
Introducere

Evaluarea Proiectului Cetățeanul - Chestionar profesori

Scopul acestui chestionar este de a culege date despre rezultatele derulării Proiectului Cetățeanul
demarat în 2003, precum și de a identifica cele mai adecvate modalități de continuare a programului.

Vă rugăm să răspundeți cu sinceritate la toate întrebările, informațiile oferite de dumneavoastră -
profesori cu experiență în aplicarea metodei Proiectul Cetățeanul - fiind foarte valoroase pentru viitor.
Nu există răspunsuri greșite, opiniile și sugestiile dumneavoastră sunt binevenite. Datele de identificare
personală vor fi păstrate strict confidențiale și vor fi folosite exclusiv pentru verificarea validității
răspunsurilor și pentru viitoare comunicări legate de participarea la program.

Durata aproximativă de completare a chestionarului este de 30 minute.
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Informații și opinii despre experiența în program

Comentarii

1. Care sunt anii școlari în care ați aplicat metoda Proiectul Cetățeanul?

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2. Ce v-a determinat să vă înscrieți la cursul Proiectul Cetățeanul? (alegeți maximum 5)

faptul că era inspirat din SUA, țară cu tradiție democratică

nevoia de a încerca ceva nou

accesibilitatea cursului (oferit de CCD local)

interesul pentru temă

nevoia de a avea resurse și experiențe complementare pentru lecțiile de educație civică / cultură civică

recomandarea programului de către alți profesori sau formatori

faptul că era oferit un curs acreditat

altele (menționați)

3. Cu ce elemente fundamentale asociați Proiectul Cetățeanul? (menționați 5)



4. Cu ce elemente credeți că asociază elevii dvs. experiența din Proiectul Cetățeanul? (menționați 5)

Foarte potrivită Destul de potrivită Puțin potrivită Deloc potrivită

Comentarii

5. Cât considerați că este de potrivită metoda pentru contextul local în care lucrați?
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Cursul de formare

 
Într-o foarte mare

măsură Într-o măsură oarecare Destul de puțin Deloc

structura cursului de
formare

durata cursului de
formare

manualele și alte
materiale oferite (din
punct de vedere al
calității, relevanței,
accesibilității,
aplicabilității)

metodele folosite în
cursul de pregătire a
profesorilor

prestația formatorului/
formatorilor

sprijinul oferit pe
parcurs, prin
intermediul formatorilor

sprijinul oferit pe
parcurs, prin internet

recunoașterea
participării la curs

Comentarii

6. În ce măsură cursul de formare a răspuns nevoilor dumneavoastră în ceea ce privește:

 Între luna și luna

Perioada

Comentarii

7. În ce perioadă a anului a fost organizat cursul?



Comentarii

8. Considerați că perioada a fost potrivită pentru facilitarea aplicării metodei?

Da

Nu

9. Ce credeți că este necesar să fie schimbat în legătură cu cursul de formare?

10. Ce credeți că este important să fie păstrat/menținut pe viitor în legătură cu cursul de formare?
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Aplicarea la clasă a metodei

La întrebările din această secțiune vă rugăm să vă referiți la modul obișnuit de lucru și să semnalați la comentarii

eventualele variații în timp și/sau între clasele cu care ați aplicat metoda.

 Din luna până în luna

Perioada

Comentarii

11. În ce perioadă a anului ați aplicat sau aplicați de obicei metoda?

Comentarii

12. În perioada de aplicare a metodei este aceasta reflectată în planificarea didactică?

Da

Nu

Comentarii

13. Cu ce clasă sau clase ați aplicat metoda? Puteți selecta mai multe răspunsuri.

Clasa a VII-a

Altă clasă (menționați în comentarii ce clasă)



Comentarii

14. Aplicarea metodei s-a făcut:

exclusiv la ora de cultură civică

la ora de cultură civică și la alte ore (menționați în comentarii la ce ore)

la ora de cultură plus ore suplimentare considerate ca activitate extracurriculară

ca activitate extracurriculară

în săptămâna Școala altfel

la ora de dirigenție

 O oră sau mai puțin

2 ore
(cu o săptămână între

ele)

3 ore
(etalate pe durata a 2

săptămâni)
Nu am parcurs această

etapă

Introducere și
discutarea conceptului
de politică publică

Identificarea
problemelor comunității

Selectarea problemei

Colectarea de informații

Elaborarea portofoliului

Prezentarea
portofoliului la nivel de
școală (inclusiv
pregătirea și
organizarea)

Prezentarea publică la
nivel de oraș sau județ
(inclusiv pregătirea
pentru aceasta)

Reflectarea asupra
experienței

Comentarii

15. Alocarea timpului pe etape



16. Cum s-a desfășurat etapa de colectare a informațiilor?
Descrieți eventualele interacțiuni cu instituțiile. Care a fost rolul dumneavoastră? Ce responsabilități au preluat elevii? Cât din

proces s-a desfășurat în timpul programului școlar și cât în afara acestuia etc.

