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CHESTIONAR DE FEED BACK 
 

 
 PENTRU PARTICIPANȚII LA MOBILITATE 

ÎN CADRUL PROIECTULUI 
 

„Perfecționarea personalului din 
învățământul special din județul Suceava 

în instituții similare din Voievodatul 
Podkarpackie” 
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   În scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului și a atingerii rezultatelor estimate, vă 
rugăm să aveți amabilitatea de a răspunde următoarelor întrebări: 
 
 
Nume/prenume………………………………………………………………………………......... 
 
Școala de 
proveniență…………………………………………………………………………..………......... 
 
Nivelul de învățământ …………………………………………………………………………… 
 
Calitatea/funcția deținută ………………………………………………….…………………… 
 
Tel.: ……………………. ……E-mail ………………………………………...…………….......... 
 
 
 
I. PREGĂTIREA MOBILITĂȚII 
 
- pregătirea lingvistică 
 
1. Cum apreciaţi calitatea noțiunilor de limbă polonă primite în cadrul lecțiilor ?  

    Foarte bune   

    Bune 

      Satisfăcătoare 

    Nesatisfăcătoare  

 

2. Cum apreciaţi impactul informațiilor primite asupra capacității de a purta o 
conversație în limba polonă ?  
 
    Foarte bun   

    Bun   

    Satisfăcător 

    Nesatisfăcător 
 
- pregătirea interculturală 
 

3. Cum apreciaţi calitatea informaţiilor furnizate în vederea pregătirii interculturale?  

    Foarte bune   

    Bune   

    Satisfăcătoare 

    Nesatisfăcătoare 
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4. Cum apreciați relevanța informaţiilor furnizate în vederea pregătirii interculturale 
în cunoașterea culturii țării gazdă, Polonia? 
 
    Foarte bună   

      Bună  

    Satisfăcătoare 

    Nesatisfăcătoare 
 
- capacitatea instituțională  
 
5. Cât de mulțumit(ă) sunteți de informațiile privind deplasarea în mobilitate puse la 

dispoziție de echipa de proiect a Consiliului Județean Suceava ? 

 

    total mulțumit(ă) 

      parțial mulțumit(ă) 

    mulțumit(ă) 

    nemulțumit(ă) 

 
6. Cum apreciați implicarea echipei de proiect în activitățile de pregătire a 
mobilității ? 
 
      Foarte bună   

      Bună  

      Satisfăcătoare 

      Nesatisfăcătoare 
 
 

 
II. DESFĂȘURAREA MOBILITĂȚII 
 
7. Cât de mulțumit(ă) sunteți de programul mobilității propus de partenerii poloni 
implicați în proiect? 
 
        Total mulțumit(ă) 

        Parțial mulțumit(ă) 

        Mulțumit(ă) 

        Nemulțumit(ă) 
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8. Cât de mulțumit(ă) sunteți de disponibilitatea partenerilor poloni implicați în 
proiect? 
 
        Total mulțumit(ă) 

        Parțial mulțumit(ă) 

        Mulțumit(ă) 

        Nemulțumit(ă) 

 
9. Cât de mulțumit(ă) sunteți de prezența și activitatea interpretului de limbă polonă, 
pus la dispoziție în cadrul proiectului? 
 
        Total mulțumit(ă) 

        Parțial mulțumit(ă) 

        Mulțumit(ă) 

         Nemulțumit(ă) 

 

10. În ce măsură participarea la programul Erasmus+ a corespuns nevoilor 
dumneavoastră de formare profesională? 
 
