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1 ) Date personale:
-Sex

M

F

-Vârsta………
-Ţara de origine…………………………….....................
-Oraşul…………………………
-Stare civilă
Căsatorit/ă
Necăsătorit/ă
Nu
Locuiţi împreună cu partenerul/a? Da
2 ) Soţul/soţia locuieşte în Germania?

Da

Nu

3 ) Aveţi copii ?
Da
Nu
Unde locuiesc ?
În Germania
În străinătate
Câţi ani au copiii ? ………………..
4 ) Înainte de a veni în Germania, aţi locuit in alte ţări ? Nu
……………………………
Ce ocupaţie aţi avut acolo ? ……………………………
5 ) De cât timp sunteţi în Germania ?
0-2 luni 3-6 luni 7-12 luni

2-4 ani

6 ) Care este limba dvs maternă ? Afgană
Franceză Persană
Poloneză
……………………………
7 ) Vorbiţi alte limbi/dialecte ?

Unde ?

Mai mult de 4 ani

Albaneză

Română

Da

Arabă

Rusă

Chineză

Engleză

Germană

Alta (specificaţi )

Da (specificaţi)…………………

Nu

8 ) Ce limbă vorbiţi în familie ?
Germană
Limba dvs maternă Alta …………………
9 ) Ce limbă/i folosiţi in închisoare pentru a vorbi cu agenţii de poliţie şi cu angajaţii inchisorii?
Germană Limba dvs maternă Alta ………………………
10 ) Ce limbă/i folosiţi în închisoare pentru a vorbi cu ceilalţi deţinuţi ?
Germană Limba dvs maternă Alta……………………………
11 ) Aţi studiat limba germană în ţara dvs? Nu

Da

Pentru cât timp ? …………………………….…….
12) Cât timp aţi mers la scoală?
13 ani Facultate Altul

Nu am mers la scoala 1-3 ani 3-5 ani 5-8 ani 8-10 ani 10-

13 ) Ce studii aveţi ?
Nu am studii Şcoala primară
Facultate Altul ……………………………......
14 ) În ţara dvs de origine aţi studiat în şcoli :

Publice

Şcoala elementară

Private

Liceul

Religioase
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15 ) La şcoală aţi învăţat una sau mai multe limbi străine ?
……………………………..........
Nu

Da (specificaţi)

16 ) În închisoare luați parte la oportunitățile educaționale/ cursuri ?
Nu
Curs de alfabetizare Şcoala primară Şcoala elementară Liceul
Curs profesional Altele(specificaţi) ……………………..

Da
Care ?
Curs universitar

17 ) Ce dificultăţi întâmpinaţi în ceea ce priveşte studiul ?
Lipsa de timp
Lipsa de motivaţie
Mi se pare plictisitor/ nu mă atrage Nu găsesc utilitatea studiului Nu-l înţeleg pe profesor
Nu mă inteleg cu profesorul Nu mă inteleg cu ceilalți cursanți
Nu am cunoştiinţele necesare Nu mă pot concentra Este dificil să memorez lucruri
Altele (specificaţi) ……………………………...........................
18 ) După părerea dvs cât de bine cunoaşteţi limba germană ? Deloc
Destul
Mult
19 ) Unde aţi învăţat limba germană ?

În ţara de origine

20 ) Cum aţi învăţat limba germannă ?

Curs de limbă germană

În Germania

21 ) Citiţi presa germană ?
Sport

Nu

Nu
Poliţiste

La televizor
Altele

Da (specificaţi care articole ) Ştiri
Politică
Cultură

22 ) Folosiţi biblioteca închisorii ?
23 ) Citiţi cărţi ?
dragoste

În închisoare

La şcoală
La muncă

Citind ziare Ascultând radio Cu prietenii În familie
…………………………….................................................

Puţin

Da

Nu

Da (specificaţi ce cărţi )
Romane de
Ştiinţifico-fantastice Istorice
Altele

24 ) În ce limbă citiţi ?
În germană
…………………………….............

