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La prima întâlnire din cadrul proiectului, care a avut loc în Italia, la "IIS CasagrandeCesi", în data de 8 octombrie 2013, fiecare partener a prezentat o analiză a nevoilor specifice,
atât la nivel național cât și la nivel regional. Datele colectate au fost utilizate pentru a realiza o
imagine de ansamblu asupra problemelor tinerilor, având în vedere nivelul european al
proiectului și activitățile de transfer.
Studiul realizat de școlile partenere a fost dezvoltat pe baza unor chestionare
administrate elevilor, cadrelor didactice și părinților, interpretarea rezultatelor fiind
punctul de pornire al analizei.
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Tabloul chestionarelor transmise ELEVILOR
Eșantioane pe țară: Italia Umbria: 125; Italia Puglia: 125; România: 60;
Turcia: 150

Școala CASAGRANDE CESI; Umbria – ITALIA

Imaginea înfățișează o populație de elevi care se simte bine la școală (înt.1) și socializează bine
cu colegii (înt.2).
Cu toate acestea zona de disconfort, este semnificativă (22%) și nu trebuie subestimată;
procentul este 14% în ceea ce privește relația cu colegii (îi consideră doar cunoscuți)
Întrebarea 3 scoate în evidență relația îngrijorătoare dintre elevi și profesori, nu au încredere în
profesorii lor. 44% din cadrele didactice nu finalizează întotdeauna sarcinile. Problemele
emoționale și de familie sunt cele care afectează cel mai mult elevii noștri (înt.4).
O treime dintre elevi cred că 50% din ei fumează, aproximativ jumătate că fumatul se referă la
20% din populația școlară, doar 7% cunosc elevi care nu fumează. În ceea ce privește
utilizarea de medicamente băieții raportează că doar 45% nu folosesc nici unul, 46% este
împărțit între cei care cred că 1 din 5 (20%) sau 10 (10%) fac uz de ele, o proporție de 9%
consideră că 1 din 2 (50%), ceea ce este îngrijorător. Marea majoritate indică hașișul ca fiind
cel mai utilizat drog. Situația este aproape la fel cu consumul de alcool.
În ceea ce privește agresiunea, aproape 20% consideră că agresorii sunt 1 din 2 (7%) sau 1 din
5 (13%), puțin mai mare decât procentul de agresiune on-line, care indică fenomenul ca fiind
foarte îngrijorător, mai ales că jumătate din elevi petrec mai mult de două ore pe zi pe site-urile
de rețele sociale și un foarte îngrijorător procent, de 40% cheltuiesc bani pe jocuri de noroc online. În ceea ce privește tulburările de alimentație este un procent de 40% din populația școlară.
În cazul în care au nevoie de ajutor, mai mult de 40% apelează la familiile lor, mulți la
prietenii lor, aproape nici unul la profesori. Motivația medie este că au încredere de cele mai
multe ori în familie, cu prietenii ei se simt mai în largul lor.
Școala JEAN MONNET; Puglia – ITALIA
Mai mult de două treimi din întreaga populație a arătat că școala este un mediu pozitiv. Se simt
bine în preajma colegilor, dar 25 % au probleme în relația elev – profesor sau elev – elev.
În ceea ce privește relația cu profesorii, o jumătate din elevi îi tratează ca părinți, și văd în ei un
punct de referință și sprijin pentru educația lor.
Aproape o treime dintre elevii intervievați au probleme de familie, atât legate de precaritatea
unității familiei cât și de dinamica internă a familiei.
În funcție de răspunsurile elevilor, mai mult de jumătate din populația elevilor din primii doi
ani ai institutului fac uz de țigări. 5% dintre elevii intervievați cred că 50% din populația de
adolescenți de la institut face uz de droguri. Procentul celor care cred că 50% din elevi care
consumă băutură în școală, de obicei, este egal cu 10% din elevii intervievați, urmat de 18%
care consideră că 20% din elevi consumă alcool. 28% din respondenți cred că incidența
