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CHESTIONAR 

 
Liceul/Școala________________________, Localitatea _____________, jud. ________________ 
Clasa cu care ați participat în Proiect ______________ 
 
Vă mulțumim că ne dăruiți timpul necesar completării acestui chestionar! 
 
Uniunea Națională a Barourilor din România și Baroul ___________________ au desfășurat programul național 
„Fii avocat în școala ta!”, un program de educație juridică non-formală, adresat elevilor din ciclul gimnazial și liceal. 
Principiile promovate pe parcursul celor 5 cursuri au vizat prevenția infracționalității juvenile și conștientizarea 
situațiilor în care adolescenții pot fi victime sau infractori.   
Acest chestionar va rămâne confidențial şi nu este necesar să ne dezvăluiți identitatea dumneavoastră. Timpul 
acordat necesar completării chestionarului este de câteva minute.  

Exemple marcare corerctă:  Exemple marcare incorectă:       

1. Apreciați că au fost utile temele abordate în cadrul acestui proiect ? 

Da                                                    
Nu                                                       
Doar unele dintre ele, precum ________________________________________________________________                                                        

2. Cum vi s-a părut interacțiunea avocatului cu elevii ? 

Rigidă 
Suficient de deschisă 
Deschisă 
Foarte deschisă 

3. Apreciați că prezentarea proiectului a îndeplinit nevoile și standardul psiho-social al elevilor din clasa dvs.? 

Da                                                      
Nu                                                    
A fost un standard prea ridicat 
A fost un standard prea scăzut 

4. A fost de ajutor prezentarea în imagini, powerpoint? 

Nu foarte mult 
Suficient de mult 
Foarte mult 

5. Ce părere aveți despre informațiile primite de elevi? 

Prea puține 
Suficiente 
Prea multe 
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6. Specificați care este cel mai frecvent tip de violență întâlnită în școală, între elevi ? 

Violență verbală 
Violență fizică 
Violență emoțională 
Violență sexuală 

7. Cum vi s-a părut limbajul folosit de avocați? 

Greu de înțeles. 
Suficient de ușor de înțeles. 
Ușor de înțeles. 

8. Credeți că implicarea elevilor în astfel de proiecte poate diminua violența în școli? 

Da  
Nu 
Nu știu 

9. Dacă ați evalua colectivul școlii dvs, ați spune că e: 

Puțin violent (verbal și/sau fizic) 
Destul de violent (verbal și/sau fizic) 
Foarte violent (verbal și/sau fizic) 

10. Puteți oferi un calificativ Proiectului „Fii avocat în școala ta” ? 

Slab. 
Bun 
Foarte bun 
Altul ____________________________________________________________________________________. 

11. Există și alte subiecte sau teme pe care vi le-ați dori într-un proiect viitor ?  

Da, despre ________________________________________________________________________________ 
Nu știu 
Nu îmi doresc. 

Prin răspunsurile formulate la întrebările din chestionar, ne ajutați să îmbunătăţim viitoarele proiecte pe care le 
vom derula, astfel încât efectele acestora să fie cât mai bune! 
 
Vă mulțumim ! 


