
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiu 
privind surprinderea opiniei copiilor referitoare la relațiile 

interfamiliale, pe care le dezvolta. 

2018 – 2019 

Analiza statistică 
 

În realizarea acestui studiu s-au implicat profesori consilieri școlari din opt unități 

școlare din județ, care au mediat și aplicat chestionare părinților elevilor din unitățile școlare  

pe care le deservesc, astfel: 

 

 

 

          Elevilor din grupul țintă li s-a pus la dispoziție linkul care facea trimitere la 

chestionarul conceput pentru elevi și pe care-l puteau completa online. 

 

 

 

 

Nr. 

crt 

Unitatea de învățământ 

 
Profesor consilier școlar 

1 Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacau Loredana ANDRONACHE 

2 Colegiul National Gheorghe Vranceanu Laura DUȚĂ 

3 Colegiul de Telecomunicații ”N.V.Karpen”Bacău Luminița Liliana POPA 

4 Liceul Tehnologic Al. Vlahuta Podu Turcului Maria URSACHI - BOBEI 

5 Colegiul ”Henri Coandă”Bacău Sanda BORDEI 

6 Colegiul Pedagogic ”Ștefan cel Mare”Bacău Ovidiu CRAIU 

7 Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Onești Oana ZAHARIA 

8 Scoala Gimnaziala Nicu Enea Bacau Luminița Liliana POPA 



1. Analiză chestionare elevi 
Prof. Narcisa Gora 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Chestionarul s-a adresat copiilor cu vârste cuprinse între 10 si 18 ani. Distribuția arată că 

50,7% dintre repondenți au fost cu vârstele cuprinse între 16 și 17 ani, 15% cu vârsta de 18 

ani și 12,6 cu vârsta de 11 ani. Elevii de gimnaziu care au participat la acest studiu au 

reprezentat 22% din grupul țintă și 77% elevii liceeni ( 47,2% elevii de cls a IX-a si a X-a, 

29,8% elevii de cls. a XI-a și a XII-a). În funcție de aceste rapoarte, studiul își centrează 

problematica pe elevii liceeni, în special pe cei din prima treapta de liceu. 

 

 

 

 

 

 

 

  56,5% dintre repondenți au fost fete și 43,5% băieți. Fetele au fost mai receptive și implicate 

în acest tip de studiu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Alte răspunsuri: 57 de răspunsuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conform prelucrării statistice, 50% dintre elevii repondenți petrec zilnic cu părinții 

între 3-4 ore, 25,9 % între 2-3 ore, iar 24,1 doar o ora pe zi. Alții au specificat alte răspunsuri, 

Între 5 si 8 ore pe zi – 13 elevi (4,6%), alții care fie sunt la bunici, au părinții plecați, stau la 

cămin, stau în chirie, deloc – 19 elevi (6,73%) și 5 elevi care petrec mereu timpul cu părinții 

– 1,77% din totalul grupului țintă. 

 

 

 

 

Răspunsuri  Frecvențe 

5-6 ore 8 

7-8 ore 5 

Stau cu bunicii 4 

Doar în weekend 2 

Parintii sunt plecați 6 

Stau la camin 3 

Stau in chirie 2 

Deloc 2 

Mereu 5 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

           62,9% dintre elevii participanți la studiu își petrec timpul ajutându-și părinții la 

treburile gospodărești, alți 13,6% dintre ei discută cu părinții pe rețelele de socializare, 

12,5% sunt sprijiniți de părinți în realizarea temelor școlare și la învățat. 7,1% își petrec 

timpul plimbându-se, făcând excursii, iar 3,9% jucându-se cu părinții pe calculator, 

telefon,.etc. 

Alt răspuns: 

54 de răspunsuri 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         Majoritatea repondenților (74,4 %) petrec timp cu părinții, interacționând și realizând 

activități comune legate de sectorul domestic al familiei și de timpul liber, dar 25,6% dintre ei 

au fie o interacțiune virtuală cu proprii părinți sau nu au deloc, cu alte cuvinte o treime dintre 

copiii repondenți la acest studiu nu petrec timp de calitate cu proprii părinți. 