        Foarte mare 

        Mare 

        Mică 

        Nesatisfăcătoare 

         Altele (precizați)______________________________________________________ 
 
 
10. Ce cunoştinţe, competenţe şi aptitudini noi considerați că ați dobândit în urma 
activității de mobilitate din cadrul proiectului? 
 
         capacitatea de a opera cu conceptele şi metodologia specifice disciplinelor de lucru 

din domeniul învățământului școlar special și aplicarea metodelor activ-participative-

formative (învatarea centrată pe elev, pe competențe, învățare incluzivă) dobândite pe 

parcursul mobilității; 

         capacitatea de a opera cu terapiile aplicate copiilor cu CES (terapie educațională, 

complexă și integrată, de compensare-recuperare, chinetoterapie, psihodiagnoză și alte 

terapii) însușite pe perioada de mobilitate la instituțiile gazdă; 

        competența de a planifica, organiza și de a conduce procesul de predare-învățare-

evaluare valorificând cunostințele de specialitate, psihopedagogice și metodice la nivel 

înalt; 
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       competențe de management, de evaluare, decizionale, de formare, lingvistice, 

precum și competențe precum: autonomie şi responsabilitate, atitudine de relaţionare şi 

comunicare deschisă, cooperantă, receptivă, acceptarea evaluării din partea celorlalţi, 

echilibru caracterial; 

       capacităţi şi atitudini de relaţionare şi comunicare cu beneficiarii serviciilor 

educaționale, cu mediul social şi cu cel profesional;  

        capacitatea de a identifica problemele copiilor cu CES, precum și metodele de 

rezolvare a acestora, de a adapta oferta educațională în funcție de cerința de pe piața 

muncii; 

         capacităţi de structurare logică şi transpunere psihopedagogică a conţinuturilor 

predării şi învăţării în domeniul învățământului școlar special;  

         capacitatea de a înțelege ritmul de schimbare al beneficiarilor serviciilor 

educaționale, perseverență și empatie; 

        capacitatea de a investiga şi soluţiona problemele copiilor cu CES, de a asigura 

tratament egal pentru toți copiii. 

         altele (precizați) ______________________________________________________ 

 

11. În ce măsură participarea la programul Erasmus+ a corespuns nevoilor 
dumneavoastră de dezvoltare personală? 
 
        Foarte mare 

        Mare 

        Mică 

        Nesatisfăcătoare 

         Altele (precizați)______________________________________________________ 

 
12. În ce măsură participarea la programul Erasmus+ a corespuns nevoilor 
instituției din care faceți parte? 
 
        Foarte mare 

        Mare 

        Mică 

        Nesatisfăcătoare 

         Altele (precizați)______________________________________________________ 
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13. Care apreciați că este impactul mobilității în Polonia asupra organizațiilor de 
trimitere (școlile speciale din județul Suceava) ? 
 
     modalități inovatoare și îmbunătățite de interacțiune cu grupurile țintă, servicii 

educaționale mai atractive pentru copiii cu CES în conformitate cu nevoile lor, activități 

mai eficiente în beneficiul comunităților locale; 

       îmbunătățirea actului educațional adresat copiilor înmatriculați în cele 6 școli speciale 

din județul Suceava, sporirea atractivităţii învăţământului şcolar special; 

      mediu mai modern, mai dinamic, mai profesional în interiorul celor 6 scoli speciale, 

personal pregătit pentru a integra metodele noi și terapiile însușite în activitățile de zi cu 

zi; 

       experiența acumulată de participanții la mobilitate va contribui la elaborarea unor noi 

strategii de intervenție pentru prevenirea  sau ameliorarea consecințelor diferitelor tipuri 

de deficiențe; 

       creșterea prestigiului școlilor speciale din județ; 

       altul (precizați) ______________________________________________________ 

 
14. Cum evaluați calitatea lecțiilor urmărite și a cadrelor didactice implicate în 
desfășurarea lor  ? 

 
          Foarte bună   

          Bună 

          Satisfăcătoare 

          Nesatisfăcătoare 

15. V-aţi confruntat cu probleme grave în timpul mobilităţii Erasmus? Dacă da, vă 
rugăm să le menţionaţi : 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

16. Ce aspecte ale mobilităţii v-au plăcut în mod deosebit? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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17. Credeţi că experienţa Erasmus vă va ajuta în carieră? 

 
          Foarte mult   

          Mult 

          Prea puțin 

          Deloc 

18. Cum credeţi că ar putea fi îmbunătăţită schema ERASMUS+ – referitor la 
proiectele de mobilitate? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 Vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru amabilitatea completării chestionarului. 
 
 
 
 
 
 Data:  …………………                                      Semnătura:   ………………………… 


