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În sprijinul comunității

1.

2.

3.

Asociația Vox Civica
Formulare de evaluare inițială a participanților la mobilități în cadrul proiectului THRIVE II

*Obligatoriu

Cum vă numiți? *

Ce instituție/organizație reprezentați? *

Ce calitate aveți în cadrul instituției/organizației? *

02/15/21, 5:14 PM



Asociația Vox Civica

https://docs.google.com/forms/d/1wWLEtk052J3Me_sQTZLuzNANKAl_fneoiQXU03wDU6k/edit 2/8

4.

Bifați toate variantele aplicabile.

5.

Bifați toate variantele aplicabile.

Cum ați aflat despre aceste mobilități? *

Selectați!

Am fost informați de către conducerea
liceului

Am citit informația în afișul postat la
avizierul liceului

Am citit pe pagina de Facebook a Asociației
Vox Civica

Informația a fost disponibilă și pe site-ul
www.voxcivica.ro

Am aflat de la colegi

Am fost informați de către conducerea
liceului

Am citit informația în afișul postat la
avizierul liceului

Am citit pe pagina de Facebook a Asociației
Vox Civica

Informația a fost disponibilă și pe site-ul
www.voxcivica.ro

Am aflat de la colegi

Cum vi s-a părut procesul de selecție? *

Selectați!

Am depus documentele solicitate și am fost
selectat

Nu a fost dificil. M-am încadrat în criteriile
menționate

Selecția a fost transparenta. Cine a dorit, a
putut să participe la selecție și a fost
selectat

Când am citit criteriile de selecție știam că
voi fi selectată

Am depus documentele solicitate și am fost
selectat

Nu a fost dificil. M-am încadrat în criteriile
menționate

Selecția a fost transparenta. Cine a dorit, a
putut să participe la selecție și a fost
selectat

Când am citit criteriile de selecție știam că
voi fi selectată
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6.

Bifați toate variantele aplicabile.

7.

Bifați toate variantele aplicabile.

Știți care este tema cursurilor la care veți participa? *

Selectați!

Știu ceva dar nu foarte sigur. Bănuiesc că o
să fim informați

Nu cunosc prea multe amănunte despre
tematica proiectului. Cu siguranță vom fi
informați despre aceste lucruri

În anunț nu se specifică tema cursului, a
mobilităților din proiect

Am citit pe pagina de Facebook dar nu se
specifică ce tip de curs va fi

Știu ceva dar nu foarte sigur. Bănuiesc că o
să fim informați

Nu cunosc prea multe amănunte despre
tematica proiectului. Cu siguranță vom fi
informați despre aceste lucruri

În anunț nu se specifică tema cursului, a
mobilităților din proiect

Am citit pe pagina de Facebook dar nu se
specifică ce tip de curs va fi

Aveți cunoștință despre obiectivele și cerințele proiectului? *

Selectați!

Nu. Nu am mai participat la astfel de
proiecte de mobilitate

Nu, dar sunt convinsă că vom fi informați
despre aceste lucruri

Știu ceva foarte vag. Bănuiesc că ni se va
spune despre ce este vorba

Am mai participat la mobilități. În general
știu în ce constă un astfel de proiect

Nu. Nu am mai participat la astfel de
proiecte de mobilitate

Nu, dar sunt convinsă că vom fi informați
despre aceste lucruri

Știu ceva foarte vag. Bănuiesc că ni se va
spune despre ce este vorba

Am mai participat la mobilități. În general
știu în ce constă un astfel de proiect
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8.

Bifați toate variantele aplicabile.

9.

Bifați toate variantele aplicabile.

Credeți că vă sunt utile în cariera dvs. cursurilor la care veți participa? *

Selectați!

