Proiectul NELLIP
Evaluarea proiectului
de către utilizatorii finali

Acest chestionar se adresează celor patru grupuri ţintă ale proiectului:





Universităţi
Şcoli
Instituţii pentru Educaţia Adulţilor
Instituţii de Pregătire Profesională

SECŢIUNEA A: Detalii personale şi profesionale
Nume: (opţional)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Ţara: ROMÂNIA
Locul şi data evaluării:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

B.1 Sunteţi …?
 Profesor ciclul primar

 Profesor ciclul gimnazial

 Trainer în formarea continuă  Cadru universitar

 Profesor liceu  Trainer in formarea profesională
 Altele, specificaţi ______________________________

SECŢIUNEA B: Rezultatele evaluării Proiectului NELLIP
B.1 Portalul NELLIP
http://nellip.pixel-online.org/index.php
Vă rugăm să bifați unul dintre numerele de mai jos unde 1 = Slab şi 10 = Excelent
Uşurinţa de utilizare
Organizarea generală (structura)
Ușurința de navigare
Relevanța conținutului



















































B.2 Baza de date a proiectelor ce au obținut European Language Label alese de
NELLIP
http://nellip.pixel-online.org/DB_database.php
Vă rugăm să bifați unul dintre numerele de mai jos unde 1 = Slab şi 10 = Excelent

Organizarea și uşurinţa de utilizare a bazei de date
Cât de adecvată este cantitatea de materiale disponibile
Calitatea conținutului disponibil
Acoperirea geografică
Utilitatea și aplicabilitatea bazei de date















































































































B.3 Studii de caz
http://nellip.pixel-online.org/CS_lista.php
Vă rugăm să bifați unul dintre numerele de mai jos unde 1 = Slab şi 10 = Excelent

Organizarea și uşurinţa de utilizare a colecţiei de studii de caz
Cât de adecvată este cantitatea de materiale disponibile
Calitatea conținutului
Utilitatea și aplicabilitatea studiilor de caz

B.4 Exemple de bună practică
http://nellip.pixel-online.org/RP_best_practies.php
Vă rugăm să bifați unul dintre numerele de mai jos unde 1 = Slab şi 10 = Excelent

Organizarea și uşurinţa de utilizare a colecţiei de exemple
Cât de adecvată este cantitatea de materiale disponibile
Calitatea și relevanța conținutului

         
         
         

B.5 Rapoarte naţionale
http://nellip.pixel-online.org/RP_national.php
Vă rugăm să bifați unul dintre numerele de mai jos unde 1 = Slab şi 10 = Excelent

Organizarea și uşurinţa de utilizare a rapoartelor
Cât de compete sunt informațiile furnizate
Calitatea și relevanța conținutului
Utilitatea și aplicabilitatea rapoartelor naționale























































































































































B.6 Raport transnaţional
http://nellip.pixel-online.org/RP_trasnational.php
Vă rugăm să bifați unul dintre numerele de mai jos unde 1 = Slab şi 10 = Excelent

Organizarea și uşurinţa de utilizare a rapoartelor
Cât de compete sunt informațiile furnizate
Calitatea și relevanța conținutului
Utilitatea și aplicabilitatea Raportului transnational

B.7 Ghidul calităţii
Vă rugăm să bifați unul dintre numerele de mai jos unde 1 = Slab şi 10 = Excelent

Organizarea și uşurinţa de utilizare Ghidului
Cât de compete sunt informațiile furnizate
Calitatea și relevanța conținutului
Utilitatea și aplicabilitatea Ghidului

B.8 Ateliere de lucru
http://nellip.pixel-online.org/WS_intro.php
Vă rugăm să bifați unul dintre numerele de mai jos unde 1 = Slab şi 10 = Excelent

Organizarea secțiunii Ateliere de lucru
Cât de compete sunt informațiile furnizate
Calitatea și relevanța conținutului

         
         
         

B.9 Care dintre sursele de mai sus este / sunt cele mai utile pentru dvs.? De ce?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

C.1 Mărturie
Vă rugăm să explicați cum și de ce v-aţi implicat în proiectul NELLIP, precizând care au fost motivaţiile
iniţiale.
………………………………………………..………………………………………………………………………………...…………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………...…………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………...…………………………………………………

Sunt rezultatele proiectului NELLIP utile pentru dvs.? Vă satisfac așteptările?
………………………………………………..………………………………………………………………………………...…………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………...…………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………...…………………………………………………

Care sunt cele mai interesante aspecte și punctele forte ale proiectului NELLIP?
………………………………………………..………………………………………………………………………………...…………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………...…………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………...…………………………………………………

Care sunt principalele puncte slabe ale proiectului NELLIP?
………………………………………………..………………………………………………………………………………...…………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………...…………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………...…………………………………………………

Comentarii finale
………………………………………………..………………………………………………………………………………...…………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………...…………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………...…………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………...…………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………...…………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………...…………………………………………………

Vă mulțumim pentru contribuție!