 

 

 

 

Răspunsuri Frecvențe 

Vorbim 26 

Stăm împreună in casă 11 

Îi ajut la treburile gospodărești 3 

Ne uităm la tv 8 

Nu prea petrecem timp impreună, nu 

socializăm 
6 



3. Care sunt activitãţile familiale care îţi plac cel mai puţin? 

 

280 de răspunsuri 

 

Răspunsuri  Frecvente 

Nu am activități care sa nu-mi placă 91 

Curățenie  62 

Vizionarea de filme 29 

Cănd mă ceartă 26 

Excursiile cu familia 25 

Petreceri cu familia 24 

Vizite la rude 23 

 

       Datele statistice obținute evidențiază că majoritatea copiilor participă cu plăcere la 

activitățile familiale. Cele mai neplăcute sunt activitățile de curățenie și în proporții egale 

certurile din familie, vizionarea filmelor, excursiile, petrecerile și vizitele la rude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt răspuns: 

28 de răspunsuri 

 

Răspunsuri  Frecvențe 

Idei nonconformist și religioase 3 

Niciuna  6 

Lipsa de respect  15 

Toate 4 

 

            Conform răspunsurilor înregistrate, 37,9% dintre copii se ceartă cu părinții din cauza 

timpului petrecut pe calculator, telefon. 27,9% dintre repondenți au dispute cu părinții legate 

de școală, 11,4% din cauza prietenilor, anturajului. Discuții în contradictoriu sunt purtate de 

8,6% din copiii din grupul țință cu părinții din cauza banilor, 6,8% din cauza mâncării, 5,7% 

din cauza limbajului și 1,8% din cauza vestimentației. 



             65,8% din copii poartă discuții în cotradictoriu cu părinții din cauza gestionării 

greșite a timpului – mult timp petrecut la calculator, pe telefon, rezultate nemulțumitoare la 

școală. Sunt evidențiate și alte cauze: lipsa de respect, nonconformismul, religia, toate cele 

enumerate în item. Sunt și 6 repondenți care nu au discuții în contradictoriu cu părinții. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt răspuns: 

31 de răspunsuri 

 

 

Răspunsuri  Frecvențe 

Imi explica cu calm ceea ce am gresit 11 

Nu avem reguli  9 

Mă bat (”prin ciufulit mă refer la bătaie cu 

cureaua”) 
6 

Se supără și mă fac să mă simt vinovată 5 

  

 

             Majoritatea părinților 82,5% din grupul țintă, fac morală, îi ceartă pe copii atunci 

când încalcă regulile. 17,5% dintre părinți aplică pedepse copiilor, astfel 5,3% dintre părinți 

le iau copiilor telefonul pentru o perioadă de timp, 4,3% nu le mai vorbesc o perioadă de 

timp, 3,2% le interzic să mai iasă din casă pentru o perioadă de timp, 1,4% le interzic 

accesul la calculator, 0,7% le diminuează banii de buzunar, 0,7% îi umilesc/ îi fac de rușine 

în fața tuturor. Am identificat și un procent de 1,1% dintre repondenți care recurg la 

pedeapsa fizică pentru a-și disciplina copiii. 



 
 

             38,2% dintre copiii chestionați au răspuns că sunt îndrumați și sprijiniți de părinți în 

organizarea eficientă a programului de odihnă, hrană, învățare și distracție. 20,4% sunt 

sfătuiți cum să-și organizeze timpul; 11,1% cum să/și aleagă cu atenție anturajul; 9,3% cum 

să respingă consumul de substanțe interzise, 7,1% cum să mănânce sănătos, 7,1% cum să 

respecte programul de somn, 5% să comunice orice simptom sau discomfort medical, 1,8% 

să ceară ajutor în situații care-i pun în pericol. 

 

 

7. Ce - ți place să faci în timpul liber? (Alege una dintre preocupările tale pe care ți-ai 

dori s-o încurajeze părinții!) 

