Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”

Chestionar privind impactul participării la activitățile proiectului ”Şcoala – membru activ al
societăţii informaţionale”, POSDRU/87/1.3/S/62979, în perioada de sustenabilitate

Stimată Doamnă, Stimate Domn,
În perioada august 2010 – septembrie 2013 a fost implementat proiectul ”Şcoala – membru activ
al societăţii informaţionale”(POSDRU/87/1.3/S/62979), de către Unitatea de Management al
Proiectelor MEN, în parteneriat cu SC SIVECO ROMANIA SA şi SC Millenium Design Group
SRL, în care ați făcut parte din grupul țintă.
Obiectivul general a fost atins printr-o serie de obiective specifice, care evidenţiaza in acelasi
timp si beneficiile aduse grupului ţinta:
1. dezvoltarea de competenţe digitale avansate cadrelor didactice, de utilizare a tehnologiei
informaţiei pentru cunoaştere si rezolvarea de probleme, inclusiv competenţe axiologice
sau de valorizare, necesare pentru participarea activă si responsabilă la viaţa socială si
care sa le ofere in acelasi timp şanse reale de avansare in cariera
2. creşterea nivelului de utilizare a tehnologiei informaţiei în procesul de predare-învăţareevaluare, prin utilizarea TIC ca resursă de predare pe de o parte şi ca instrument avansat
de comunicare, pe de alta parte, care sa ofere grupului ţinta posibilitatea de dezvoltare a
propriei activitaţi didactice si sa duca in final la modernizarea sistemului educaţional.

Având în vedere încheierea perioadei de sustenabilitate a proiectului, vă rugăm să aveți
amabilitatea de a completa chestionarul de mai jos și de a-l transmite pe adresa de mail
office@pmu.ro. Precizăm că întrebările vizează perioada ulterioară finalizării proiectului,
perioadă în care ați aplicat în activitatea dvs. informațiile, competențele, abilitățile etc
dobândite/perfecționate/dezvoltate în urma participării la activitățile desfășurate în proiect.
Vă mulțumim.
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Chestionar sustenabilitate POSDRU/87/1.3/S/62979
Unitatea de învățământ:
Localitate:
Județ:
Vă rugăm să încercuiți varianta de răspuns care vi se potrivește:
1. Categorie grup tinta conform Cererii de finanțare:
a) Cadre didactice/personal didactic din învăţământul secundar inferior (ISCED
0-6)
b) Cadre didactice/personal didactic din învăţământul secundar superior
(ISCED 0-6)
c) Formatori – pentru FPC si educatie si formare profesională initiala
2.
a)
b)
c)
d)

În ce măsură sunteți preocupat/ă de propria dezvoltare profesională?
În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
Deloc

3. După finalizarea proiectului, ați mai participat la alte cursuri de formare
profesională finalizate prin credite transferabile? Care a fost motivația?
a) DA
b) NU
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. În ce măsură ați mai folosit/folosiți materialele elaborate în cadrul proiectului
(modulele de formare, alte materiale folosite în procesul de formare)? Vă rugăm
să exemplificați.
a) În foarte mare măsură
b) În mare măsură
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c) În mică măsură
d) Deloc
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5. În ce măsură participarea la activitățile dedicate din cadrul proiectului v-au
produs schimbări cu privirea la:
5.1 dezvoltarea competentelor digitale, precum și a unei atitudini deschise către
utilizarea instrumentelor TIC în activitatile curente, pentru cunoastere si
rezolvarea de probleme, prin participarea la activitati de formare acreditate;
a) În foarte mare măsură
b) În mare măsură
c) În mică măsură
d) Deloc
5.2 orientarea către domenii de actualitate solicitate de piata muncii, contribuind
astfel la cresterea nivelului de ocupare a fortei de munca;
a)
b)
c)
d)

În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
Deloc

5.3 abilitarea în sensul dobandirii de competente necesare in scopul formularii unei
oferte educationale actuale, de calitate, in scopul dezvoltarii si cresterii calitatii
educatiei in sistemul de invatamant.
a)
b)
c)
d)

În foarte mare măsură
În mare măsură
În mică măsură
Deloc

6. În ce măsură, în perioada de sustenabilitate a proiectului, ați fost persoană-resursă
pentru comunitate și pentru școală, capabilă să inițieze și să dezvolte programe de
formare pentru colegi si pentru comunitatea locala, finantate prin liniile de finantare
ale POSDRU (granturi).
a) În foarte mare măsură
b) În mare măsură
c) În mică măsură
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d) Deloc
7. În perioada de sustenabilitate a proiectului ați fost fost disponibil în vederea
organizarii si sustinerii programului de formare propus in proiect in cadrul CCDurilor? Care a fost motivația pentru care ați răspuns NU?
a) DA
b) NU
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
8. Programul de formare dezvoltat, inclusiv aplicatiile software au ramas la dispozitia
sistemului educational, cunoasteti si alte cadre didactice care au fost interesate sa-si
imbunatateasca competentele si sa isi dezvolte parcursul profesional.
a) DA
b) NU
9. La nivelul unității dumneavoastră de învățâmânt au fost dezvoltate proiecte locale
(granturi) sau au fost obtinuta finantare prin POSDRU prin replicarea proiectului la
nivel local/regional?
a) DA
b) NU

10. Considerați că rezultatele acestui proiect au putut fi integrate in orice politica si
strategie si la orice nivel care isi propune unul din obiectivele: cresterea competitivitatii
pe piata muncii, formarea cadrelor didactice, dezvoltarea competentelor in vederea
integrarii pe o piata a muncii in continua schimbare.
a) DA
c) NU

Nume/Prenume
Semnatura
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