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CHESTIONAR PENTRU PĂRINȚI 

ŞTIȚI SĂ-L EDUCAȚI ŞI SĂ-I OFERIȚI SIGURANȚĂ ÎN TRAFIC COPILULUI 
DUMNEAVOASTRĂ? 

Ceea ce urmează constituie un grup de întrebări cu privire la interesul pe care îl 
manifestaţi pentru siguranţa copiilor când merg cu maşina şi la interesul pentru educaţia 
rutieră a acestora. Sarcina dumneavoastră constă în a alege un răspuns pentru fiecare 
întrebare. Răspunsul  trebuie să reflecte şi să se potrivească cât mai bine cu realitatea. 
Răspundeţi aşa cum procedaţi si nu aşa cum ar trebui să faceţi. Rezultatul chestionarului 
reprezintă un mod de a afla dacă comportamentele şi atitudinile dumneavoastră raportate 
la siguranţa şi educaţia rutieră a copiilor sunt adecvate, un prilej de a reflecta la bunele 
practici privind educaţia şi siguranţa copiilor în trafic.  

Va dorim succes şi nu uitaţi COPILUL DE AZI, ŞOFERUL DE MÂINE 
 

 
A. Întrebări 
 
1. Când merg cu maşina în oraş copilul îşi pune centura de siguranţă, sau stă în 

scaunul special 
2. Când opresc maşina, copilul meu deschide uşa şi coboară singur din maşină  
3. Dacă in maşina sunt mai multe persoane cineva ţine copilul in braţe 
4. Plec la drum cu familia chiar daca am mici defecţiuni la maşină 
5. De câte ori un copil a traversat pe unde nu avea voie i-am atras atenţia şi i-am 

explicat ce a greşit şi ce se putea întâmpla 
6. Chiar dacă pentru un anumit moment nu există nici un pericol, regulile de 

circulaţie trebuie respectate în totalitate 
7. Ca să îi fac plăcere copilului, îl las, atunci când mergem cu maşina, să stea 

perioade scurte de timp pe locul din faţă 
8. Când sunt cu copilul traversez strada numai pe la locurile marcate (zebră) 
9. Atunci când am copii în maşină, conduc numai cu viteza legală 
10. Când  mă simt obosit/ă, chiar dacă sunt cu copilul în maşină, îmi continui drumul 
11. Copilul meu este un bun pieton, cunoaşte semnele de circulaţie şi regulile de 

circulaţie care îi sunt necesare la vârsta lui 
12. Pe un drum cu circulaţie redusă, sau pe aleea dintre blocuri, am mers cu copilul 

în braţe şi l-am lăsat să ţină, cu mâinile pe volan, direcţia 
13. Când sunt la volan, chiar dacă este copilul cu mine, îi apostrofez, chiar îi înjur pe 

pietonii, sau pe şoferii care nu circulă corect 
14. Nu suport să merg mult timp în spatele altei maşini 
15. Chiar dacă sunt cu copilul în maşină, sunt nevoit/ă să încalc, pentru diferite 

motive, regulile de circulaţie 
16. Este un pericol să pleci la drum cu frâna de măna defectă 
17. Dacă nu vine nici o maşină traversez şi pe galben cu copilul de mână 
18. Pentru a-i face o bucurie copilului am mers pe autostradă cu viteza de peste 160 

km/h 
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19. În timpul conducerii la un drum mai lung  îi spun o poveste, sau cânt cu copilul 
meu  

20. Educaţia rutieră este un factor care sporeşte gradul de apărare a unui copil în 
trafic 

 

Variante de răspuns 

DA         ,         UNEORI          ,          NU 

 

Pe fiecare fereastră apare o singură întrebare şi variantele de răspuns 
Nu se poate accesa decât un singur răspuns 
Ar fi bine să existe posibilitatea accesării întrebării anterioare 
Dacă se accesează întrebarea următoare nu este posibilitatea să se acceseze de 
acolo din nou întrebarea următoare 
Evaluarea finală apare pe ecran cu cele doua variante conform interpretării 
Ex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ar fi bine să existe şi posibilitatea tipăririi. 
În cazul în care răspunsul se tipăreşte, acesta se tipăreşte în format A4. Va conţine 
un antet al site-ului, logo-ul, data efectuării, variantele de răspuns; pe pagina 
respectivă se pot pune şi câteva mesaje la temă.  