         282 răspunsuri: 

 

Răspunsuri Frecvențe 

Joc pe calculator/ telefon 51 

Practică un sport  30 

Excursii/ plimbări 70 

Stau la tv 7 

Socializare/ anturaj/ petrecere 53 

Odihna – somn 26 

Webdesign și crearea de softuri   8 

Odihnă 

activă 

Citesc  16 

Desenează 9 

Ascultă muzică 11 

Vizionează filme 16 

Joacă cu frații/ în familie 10 

Gatesc  5 

Iși ajută părinții la treburi în gospodărie 4 

Dans/ pescuit/ mecanica 6 

 

          Cei mai mulți dintre elevii repondenți la chestionar sunt interesați să-și petreacă timpul 

liber făcând excursii, plimbări(70 răspunsuri), un eșantion semnificativ (53 răspunsuri) 

preferă să-și petreacă timpul liber socializând, în anturajul prietenilor, petrecând cu ei, alții 

(51 răspunsuri) își doresc să-și ocupe cât mai mult din timp cu jocuri pe calculator/ telefon. 



Sunt și copii (30) care-si doresc să facă sport în timpul liber, alții (26) să se odihnească – să 

doarmă, iar alții să-și folosească timpul liber pentru odihnă activă, respectiv (16) să citească, 

(16) să vizioneze filme, (11) să asculte muzică, doar (10) doresc să-și petreacă timpul în 

familie, jucându-se cu frații. 

 

 

 

 
 

 

Alt răspuns: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Distribuția răspunsurilor evidențiază raporturi aproximativ egale pentru fiecare 

categorie de răspuns în parte. 16,4% dintre copii se consideră buni, 16,4% sunt înțelegători, 

13,9% - cuminți, 13,6% - sensibili, 13,2% - activi, 15% - glumeți, 6,4% - poznași, 2,5% - 

ordonați și 2,5% - triști. Percepția copiilor asupra imaginii personale demonstrează la 

majoritatea dintre ei o stimă de sine pozitivă și în contextual problematicii familiale cotidiene 

– o percepție reală a propriei imagini. 

 

 

 

 

 

 

 

Răspunsuri Frecvențe  

Cuminte +sensibil+înțelegător 7 

Complicat  3 

Coleric  2 

Extrem de sensibil 2 

Prea șmecher 3 



 

 

 

9. Ce crezi că este cel mai greu pentru părinții tăi în creșterea unui copil ca tine? 
282 răspunsuri 

 

Răspunsuri Frecvențe  

Nimic  79 

Înțelegerea  60 

Răbdarea  54 

Întreținerea/ susținerea financiară 50 

Educația/ modelarea comportamentului 17 

Timpul  12 

Să-l țin sub control   8 

Totul         2 

 

Din perspectiva propriei percepții de sine a copiilor repondenți se conturează și 

nevoile personale ale acestora legate de exercitarea rolului de părinte.  

În concepția a 79 de copiii, nimic nu ar trebui sa fie greu în creșterea unui copil 

asemenea lor, 60 consideră că părinților le e cel mai greu să fie înțelegători cu un copil 

asemenea lor, iar 50 că răbdarea este cel mai greu încercată la părinții care-i au, în ceea ce 

privește creșterea lor. Sunt și copiii din grupul țintă care consideră că părinților le este cel mai 

greu să le modeleze comportamentul, să-i țină sub control sau nu au timp suficient.   

