
 
 

CHESTIONAR DE SATISFACȚIE 

Parteneriat  multilateral Comenius “The Science, Culture and Economics of Europe’s Land” 

 

Citiți întrebările următoare și încercuiți răspunsul dvs.: 

 

1. În ce măsură participarea la proiect a corespuns nevoilor voastre de îmbunătățire a cunoștințelor 

despre agricultura ecologică? 

 

a) în mare masură                b)  suficient    c)  în mică măsură         d)  de loc 

 

2. În ce măsură consideri că participarea la proiect a influențat viziunea ta despre agricultura 

ecologică? 

 

a) în mare masură                b)  suficient    c)  în mică măsură         d)  de loc  

 

3. Cum apreciaţi vizitele de studiu la stâna ecologică Farcașa, Muzeul de Etnografie, ferma de animale, 

păstrăvărie, seră, baza hipică efectuate  în cadrul proiectului pentru înțelegerea conceptului de 

agricultură ecologică? 

 

a) foarte importante               b) relativ importante            c)  lipsite de importanță 

 

4. Cum apreciaţi activitatea practică desfășurată la lotul experimental? 

a) foarte importantă               b) relativ importantă            c)  lipsită de importanță 

 

5. Cum apreciați colaborarea cu coordonatorul proiectului  si cu restul echipei de proiect? 

 

a) foarte bună                  b) bună                   c) nici bună, nici slabă                d)  foarte slabă 

 

6. În ce măsură informațiile căutate pentru materialul cu care participați la Simpozionul internațional  

a contribuit la dobândirea unor cunoștințe despre agricultura ecologică în Europa? 

a) în mare masură                b)  suficient    c)  în mică măsură         d)  de loc  

 

7. Cum apreciați tipurile de activități la care ați participat, desfășurate  pe parcursul proiectului? 

 

a) Atractive     b) dificile       c) interesante      d) usor de realizat     e) variate    f) inutile 

 

8. Cum considerați  mediatizările reuniunilor de proiect de după mobilități, făcute de coordonator 

pentru informarea elevilor cu privire la activitățile din tările partenere? 

 

a) importante    b) relativ importante    c) lipsite de importanță 

 

9. La câte activități derulate în cadrul proiectului ați participat (postere, expoziție foto, desene, afișe, 

plantare semințe/flori, vizite de studiu, prezentări ppt., interviuri în mai 2014 )? 
 

1       2        3        4        5       mai multe 
 

10. Alegeți valorile pe care le considerați că le-ați descoperit și / sau îmbunătățit prin participarea la 

proiect. 

a.Comunicarea în limba engleză                                        e. Abilitatate de lucru la calculator 

b.Toleranța                                                                         f. Comportament civilizat 

c.Stima de sine                                                                   g. Cunoștințe despre agricultura ecologică  

d.Responsabilitatea                                                            h.Valori civice europene 

 


