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FIȘA DE FEEDBACK SEMESTRIAL RĂSPUNSURI, ANALIZE1 

 
Formularul de feedback a fost aplicat online elevilor de gimnaziu din școala noastră, la sfârșitul semestrului al 
II-lea, an școlar 2020-2021. 
 
Întrebarea 1: Sunt elev în clasa: Număr răspunsuri: 392 

 
 
 
 
 
Întrebarea 2: Cadrul didactic căruia îi acorzi feedback predă disciplina: 
Elevii acordă feedback tuturor profesorilor. 

 
 

                                                           
1 Anexa la metodologia de acordare a feedbackului privind activitatea de învățare, predare și evaluare în învățământul 

preuniversitar. Ordin Nr. 3864/2021,  publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 579 din 8 iunie 2021 

 

Clasa a 
V-a 

Clasa a 
VI-a 

Clasa a 
VII-a 

Clasa a 
VIII-a 

24 94 197 72 

6.2% 24.2% 51.2% 18.4% 
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Întrebarea 3: Numele cadrului didactic care predă disciplina selectată: 

 
 
Întrebarea 4: Profesorul explică clar materia. (1 înseamnă în foarte mica măsură, 5 înseamnă în foarte 
mare măsură) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, Craiova       
Răspunsuri la formularul de acordare a feedbackului privind activitatea de învățare, predare și evaluare în învățământul preuniversitar, 
aplicat la sfârșitul semestrul al II-lea, an școlar 2020/2021. Conform Anexei la Ordin M.E.  Nr. 3864/2021 

Întrebarea 5: Profesorul îmi explică moduri în care să învăț mai eficient. (1 înseamnă în foarte mică 
măsură, 5 înseamnă în foarte mare măsură) 

 
Întrebarea 6: Sarcinile de lucru la clasă sunt interesante. (1 înseamnă în foarte mică măsură, 5 
înseamnă în foarte mare măsură) 

 
Întrebarea 7: Profesorul încurajează participarea tuturor elevilor în cadrul orelor. (1 înseamnă în foarte 
mică măsură, 5 înseamnă în foarte mare măsură) 
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Întrebarea 8: Profesorul încurajează cooperarea între elevi. (1 înseamnă în foarte mică măsură, 5 
înseamnă în foarte mare măsură) 

 
Întrebarea 9: Mă simt motivat să particip la această disciplină. (1 înseamnă în foarte mică măsură, 5 
înseamnă în foarte mare măsură) 

 
Întrebarea 10: Profesorul folosește tehnologia digitală. (1 înseamnă în foarte mică măsură, 5 înseamnă 
în foarte mare măsură) 
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Întrebarea 11: Profesorul explică modul în care ești evaluat și criteriile de evaluare (1 înseamnă în 
foarte mică măsură, 5 înseamnă în foarte mare măsură) 

 
Întrebarea 12: Profesorul încurajează competitivitatea între elevi. (1 înseamnă în foarte mică măsură, 5 
înseamnă în foarte mare măsură) 

 
Întrebarea 13: Elevii sunt încurajați să își exprime ideile și opiniile (1 înseamnă în foarte mică măsură, 5 
înseamnă în foarte mare măsură) 
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Întrebarea 14: Atmosfera este plăcută în cadrul orelor. (1 înseamnă în foarte mică măsură, 5 înseamnă 
în foarte mare măsură) 

 
Întrebarea 15: Mă simt în siguranță și confortabil la această oră. (1 înseamnă în foarte mică măsură, 5 
înseamnă în foarte mare măsură) 

 
Întrebarea 16: Profesorul ia în considerare și respectă Statutul elevului. (1 înseamnă în foarte mică 
măsură, 5 înseamnă în foarte mare măsură) 
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Întrebarea 17: Ritmul de parcurgere a materiei este potrivit pentru mine (1 înseamnă în foarte mică 
măsură, 5 înseamnă în foarte mare măsură) 

 
Întrebarea 18: Profesorul este interesat de starea mea de bine (1 înseamnă în foarte mică măsură, 5 
înseamnă în foarte mare măsură) 

