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BeLL chestionar

Dragă cursant,

Scopul acestui chestionar este să strângă informaţii despre învăţarea la
vârsta adultă în cazul dumneavoastră. Suntem interesaţi de activităţi de
educaţie liberală, învăţare bazată pe participarea dumneavoastră voluntară,
legată de interesele dumneavoastră şi dezvoltarea personală. Activităţile
de educaţie liberală nu reprezintă o cerinţă la locul dumneavoastră de
muncă şi nici nu presupun eliberarea unui certificat oficial la sfârşitul cursului.
Acest chestionar a fost realizat în cadrul proiectului Beneficiile Învăţării
Permanente (BeLL), proiect finanţat de UE. Acesta este un proiect de
cercetare care îşi propune să compare educaţia liberală la vârsta adultă
şi rezultatele acesteia în 10 ţări europene.
Experienţele dumneavoastră şi rezultatele acestui chestionar vor fi utilizate pentru a pune bazele cunoştinţelor noastre despre învăţarea la
vârsta adultă. Participarea dumneavoastră la acest studiu este extrem de
valoroasă, voluntară şi vă garantăm anonimatul.
Durata de completare a acestui chestionar este de aproximativ 20 de minute. După ce l-aţi completat, vă rugăm să-l trimiteţi prin poştă sau scanat
pe email până la data de 1 noiembrie 2012, folosind coordonatele de mai
jos.
Dacă aveţi întrebări legate de acest chestionar, contactaţi-ne:
Institutul Român de Educaţie a Adulţilor
www.irea.uvt.ro
Persoană de contact:
Cătălin Martin
Telefon: 0725225247
E-mail: catalin.martin@irea.uvt.ro
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1.1 Aţi fost invitat să completaţi acest chestionar pentru că aţi participat la cel puţin un curs de
educaţie liberală a adulţilor în ultimele 12 luni. La câte cursuri de acest gen aţi participat în ultimele
12 luni?
►► Vă rugăm să puneţi un X în dreptul răspunsului care descrie cel mai bine situaţia dumneavoastră [X].
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

un curs
două cursuri
trei cursuri
mai mult de trei cursuri
nu am participat la astfel de cursuri

1.2 Specificaţi numele, tema şi durata (în ore) a cursurilor de educaţie liberală a adulţilor (max.3).
►► Vedeţi exemplul de la începutul tabelului

Examplu

Numele cursului

Tema

Durata în
ore

Improvizaţie pentru începători

Elemente de bază în actorie

70

Curs 1
Curs 2
Curs 3

1.3 Care dintre următorii furnizori au organizat acest curs?
►► Răspuns multiplu
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]

Universitate populară
Şcoală de vară
Institut intercultural
Centru de voluntariat
Casă de cultură
Iniţiativă privată
Centru de educaţie a adulţilor
Centru de educaţie fizică
Altul, care?: ______________________________________________
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►► Gândiţi-vă la experienţele de învăţare din ultimele 12 luni pe care le-aţi descris în cadrul întrebărilor
precedente. Bazându-vă pe aceaste experienţe de învăţare şi participare, încercaţi să răspundeţi în detaliu la întrebările următoare, scriind răspunsul dumneavoastră în spaţiul liber de sub întrebare.

2.1 Ce rezultate imediate, dacă au existat, aţi observat după participarea la activităţile de învăţare?

2.2 Ce alte rezultate, efecte pe termen lung sau schimbări aţi observat?

pagină 2

BeLL chestionar

2.3.1 Vă rugăm să evaluaţi acum dacă aceste cursuri la care aţi participat au determinat următoarele
schimbări în viaţa dumneavoastră.
Folosiţi următoarea scală :
mult mai puţin (- - -) puţin (- -) destul de puţin (-) nicio schimbare (0) destul de mult (+) mult (+ +) mult mai mult (+ + +)

►► Dacă din greşeală aţi pus X într-un loc nepotrivit, va rugăm să puneţi răspunsul corect încă o dată şi
încă un cerc împrejur, astfel:

--1.

În prezent mă simt bine la serviciu

2.

Sunt motivat să învăţ

3.

Sunt implicat în reţele sociale (prieteni,
colegi, etc)

4.

Sunt implicat în cadrul comunităţii locale

5.

Încerc să am un stil de viaţă sănătos

6.

În general, sunt fericit

7.

Sunt dispus să mă mut pentru un loc de
muncă nou

8.

Consider educaţia adulţilor ca fiind o
oportunitate importantă

9.

Respect punctele de vedere ale altor
persoane

10. Am oportunităţi pentru un venit mai bun
11. Respect cultura altor persoane
12. Mă simt încrezător în postura de cursant
13. Am alternative pentru actualul loc de muncă

şi alte oportunităţi în carieră

14. Am încredere în cei care iau decizii
15. Sunt mulţumit de viaţa mea
16. Sunt interesat de politică
17. Sunt mulţumit de starea sănătăţii mele fizice
18. Ştiu să mă fac auzit în cadrul unui grup
19. Încurajez şi alte persoane să participe la

activităţi de învăţare

20. În general, am încredere în oameni
21. Este foarte posibil să iau parte la acţiuni de

voluntariat

22. Întâlnesc persoane noi
23. Am grijă de sănătatea mea
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DACĂ aveţi copii sub 18 ani:
Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări. Dacă nu, continuaţi cu următoarele întrebări.
Folosiţie aceeaşi scală:
mult mai puţin (- - -) puţin (- -) destul de puţin (-) nicio schimbare (0) destul de mult (+) mult (+ +) mult mai mult (+ + +)