agresiunii în școală este de 10%. 62% dintre elevi sunt de părere că jumătate din populația
școlară utilizează rețele de socializare mai mult de 2 ore pe zi. Intimidarea nu este percepută ca
un fenomen relevant. Jocurile de noroc sunt preferate de 10% dintre elevi, susțin 15% dintre
cei intervievați.
Deși jumătate dintre respondenți cred că problema tulburărilor de alimentație nu este prezentă
în școală, un procent de 38% consideră că există. 41% dintre elevii chestionați consideră
părinții lor ca puncte de referință necesare pentru a face față perioadei dificile de creștere.
Liceul Tehnologic HENRI COANDA - Sibiu – ROMANIA
Despre confortul la școală, 88% din elevii intervievați a școlii dau răspunsuri pozitive, spunând
că sunt prieteni cu colegii lor (88%) și că relația cu profesorii este foarte bună, 82% dintre elevi îi
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tratează ca părinți. 17% dintre elevi consideră profesorii lor ca oameni care nu duc întotdeauna
sarcina până la capăt.
27% dintre elevii chestionați are probleme de familie. 30% dintre elevi se referă la problemele
sentimentale, pentru că ei nu definesc întotdeauna sentimentele.
35% dintre ei fac uz de țigări, (1-10), dar 12% nu fumează. 87% dintre elevii intervievați cred că
nimeni nu utilizează droguri.
37% dintre elevi sunt de părere că nimeni nu consumă alcool la școală, de obicei, 25% dintre
elevii intervievați, știu 1-5 colegi care beau alcool.
Intimidarea și tulburările de alimentație nu sunt considerate relevante de către cea mai mare parte
a elevilor.
45% dintre elevi consideră că un număr foarte mic de elevi comit acte de agresiune împotriva
colegilor. 30% din respondenți cred că nimeni nu comite act de agresiune la școală.
38% dintre elevi știu 1-10 colegi care folosesc rețelele sociale pentru mai mult de 2 ore pe zi.
73% dintre elevii intervievați consideră părinții lor ca puncte de sprijin. Ei știu cum să găsească o
soluție pentru tot.
Şcoala MAMAK Girls’ Technical and Vocational School - TURCIA
47% dintre elevi au declarat că se simt bine la școală. 43% dintre ei au spus că se simt uneori
inconfortabil.
Cei mai mulți studenți, cu o rată de 88%, îi cred prieteni pe colegii lor.
85% dintre elevi cred că profesorii dau un suport valid. Cei mai mulți dintre ei spun că
profesorii arată interes pentru problemele lor, ori de câte ori au nevoie.
46% dintre elevi au spus că principala problemă a unui adolescent este aceea de a face față
problemelor sentimentale din cauza conflictelor în relațiile romantice și de răsturnări
emoționale.
Despre eventuale fenomene de dependență, majoritatea elevilor, cu o rată de 37%, spune că nici
unul dintre prietenii lor nu fumează.
95% dintre ei spun nici unul dintre prietenii lor nu consumă droguri.
73% dintre elevi spun nici unul dintre colegii lor nu beau alcool.
59% dintre elevi nu au un coleg de clasă care să fie bătăuș. Pe de altă parte, 18% consideră că
jumătate din colegii lor îi intimidează pe ceilalți.
Despre utilizarea rețelelor de socializare, 30% dintre ei susțin că 50% din colegi folosesc rețele
de socializare pentru mai mult de 2 ore.
73% dintre ei spun nici unul dintre colegii lor nu joacă jocuri on-line.
60% dintre elevi spun nici unul dintre colegii lor nu au tulburări de alimentație în timp ce 18%
dintre ei spune că jumătate dintre ei au această problemă.
63% dintre elevi, spune că, atunci când au nevoie de ajutor, ei cer, de preferință, la părinții lor
și 19% spun ca apelează la prietenii lor.
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Tabloul chestionarelor transmise PĂRINȚILOR
Eșantioane pe țară: Italia Umbria: 60; Italia Puglia: 119; România: 60;
Turcia: 150

