UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR
CU FINANŢARE EXTERNĂ

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE
Beneficiar: Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza Bârlad
Titlul subproiectului: BAC- Bacalaureat, Antreprenoriat, Carieră
Acord de grant Nr. 537/SGL/RII din data 01.10.2018

CHESTIONAR DE SELECŢIE PENTRU ELEVI
I.Date de identificare
1.Nume şi prenume.............................................................................................................
2.Data naşterii.............................................................................................................. .......
3.Număr de telefon personal..............................................................................................
4.Adresă de e-mail..............................................................................................................
5.Domiciliu (localitate, cod poştal, stradă, număr, scară, etaj, apartament)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
6.Gen

M

F
7.Denumirea unităţii şcolare..............................................................................................
8.Localitatea................................................................................................................ .......
9.Judeţul.............................................................................................................................
10.Mediul de rezidenţă

Rural

Urban
11.Anul de studiu(clasa), profilul şi specializarea în anul şcolar 2017-2018.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
12.Numele complet şi numărul de telefon al unuia din părinţi (sau tutore)
............................................................................................................................................
II.Date privind situaţia şcolară
13.La finalul anului şcolar 2017-2018 am fost:

promovat

corigent la o disciplină

corigent la 2 discipline

cu situaţia şcolară neîncheiată
14.Media generală la finalul anului școlar 2017-2018 a fost...............................................
15.Media la purtare la finalul anului școlar 2017-2018 a fost.............................................
16.La finalul anului școlar 2017-2018 numărul total de absenţe a fost..........................din care
motivate.....................................
III.Date privind situaţia socială
17.Eşti/ai fost beneficiar al programului “Bani de liceu” / bursă socială

DA

NU
18.Te afli într-una sau în mai multe din situaţiile de risc prezentate mai jos? Bifează situaţiile care ţi se potrivesc.
□ O boală cronică sau mai multe boli cronice
□ Probleme grave de sănătate şi/sau dizabilitate/handicap
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□ Ambii părinţi plecaţi în străinătate/emigranţi
□ Unul din părinţi plecat în străinătate/emigrant
□ Unul din părinţi şomer
□ Ambii părinţi şomeri
□ Unul din părinţi pensionar cu venit mic(sub salariul minim pe economie – 1100 lei/lunar net)
□ Ambii părinţi pensionari, cu venituri mici
□ Unul din părinţi cu salariul mic (minimum pe economie – 1100 lei/lunar net)
□ Ambii părinţi cu salariul mic(minimum pe economie – 1100 lei/lunar net)
□ Provenit din familie monoparentală
□ În grija rudelor
□ Orfan(ă) de unul din părinţi
□ Orfan(ă) de ambii părinţi
□ Membru al unei minorităţi etnice
□ Membru al unei familii emigrată în România
□ Membru al unei familii cu mulţi copii (+3)
□ Navetist(ă)
□ Domiciliu în gazdă/cu chirie
□ Domiciliu în mediul rural
□ Nu este cazul – nu sunt în nici una din situaţiile prezentate.
□ Altele. Precizaţi.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ .........................................
.................................................................................
IV.Date privind procesul instructiv-educativ
19.Crezi că disciplinele de studiu la care vei susţine examenul de bacalaureat sunt relevante pentru finalizarea studiilor
liceale?

DA

NU

Nu ştiu/Nu răspund
20.Care sunt disciplinele de studiu la care vei susţine examenul de bacalaureat?
........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ............................................
....................................................................................................................
21.Consideri că orele alocate în orar acestor discipline sunt suficiente pentru o bună pregătire în vederea promovării
examenului de bacalaureat?

DA

NU

Nu ştiu/Nu răspund
22.Crezi că ai avea nevoie de un timp suplimentar de pregătire în afara programului şcolar, în vederea promovării
examenului de bacalaureat?

DA

NU

Nu ştiu/Nu răspund
23.Consideri că metodele folosite de profesori la orele de la disciplinele de bacalaureat sunt potrivite şi te ajută să înţelegi şi
să acumulezi cunoştinţele necesare?

DA

NU

Nu ştiu/Nu răspund
24.Ai dori să participi la un program special de pregătire?

DA
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NU
Nu ştiu/Nu răspund

25.Liceul în care studiezi organizează activităţi educative extracurriculare?

