
    «  Опитувальний аркуш для батьків Ми і  
»ліцей

Напишіть  відповіді  на  окремому  аркуші  в  довільній  формі.  Обміркуйте 
результат.

Чи з радістю ваша дитина йде до ліцею?
З яких предметів відчуває більше утруднень? Чому?
Скільки часу (приблизно) витрачає на підготовку до уроків?
Чим захоплюється у вільний час?
З яких предметів вчиться із задоволенням?
Чи допомагає молодшим у сім’ї?
Чи знаходите взаєморозуміння з класним керівником, вчителями?
Чи задовольняють вас батьківські збори?
Як часто класний керівник буває у вас вдома?

Однією з серйозних проблем певної  частини сімей є те, що діти погано 
вчаться,  втрачають  інтерес  до  процесу  навчання.  Саме  в  цей  час  може 
відбутися переорієнтація моральних цінностей дитини. В такому разі класний 
керівник  повинен  вивчити  думку  батьків  з  приводу  причин,  що  вплинули  на  
процес погіршення результатів навчання їхньої дитини.

Це можуть бути такі відомості:
1. Прізвище, ім’я дитини.
2.  Ступінь  сумлінності  дитини  в  навчанні  в  ліцеї  і  під  час  приготування 

домашніх навчальних завдань.
Високий // Середній // Низький
3. З яких навчальних предметів, на вашу думку, не встигає дитина?
Як ви думаєте, з якого часу?
4. Чи отримувала ваша дитина допомогу (необхідне, будь ласка, підкресліть).
Від педагога // Від встигаючих учнів // Від батьків
5. Чи можете ви виділити особливості поведінки вашої дитини в ліцеї і в сім’ї?
6. У чому, на вашу думку, можуть полягати причини розходжень у поведінці 

дитини?
7. Які засоби педагогічного впливу на дитину у вашій сім’ї є найвдалішими?
8.  Які  виховні  засоби  з  вашого  боку  дитина  сприймає  негативно  або  не 

сприймає взагалі?
9. Чи розділяє ваші педагогічні погляди в сім’ї дружина (чоловік)? Якщо ні, то 

чому?
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