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„Zburând sus te faci nevăzut, dar vezi.” Nicolae Iorga

ȘCOALA ALTFEL 

04.05. – 08.05.2020

Chestionar feedback



Câteva cuvinte
În fragilitatea perioadei pe care o traversăm, a continua

educația așa cum obișnuiam să o înțelegem devine o mare provocare.

Poate că pandemia a fost clopoțelul care a sunat a

conștientizare cât de important este rolul nostru mai ales ca antrenor al

sufletului celor tineri, dincolo de disciplinele predate de noi și de

conținuturile lor.

Nu știm dacă ceea ce am făcut până acum a fost bine sau nu.

Acesta este motivul pentru care, în urma activităților Școlii altfel de anul

acesta, am realizat un chestionar online, dorind să câștigăm feedback din

partea elevilor noștri.

Împărtășim, în cele ce urmează, ce gândesc junii noștri despre

ce a însemnat pentru ei Școala altfel, în particular, și școala online, în

general, în toată această perioadă de criză sanitară mondială.

Un lucru ne pare foarte clar. Hrănirea sufletelor elevilor

noștri, suflarea curajului în aripile lor și întărirea responsabilității lor

sociale devin prioritare pentru noi dincolo de orice fel de contexte. Când

pentru viață învățăm, iar nu pentru școală, parcă, dintr-o dată, un fior

rece al responsabilității apare, iar școala, ca prin minune, nu mai pare

atât de fioroasă. Credem că asta aveam să descoperim pe timp de

pandemie.

Noi,

Colectivul de profesori ai Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși”



1. Ți-a plăcut Școala altfel 2020?

1 – Deloc 5 – Foarte mult 



2. În ce măsură activitățile propuse au fost interesante?

1 – Total neinteresante 5 – Foarte interesante 



3. În ce măsură subiectele Școlii altfel de anul acesta sunt utile? 

1 – Total inutile 5 – Utile în foarte mare măsură 



4. Apreciază gradul de noutate a informațiilor împărtășite în Școala altfel 2020.

1 – Foarte scăzut 5 – Foarte înalt 



5. Numește minim un lucru nou învățat. 

Să petrecem mai mult timp între noi și să nu

mai petrecem atât de mult timp în online. Cei care ne

înconjoară sunt mult mai importanți și ar trebui să

petrecem mai mult timp alături de ei.

Pot sta acasă și să vizitez muzee.
locuri mai puțin vizitate din Paris

TOATE
Să am răbdare.

VIAȚA ȘI OPERA LUI LEONARDO DA VINCI

Dacă avem destulă imaginație și răbdare,

putem crea lucruri frumoase din lemn.

Natura este foarte frumoasă și

importantă. Sunt elemente și evenimente din

trecut ce sunt foarte importante și totodată

interesante.

RĂBDARE

Să-i apreciez pe ceilalți.



6. Numește cea mai creativă activitate. 

Karaoke
Măști personalizate

Realizarea unei animații 

TOATE

Dansul

Filmele

Motivational Speech

Putem vedea multe lucruri cu Google Expeditions.

Tururile virtuale și exercițiile de sport

Dezvoltare personală



7. Ce ți-a plăcut în mod deosebit la ediția de anul acesta a Școlii altfel? 

Totul, în mare parte, dar cel mai mult mi-a plăcut când am făcut Karaoke.

Filmele

Totul

Orele doamnei Ene

Picturile lui Leonardo da Vinci

Informațiile noi

libertatea de a alege din mai multe oferte interesante



8. Ce activități ți-ar fi plăcut să regăsești în grila de programe a Școlii altfel 2020 și nu au fost? 

Nu aș fi dorit alte activități! Cele 

pe care le-am făcut au fost minunate.

Să fie o activitate în care să fim cu toții față în 

față, unul lângă altul, nu activități pe net, că așa 

școala altfel nu are niciun farmec.

Comunicarea cu colegii

să vedem Gradina zoologică Băneasa 

excursii,vizite etc. Sport
un meet online între profesori și elevi ceva util, cum să-ți organizezi timpul

Excursii reale, totul să fi fost real nu virtual, căci

nu avem cum să ne bucurăm de ceva online. Îmi pare rău.

Nu știu, și aceste activități pe care le-am avut au fost destul de interesante.

Totul a fost plăcut.

activități practice

Mă regăsesc în activitățile ce au fost propuse.



9. Ți-ai dori să ai la școală mai multe cursuri de tipul celor din Școala altfel? 

1 – Deloc 5 – Foarte mult 



10. Dacă ar fi să descrii într-un singur cuvânt ediția 

Școlii altfel de anul acesta care ar fi acela?

superb

interesantă

super

lucruri despre acest Paște petrecut acasă

melancolic

excepțională

excelent



„Bună ziua,

Eu vreau să vă mulțumesc vouă, tuturor profesorilor,

pentru activitățile făcute nu doar în această perioadă, cât și în

cei patru ani de studii pentru că ne-ați ascultat... ne-ați

învățat... pentru ca ați fost binevoitori cu noi și că ne-ați înțeles

atunci când am fost mai nebuni, agitați, dar și când am lipsit de

la ore... pentru notele acordate chiar dacă poate uneori nu am

învățat atât de mult să le merităm... este o perioadă foarte grea

pentru noi faptul că este ultimul an și nu o să putem să avem

ultimul clopoțel... ultimul discurs, să fim cu toții, împreună.

Mulțumesc pentru cei patru ani minunați chiar dacă am avut și

lipsuri🙏🙏🙏❤❤❤❤❤”
Alexandra Roxana Staicu

Clasa a XII – a A

Gânduri care ne-au făcut sufletul să zâmbească și să înțeleagă că 

DA, totul va fi într-adevăr bine



Pentru minunea 
energiei culorilor 

sufletelor voastre, noi, 
profesorii voștri, vă 

mulțumim♥


