ANEXA VIII

PROGRAMUL DE EDUCAŢIE, BURSE, UCENICIE ŞI
ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA
FINANŢAT PRIN GRANTURILE SEE 2014-2021
PROIECTE
ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII COPIILOR ROMI ÎN ȘCOALĂ
2021

Mini-chestionar elevi participanți în proiectul
nr. ………...……………………
Prezentul mini-chestionar se va aplica la începutul și la sfârșitul proiectului.

Școala ........................................................

Dragi elevi,
In cadrul proiectului intitulat ..... la care participați, vă rugăm să răspundeți la câteva întrebări privind
posibile situații cu care v-ați confruntat în anul școlar anterior. Opiniile voastre sunt foarte importante
pentru viitoarele activități ale școlii care au ca scop crearea unui mediu cât mai prietenos pentru
fiecare copil. Vrem să vă asigurăm că nu există răspunsuri corecte sau greșite și că răspunsurile
voastre sincere vor fi folosite doar în acest scop. Vă mulțumim pentru sprijinul oferit și vă informăm
că toate chestionarele sunt anonime (nu se solicită numele vostru).
Echipa proiectului

Date generale
Q1) Varsta (nr ani impliniti): ..............
Q2) Clasa: ...............
Q3) Genul (încercuiți răspunsul vostru):
a) Fată
b) Băiat
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Relația cu colegii de clasă și din școală:
Q4) În ce măsură te-ai confruntat cu situațiile de mai jos
Niciodată/
Foarte rar

Uneori

Deseori

Foarte des
/Întotdeauna

Am fost refuzat/ă să stau în bancă
cu un coleg/ă din motive legate de
apartenența mea socială sau
etnică
Majoritatea colegilor mei au
obișnuința de a vorbi urât cu mine
sau de a mă eticheta
Sunt tratat rău fără motiv de
colegii mei, chiar și în spațiul
online (Instagram, Snap, Facebook,
Tweeter etc.)
Mi-e greu să-i fac pe colegii mei să
mă accepte așa cum sunt
Deși îmi doresc, mi-e greu să mă
integrez în colectiv, în comparație
cu colegii mei de clasă.

Relația cu profesorii tăi:
Q5) În ce măsură te-ai confruntat cu situațiile de mai jos
Niciodată/F
oarte rar
Sunt așezat în ultima bancă/ ultimele
bănci deși nu sunt foarte înalt/înaltă
Profesorii sunt mai puțin interesați de
progresul meu școlar/de situația la
învățătură în comparație cu alți colegi
Primesc mai puține încurajări de la
profesori în comparație cu alți colegi, chiar
și atunci când am nevoie de ele
În cazul meu profesorii văd mai degrabă
lucrurile care nu îmi reușesc/ceea ce nu
știu, chiar dacă mi se pare că sunt la fel de
pregătit ca și alți colegi
Cred că sunt mai puțin ajutat de profesorii
mei în comparație cu alți colegi din clasă

Uneori

Deseori

Foarte des
/Întotdeaun
a
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Am șanse mai reduse de a primi un rol (de
exemplu, reprezentantul clasei sau
responsabilul clasei într-o problemă) în
comparație cu alți colegi, chiar dacă eu
cred că mă pot descurca la fel de bine ca
aceștia
Am mai puține ocazii de a putea să exprim
un punct de vedere sau o idee în
comparație cu alți colegi
Se întîmplă să fiu singurul elev/singura
elevă din clasă care primește o sancțiune
sau care este tratat/tratată diferit de
profesorii mei

Q6) Te rugăm să descrii, pe scurt, un exemplu de situație în care ai simțit că ai fost tratat nedrept și
motivul care a condus la această situație:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Îți mulțumim pentru sprijin!

