
Programul de evaluare lions Quest
Întrebări frecvente

după secțiunea de aPliCare a fiecărei lecții lions Quest, există 
instrucțiuni pentru evaluarea lecției. instrucțiunile îi permit celui 
ce le implementează să administreze o evaluare informală formativă 
și o evaluare formală formativă.

Chestionarul lions Quest pentru elevi este dedicat claselor 3-12. 
inițiatorii programului caută în prezent metodologiile potrivite 
pentru a le oferi implementatorilor programului modalități de 
evaluare a preșcolarilor. toate nivelurile (pentru fiecare clasă) includ 
metode de evaluare formativă informală la sfârșitul fiecărei lecții.

Chestionarul lions Quest de pre-evaluare și post-evaluare pentru 
elevi a fost implementat cu scopul de a fi utilizat de școli pentru a 
verifica schimbările de atitudine și dezvoltarea aptitudinilor elevilor 
participanți la Programul lions Quest. Chestionarul este o metodă 
informală care verifică cunoștințele elevilor în ceea ce privește 
dezvoltarea abilităților socio-emoționale de învățare, atitudinile 
anti-drog, cât și atitudinile față de mediul școlar.

În funcție de scopurile pe care trebuie să le atingem, există mai 
multe tipuri de chestionare pentru tineri la nivel național și mijloace 
de strângere de informații, acestea fiind disponibile în școli, districte, 
departamentele educaționale. Pe lângă chestionarele de mai jos, 
mai mulți finanțatori ar putea recomanda sau solicita participarea la 
chestionare naționale pentru tineri.

Beneficiază Lions Quest de o modalitate 
de evaluare sau de o unitate de evaluare 
pe care să le pot folosi pentru a demonstra 
că elevii asimilează ceea ce au nevoie /
ceea ce trebuie din fiecare lecție?

Oferă Lions Quest un chestionar elevilor 
de grădiniță/preșcolarilor?

Oferă Lions Quest o pre-evaluare și o 
post-evaluare astfel încât să pot verifica 
progresul elevilor după încheierea 
programului?

D i s t r i c t u l / d e p a r t a m e nt u l / ș co a l a /
sectorul meu de educație, solicită 
evaluarea formală a implementării 
programului Lions Quest; ce aș putea 
face?

Chestionare cu privire la mediul 
școlar
Programele lions Quest promovează 
în special un climat educațional sigur și 
de susținere prin training-urile dedicate 
profesorilor și administratorului, prin 
planuri de lecție ample, prin activități de 
implicare a părinților și a comunității.

Chestionarul ED pentru mediul 
școlar (Departamentul educațional 
din SUA)
https://safesupportivelearning.ed.gov/edscls

Prevenirea abuzului de substanțe
Programele lions Quest lucrează asiduu 
pentru a diminua factorii de risc și pentru 
a promova factorii de protecție cu scopul 
de a reduce abuzul de substanțe. unitatea 
4 a fiecărui nivel conține toate abilitățile 
necesare pentru a dezvolta atitudini 
pozitive anti-drog participanților la 
program.

Monitorizarea viitorului (Institutul Național împotriva 
Abuzului de Substanțe, Institutul Național al Sănătății, 
Universitatea Michigan, Centrul de Cercetare):
http://www.monitoringthefuture.org/

Chestionarul pentru tineri –Comunități cărora le pasă 
(SAMHSA- Serviciul de Administrare a Abuzului de 
Substanțe și Sănătate Mintală):
http://store.samhsa.gov/product/Communities-that-Care-Youth survey/CtC020

Hărțuirea 
Programele lions Quest doresc să combată hărțuirea prin anumite 
lecții, planuri de lecție extinse, training pentru profesori și directori 
de școli și prin activități de implicare a părinților și a comunității.

Măsurarea gradului de violență, a comportamentelor și a 
influențelor printre tineri.  Un compendiu  al metodelor de 
evaluare (Centrele din SUA pentru evidența bolilor):
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/yv_compendium.pdf

măsurarea gradului de hărțuire, de victimizare, de săvârșire a 
ilegalităților: un compendiu al metodelor de evaluare:  
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/bullycompendium-a.pdf