 

 

10. Cum ți-ai dori să fie părinții tăi? / Ce așteptări ai de la ei? 

                     282 răspunsuri 

 

Răspunsuri Frecvențe  

Înțelegători  64 

Calmi și răbdători 33 

Open - mind 33 

Mai distractivi 30 

Așa cum sunt  92 

Mai mândri cu mine  30 

 

 

Oarecum, în oglindă cu itemul anterior, răspunsurile la acet item evidențiază nevoile 

și așteptările copiilor vis a vis de proprii părinți. Astfel, 92 dintre copii sunt mulțumiți de 

proprii părinți așa cum sunt, 64 își doresc ca părinții să fie mai înțelegători, iar în proporții 

egale: calmi și răbdători, open-mind, mai distractivi, mai mândri de ei. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Analiză chestionare părinți 

Prof. Ovidiu Craiu 

Prof. Narcisa Gora 

1. Structura eşantionului 

 

          Eşantionul este ales la întâmplare, nefiind reprezentativ pentru populaţia judeţului 

Bacău. Studiul este explorativ şi doreşte să fundamenteze strategii de consiliere şcolară pe 

problematica petrecerii de către părinţi a unui timp de calitate cu copiii.  Pentru aplicarea 

chestionarului au fost selectaţi 146 de părinţi care au copii inscrişi la 6 şcoli diferite. Vârsta 

cea mai mică a unui respondent a fost de 30 de  ani, iar vârsta cea mai inaintată de 53 de ani. 

Media vârstei respondenţilor a fost de 41 de ani. Structura eşantionului după genul 

respondetului ne arată o mai bună aspectare a genului feminin. 102 dintre respondenţi sunt 

femei şi 44 bărbaţi.  

 

Figură 1: Structura eşantionului după genul respondentului 
 

 

Exceptând un respondent care era unchiul unui copil ce exercita tutela, toţi ceilalţi 

respondenţi au avut statutul de părinţi. Aproximativ 75% dintre respondenţi au 1 sau 2 copii, 

în timp ce 25% au mai mult de 2 copii. 

 

 

70% 

30% 

Feminin

Masculin



Tabel 1: Distribuţia respondenţilor în funcţie de numărul de copii 

 

Număr de 

copii 

Frecvenţa 

absolută 

Frecvenţa 

relativă 

Procent 

cumulat 

 

1 35 24,0 24,0 

2 77 52,7 76,7 

3 20 13,7 90,4 

4 10 6,8 97,3 

5 2 1,4 98,6 

7 1 ,7 99,3 

8 1 ,7 100,0 

Total 146 100,0  

 

         Aproximativ 30% dintre respondenţi nu au ocupaţie aducătoare de venit declarându-se  

casnic/casnică. Ceilalţi 70% au meserii ce presupun preponderant studii medii. 

2. Analiza rezultatelor şi discuţie 

Tabel 2: Distribuţia răspunsurilor la întrebarea Cât timp petreci zilnic cu copiii tãi? 
 

Cât timp petreci zilnic cu copiii tãi? Frecvenţa absolută Frecvenţa relativă Procent cumulat 

 

a) O oră 
13 8,9 8,9 

b)  2-3 ore 
33 22,6 31,5 

c) 3-4 ore  
62 42,5 74,0 

d) > 4 ore. Cât? 
38 26,0 100,0 

Total 146 100,0  

 



 

Figură 2: Reprezentarea grafică a răspunsurilor la întrebarea  Cât timp petreci zilnic cu 

copiii tãi? 

 

       Se observă din tabelul de mai sus că aproximativ 42% dintre respondenţi declară că 

petrec 3-4 ore zilnic cu copiii lor şi 26% au declarat că petrec mai mult de 4 ore pe zi. Din 

analiza răspunsurilor deschise reiese că cei care au bifat punctul d) susţin că petrec 5 ore pe zi 

sau chiar mai mult. Sunt respondenţi care au menţionat că în afara şcolii petrec tot timpul cu 

proprii lor copii. Alţi respondenţi au spus că în week end sunt permanent cu proprii copii. 

 

Figură 3: Reprezentarea grafică a răspunsurilor la întrebarea Cum petreci timpul cu ei? 

 

          Din analiza răspunsurilor la întrebarea Cum petreci timpul cu ei? (întrebare cu selecţie 

multiplă) reiese o participare mare a copiilor la treburile gospodăreşti dar şi realizarea 

temelor pentru şcoală. Au fost şi respondenţi care au menţionat şi alte răspunsuri decât cele 

9% 

23% 

42% 

26% 

a)     O oră

b)      2-3 ore

c)     3-4 ore

d)     > 4 ore. Cât?

a. plimbări în 

parc 11% 
b. joc pe 

calculator, 

telefon 5% 

c. pe retelele 

 de socializare 

(Mess, 

WatsApp,..) 