17. A fost comunicată oficial propunerea de politică publică formulată de elevi către autoritățile
responsabile? Explicați și detaliați.

18. Care sunt avantajele aplicării la clasă a metodei Proiectul Cetățeanul?

19. Ce dificultăți ați întâmpinat în aplicarea la clasă a metodei Proiectul Cetățeanul?

20. Ce adaptări ale metodei ați realizat sau considerați că ar trebui realizate?

21. Aplicând metoda Proiectul Cetățeanul, ce rezultate ați obținut la nivelul elevilor?
Descrieți detaliat un exemplu relevant.
Ce rezultate neașteptate a avut aplicarea metodei la nivelul clasei? (de exemplu, privind relațiile între
elevi, între elevi și profesori, metodele utilizate la alte discipline, rezultatele școlare ale elevilor etc.)



22. Aplicând metoda Proiectul Cetățeanul, ce rezultate ați obținut la nivelul școlii?
Descrieți detaliat un exemplu relevant.
Ce rezultate neașteptate a avut aplicarea metodei la nivelul școlii? (de exemplu, privind statutul
educației civice, relațiile dintre profesori, atmosfera din școală etc.)

23. Aplicând metoda Proiectul Cetățeanul, ce rezultate ați obținut la nivelul comunității?
Descrieți detaliat un exemplu relevant.
Ce rezultate neașteptate a avut aplicarea metodei la nivelul comunității? (de exemplu, privind relația
școlii cu autoritățile locale, cu părinții, cu mass-media etc.)

Comentarii

24. Cum apreciați corelarea metodei cu programa școlară actuală de cultură civică?

Metoda nu este corelată cu programa de cultură civică

Metoda este bine corelată cu obiectivele din programa de cultură civică

25. Cum apreciați posibilitatea aplicării metodei în abordare transdisciplinară, prin colaborarea
profesorului de cultură civică cu alți profesori? Explicați.

26. Ce sprijin v-ar fi necesar pentru aplicarea cu succes a metodei?
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Prezentări finale la nivel de oraș sau județ

27. Cum s-au desfășurat prezentările finale în diferiți ani?

28. Ce considerați că ar trebui schimbat în organizarea prezentărilor?

29. Ce considerați că este important de păstrat/menținut în organizarea prezentărilor?
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Impact și continuare

Comentarii

30. În prezent aplicați metoda?

Da

Nu

31. Ce v-a determinat să continuați aplicarea metodei la clasă după anul în care ați urmat cursul, în
cazul în care ați făcut-o?

32. În cazul în care nu ați continuat aplicarea metodei la clasă după anul în care ați urmat cursul, de ce
nu ați mai făcut-o?



 Mai degrabă pozitiv Niciun impact Mai degrabă negativ

predării educației civice la clasă?

Comentarii

statutului educației civice/ culturii civice în școală?

Comentarii

relației școlii cu comunitatea locală, inclusiv primăria și/sau alte instituții?

Comentarii

relației dumneavoastră cu direcțiunea școlii?

Comentarii

relației dumneavoastră cu colegii de la alte discipline?

Comentarii

33. Ce impact a avut aplicarea metodei asupra:

34. Ce elemente ale programului recomandați să fie păstrate în viitor?

35. Ce sugerați să fie modificat în viitor (eliminat, ajustat sau adăugat)?



36. În ce măsură aveți disponibilitatea de a vă implica pe viitor în derularea programului în școala
dumneavoastră? Ce sugestii sau solicitări aveți în acest sens?

37. Ce v-a marcat cel mai mult, ca persoană, din derularea acestui proiect?
Care este „lecția învățată” de dvs. prin derularea acestui proiect?

38. Ce alte idei doriți să exprimați și nu au fost reflectate în întrebările anterioare?
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Date personale

39. Prenume*

40. Nume*

41. Email*

42. Număr de telefon mobil*

43. Școala sau școlile în care ați aplicat metoda (numărul sau numele școlii, precum și localitatea)*

44. Școala sau școlile în care predați în prezent (numărul sau numele școlii, precum și localitatea)*

45. Școala sau școlile în care predați în prezent sunt din mediul*

urban

rural

predau și în mediul urban și în mediul rural

46. Gen*

F

M

47. Vârsta*



48. Experiență în învățământ (nr. ani)*

49. Discipline din norma didactică*

50. Experiență în predarea culturii civice/ educației civice/ disciplinelor opționale ce vizează cetățenia
democratică (nr. ani)
*

Vă mulțumim!
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