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CHESTIONAR FEED-BACK 
PROIECT  „FII AVOCAT ÎN ȘCOALA TA!” – FAST 

 
Liceul/Școala _________________________________Clasa ___________ 
Localitatea _____________________, județul _________________________________ 
 
Te salutăm, astăzi a venit momentul ăla când TU ne înveți pe noi, TU ne înveți să te învățăm mai departe. Te rugăm 
să împarți cu noi experiența ta din proiectul „Fii avocat în școala ta” (FAST), durează doar câteva minute să răspunzi 
la întrebările de mai jos. Te rugăm, fii sincer și răspunde exact așa cum gândești.  
Ajutorul tău contează!  

Exemple marcare corectă:  Exemple marcare incorectă:       

1. Ne spui, te rugăm, vârsta ta? 

Mai puțin de 13 ani 
14 ani 
15 ani 
16 ani 
17 ani 
18 ani 
Peste 18 ani 

2. La câte ore din cadrul proiectului FAST ai 
participat? 

1  
2 
3 
4 
5 (toate) 

3. Ai avut unul sau doi avocați prezenți la ore? 

Unul 
Doi 
Câteodată unul, câteodată doi 

4. Care dintre variante ți-a plăcut mai mult? 

Un avocat 
Doi avocați 

5. Ce părere ai despre informațiile pe care le-ai primit? 

Prea puține 
Suficiente 
Prea multe 

6. A fost de ajutor prezentarea powerpoint? 

Nu foarte mult 
Suficient de mult 
Foarte mult 

7. Cum ți s-a părut interacțiunea cu avocații? 

Rigidă 
Suficient de deschisă 
Deschisă 
Foarte deschisă 

8. Cum ți s-a părut limbajul folosit de avocați? 

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

9. Ai fi dispus să participi și la alte proiecte de educație 
juridică împreună cu avocații (debate, procese simulate, 
vizite la instituții din domeniu etc)? 

Nu sunt interesat/ă. 
Sunt suficient de interesat/ă. 
Sunt foarte interesat/ă. 

10. Crezi că ești mai pregătit după acest proiect 
pentru situațiile de viață de genul celor care ți-au 
fost prezentate? 

Nu foarte pregătit 
Suficient de pregătit 
Pregătit 
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11. Crezi că ai înțeles care îți sunt drepturile și obligațiile în 
societate, așa cum ți-au fost ele prezentate în cadrul 
proiectului?  

Nu foarte bine 
Suficient de bine 
Foarte bine 

12. Crezi că ai înțeles consecințele acțiunilor tale 
asupra altora și ale altora asupra ta? 

Destul de puțin 
Suficient 
Destul de mult 

13. Crezi că știi cum poți să acționezi atunci când ești 
victima unor acțiuni nelegale și cui să te adresezi? 

Nu foarte bine 
Suficient de bine 
Destul de bine 

14. Dacă ai evalua colectivul școlii tale, ai spune 
că este: 

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

15. Ai vrea să urmezi o carieră juridică? Dacă da, care? 

Da, _________________________________ 
Nu îmi doresc o carieră juridică 

16. Poți să oferi un calificativ Proiectului „Fii 
avocat în școala ta” ? 

Slab. 
Bun 
Foarte bun 
Altul 
________________________________________. 

  
 
Gata, asta a fost tot! Îți mulțumim!  
 
Abia așteptăm să ne revedem cât mai curând la următorul proiect!  