DA

NU

Nu ştiu/Nu răspund
Dacă ai răspuns ”DA”, precizează 1-2 activităţi extracurriculare la care ai participat în acest an şcolar.
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................
V.Date privind orientarea profesională şi consilierea în carieră şi pregătirea pentru inserţia pe piaţa muncii
26.Crezi că ai nevoie de orientare profesională şi consiliere în carieră?

DA

NU

Nu ştiu/Nu răspund
27.Cine te consiliază în şcoală atunci când ai nevoie?

Consilierul şcolar

Dirigintele

Profesorii clasei

Nu mă consiliază nimeni

Nu ştiu/Nu răspund
28.Pentru care dintre competenţele următoare te pregăteşte şcoala corespunzător şi pe care le neglijează?
Competenţe

Da

Parţial

Nu

Nu ştiu/Nu răspund

Cultură generală
Cultură profesională tehnică
Abilităţi profesionale practice
Abilităţi lingvistice şi de a comunica
într-o limbă străină
Abilităţi de comunicare şi prezentare
Abilitatea de a învăţa
Abilitatea de a lucra cu tehnologie
informatică
Abilitatea de obţine informaţii
Altele (vă rugăm specificaţi)

29. Ai/ai avut ocazia să întâlneşti potenţiali angajatori în timpul studiilor? De ex, prin seminarii, practică, întâlniri de lucru
interactive, prezentări etc.

DA

NU

Nu ştiu/Nu răspund
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30.Şcoala îţi oferă oportunitatea de a căpăta suficiente cunoştinţe şi abilităţi practice necesare în meseria pentru care te
pregăteşti?

DA

NU

Nu ştiu/Nu răspund
31.Bifează enunţurile menţionate în tabel (alege câte un răspuns pentru fiecare enunţ)
Enunţuri

Da

Parţial

Nu

Nu ştiu/Nu răspund

Ai idee despre locurile de muncă
vacante în regiunea Nord Est?
Ai o vedere de ansamblu asupra
angajatorilor importanţi din
regiune în domeniul tău de
studiu?
Ai
idee
despre
cerinţele
angajatorilor?
32.Ce informaţii sau alte abilităţi vă sunt necesare pentru o inserţie reuşită pe piaţa muncii? (Bifaţi coloana corespunzătoare
pentru fiecare enunţ)
Enunţ

Da

Parţial

Nu

Nu ştiu/Nu răspund

Unde să caut un loc de muncă
Cum să caut un loc de muncă
Cum să-mi planific cariera
Ce vreau să fiu / să fac
Pregătirea pentru un interviu
pentru un loc de muncă
Cum să scriu un CV adecvat
Cum să-mi încep propria afacere
Mai multe ore de practică la
agenţi economici de profil
Aletele (vă rugăm specificaţi)

33.Din ce mediu aţi obţinut sau dezvoltat cele mai multe abilităţi, cunoştinţe şi competenţe pe care le veţi putea pune în
practică în viitor cînd veţi solicita un loc de muncă?

şcoală

familie

prieteni

ocupaţii de timp liber

studiu invidual
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altele(vă rugăm specificaţi)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
34. Te consideri destul de pregătit pentru inserţia pe piaţa muncii ?

DA

NU

Nu ştiu/Nu răspund
V.Date privind participarea la proiect
35.Cunoşti tema, obiectivele proiectului şi cerinţele ca membru al grupului ţintă?

DA

NU

Nu ştiu/Nu răspund
36.Care sunt abilităţile care crezi că te-ar recomanda pentru participare la proiect?
1.........................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................ .............................................
3.................................................................................................................................. .......................................
4.........................................................................................................................................................................
5............................................................................................................................ .............................................
37.Ce competenţe/cunoştinţe crezi că vei dobândi prin participarea la proiect?
1............................................................................................................................ .............................................
2....................................................................................................................................... ..................................
3.........................................................................................................................................................................
4............................................................................................................................ .............................................
5...................................................................................................................................... ...................................
38.In ce masura ești interesat sa participi la activitățile proiectului?

Foarte interesat

Interesat

Puţin interesat

Dezinteresat

Nu ştiu/Nu răspund
39.Motivează în max. 5 rânduri participarea ta la proiect ca membru al grupului ţintă.
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ..........................................................
........................................................................................................................................................................................................
................................
Nume şi prenume:
Semnătura:

Îţi mulţumim!
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