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Chestionar pentru părinţii1 copiilor vorbitori de mai multe limbi 

Dragi părinţi, 
vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări. Vă rugăm să completaţi  (pe cât posibil în limba 
germană) sau să bifaţi corespunzător cu X. Pot fi date/marcate şi mai multe răspunsuri.

1 Când se vorbeşte în chestionar despre părinţi, este vorba desigur de toţi cei îndreptăţiţi de a creşte şi educa copilul. 

3. Alţi membrii de familie în gospodărie (de ex. şi mătuşă, verişoară)
Frat

e 
Soră

 
Bun

ică
 

Bun
ic 

Alţii

Data naşteriiNumele de familie Prenumele 

Data naşteriiNumele de familie Prenumele 

Data naşteriiNumele de familie Prenumele 

Data naşteriiNumele de familie Prenumele 

Data naşteriiNumele de familie Prenumele 

2. Date personale ale părinţilor 
 Mama: 

 Tatăl: 

Numele de familie 

Numele de familie

Părinţii trăiesc împreună din Părinţii sunt despărţiţi din Copilul trăieşte în Germania din 

Locul/ţara naşterii

Locul/ţara naşterii

Prenumele 

Prenumele 

Trăieşte în Germania din 

Trăieşte în Germania din 

Data naşterii

Data naşterii

prima limbă 

prima limbă 

1. Date personale ale copilului 

Numele de familie 

Strada 

Telefon

Prenumele 

Cod poştal 

Telefon mobil 

Data naşterii

Localitate de domiciliu 

Locul/ţara naşterii 
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4. 4. Frecventare Kindertagesstätte (Kita = creşă/ grădiniţă cu program prelungit) 
 1. Creşa/ grădiniţa: 

5. Frecventare şcoală 

Unitate 

Oraş /Ţară 

din  total luni/ ani total luni/ ani

 Anul 1

 Anul 6

 Anul 2

 Anul 7

 Anul 3

 Anul 8

 Anul 4

 Anul 9

 Anul 11

 Anul 12

 Anul 5

 Anul 10

Clasa An şcolar 
(de ex. 2014/15)

Oraş /Ţară Frecventare after school  (Hort) , supraveghere la 

prânz, şcoală cu program prelungit ş.a. asemănătoare

Unitate

Oraş /Ţară 

6. Dezvoltare limbaj 
6.1. În ce limbi, de când şi prin cine a dobândit copilul cunoştinţe  

active (de vorbire) şi/ sau pasive (de înţelegere)? La vârsta de  … luni/ ani 
Învăţată de la …

tat
ă 

mam
ă 

şc
oa

lă 
 

fra
ţi/ 

su
ror

i 

Kita alţ
ii 

Limba 1:

Limba 2:

Limba 3:

Limba 4:

Limba 5:

din

 2. Creşa/ grădiniţa: 

Nota trad. Anii de  frecventare  a şcolii se referă la anii reali în care copilul a mers la şcoala, putând de ex. să 
absolve din diferite motive (repetenţie, transfer, boală), o clasă în doi sau trei ani de frecventare a şcolii.
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alţ
ii 

6.5 În ce limbă/ limbi s-a vorbit preponderent cu copilul în primii doi ani?

6.2 Când şi în ce limbă a vorbit copilul  
primele cuvinte ?   la  luni,            limba:

la    luni,            limba:6.3  Când şi în ce limbă a vorbit copilul  
primele propoziţii? 

6.4 Înainte de a vorbi, copilul a gângurit (de ex. 
bababba, mamam etc.)?   da  nu 

6.6 A fost sau este copilul dvs. adesea sau pe o perioadă  
mai lungă de timp bolnav? da  nu 

6.7 A fost copilul dvs. adesea răcit/ a avut adesea otite / polipi?

da, răceli  da, otite  da, polipi nu 

6.11 Ce reacţie are copilul dvs. când nu este înţeles?

amuţeşte/ nu mai vorbeşte  repetă cele spuse  vorbeşte mai clar  

încearcă să spună în altă limbă  manifestă supărare sau furie  renunţă / se retrage 

6.10 Observaţi dificultăţi de vorbire la copilul dvs. (de ex. bâlbâială, sunete 
prost articulate, greşeli de gramatică/ propoziţii greşit construite)?  

da, în 

da, în toate limbile   nu 

6.8 Cum apreciaţi capacitatea de vorbire a copilului dvs.?

mai bine 
decât 

mai bine 
decât 

în toate limbile la fel de bine în toate limbile la fel de rău  

6.9 Dacă comparaţi copilul dvs. cu alţi copii de aceeaşi vârstă, aveţi impresia că vorbeşte în respectiva limbă mai bine, la fel 
de bine sau mai rău?

Limba 1: Limba 4:

Limba 2: Limba 5:

Limba 3: Limba 6:

mai 
bin

e

la 
fel

 
mai 

rău
 

mai 
bin

e

la 
fel

 
mai 

rău
 

6.12 Copilul dvs. suferă din cauza dificultăţilor de vorbire în limba germană  (de ex. este trist, este retras etc.)? 

da nu
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7. Limbile folosite în viaţa cotidiană a copilului preponderent în limba: amestecând limbile:

7.1 Părinţii vorbesc între ei 

7.6 Copilul a vorbit/ vorbeşte în Kita pe lângă 
germană şi: 

 Tatăl vorbeşte cu copilul

 Copilul vorbeşte cu tatăl

7.2 Mama vorbeşte cu copilul 

7.7 Copilul vorbeşte la şcoală pe  
lângă germană şi:

7.3 Copilul vorbeşte cu mama 

7.4 Limba/ limbile vorbită/e între fraţi/ 
surori este 

7.5 1.1. Limba/ limbile vorbită/e în interiorul 
familiei mai largi este 

7.8 Cât de des povestiţi copilului basme/ poveşti, îi citiţi din cărţi şi/sau vă jucaţi cu el?

7.10 Cu cine vorbeşte copilul dvs. cel mai mult timp?  

7.12 Cum stimulaţi învăţarea limbii germane de către copilul dvs.?

7.9 În ce limbă vă manifestaţi sentimentele faţă de copil  (de ex. îl consolaţi, lăudaţi etc.)?

în mod regulat şi de mai multe ori pe săptămână ocazional rar 

mama 

tatăl  

fraţi/ surori  

alţi membrii de familie  

prieteni germani   

prieteni de altă limbă  

educatoare/învăţătoare 

nicio stimulare directă  

prin folosirea zilnică a limbii  

citind copilului  povestindu-i mult  

CD-uri 

contact cu copii de limbă germană  

altele  

În ce limbă faceți aceasta?

7.11 A participat/participă copilul dvs. la oferte/programe 
de stimulare a învăţării limbii germane?

7.13 Cum păstraţi /stimulaţi pe lângă germană 
celelalte limbi ale copilului? 

nicio stimulare directă  

prin folosirea zilnică a limbii  

citind copilului  povestindu-i mult  

CD-uri, TV Vizite în ţara 

contact cu copii care vorbesc aceste limbi  

nu  

da, cursuri benevole 

da, curs pregătitor grădiniţă 

da, clasă de tranziţie 

da, curs intensiv de germană ca a doua limbă la şcoală

da, logopedie 

da, altele 

altele  

TV
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