Da. Chiar doresc să învăț să scriu proiecte în
cadrul Programului Erasmus+

Da. Instituția noastră chiar are nevoi de o
echipă care să scrie astfel de proiecte

Da. Pentru mine, formarea continuă este o
necesitate

Cred că da. Orice curs de formare poate fi o
sursă nouă de cunoștințe utile în profesie

Da. Chiar doresc să învăț să scriu proiecte în
cadrul Programului Erasmus+

Da. Instituția noastră chiar are nevoi de o
echipă care să scrie astfel de proiecte

Da. Pentru mine, formarea continuă este o
necesitate

Cred că da. Orice curs de formare poate fi o
sursă nouă de cunoștințe utile în profesie

Ați mai participat la mobilități sau în proiecte în cadrul Programului Erasmus? *

Selectați!

Da. Am mai participat la proiecte de
Parteneriat Strategic.

Da. Am mai participat la mobilități în alte
proiecte.

Nu. Nu am mai participat la proiecte de
acest tip.

Da. Am mai participat la proiecte de
Parteneriat Strategic.

Da. Am mai participat la mobilități în alte
proiecte.

Nu. Nu am mai participat la proiecte de
acest tip.
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10.

Bifați toate variantele aplicabile.

11.

Bifați toate variantele aplicabile.

Cum a fost experiența dvs. în cadrul acestor proiecte? *

Selectați!

A fost o experiență interesantă și plăcută.
Am învățat multe lucruri noi.

A fost o experiență reconfortantă. Am
întâlnit oameni noi, am văzut locuri minunate

Participarea la aceste proiecte mi-au adus
multe satisfacții în plan personal și
profesional

Chiar dacă nu am mai participat la
asemenea proiecte, cred că au fost
experiențe foarte plăcute

A fost o experiență interesantă și plăcută.
Am învățat multe lucruri noi.

A fost o experiență reconfortantă. Am
întâlnit oameni noi, am văzut locuri minunate

Participarea la aceste proiecte mi-au adus
multe satisfacții în plan personal și
profesional

Chiar dacă nu am mai participat la
asemenea proiecte, cred că au fost
experiențe foarte plăcute

Cunoașteți drepturile și obligațiile pe care le aveți în cadrul mobilităților din
Programul Erasmus+? *

Selectați!

Da. În general au rămas aceleași de când am
fost eu în astfel de proiecte

Da. După ce am fost selectat/ă m-am
informat de pe internet despre aceste lucruri

Da. Sper că nu au apărut prea multe
modificări de la ultima mea participare în
astfel de proiecte

Nu cunosc aceste lucruri dar cu siguranță
vom fi informați în legătură cu aceste
aspecte

Da. În general au rămas aceleași de când am
fost eu în astfel de proiecte

Da. După ce am fost selectat/ă m-am
informat de pe internet despre aceste lucruri

Da. Sper că nu au apărut prea multe
modificări de la ultima mea participare în
astfel de proiecte

Nu cunosc aceste lucruri dar cu siguranță
vom fi informați în legătură cu aceste
aspecte
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12.

Bifați toate variantele aplicabile.

13.

Bifați toate variantele aplicabile.

Cunoașteți amănunte de ordin logistic (transport, cazare, masă) cu privire la
aceste mobilități? *

Selectați!

Da. Știu că avem totul asigurat din bugetul
proiectului, inclusiv taxa de curs

Da. Știu că proiectele Erasmus+ asigură
toate cheltuielile participanților la astfel de
cursuri

Da. Știu că organizația beneficiară ne va
asigura toate cheltuielile din bugetul
proiectului

Nu, dar cu siguranță vom fi informați despre
aceste aspecte ale proiectului

Da. Știu că avem totul asigurat din bugetul
proiectului, inclusiv taxa de curs

Da. Știu că proiectele Erasmus+ asigură
toate cheltuielile participanților la astfel de
cursuri

Da. Știu că organizația beneficiară ne va
asigura toate cheltuielile din bugetul
proiectului

Nu, dar cu siguranță vom fi informați despre
aceste aspecte ale proiectului

Care este nivelul dvs. de comunicare în limba engleză, limba oficială a
mobilităților? *

Selectați!