În limba dvs maternă

25 ) Urmăriţi programe la televiziunea germană ?
Ce programe preferaţi ? Telejurnale
Filme
Documentare
Divertisment
Altele

În altă limbă

Nu
Da
Telenovele Programe sportive

26) Pentru activitățile în viața cotidiană, trebuie să:
a. în afara închisorii
□ pot vorbi in germană
□ fiu capabil să citesc texte in germană
□ pot să înțeleg enunțurile vorbite
□ pot sa scriu texte in germană
b. în închisoare
□ pot să înțeleg enunțurile vorbite
□ pot vorbi in germană
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□ fiu capabil să citesc texte in germană
□ pot sa scriu texte in germană
27 ) Faceţi activităţi în afara închisorii ?
Nu
Ce activităţi faceţi ? …………………………….....

Da

28 ) Ce apreciaţi în mod deosebit din cultura germană ? Nimic
Arta Muzica Literatura Moda
Sportul Bucătăria
……………………………................
29 ) În limba germană vă este mai greu să : Vorbiţi
Citiţi Altele ……………………………...........

Înţelegeţi

Clima

Altceva

Scrieţi

30 ) Doriţi să urmaţi cursuri de calificare profesională? Da Nu
De ce doriţi să urmaţi cursul/rile ?
Pentru a face timpul să treacă Pentru a rămâne în Germania când voi ieşi din închisoare
Pentru a comunica în închisoare Pentru a comunica cu structurile externe Altele……………

Secţiunea limba şi munca
31) În ce domeniu aveți experiență de muncă în țara dumneavoastră/altă țară?
□ Comerț
□ Catering
□ Transporturi
□ Turism
□ Grădinărit
□ Construcții
□ Industrie
□ Agricultură
□ Tipografie
□ Sectorul Audiovizual
□ Alt domeniu (specificați)______________
□ Nu am experiență în domeniul muncii în țara de origine/altă țară
32) În ce sector aveţi experiență de muncă în Germania?
□ Comerț
□ Catering
□ Transporturi
□ Turism
□ Grădinărit
□ Construcții
□ Industrie
□ Agricultură
□ Tipografie
□ Sectorul Audiovizual
□ Nu am experiență de muncă în Germania
□ Alt domeniu (specificați)______________
33) Credeți că vă este utilă cunoştința de limbă Germană la locul de muncă?
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□ Da, pentru a comunica cu colegii și superiorii cu privire la problemele de muncă
□ Da, pentru a vorbi / discuta cu colegii
□ Da, pentru a învăța cuvinte specifice unei anumite profesii
□ Da, pentru a înțelege documentele și textele de la locul de muncă (fișele de salariu, anunțuri,
afișe)
□ Da, pentru a scrie documente/ rapoarte, pentru a completa formulare
□ Da, pentru cultură personală
□ Nu, consider că nu îmi este utilă cunoştința de limbă germană
□ Altele
34) Ați avut vreodată dificultăți de comunicare la locul de muncă în Germania?
□ Da, pentru că nu înțelegeam colegii
□ Da, pentru că nu înțelegeam superiorii
□ Da, pentru că nu reuşeam să explic
□ Da, pentru că nu înțelegeam documentele scrise (avize, postere, livrări)
□ Da, pentru că nu știam cuvintele specifice în acea muncă
□ Da, pentru că alții nu înțelegeau replicile mele / glumele mele
□ Nu, n-am avut probleme de comunicare
□ Altele
35) Există ceva ce apreciați la legile germane de muncă?
□ Da, respectarea programului de lucru
□ Da, relația cu superiorii
□ Da, relația cu colegii
□ Da, că se pune atât de mult accent pe siguranța
□ Da, că accentul este pus pe drepturile angajatului.
□ Da, egalitatea între femei și bărbați in ceea ce privește oportunitățile profesionale
□ Nu.
□ Altele
36) Credeți că e util să urmaţi un curs de Germană pentru a comunica la locul de muncă?
Vă rugăm să evaluați de la 1 la 5 (1: deloc, 5: foarte mult).
□1 □2 □3 □4

□5

37) Care sunt motivele?
□ M-ar putea ajuta să comunic cu colegii
□ M-ar putea ajuta să comunic cu superiorii
□ M-ar putea ajuta să comunic cu alte persoane la locul de muncă ( ex. Clienții)
□ M-ar putea ajuta să înțeleg textele dificile
□ M-ar putea ajuta să mă exprim mai bine
□ M-ar putea ajuta să scriu mai bine
□ M-ar putea ajuta să ințeleg unele aspecte ale culturii germane la locul de muncă
□ Altele
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