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Buletin informativ  
 

 

Cum văd elevii școala? 

Contribuții ale proiectului „Alege școala pentru un viitor mai bun” 

 

 

La sfârșitul semestrului întâi al acestui an școlar, Școala Gimnazială „Petru Rareș” 

Ciceu-Mihăiești a colectat feedback de la elevii ciclului gimnazial, în conformitate cu 

Metodologia de colectare a feedback-ului asupra activității profesorilor aprobată prin Ordinul de 

ministru nr. 3.864 din 31.05.2021. 

 Documentul amintit mai sus subliniază că feedback-ul nu reprezintă judecăți de 

valoare, este specific activității didactice fiind utilizat ca instrument de bază pentru 

îmbunătățirea actului educational, dar este și un indicator important cu privire la relația 

profesor-elev. 

 În urma colectării feedback-ului de la elevi s-au constatat următoarele: 

 

1. Majoritatea elevilor au apreciat maxim afirmațiile  „Atmosfera este plăcută în cadrul 

orelor”, „Mă simt motivat să particip la această disciplină”, „Mă simt în siguranță și 

confortabil la această oră” sau „Profesorul este interesat de starea mea de bine”. 

Datorită activităților SDS desfășurate în cadrul proiectului POCU „Alege școala pentru 

un viitor mai bun”, s-a îmbunătățit atât relația profesor-elev, cât și dezvoltarea socio-

emoțională a copiilor. Elevii nu mai sunt timorați, au înțeles că spațiul școlar este locul 

unde se pregătesc pentru viață, iar profesorul este cel care contribuie decisiv la creșterea 

gradului de satisfacție atât al elevilor, cât și al părinților. 

2. Activitățile SDS de care au beneficiat elevii în cadrul proiectului au fost diverse: de 

învățare remedială, suport pentru teme, consiliere de grup, activități de pregătire pentru 

viață. În cadrul acestora au fost sprijiniți elevii cu dificultăți de învățare și rezultate 

slabe, o mare parte dintre ei reușind să recupereze achizițiile esențiale, de bază. Având 
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acest bagaj de cunoștințe reactualizat sau recuperat, au început să înțeleagă și să 

perceapă pozitiv activitatea didactică. Astfel, la afirmațiile „Profesorul explică clar 

materia”, „Sarcinile de lucru la clasă sunt interesante” sau „Ritmul de parcurgere a 

materiei este potrivit pentru mine”, peste 85% dintre ei au fost întru totul de acord cu 

afirmațiile date. 

3. La întrebarea cu răspuns deschis „Dacă ar fi să spui profesorului un gând  după acest 

semestru, care ar fi acesta?”, am descoperit astfel de răspunsuri: 

- „I-aș spune profesorului, la sfârșit de semestru, că mi-a plăcut cum am reușit să 

înțeleg materia. Îi mulțumesc că m-a ajutat!” 

- „Să continuați tot așa”. 

- „Vă mulțumesc că ați avut grijă de mine. Mi-a plăcut foarte mult acest semestru 

școlar.” 

 

John Hattie (2012) ne oferă o perspectivă bine detaliată, în ceea ce privește utilizarea 

corectă a feedbackului în clasa de elevi. Perspectiva pe care o propune în cartea „Învățarea 

vizibilă – ghid pentru profesori” este aceea că feedbackul utilizat corect are efecte pozitive 

asupra învățării. Este important să știi în ce moment te afli, spre ce te îndrepți, dar și cum 

vei ajunge acolo. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului POCU „Alege școala pentru un viitor 

mai bun” au creat și pentru cadrele didactice oportunități de dezvoltare personală, 

profesională, dar și socio-emoțională, iar valorile promovate/însușite se regăsesc exprimate 

chiar și în acest context al feedbackului colectat de la elevi.  

Suntem conștienți că mai sunt multe lucruri de perfecționat, dar, într-un mediu cu 

multe vulnerabilități, micile reușite aduc bucurie și ele nu trebuie ignorate. 

 

„Când avem un eșec, adesea ne întrebăm De ce?, la fel atunci când reușim, 

trebuie să ne întrebăm De ce?” (John Hattie). 
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