
 

 

ASISTENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ  
„PROGRAMUL PILOT PENTRU EDUCAȚIE ECONOMICĂ”  
Informații privind sondajele elevilor/elevelor 

Programul pilot pentru educație economică este o inițiativă a Fundației pentru Educație Econ omică (https://stiftung-

wirtschaftsbildung.at). Începând din toamna anului 2022, școlile selectate din toată Austria vor fi suținute în 

dezvoltarea unui program de educație economică.  

Pentru a învăța din experiențele școlilor, programul pilot va fi asistat științific de către o echipă de cercetare a 

Institutului pentru Studii Superioare (IHS), a UniversitățiiDuisburg-Essen și a Bănci Naționale a Austriei (OeNB). 

Subiectul acestei asistențe științifice este implementarea practică a efectelor așteptate și neașteptate ale acestui 

program pilot. Pe parcursul a patru ani vor fi efectuate mai multe sondaje ale elevilor/elevelor, precum și interviuri cu 

direcțiunile școlilor și cadrele didactice. Acest proiect de cercetare a fost aprobat de către Ministerul Federal pentru 

Educație, Științe și Cercetare. 

SCOPURILE ȘI SUBIECTELE SONDAJULUI  

Suntem interesați de efectul pe care acest program pilot îl are asupra elevilor/elevelor - asupra intereselor și 

competențelor acestora - și cum percep elevii/elevele orele de educație economică. Următoarele domenii de subiecte 

fac obiectul analizelor noastre:  

▪ Competențele de a răspunde la întrebări economice importante și de a soluționa probleme, 

▪ Interesul și atitudinea față de subiecte economice,  

▪ Sentimentul de autoeficacitate în abordarea provocărilor economice de zi cu zi, 

▪ și evaluarea programului pilot și a elementelor acestuia.  

CE SONDAJE SUNT EFECTUATE? 

Pe parcursul duratei de patru ani a programului pilot, elevii/elevele vor fi chestionați/te de cinci ori cu ajutorul 

chestionarelor online. Pentru fiecare perioadă de sondaje trebuie completate două chestionare, care vor necesita 

câte o oră de curs fiecare.  
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PROTECȚIA DATELOR ȘI ETICA CERCETĂRII 

Principiile legale privind protecția datelor și principiile eticii cercetării privind confidențialitatea, consimțământul 

voluntar, anonimatul și stocarea în siguranță a datelor sunt importante pentru noi atunci când efectuăm sondajele 

noastre:  

▪ Toate datele și informațiile vor fi tratate ca fiind strict confidențiale. Cercetătorii/cercetătoarele sunt obligați/te 

ca să păstreze confidențialitatea și după încheierea proiectului.  

▪ Toate datele vor fi stocate în siguranță pe unități de stocare interne. 

▪ Datele vor fi utilizate numai în formă anonimizată pentru întocmirea publicațiilor, a rapoartelor de cercetare și a 

prezentărilor pentru conferințe științifice.  

▪ Atunci când publicăm rezultatele, ne asigurăm că nu este posibilă în nici un fel identificarea elevilor/elevelor care 

participă.  

Pentru informații mai detaliate vă rugăm să citiți Declarația de consimțământ privind participarea copilului 

dumneavoastră la asistența științifică a programului pilot.  

CONSIMȚĂMÂNTUL VOLUNTAR ESTE PREMISA PENTRU PARTICIPARE  

▪ Consimțământul părinților: Dacă în calitate de părinte sunteți de acord cu participarea, vă rugăm să completați 

Declarația de consimțământ. În cazul în care nu există revocare, acest consimțământ este valabil pentru toate 

sondajele care vor avea loc pe toată perioada de patru ani a programului pilot. Declarația de consimțământ 

semnată va fi colectată de cadrul didactic și transmisă mai departe către Fundația pentru Educație Economică.  

▪ Consimțământul elevilor/elevelor: În plus, înainte de fiecare sondaj cerem consimțământul voluntar pentru 

participare al elevilor/elevelor. Chiar și în timpul sondajelor elevii/elevele au oricând posibilitatea de a întrerupe 

participarea. 

Participarea voluntară și consimțământul informat sunt foarte importante pentru noi. De aceea ne rezervăm timpul 

de a vă răspunde la întrebări. 

CONTACT 

Vă mulțumim pentru participarea la studiul nostru și vă stăm la dispoziție cu drag pentru întrebări sau sugestii prin 

echipa Fundație pentru Educație Economică.  

Simone Weinbacher-Traun: +43 664 4011442 sau office@stiftung-wirtschaftsbildung.at  

 

TRADUCERI 
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