 6% 

d. treburi 

gospodărești 

36% 
e. teme pentru 

școală 27% 

f. altceva. Ce?, 

15% 



prestabilite de către noi. Cei care au selectat acest răspuns au menţionat preponderent 

activităţi cu caracter ludic (jocuri) sau de relaxare (excursii, ieşiri în oraş etc.). 

         La întrebarea cu răspuns deschis Care sunt activitãţile familiale care îi plac cel mai 

puţin? au fost înregistrate foarte multe  răspunsuri care ţin de organizarea muncii în 

familie (muncile câmpului, treburile gospodăriei) şi prestarea unor servicii (dusul gunoiului, 

datul cu aspiratorul, mersul la magazin). Au fost înregistrate şi răspunsuri inedite precum 

„mersul în vizită la rude”, „să vorbească despre şcoală”, „să se joace cu sora”  sau „temele”. 

Atrag atenţia asupra fapului că majoritatea răspunsurilor la această întrebare au indicat 

activităţi care  atestă petrecerea unui timp slab calitativ cu proprii copii (Ex. „muncile 

câmpului”, „treburile în gospodărie”, „ordine în casă” etc). 

 

 

Figură 4: Distribuţia grafică a răspunsurilor la întrebarea Cele mai frecvente cauze ale 

discuţiilor în contradictoriu cu copiii tãi sunt… 

 

           Din imaginea de mai sus rezultă că sursa celor mai multe discuţii în contradictoriu cu 

proprii copii sunt timpul petrecut la calculator (84 de cazuri), urmat de discuţiile despre 

şcoală (43 de cazuri) şi alimentaţie (26 de cazuri). 6 respondenţi au menţionat că au discuţii  

în contradictoriu cu proprii copii cu privire la bani şi 22 de respondenţi au menţionat 

vestimentaţia copiilor şi limbajul ca surse de conflict. Anturajul sau prietenii a fost 

menţionat de 20 dintre respondenţi. 11 au menţionat alte surse de conflict între care 

amintim: „cearta între fraţi”, „ordinea şi disciplina”, „se crede superior” (atitudine), 

„organizarea timpului”, „nimicuri”. De subliniat că au fost şi 3 părinţi care au menţionat că 

nu au discuţii în contradictoriu cu proprii copii.  
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Figură 5: Distribuţia răspunsurilor la întrebarea Cum procedezi atunci când copiii 

încalcă regulile? 

 

     Din analiza răspunsurilor la întrebarea Cum procedeazi atunci când copiii încalcă 

regulile? reiese că cea mai frecventă strategie educativă este mustrarea (124). Urmează apoi 

confiscarea telefonului (79) şi interzicerea accesului la calculator (24). Au fost menţionate 

din păcate şi strategii care implică corecţii fizice (îi trag de păr, de urechi - 2) sau “le aplic o 

corecţie serioasă să o simtă bine” (6) , care scad stima de sine („îi fac de ruşine în faţa 

colegilor” – 1). 9 respondenţi au menţionat alte strategii educative precum: „le interzic să mai 

iasă din casă”, „încerc să le explic”, „nu le fac voile”, „ne înţelegem fără ceartă”, „discut 

calm şi găsim soluţia împreună”. Un părinte a spus că nu reacţionează în niciun fel când 

copilul încalcă regulile. 
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Figură 6: Distribuţia răspunsurilor la întrebarea: "Enumerã câteva recomandãri pe care  

le faceți copiilor dumneavoastră în legãtura cu un stil de viaţã sãnãtos?" 