Interesul pentru educația rutieră a copilului 

Sunteți un părinte care se preocupă atât de educația copilului/copiilor în general 
cât și de educația rutieră a acestuia/acestora. Continuați tot așa, fiți model pentru 
copilul/copiii dumneavoastră. Nu uitați însă că tot ce clădiți se poate nărui in 
câteva clipe de  neatenție sau de uitare. Copiii sunt imprevizibili, așa că 
permanent trebuie să acționați în spiritul educației rutiere. Luați atitudine când 
observați copii care se expun pericolelor în trafic, greșelile de azi ale copiilor , se 
vor transforma mâine, când vor fi adulți, în greșeli la volan. Din păcate azi mor sau 
sunt răniți grav mult prea mulți copii din vina șoferilor.   

Interesul pentru siguranța copilului când merge cu mașina 

Sunteți un părinte conștient că siguranța copilului/copiilor dumneavoastră atunci 
când circulă în mașină este primordială. Știți să acționați în așa fel încât să aveți 
permanent sub control acest lucru. Însă nu este suficient să fiți dumneavoastră 
corect, trebuie ca toți șoferii, părinți sau nu, să respecte și să apere siguranța 
copiilor atunci când sunt în trafic. Implicați-vă in acțiunea de educare a acestora. 
Acțiunea dumneavoastră se va adăuga la demersul celorlalți părinți constienți că 
siguranța în trafic a copiilor ne privește pe toți. În acest fel vom reuși să avem un 
trafic mai sigur și mai civilizat, implicit vom diminua numarul copiilor nevinovati, 
victime ale accidentelor rutiere. 
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A. Interesul pentru educaţia rutieră a copilului 

Grilă corecţie 

 

 

Interpretare  

1. Între 39 – 31 puncte 

Sunteţi un părinte dezinteresat de educaţia rutieră a copiilor în general. Pentru 
copilul/copiii dumneavoastră nu consideraţi că este necesar să cunoască nici măcar 
noţiunile elementare de siguranţă rutieră. 

ATENŢIE! 

Când sunteţi la volan aveţi uneori comportamente care pot afecta nu numai siguranţa şi 
integritatea dumneavoastră, ci şi a copilului/copiilor care sunt în maşină. Încercaţi sa vă 
reconsideraţi atitudinea faţă de rolul educaţiei rutiere, nu uitaţi că sunteţi un model pentru 
copilul/copiii dumneavoastră, că ceea ce văd că faceţi dumneavoastră, vor face şi ei acum 
şi în viitor. Şi mai ales nu uitaţi că lipsa educaţiei rutiere şi comportamentele inadecvate în 
trafic duc la accidente care anual produc pe şoselele din Uniunea Europeană  peste 800 
de decese şi 100 000 de cazuri de vătămări grave în rândul copiilor cu vârsta sub 15 ani. 

2. Între 30 – 17 puncte 

Sunteţi un părinte cu bune şi cu rele. Mai ales cu rele. Deşi consideraţi că educaţia rutiera 
este necesară, totuşi uneori uitaţi de ea şi comportamentul dumneavoastră nu este cel 
adecvat. Nu neglijaţi faptul că sunteţi un model pentru copilul/copiii dumneavoastră, că 
ceea ce văd că faceţi dumneavoastră, vor face şi ei acum şi în viitor. Micile abdicări de la 
ceea ce este corect în trafic pot devenii accidente cu consecinţe grave. Încercaţi să evitaţi 
“teribilismul”, comportaţi-vă normal. Şi mai ales nu uitaţi că educaţia rutieră este bagajul cu 
care copilul/copiii dumneavoastră pleacă la drum şi care îi poate ferii de accidente. Astfel 
le apăraţi viaţa. 

 

Număr 
întrebare 

Punctaj 
răspuns 

DA 

Punctaj 
răspuns 
UNEORI

Punctaj 
răspuns

NU 
7 1 3 5 
8 1 3 5 

11 1 3 5 
17 5 3 1 
20 1 3 5 
5 3 2 1 

12 3 2 1 
13 3 2 1 
18 5 3 1 

COTARE GENERALĂ ÎNTREBĂRI 

Interesul pentru educația rutieră a 
copilului 

A = 5-8-11-17-20  (1,3,5 PUNCTE)  

B = 7-12-13-18  (1,2,3 PUNCTE) 
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3. Între 16 – 10 puncte 

Sunteţi un părinte care se preocupă atât de educaţia copilului/copiilor în general cât şi de 
educaţia rutieră a acestuia/acestora. Continuaţi tot aşa, fiţi model pentru copilul/copiii 
dumneavoastră. Nu uitaţi însă că tot ce clădiţi se poate nărui in câteva clipe de  neatenţie 
sau de uitare. Copiii sunt imprevizibili, aşa că permanent trebuie să acţionaţi în spiritul 
educaţiei rutiere. Luaţi atitudine când observaţi copii care se expun pericolelor în trafic, 
greşelile de azi ale copiilor , se vor transforma mâine, când vor fi adulţi, în greşeli la volan. 
Din păcate azi mor sau sunt răniţi grav mult prea mulţi copii din vina şoferilor.   