Școala CASAGRANDE CESI; Umbria – ITALIA

Părinții au păreri foarte diferite de copiii lor: în afară de dificultățile de învățare, care ar acoperi
aproximativ o cincime dintre copii, relațiile cu colegii sunt ca și între cunoștințe și nu ca și
prieteni. 25% din părinții intervievați au teama că elevii dobândesc obiceiuri rele. În ceea ce
privește zona de suferință și păcat tineresc: mai puțin de o cincime cred că ei nu fumează. În
ceea ce privește consumul de droguri, în timp ce copiii raportează că 55% consumă într-o
anumită măsură, părinții lor simt că acest procent este mai mic (30%), aceeași situație ca și la
consumul de alcool.
În ceea ce priveşte agresiunea, părinții percep fenomenul într-un mod foarte ușor (mai mult de
80% cred că nu este prezent fenomenul, procentajul de 90% este legat de hărțuirea online. În
cazul în care acestea pot fi controlate, aproximativ 70% dintre părinți cred că aproape jumătate
(40%) sau o treime (30%) dintre elevi petrec mai mult de două ore pe zi pe rețelele sociale și
subestimează numărul celor care cheltuiesc bani pe jocuri de noroc on-line (20% față de 40%
dintre elevi). Tulburările de alimentaţie sunt percepute ca fiind mai puțin comune (20% față de
40% dintre elevi).
80% dintre părinți cred că este decisiv sprijinul colegilor în rezolvarea problemelor lor.
În ceea ce privește relația cu profesorii, patru cincimi dintre părinți simt că profesorii apreciază
și înțeleg problemele copiilor lor, iar o cincime nu, dar doar 40% sunt dispuși să ofere sugestii.
Şcoala JEAN MONNET; Puglia – ITALIA

În ceea ce privește problemele care pot afecta copiii lor, răspunsurile părinților par a fi destul de
eterogene, cu doar câteva puncte procentuale diferență între diferitele răspunsuri.
Aproape două treimi din părinți consideră copiii ca prieteni ai colegilor, uniți chiar și în afara
școlii; 27% din părinți spun că copiii lor sunt doar colegi de școală.
33% dintre părinți cred că jumătate dintre elevii şcolii fumează.
Mai mult de două treimi cred că printre colegii copiilor lor nu există cazuri de dependenţă de
droguri. Nu cu mult diferite sunt ratele de probleme legate de consumul de alcool.
Aproape două treimi dintre respondenți nu cred că agresiunea este o problemă între adolescenţi.
35% dintre părinți sunt conștienți de faptul că jumătate din adolescenții de aceeași vârstă cu
copiii lor petrec mai mult de două ore pe zi, conectaţi la rețelele de socializare. 89% dintre
părinți consideră că utilizarea rețelelor de socializare de către tineri, nu înseamnă un element de
intimidare și discriminare.
În ceea ce privește sprijinul pe care colegii îl pot oferi copiilor lor, 28% oferă o valoare
importantă pentru acest raport, într-o poziție intermediară între zero și un nivel maxim de
sprijin este plasat 35% din punctele de vedere ale părinților.
86% dintre părinți cred că copiii lor sunt în relaţii cordiale cu profesorii lor.
În ceea ce privește cadrele didactice, 83% dintre părinți au un feed-back pozitiv.
81% dintre părinți au spus că există o atitudine de înțelegere al elevilor de către profesori. 19%
au spus că există unele probleme.
Invitaţi să dea câteva sfaturi, ei cred că profesorii îşi îndeplinesc rolul lor, au experiență
dovedită în "confiscarea" unor aspecte legate de caracterul fiecărui elev, sau, aceasta nu este
sarcina lor de a da sfaturi pentru profesori.
Liceul Tehnologic Henri Coandă; Sibiu – ROMÂNIA

64% au răspuns că nu există nici o problemă cu care se confruntă copiii la școală, dar 18% sunt
de părere că copiii lor au probleme de învățare, din cauza complexității subiectelor.
92% din părinți consideră că copiii lor sunt prieteni cu colegii lor .
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32% dintre părinți cred că 1-2 elevi fumează, urmat de 46% care cred că doar 1-5 elevi
fumează.
55% consideră că agresiunea în şcoală şi intimidarea nu sunt elemente relevante în viața
copiilor lor.
34% consideră că 1-10 elevi au această problemă.
25% dintre părinți cred că acest obicei este comun pentru 1-2 adolescenți. Tulburările de
alimentație nu par a fi relevante.
În ceea ce privește sprijinul pe care colegii îl pot oferi copiilor lor, 87% dintre părinţi sunt
mulțumiți de sprijinul pe care îl primesc.
100% dintre părinți cred că copiii lor sunt în relaţii foarte bune cu profesorii lor.
În ceea ce privește cadrele didactice, părinții (100%) consideră că există o atitudine de
înțelegere şi apreciere a problemelor elevilor de către profesori.
Invitaţi să dea câteva sfaturi pentru profesorii copiilor lor, 92% au răspuns negativ, ei cred că
profesorii sunt conştienţi de rolul pe care îl au şi îi apreciază ca pe nişte profesionişti.
Şcoala MAMAK Girls’ Technical and Vocational School – TURCIA