 

         Din analiza răspunsurilor la întrebarea rezultă că 95 dintre respondenţi au menţionat 

ca recomandări pentru copii lor în vederea adoptării unui stil de viaţă sănătos „să-și 

organizeze eficient și echilibrat programul de odihnă, hrană, învățătură și distracție, 

relaxare;” (95), „să mănânce sănătos” (89), „să îşi organizeze timpul” (78).  Interesant este 

că răspunsul „să comunice orice simptom sau disconfort medical” a fost menţionat doar de 

52 dintre respondenţi. 4 respondenţi au menţionat şi alte recomandări decât cele prestabilite: 

„plimbări”, „din toate câte puţin” (cu referire la răspunsurile prestabilite), „să fie el însuşi”.  

         O treime dintre respondenţi au menţionat ca activităţi de loisir pentru copiii lor 

precum utilizarea tehnologiei (calculator, telefon, tv). De apreciat că în cele mai multe cazuri 

aceasta nu este singura metodă a copiilor de a petrece timpul liber. Au fost menţionate şi 

activităţi sportive, socializarea, activităţi de culturalizare (pictat, mersul la biserică, lectura, 

arta fotografică, muzica). Cele mai multe răspunsuri înregistrate au fost pentru activităţi care 
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implică o socializare reală: „ieşitul cu prietenii în oraş”, “plimbatul prin parc cu prietenii”, 

„mersul la biserică” etc.  

            La întrebarea „Spuneţi cel puţin un lucru pe care l-aţi descoperit la copilul 

dumneavoastră în ultima vreme!” s-au obţinut răspunsuri variate. Au fost respondenţi care nu 

au identificat lucruri noi la propriul copil , dar majoritatea au fost capabili să menţioneze cel 

puţin un lucru pe care l-au descoperit la propriul copil. O frecvenţă foarte mare o 

înregistrează răspunsurile care arată maturizarea copiilor. Aproximativ la fel de frecvente 

sunt şi răspunsurile care arată conflictul dintre generaţii, cel mai probabil datorită faptului că 

proprii copii au ajuns la vârsta adolescenţei. De apreciat că părinţii au descoperit pasiuni ale 

propriilor copii (Ex. „vrea să fie pilot de curse”, „îi place limba engleză”) şi trăsături de 

personalitate (Ex.„mai responsabilă”, „mai vorbăreaţă”, „mai obiectivă”, „pedant”). O 

analiză calitativă a acestora arată că au fost descoperite trăsături de personalitate pozitive. 10 

părinţi au ales să nu răspundă la această întrebare. 

              În ceea ce priveşte autoaprecierea stilului parental majoritatea respondenţilor 

(95%) are o impresie bună şi foarte bună cu privire la abilităţile lor de părinte. Ei îşi 

apreciază pozitiv rolul de tată sau mamă menţionând epitete precum „bun”, „responsabil” 

„conştient”, „grijului”, „democrat”, „prietenos”, „tolerant”, iubitor” etc. Au existat şi 

răspunsuri care presupun echivocul precum „normal”. Un părinte s-a apreciat ca fiind „prea 

puţin implicat”. Au existat şi părinţi care s-au considerat prea severi fără a menţiona dacă 

sunt de părere că acest fapt este un lucru pozitiv sau negativ. 

             Răspunsurile la întrebarea Care este cel mai greu lucru în a fi părinte? Au fost atât 

de variate încât a fost foarte dificilă izolarea unor răspunsuri dintr-o anumită categorie. De 

exemplu, au fost înregistrate multe răspunsuri care arată grija părinţilor faţă de copii şi 

responsabilităţile acestora în raport cu siguranţa fizică şi emoţională: „grija să nu le lipsească 

nimic”, „să îi înţelegi nevoile”, „când sunt bolnavi”, „partea financiară”. Aproximativ ¼ 

dintre respondenţi au menţionat conflictele cu copiii ca fiind cel mai dificil lucru, lipsa de 

respect a acestora sau alte aspecte care ţin de comunicarea dintre ei.  Au fost şi părinţi care 

au apreciat că nu este greu în a fi părinte dar şi părinţi care nu au putut oferi un răspuns la 

această întrebare (22).  