4. 9 puncte 

Sunteţi un părinte model.  Vă ocupaţi îndeaproape de educaţia copilului/copiilor în general 
cât şi de educaţia rutieră a acestuia/acestora. Nu vă puteţi reproşa nimic în acest sens. 
Totuşi nu uitaţi că tot ce clădiţi se poate nărui in câteva clipe de  neatenţie sau de uitare. 
Luaţi atitudine când observaţi copii care se expun pericolelor în trafic. Sunteţi, din punct de 
vedere al educaţiei rutiere, un părinte perfect.  

Dar sunteţi într-adevăr perfect, sau în răspunsurile dumneavoastră este si o doză de 
nesinceritate? Reflectaţi şi la acest aspect. 

 

 

B. Interesul pentru siguranţa copilului când merge cu maşina 
 

Grilă corecţie 

 
Număr 

întrebare 
Punctaj 

DA 
Punctaj 
UNEORI

Punctaj
NU 

1 1 3 5 
2 5 3 1 
3 5 3 1 

10 5 3 1 
15 5 3 1 
4 3 2 1 
6 1 2 3 
9 1 2 3 

14 3 2 1 
16 1 2 3 
19 3 2 1 

 

 

 

COTARE GENERALĂ ÎNTREBĂRI 

Interesul pentru siguranța copilului 
când merge cu mașina 

A = 1-2-3-10-15  (1,3,5 PUNCTE) 

B = 4-6-9-14-16-19 (1,2,3 PUNCTE) 
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Interpretare  

1. Între 43 – 35 puncte 

Sunteţi un părinte care nu se preocupă de siguranţa copilului/copiilor care circulă cu 
dumneavoastră în maşină. Deşi aveţi cunoştiinţe de legislaţie rutieră, aveţi un 
comportament axat pe nerespectarea acesteia. Această atitudine poate afecta nu numai 
siguranţa şi integritatea dumneavoastră, ci şi a copilului/copiilor care sunt în maşină. 
Sunteti  un sofer posibil agresiv, potential generator de conflicte. Vă sfătuim să vă analizaţi 
comportamentul atunci când sunteţi la volan şi să încercaţi să asiguraţi copilului/copiilor 
atunci când călătoresc în maşină condiţii maxime de siguranţă. Respectaţi partenerii de 
drum. Şi nu uitaţi două lucruri esenţiale:  

- Codul rutier este făcut ca să protejeze şi nu ca să vă împiedice să circulaţi.  
- Riscul inutil, bravada in conducere sunt cauze ale producerii accidentelor rutiere 

 
2. Între 34 – 21 puncte 

 
Siguranţa copilului/copiilor dumneavoastră când circulă în maşină nu este punctul 
dumneavoastră forte. Deşi sunteţi un părinte responsabil pentru a fi “în graţiile 
copilului/copiilor “ renunţaţi uşor la regulile care asigură siguranţa acestuia/acestora atunci 
când circulă în maşină. Şi asta pentru că nu sunteţi convins că aceste măsuri de siguranţă 
sunt obligatorii şi mai ales utile. Mici abdicări de la aceste reguli elementare pot duce însă 
la consecinţe ireparabile. Nu uitaţi proverbul care spune: buturuga mică răstoarnă carul 
mare. Şi mai ales încercaţi să puneţi în prim plan siguranţa şi evitarea riscurilor inutile 
atunci când este vorba de copii. 
 

3. Între 20 – 11 puncte 
 
Sunteţi un părinte conştient că siguranţa copilului/copiilor dumneavoastră atunci când 
circulă în maşină este primordială. Ştiţi să acţionaţi în aşa fel încât să aveţi permanent sub 
control acest lucru. Însă nu este suficient să fiţi dumneavoastră corect, trebuie ca toţi 
şoferii, părinţi sau nu, să respecte şi să apere siguranţa copiilor atunci când sunt în trafic. 
Implicaţi-vă in acţiunea de educare a acestora. Acţiunea dumneavoastră se va adăuga la 
demersul celorlalţi părinţi conştienţi că siguranţa în trafic a copiilor ne priveşte pe toţi. În 
acest fel vom reuşi să avem un trafic mai sigur şi mai civilizat, implicit vom diminua 
numărul copiilor nevinovaţi, victime ale accidentelor rutiere. 
 

 
 

 

 

 


