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Chestionarul Lions Quest pentru elevi
Instrucțiuni

Administrarea chestionarului Lions Quest pentru elevi
Pre-chestionarul și post-chestionarul Lions Quest pentru elevi pot fi completate pentru a verifica impactul programului 
asupra clasei, asupra nivelului sau asupra fiecărui elev în parte. Sunt mai mulți pași care trebuie urmați pentru a administra 
chestionarul.

Pregătirea pentru chestionar
1. Generarea unui cod unic al clasei pentru fiecare grup de elevi participanți la programul Lions Quest. 

Este important ca elevii să nu își scrie numele pentru a asigura confidențialitatea. (Dacă este important 
să măsurăm gradul de reușită al fiecărui elev, putem să generăm și un cod al elevului, și atunci când post-
chestionarul este completat, să comparăm rezultatele individuale ale elevilor. Atât stabilirea unui model la 
nivel de clasă în ceea ce privește administrarea chestionarului, cât și rezultatele obținute la nivel de clasă vor fi 
analizate și discutate înaintea chestionarului și după ce acesta a fost completat).

2. Redactarea codului clasei pe prima pagină a Chestionarului pentru elevi și strângerea acestor formulare.

3. Elevii trebuie să bifeze pre-chestionar sau post-chestionar pe formularele lor.

Strângerea informațiilor
1. Recomandăm ca altcineva în afară de profesor să administreze chestionarul și să strângă formularele. 

Astfel, vor fi mai multe șanse ca elevii să răspund  la întrebări în mod sincer. În plus, este recomandat ca pre-
chestionarul să fie completat înainte de începerea programului și post-chestionarul să fie completat după 
ultima lecție. Nu ar trebui alocat un alt timp de completare a chestionarelor în procesul de implementare 
a programului.

2. Trebuie să reamintim elevilor că acest chestionar nu este un test; este un chestionar ce urmărește să 
descopere mai multe opinii pe subiecte variate.

3. Distribuim chestionarele. Îi rugăm pe elevi să completeze prima pagină cu codul clasei și strângem apoi 
aceste fișe. Dacă vom compara rezultatele individuale ale elevilor la pre-chestionar și post-chestionar, 
vom avea grijă să punem deoparte toate informațiile care ar putea releva identitatea elevilor și să păstrăm 
aceste documente într-un loc sigur, de exemplu într-un cabinet încuiat sau într-un sertar.

4. Citim instrucțiunile (a se vedea mai jos) înainte ca elevii să înceapă.

5. Când elevii au terminat de completat chestionarul, strângem formularele și le punem într-un plic mare 
astfel încât nimeni să nu poată vedea răspunsurile.

Recomandăm ca persoana care administrează chestionarul să citească următoarea declarație. Poate fi 
modificată la nevoie astfel încât aceasta să fie clară pentru situația proprie sau situația fiecărei clase.

Bună ziua, numele meu este_____________________________________________și sunt din_____________________. 
Ne-ar face plăcere să ne răspundeți la câteva întrebări. Lions Quest dorește să afle cum gândesc, simt și se comportă 
tinerii de vârsta voastră. Sperăm ca aceste întrebări să vi se pară interesante. (La post-chestionar puteți spune 
„Ştim că majoritatea dintre voi a completat deja chestionarul, dar Lions Quest a dorit să descopere care sunt 
răspunsurile voastre ÎN ACEST MOMENT.”)

Acesta este un chestionar, nu un test. Nu există răspunsuri corecte sau greșite. Încercați doar să răspundeți cât de bine 
puteți și încercați să lucrați rapid dar atent. Întrebările vă pot oferi mai multe variante de răspuns; trebuie doar să alegeți 
răspunsul care descrie cel mai bine punctul vostru de vedere. Asigurați-vă că urmați instrucțiunile redactate în formular 
și încercuiți răspunsul vostru.

Asigurați-vă că citiți fiecare întrebare înainte de a răspunde și alegeți doar un răspuns pentru fiecare întrebare. Nu 
contează dacă nu știți răspunsul la o întrebare, trebuie doar să încercați să răspundeți cât puteți de bine. După ce 
ați completat o pagină, continuați cu următoarea până când terminați de completat întregul chestionar. După ce ați 
terminat de completat chestionarul, întoarceți-l cu fața în jos și ridicați mâna pentru ca eu să le strâng.

Numele vostru nu va apărea deloc pe formular, așadar răspunsurile voastre sunt confidențiale. Lions Quest dorește să 
vadă modul în care grupurile de elevi răspund acestor întrebări și nu modul în care fiecare elev răspunde întrebărilor.

Vă rugăm să nu vorbiți în timpul completării chestionarului.