55% dintre părinți spun că copilul lor are probleme de adaptare, de succes, probleme de
absenteism.
64% dintre ei spun fiului lor / fiica lui sunt prieteni.
41% dintre părinți cred că nici unul dintre colegi nu fumează.
75% dintre părinți spun că nici unul dintre colegi nu foloseşte droguri.
70% dintre părinți cred că nici unul dintre colegi nu consumă alcool.
Cei mai mulţi dintre părinți cred că nu există nici o agresiune în sala de clasă, în timp ce 20% îi
consideră pe jumătate dintre ei bătăuși.
43% dintre părinți cred că nici unul dintre colegi nu folosesc rețelele de socializare și cei mai
mulţi dintre părinți cred că nu există nici o agresiune prin intermediul rețelelor de socializare.
Cei mai mulţi dintre părinți cred că nu există nici un coleg care joacă online sau cheltuieşte
bani.
54% dintre părinți cred că nu există tulburări de alimentaţie în timp ce 17% consideră că
jumătate dintre ei au această problemă.
77% dintre ei cred că copilul lor se simte în largul său alături de cadrele didactice.
Cei mai mulţi dintre ei cred că profesorii înțeleg problemele copilului lor. 38% au declarat că
nu sunt înțeleşi. Ei au spus că copilul este timid în a contacta profesorii. Părinții nu au
menționat nici o sugestie pentru profesorii lor.
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Tabloul chestionarelor transmise PROFESORILOR
Eșantioane pe țară: Italia Umbria: 15; Italia Puglia: 15; România: 30;
Turcia: 30