            Întrebarea Ce crezi că le este cel mai greu copiilor tăi având un părinte ca tine? a 

înregistrat şi ea multe non-răspunsuri (Ex.„nimic”) dar şi răspunsuri interesante. Mulţi părinţi 

au făcut referiri la partea normativă a relaţiei menţionând că cel mai greu copiilor li se pare 

să respecte reguli (Ex.„să asculte”, „să fie constrâns de anumiţi factori”, „să respecte 

regulile”, „să asculte când le impun un lucru”etc.). Au fost şi răspunsuri care au arătat 



diferenţa între generaţii precum şi imposibilitatea copiilor de a satisface aşteptările 

părinţilor lor. 39 de părinţi au ales să nu răspundă la această întrebare. 

             O analiză calitativă a răspunsurilor la întrebarea Cum ți-ai dori sã fie copiii tãi? / Ce 

așteptări ai de la ei? s-a constatat că mai mult de 80% dintre răspunsuri au făcut referire fie 

la expectanţe privind cariera şi traseul şcolar/profesional (Ex. „să reuşească în viaţă” „să 

înveţe mai mult”, „să îşi termine studiile”, „să facă o facultate), fie la caracteristici 

psihosociologice (Ex. „să fie responsabili”, „să fie înţelegători, „să fie mai calmi”, „[să fie] 

oameni independenţi”, „să se maturizeze şi să fie mai responsabili”. O serie dintre părinţi au 

arătat că sunt mulţumiţi de copiii lor şi că nu au alte expectanţe. S-au înregistrat şi non-

răspunsuri la această întrebare (21).  

 

CONCLUZII 

 Prof. Narcisa Gora 

 

1. Deși diferite numerologic, eșantionul din 146 părinți  și cel de 262 de copii,  

constituite din familii apărținătoare acelorași unități școlare (chestionarele au fost 

completate de către copii și părinți din clasele unităților școlare selectate în proiect; 

copiii au răspuns on-line, iar părinții creion-hârtie) au permis evidențierea unor 

comparații. 50% dintre părinții participanți au declarat că petrec 3-4 ore pe zi cu 

copiii lor. La aceeași întrebare, 42% dintre copii au răspuns că petrec 3-4 ore pe zi cu 

părinții lor. La celelalte subpuncte ale întrebării s-au obținut procente apropiate, altele 

identice: 26% dintre părinți și 25,9% dintre copii au declarat că petrec mai mult de 4 

ore pe zi; s-au evidențiat, de asemenea, din analiza răspunsurilor deschise, 

conștientizarea de către părinți a nevoii și importanței petrecerii unui timp de calitate 

mai mare cu proprii copii. 

2.  21,75% dintre copii evidențiază prin răspunsurile la întrebările deschise, situațiile 

problematice: 4,6% au părinții plecați în străinătate, alții se văd doar în week-end-uri, 

alții stau la bunici, alții la cămin, unii în chirie. 

3. Cel mai mult timp petrecut de părinți cu proprii copii este cel alocat pentru diverse 

treburi gospodărești, la fel, 62,9% dintre copii își petrec timpul ajutându-și părinții la 

treburile gospodărești; apoi 12,7% dintre cele două categorii de repondenți pentru 

temele școlare și învățat, 13,6% rețele de socializare, pentru excursii și plimbări. Se 

observă că activitățile alese de repondenți denotă petrecerea unui timp slab calitativ a 

părinților cu proprii copii. 

4.  Analiza calitativă a răspunsurilor înregistrate la întrebarea nr.3, a evidențiat 

următoarele activități mai puțin plăcute din sfera familială: organizarea muncii în 

familie (treburi gospodărești, muncile câmpului) indeplinirea unor atribuții (dusul 



gunoiului, aspiratul, efectuarea unor cumpărături), mersul în vizită la rude, grijă de  

frații mai mici, de asemenea, indică petrecerea unui timp slab calitativ în familie.  

