MINISTERUL EDUCAŢIEI
LICEUL „REGINA MARIA” DOROHOI
DOROHOI, B-dul Victoriei, nr. 112
Tel/fax: 0231610180
e-mail: reginadorohoi@yahoo.com

Nr. 5084 din 15.09.2022

CHESTIONAR DE EVALUARE A MOBILITĂŢII
DIN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS KA121
NR. DE REFERINȚĂ 2021-1-RO01-KA121-SCH-000010327
LICEUL „REGINA MARIA” DOROHOI
Tipul proiectului: Proiect de mobilitate - Educație școlară –KA121
Nr. de referință: 2021-1-RO01-KA121-SCH-000010327
Parteneri: Asociatia Anatolia Education
1. Nume şi Prenume:
Disciplina:
Vechime:
Adresa de e-mail:
Nr. de telefon:
2. Date privind activitatea de formare:
Titlu: «COACHING & SCHOOL MANAGEMENT
Tip: Curs de formare
Perioada: 04-08.07.2022
Nr. de ore: 30
Instituția formatoare: Anatolia Education
Vă rugăm sa completați/ să bifaţi / să încercuiţi răspunsul adecvat şi să faceţi orice comentariu
doriţi:
Considerați că perioada de formare a fost:
Prea scurtă ; prea lungă ;
suficientă
Ce fel de motive v-au determinat să studiaţi în străinătate?
Profesionale
; culturale
; viaţa într-o ţară străină ; folosirea unei limbi străine ; prieteni stabiliţi
în străinătate ; planuri profesionale ; o experienţă în Europa ; pentru a fi independent ; altele
(specificaţi) : ..........................................
3. Calitatea
Cum evaluaţi calitatea profesorilor şi a altor cadre didactice din instituţia gazdă?
Pe o scală de la 1 la 5 : 1=slab/nesatisfăcător, 5=excelent
1–2–3–4–5
Cum evaluaţi calitatea cursurilor pe care le-aţi urmat şi materialele de studiu pe care le-aţi primit la
instituţia gazdă?
Pe o scală de la 1 la 5 : 1=slab/nesatisfăcător, 5=excelent
1–2–3–4–5

4.Informaţii și suport
De unde aţi obţinut informaţii despre programul de studiu al instituţiei gazdă?
de la Liceul ”Regina Maria” ; de la instituţia gazdă ; de la alţi profesori ; de pe internet
alte surse (specificaţi) :….................

; din

Cât de folositoare v-au fost aceste informaţii?
Pe o scală de la 1 la 5: 1=puţine/nesatisfăcătoare, 5=complete
1–2–3–4–5
Ați beneficiat de sesiuni de Pregătire culturală înainte de plecarea în mobilitate?
DA/NU
Furnizorul acestor cursuri a fost:
Liceul Regina Maria ; Altă instituție Specificați…………………….
Ați beneficiat de sesiuni de Pregătire a stagiului, înainte de plecarea în mobilitate?
DA/NU
Considerați că informațiile primite anterior plecării au fost suficiente (transport, cazare, masă,
programul cursului, forme de evaluare etc) pentru o desfășurare în bune condiții a activității de formare?
DA/NU
Aţi primit suficiente informaţii şi sprijin din partea echipei coordonatoare de la Liceul “Regina Maria”
înainte şi în timpul perioadei de studiu? Pe o scală de la 1 la 5 :
1=puţine/nesatisfăcătoare, 5=
suficiente
1–2–3–4–5
Aţi primit suficiente informaţii şi sprijin din partea instituţiei gazdă înainte şi în timpul perioadei de
studiu? Pe o scală de la 1 la 5 : 1=puţine/nesatisfăcătoare, 5= suficiente
1–2–3–4–5
Cât de bine consideraţi că v-aţi integrat printre cursanții de la instituţia gazdă?
Pe o scală de la 0 la 4; 0:=nu m-am integrat; 5=m-am integrat foarte bine
0–1–2–3–4-5

5. Infrastructură
Accesul la biblioteci și materiale de studiu:
1–2–3–4–5

Pe o scală de la 1 la 5: 1=restrâns, 5= nelimitat

Accesul la computer şi e-mail în instituţia gazdă:
1–2–3–4–5

Pe o scală de la 1 la 5 : 1=restrâns , 5=nelimitat

6.Pregătirea Lingvistică
Limba /limbile de predare în instituţia gazdă:
Aţi beneficiat de cursuri de limbă înainte şi / sau în timpul perioadei de studiu?
Da / Nu

Cine v-a oferit aceste cursuri?
Liceul Regina Maria, ; instituţia gazdă

; altele (specificaţi)

:……………

Cum vă evaluați competențele privind limba engleză – limba cursului de formare:
Înainte de perioada de studiu Erasmus:
Nesatisfăcător ; Satisfăcător ; Bine ; Foarte bine ;
După perioada de studiu Erasmus:
Nesatisfăcător ; Satisfăcător ; Bine

; Foarte bine

7.Recunoaşterea profesională
Aţi încheiat un contract înainte de începerea perioadei de studiu?
Da / Nu / Da, dar după începerea stagiului
Cele două instituții au negociat programul de formare și finalitățile cursului la care ati participat?
Da / Nu / Nu știu
La întoarcerea din stagiul de formare ați primit:
- Document de mobilitate semnat de ambele instituții DA/NU
În urma participării la cursul de formare și la activitățile de evaluare, v-a fost eliberat un Certificat
Individual de Formare?
DA / NU
La finalizarea activității de formare, ați completat Raportul Individual de Evaluare generat de Mobility
Tool?
DA/NU
8.Costuri
Costurile din timpul perioadei de studiu:
În ce măsura v-a acoperit grantul Erasmus nevoile financiare? Pe o scală de la 1 la 5 : 1= deloc , 5= total
1–2–3–4–5
A trebuit să plătiţi vreo taxă la instituţia gazdă?
Dacă da, vă rugăm precizaţi tipul taxei şi suma plătită:
9.Experienţa personală - evaluarea mobilităţii Erasmus
Atingerea obiectivelor : Pe o scală de la 1 la 5 : 1=slab/nesatisfăcător, 5=excelent
1–2–3–4–5
Evaluarea mobilităţii din perspectivă personală: Pe o scală de la 1 la 5: 1=nesatisfăcător, 5=excelent
Aprecieri generale
1–2–3–4–5
Abilităţi interculturale 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Abilităţi lingvistice
1–2–3–4–5
Încredere în sine
1–2–3–4–5
Independenţă
1–2–3–4–5
Seriozitate
1–2–3–4–5
V-aţi confruntat cu probleme grave în timpul mobilităţii Erasmus?

Dacă da, vă rugăm să le menţionaţi :

Ce aspecte ale mobilității v-au plăcut în mod deosebit?
Credeți că experiența Erasmus vă va ajuta în carieră? Pe o scală de la 1 la 5 : 1=deloc, 5=foarte mult
1–2–3–4–5
Evaluare de ansamblu a mobilităţii Erasmus: Pe o scală de la 1 la 5: 1=nesatisfăcător, 5=excelent
1–2–3–4–5
Considerați că Activitatea de formare la care ați participat răspunde obiectivelor stabilite în cadrul
Proiectului Erasmus?
Pe o scală de la 1 la 5: 1=nesatisfăcător, 5=excelent
1–2–3–4–5

Semnătura: ___________________