---

--

-

o

+

++

+++

24. Am încredere în abilităţile mele ca părinte
25. Sprijin învăţarea copiilor mei

Toată lumea: Evaluaţi dacă au existat schimbări în următoarele comportamente ca urmare a
participării la cursuri:
Nu se
aplică

---

--

-

o

+

++

+++

26. Fumez …
27. Consum alcool …

2.3.2 Am dori să ştim dacă participarea la aceste cursuri de educaţie liberală a adulţilor au influenţat
diferite aspecte ale vieţii dumneavoastră. Citiţi cu atenţie următoarele întrebări şi alegeţi varianta
care vă descrie cel mai bine situaţia, utilizând scala :
mult mai puţin (- - -) puţin (- -) destul de puţin (-) nicio schimbare (0) destul de mult (+) mult (+ +) mult mai mult (+ + +)

--28. Când plănuiesc ceva, sunt mai sigur că o să

meargă bine

29. Ştiu ce vreau de la viaţă
30. Sunt mai convins că ceea ce mi se întâmplă

e din cauza sau datorită mie

31. Simt că am influenţă asupra lucrurilor care

mi se întâmplă

32. E uşor pentru mine să îmi urmez scopurile
33. Sunt încrezător că pot aborda eficient

evenimente neaşteptate

34. Dacă cineva mi se opune, sunt capabil să

găsesc soluţia pentru a obţine ce îmi doresc

35. Sunt optimist în legătură cu viaţa mea
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2.3.3 Vă rugăm să alegeţi pentru fiecare afirmaţie răspunsul care descrie cel mai bine situaţia
dumneavoastră, utilizând scala: (1) “dezacord total“ - (6) “acord total“
Dezacord
total
(1)

Dezacord
(2)

Dezacord
parţial
(3)

Acord
parţial
(4)

De acord
(5)

Acord
total
(6)

36. Ar fi greu pentru mine să

îmi schimb orice obicei

37. Nu regret niciodată

deciziile pe care le iau

38. Sunt foarte încrezător în

puterea mea de judecată

39. Odată ce am ceva în

minte, rareori cineva
mă poate face să mă
răzgândesc

2.4 Gândiţi-vă la experienţele de învăţare din ultimele 12 luni. Estimaţi importanţa următoarelor
elemente din cadrul situaţiei de învăţare pentru rezultatele enumerate mai sus. Utilizaţi o scală de
la 1-5, unde (1) reprezintă “deloc important“, iar (5) “foarte important“
Deloc
important
(1)

Puţin
important
(2)

Destul de
important
(3)

Important
(4)

Foarte
important
(5)

Profesorul ca persoană
Metodele de predare
Alţi cursanţi din grup
Activităţi de grup
Conţinutul / tema cursului
Oportunitatea de a face ceva
cu propriile mâini
Sprijinul individual şi
consilierea
Faptul că am putut învăţa
lucruri noi
Oportunitatea de a fi un
membru activ al grupului

2.5 Dacă este posibil, daţi unul sau două exemple care să ilustreze de ce şi cum aceste elemente
au fost importante pentru rezultatele menţionate mai devreme.
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Vă mulţumim pentru răspunsurile dumneavoastră. La final, am dori să aflăm de la dumneavoastră
câteva date personale, care vor fi analizate anonim:
3.1 Sex:
[ ] masculin

[ ] feminin

3.2 Vârsta: ____ (în ani, de exemplu 43)
3.3 Care e nivelul ultimei instituţii de educaţie absolvite?
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

şcoala primară
gimnaziu
liceu
învăţământ post-liceal
universitate
altceva, ce?: __________________________

3.4 Care dintre aceste situaţii descrie cel mai bine statutul dumneavoastră actual pe piaţa muncii?
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]

Angajat cu normă întreagă
Angajat cu jumătate de normă
Freelancer
Casnic
Student la zi
Student la distanţă
Pensionar /pensionat anticipat
Şomer
altul, specificaţi care: ____________

3.5 Cu ce vă ocupaţi în prezent sau care a fost ultimul dumneavoastră loc de muncă? Descrieţi
cât de exact se poate. (Exemplu: „vânzător de maşini“, nu doar „vânzător“):

3.6 Care dintre afirmaţiile de mai jos descrie cel mai bine situaţia dumneavoastră:
[ ] Sunt cetăţean al acestei ţări
[ ] Sunt cetăţean al altei ţări europene
[ ] Sunt cetăţean al unei ţări din afara Europei
3.7 Limba pe care o vorbiţi acasă e aceeaşi cu cea în care aţi completat acest chestionar?
[ ] Da
[ ] Nu
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4. Este altceva ce aţi vrea să adăugaţi referitor la experienţele de învăţare sau să ne oferiţi feedback
la acest chestionar…?

Vă mulţumim foarte mult pentru atenţia şi interesul acordat completării
acestui chestionar. Răspunsurile dumneavoastră sunt foarte importante
pentru noi.

Aţi fi dispus să participaţi la un interviu despre acest curs şi despre procesul de învăţare, în cazul
în care aţi fi selectat pentru un interviu?
[ ] Da

[ ] Nu

Dacă da, scrieţi mai jos numele şi datele dumneavoastră de contact
Nume: _______________________________________________________________________
E-mail sau telefon: ___________________________________________________________

Răspunsurile dumneavoastră din cadrul chestionarului vor fi analizate în mod confidenţial şi nu vor fi
combinate cu datele dumneavoastră de contact.
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