Școala CASAGRANDE CESI; Umbria – ITALIA

Chestionarul a fost aplicat pe 15 profesori.
Cea mai mare parte dintre profesorii intervievați au vechime între 5 și 10 ani. Din analiza
răspunsurilor oferite de cadrele didactice, zona care pare a fi cea mai problematică pe parcursul
activității lor este relația cu familiile elevilor și cu elevii. În cazul în care profesorii au nevoie
de a împărtăși ceva cu cineva despre o problemă, cer sprijin colegilor, directorului și
personalului din școală. Mulți profesori au oferit mai mult de un răspuns. Toți profesorii
primesc solicitări din partea altor colegi. Toți profesorii sunt familiarizați cu strategiile
„educației de la egal la egal”, au fost adoptate și sunt cu siguranță disponibili pentru a
experimenta activități suplimentare în acest domeniu.
Școala JEAN MONNET; Puglia – ITALIA
Este clar, de la profesorii intervievați, că aceștia sunt destul de stabili în cadrul școlii.
Zona care pare a fi cea mai problematică în cursul activității lor este relația cu familiile elevilor
(36%), urmată de cea a relației cu colegii (22%).
În cazul în care profesorii au nevoie de a împărtăși ceva cu cineva despre o problemă / suport,
43% din cadrele didactice vor apela la colegii lor de la școală, urmat de 25%, care vor apela la
directori.
63% din cadrele didactice primesc cereri de la alți colegi.
În ceea ce privește adoptarea unor strategii de educație la egal la egal în școală, 60% spun că le
folosesc, mai ales în perioadele de activități de învățare care se desfășoară în profunzime și de
recuperare la cursurile de formare pentru elevi, în activități de consiliere sau educație de la egal
la egal pe afectivitate, în predarea în sala de clasă, de tip laborator, în care elevii mai capabili să
sprijine pe cei mai deficitari, se confruntă cu probleme de educație sexuală (proiect
"emoțional").
90% din cadrele didactice sunt interesate în experimentarea unor strategii de “educație de la
egal la egal’’ în rândul elevilor lor.
Liceul Tehnologic HENRI COANDĂ - Sibiu – ROMÂNIA
83% dintre cadrele didactice intervievate au peste 10 ani de experiență în educație, în școală.
Din analiza răspunsurilor oferite de cadrele didactice, zona care pare a fi mai problematică în
cursul activității lor este relația cu familiile elevilor (60%), urmată de cea a relației cu elevii
(26% ).
În cazul în care profesorii au nevoie de a împărtăși ceva cu cineva despre o problemă / suport,
43% din cadrele didactice vor apela la directorul școlii, urmat de 34%, care vor apela la colegi.
100% din cadrele didactice primesc cereri de la colegii lor.
56% declară că folosesc metodologia educației între egali.
89% din cadrele didactice sunt interesate în experimentarea unor strategii de educație de la egal
la egal în rândul elevilor lor. Tinerii, de multe ori este dificil, să dea informații clare și corecte
cu privire la aspectele care îi privesc, cum ar fi sex, sexualitate, consumul de substanțe,
sănătatea reproducerii, HIV / SIDA și BTS.
73% dintre cadrele didactice sunt interesate să fie informate cu privire la „educația de la egal la
egal” pentru motivele care sunt menționate mai sus, dar 27% nu sunt interesate de acest subiect.
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MAMAK Girls’ Technical and Vocational School – TURCIA
38% din cadrele didactice au o experiență de predare de peste 10 ani în timp ce 26% dintre
cadrele didactice au între 1 și 5 ani.
27% dintre ei spun că problema cea mai importantă este relația cu elevii și predarea este a doua,
cu răspunsul cel mai frecvent.
37% dintre cadrele didactice au nevoie de consiliere / sprijin / de la colegii lor, iar 22%, apelează
la prieteni sau cunoștințe.
83% dintre profesori au spus că primesc cereri de ajutor de la colegii lor.
87% dintre cadrele didactice spun că educația de la egal la egal nu se aplică în școală.
77% dintre cadrele didactice ar dori să testeze strategii de "peer education" în rândul elevilor și
23% nu doresc voluntariat.
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CHESTIONAR ELEVI
1. Cum te simţi la şcoală?
o bine
o uneori incomfortabil
o rău
o foarte ră, prefer să nu vin
De ce? Încearcă să explici, în două rânduri, răspunsul tău
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Colegii tăi sunt, pentru tine:
o prieteni
o cunoştinţe
o personae ostile
De ce? Încearcă să explici, în două rânduri, răspunsul tău.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Profesorii tăi sunt:
o Un real support/sprijin
o Educatori, nu totdeauna la înălţimea misiunii pe care o au
o Persoane ostile
De ce? Încearcă să explici, în două rânduri, răspunsul tău.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Care este, în opinia ta, problema principală cu care se confruntă adolescenţii?
o Probleme familiale
o Probleme sentimentale
o Probleme economice
o Altele ……………………………………………………………
De ce? Încearcă să explici, în două rânduri, răspunsul tău.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Cunoşti printre colegi, persoane care?
o Fumează ţigări
Dacă da, câţi

a) 1-2
b) 1-5
c) 1-10
d) niciunul
o Consumă droguri
Dacă da, câţi
a) 1-2
b) 1-5
c) 1-10
d) niciunul
Ce droguri consumă …………………………………………………………………
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o Consumă alcool
Dacă da, câţi
a) 1-2
b) 1-5
c) 1-10
d) niciunul
o Deranjează colegii
Dacă da, câţi
a) 1-2
b) 1-5
c) 1-10
d) niciunul
o Folosesc reţele de socializare mai mult de două ore pe zi
Dacă da, câţi
a) 1-2
b) 1-5
c) 1-10
d) niciunul
o Folosesc reţele de socializare pentru a deranja colegii
Dacă da, câţi
a) 1-2
b) 1-5
c) 1-10
d) niciunul
o Se joacă online sau alte activităţi, cheltuind mulţi bani
Dacă da, câţi
a) 1-2
b) 1-5
c) 1-10
d) niciunul
o Suferă de tulburări de alimentaţie
Dacă da, câţi
a)
b)
c)
d)

1-2
1-5
1-10
Niciunul

6. Dacă ai nevoie de sprijin, la cine apelezi, în principal?
o Părinţii mei sau unul dintre ei
o Fratele / sora
o Un prieten
o Un professor
o Alţii ……………………………………………………………………
De ce? Încearcă să explici, în două rânduri, răspunsul tău.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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CHESTIONAR PĂRINŢI
Mulţumindu-vă pentru cooperare, vă rugăm să aveţi amabilitatea să răspundeţi la următoarele
întrebări.
1. Cu ce fel de probleme credeţi că se confruntă fiul / fiica dvs. la şcoală?
o Probleme de învăţare
o Inconveniente în relaţia lui/ei cu colegii de clasă
o Inconveniente în relaţia lui/ei cu profesorii
o Dobândirea
de
comportamente
neadecvate
Dacă
da,
care?
………………………………………………………………………………..
o Altele ………………………………………………………………
De ce? Încercaţi să explicaţi, în două rânduri, răspunsul dvs.
…………………………………………………………………………………………………