5. Cele mai multe conflicte în familie sunt generate de timpul prea mult petrecut de 

copii pe calculatoare, telefoane ( 37,9% dintre copiii repondenți, 36% dintre părinți),  

discuțile despre școală (27,9% dintre copii, 18% părinți), vestimentație, anturaj, 

lipsa banilor, alimentației. De remarcat că 65,7% dintre repondenți recunosc ca 

principală cauză a conflictelor familiale gestionarea greșită a timpului. 

6. Principala strategie educativă folosită în familie este morala, mustrarea (82,5% 

dintre copii, 55% dintre părinți). Pe loc secund - confiscarea telefonului și/ sau 

interzicerea accesului la calculator. Deși niciun părinte nu a recunoscut că recurge la 

pedeapsa fizică, 1,1% dintre copii au menționat-o, iar un părinte a răspuns că nu 

reacționează în niciun fel când copilul încalcă regulile. 

7. În timp ce 95% dintre părinți fac recomandări propriilor copii pentru adoptarea unui 

stil de viață sănătos ” să-și organizeze efficient și echilibrat programul de odihnă, 

hrană, învățătură și distracție”, doar 58,6% dintre copii recunosc aceste 

recomandări, 11% dintre ei sunt îndrumați de părinți cum sa-și aleagă anturajul, 9% 

cum să se ferească de consumul de substanțe interzise.  

8. Atât părinții și copiii doresc să-și petreacă timpul liber în activități de loisir - excursii, 

plimbări - o treime dintre părinți susțin utilizarea tehnologiei de către copii. Au fost 

preferate și activități sportive, socializare, activități de culturalizare. 

9. Majoritatea părinților au fost capabili să menționeze cel puțin un lucru descoperit la 

propriul copil. În frecvențe aproximativ egale, părinții au identificat maturizarea 

copiilor, pasiuni ale propriilor copii, trăsături de personalitate pozitive. 10 părinți au 

ales să nu răspundă la această întrebare. Răspunsurile oferite de părinți evidențiază 

conflictual dintre generații, probabil având adolescenți.  

10. Percepția copiilor asupra imaginii personale demonstrează că majoritatea au o stimă 

de sine pozitivă în contextual problematicii familiale cotidiene. 2,5% dintre ei se 

consider triști.  De asemenea, autoaprecierea stilului parental evidențiază că 95% 

dintre părinții repondenți au o impresie bună și foarte bună cu privire la propriile 

abilități parentale. 

11. Din perspectiva percepției de sine a copiilor repondenți și a nevoilor legate de 

exercitarea rolului de părinte, 30% dintre ei consider că nimic nu ar fi greu în 

creșterea unor copii asemenea lor, 22% că au nevoie de părinți  ințelegători, 19% - 

părinți  mai răbdători.  

12. Părinții participanți la studiu evidențiază, prin răspunsurile date, grija față de proprii 

copii și responsabilitățile pe care și le-au asumat pentru siguranța lor fizică și 

emoțională, cele mai dificile  obstacole fiind lipsa de respect a acestora, precum și 

aspect care țin de comunicarea dintre ei. 

13. 70% părinți au făcut referire la partea normativă a relației cu proprii copii ( 

respectarea regulilor), diferențe între generații, 26% au ales să nu răspundă. 

14. 35% dintre copii sunt mulțumiți de proprii părinți, restul copiilor își doresc să aibă 

părinți mai înțelegători, mai răbdători, open-mind, mai distractivi, mai mândri de 

ei.  



15. Principala așteptare a părinților legată de copii este cariera și traseul școlar/ 

profesional - 80% dintre părinți. Au fost și părinți care și-au exprimat expectanțe 

privind dezvoltarea anumitor calități psihosociologice (responsabil, înțelegător, calm, 

independent).  

Deși studiul a fost făcut pe eșantioane restrânse de elevi și părinți ai acestora, s-au putut 

evidenția principalele frământări și căutări ale familiei românești contemporane și au deschis 

pentru noi, profesorii consilieri școlari, perspective de consiliere și susținere a familiei.   

 

 

 

 

 