Vorbesc și înțeleg destul de bine limba
engleză, nu am nevoie de translator

Vorbesc și înțeleg foarte bine limba engleză,
nu am nevoie de translator

Sunt profesor de limba engleză, nu am
probleme de comunicare în această limbă

Nu cunosc limba engleză. Am nevoie de un
traducător

Vorbesc și înțeleg destul de bine limba
engleză, nu am nevoie de translator

Vorbesc și înțeleg foarte bine limba engleză,
nu am nevoie de translator

Sunt profesor de limba engleză, nu am
probleme de comunicare în această limbă

Nu cunosc limba engleză. Am nevoie de un
traducător
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14.

Bifați toate variantele aplicabile.

15.

Bifați toate variantele aplicabile.

Care este nivelul dvs. de cunoștințe despre țara și locația în care vor avea loc
mobilitățile? *

Selectați!

Cunosc foarte puține lucruri despre această
țară și aș avea nevoie de mai multe
informații

Am nevoie de mai multe informații despre
locația cursului și regiunea unde se află
aceasta

Știu câte ceva dar cu siguranță vom primi
mai multe informații despre Ungaria și
locația cursului

Nu prea știu cine știe ce, dar o să mă
informez de pe internet. E atît de simplu

Cunosc foarte puține lucruri despre această
țară și aș avea nevoie de mai multe
informații

Am nevoie de mai multe informații despre
locația cursului și regiunea unde se află
aceasta

Știu câte ceva dar cu siguranță vom primi
mai multe informații despre Ungaria și
locația cursului

Nu prea știu cine știe ce, dar o să mă
informez de pe internet. E atît de simplu

Ce informații credeți că vă sunt utile despre locația în care se organizează
mobilitățile? *

Selectați!

Aș vrea să știu ce locuri interesante de
vizitat se află în apropierea locației

Dispune locația de facilitățile necesare (apă
caldă, grup sanitar propriu, internet,
telefonie)?

Cum este mâncarea specifică în această
regiune, este condimentată, conține multe
grăsimi?

Se poate asigura meniul necesar pentru
persoane alergice la gluten, lactoză etc.?

Aș vrea să știu ce locuri interesante de
vizitat se află în apropierea locației

Dispune locația de facilitățile necesare (apă
caldă, grup sanitar propriu, internet,
telefonie)?

Cum este mâncarea specifică în această
regiune, este condimentată, conține multe
grăsimi?

Se poate asigura meniul necesar pentru
persoane alergice la gluten, lactoză etc.?
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16.

Bifați toate variantele aplicabile.

17.

Exemplu: 7 ianuarie 2019

Acest conținut nu este nici creat, nici aprobat de Google.

Ce alte informații vă mai sunt necesare pentru a vă considera pe deplin
informați despre aceste mobilități? *

Selectați!

În ce perioadă va avea loc cursul și care este
durata acestuia?

Aș vrea să știu ce tip de documente vom
primi la sfârșitul cursului

Vreau să știu în ce locație vom fi cazați și
unde va avea loc cursul

M-ar interesa să știu dacă este necesară
asigurarea de călătorie

Eu nu cunosc foarte bine limba engleză.
Vom avea la dispoziție un translator?

Cu ce se va face deplasarea?

Vom beneficia de activități recreative sau
culturale sau vizite la obiective turistice sau
istorice?

În ce perioadă va avea loc cursul și care este
durata acestuia?

Aș vrea să știu ce tip de documente vom
primi la sfârșitul cursului

Vreau să știu în ce locație vom fi cazați și
unde va avea loc cursul

M-ar interesa să știu dacă este necesară
asigurarea de călătorie

Eu nu cunosc foarte bine limba engleză.
Vom avea la dispoziție un translator?

Cu ce se va face deplasarea?

Vom beneficia de activități recreative sau
culturale sau vizite la obiective turistice sau
istorice?

Data *

Formulare
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