2. Colegii fiului / fiicei sunt:
o prieteni
o cunoştinţe
o personae ostile
De ce? Încercaţi să explicaţi, în două rânduri, răspunsul dvs.
…………………………………………………………………………………………………

3. Cunoaşteţi printre colegii fiului /fiicei dvs, persoane care?
o Fumează ţigări
Dacă da, câţi
a) 1-2
b) 1-5
c) 1-10
d) niciunul
o Consumă droguri
Dacă da, câţi
a) 1-2
b) 1-5
c) 1-10
d) niciunul
Ce droguri consumă …………………………………………………………………
o Consumă alcool
Dacă da, câţi
a) 1-2
b) 1-5
c) 1-10
d) niciunul
o Deranjează colegii
Dacă da, câţi
a) 1-2
b) 1-5
c) 1-10
d) niciunul
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o Folosesc reţele de socializare mai mult de două ore pe zi
Dacă da, câţi
a) 1-2
b) 1-5
c) 1-10
d) niciunul
o Folosesc reţele de socializare pentru a deranja colegii
Dacă da, câţi
a) 1-2
b) 1-5
c) 1-10
d) niciunul
o Se joacă online sau alte activităţi, cheltuind mulţi bani
Dacă da, câţi
a) 1-2
b) 1-5
c) 1-10
d) niciunul
o Suferă de tulburări de alimentaţie
Dacă da, câţi
a) 1-2
b) 1-5
c) 1-10
d) Niciunul
4. Cât de mult este sprijinit / ajutat de către colegii de clasă copilul dvs.? Daţi o notă
de la 0 la 5, bifând în căsuţa de mai jos.
0

1

2

3

4

5

5. Credeţi că fiul / fiica dvs. se simte confortabil în prezenţa profesorilor?
o Da
o Nu
De ce? Încercaţi să explicaţi, în două rânduri, răspunsul dvs.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Credeţi că fiul / fiica dvs este valorizat de către profesori?
o Da
o Nu
De ce? Încercaţi să explicaţi, în două rânduri, răspunsul dvs.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Credeţi că profesorii înţeleg problemele fiului / fiicei dvs?
o Da
o Nu
De ce? Încercaţi să explicaţi, în două rânduri, răspunsul dvs.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. V-ar plăcea să daţi câteva sugestii profesorilor fiului /fiicei dvs, privind educaţia?
………………………………………………………………………………………………………………
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CHESTIONAR PROFESORI
1.

Ce vechime aveţi în învăţământ?
o 1 an
o 1-5 ani
o 5-10 ani
o Peste 10 ani

2.
În ce domenii întâmpinaţi cele mai multe probleme în activitatea dvs.? (puteţi da
mai multe răspunsuri, identificând ordinea – 1 – pentru principala problemă)
o Relaţia cu elevii
o Relaţia cu colegii dvs
o Relaţia cu alte personae din şcoală
o Relaţia cu familiile elevilor
o Predarea
o Altele …………………………………………………
3.

Când aveţi nevoie de sprijin (sfaturi), la cine apelaţi?
o La colegii din şcoală
o La colegii de aceeaşi specialitate din alte şcoli
o Prieteni sau cunoştinţe
o Director
o Consiliul de administraţie
o Nimeni, încerc să găsesc singur soluţia
o Altele …………………………………………………………………

4.

Primiţi sprijin din partea colegilor?
o Da
o Nu
Dacă da, ce fel de sprijin?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.

Se aplică în şcoală strategii privind “Peer Education”?
o Da
o Nu

6.

Dacă se aplică, cum?
.............................................................................................................................................

7.

Aţi dori să implementaţi strategia “peer education” elevilor dvs.
o Da
o Nu

8.

Doriţi să primiţi informaţii privind “peer education”?
……………………………………………………………………………………………
Vă mulţumim pentru interesul acordat.

“peer education” = educaţie de la egal la egal
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