 
Întrebarea 19: Fac efort mare acasă pentru rezultate bune la această disciplină. (1 înseamnă în foarte 
mică măsură, 5 înseamnă în foarte mare măsură) 
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Întrebarea 20: Mi-aș dori ca la această disciplină să: 
1. Mi-aș dori ca la această disciplină să nu se schimbe nimic 
2. Nu se schimbe nimic 
3. Fie totul ca până acum. 
4. Fie totul ca până acum. 
5. Sa invat mai bine 
6. Nu se schimbe nimic 
7. Decurgă orele la fel ca și pana acum 
8. Sa fie mai multe proiecte 
9. Sa invat mai bine 
10. Citim mai mult. 
11. nu este nimic de adăugat 
12. Sa nu se schimbe nimic 
13. Fie la fel si in anul urmator 
14. Să am rezultate foarte bune 
15. Putem face mai multe joculețe cu exerciții de matematica. 
16. Avem mai multe experimente 
17. Fim mai cooperanți și sa fie aprobate ideile de alți colegi 
18. Facem multe exerciții frumoase 
19. Sa fie alte metode de predare 
20. Facem multe, multe exerciții 
21. Decurgă orele ca și pana acum 
22. Sa înțeleg mai bine 
23. Decurgă la fel orele ca și pana acum 
24. Sa nu fie teme multe 
25. Să avem mai multe ore 
26. Sa fie materia mult mai ușoară 
27. Fie mai putina materie de învățat 
28. Vedem in continuare videoclipuri interesante 
29. Sa învățăm mai multe informații 
30. Facem in continuare exerciții drăguțe 
31. Sa învățăm mai mult 
32. Avem parte de mai multă înțelegere 
33. Sa învățăm despre mai multe țări 
34. Sa descoperim mai multe 
35. Decurgă la fel orele in continuare 
36. Sa fie profesorul mai înțelegător 
37. Sa cantam și sa ascultam melodiile preferate 
38. Sa fie mai mai ușoară material. 
39. Să învăț mai multe lucruri. 
40. Fim ajutati atunci cand ne incurcam sau uitam uneori cum se rezolva problema sau exercitiul respectiv.  
41. Mi-as dori ca la aceasta disciplina sa aiba profesorul mai multa rabdare 
42. Folosim tehnologia digitală 
43. Să fiu mai activă 
44. facem mai multe exerciții pe baza lecților 
45. Înțeleg mult mai multe lucruri . 
46. Să progresez mai mult pentru note mai mari . 
47. Învăț mai mult. 
48. Nu se adauge chestii grele 
49. exersez cât mai mult pe exerciții si pe învățat . 
50. Învăț cât mai mult pentru a-mi îndeplini visul . 
51. Fie totul mai interesant 
52. Cooperăm mai mult unii cu ceilalți 
53. In parerea mea modul in care se desfășoară orele de Romana este unul potrivit  
54. descoperim mult mai multe informații . 
55. Facem mai multe exerciții pentru a învăța mai bine . 
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56. Pictăm ce ne place nouă și ce ne face pe noi mai creativi . 
57. Cântăm . 
58. Mi-aș dori ca această disciplină să fie explicata în mai multe modalități.  
59. Fie puțin mai bine explicata 
60. Facem mai multe exerciții pentru a ne antrena cât mai mult și cât mai bine .  
61. Facem cât mai multe lucruri practice . 
62. fie predată mai des pe timpul saptamânii 
63. Să fie predata mai des pe timpul săptămânii 
64. Nu primim atatea teme zilnice 
65. Ne fie explicate lectiile mai in detaliu si mai pe intelesul nostru. 
66. Fie mai ușoară 
67. fie la fel ca anul acesta și în următorii ani. 
68. Lucrăm mai mult pe tehnologia digitală. 
69. Învăț mult mai bine ! 
70. Folosesc cât mai mult PC - ul. 
71. Nu mai avem așa mult de învățat 
72. Performez din ce în ce mai mult! 
73. Nu schimbăm nimic. 
74. Fie mai multi colegi atenti  
75. Fie la fel că în toți anii 
76. se desfasoare in continuare ca si pana acum. 
77. nu fie atat de complicata 
78. nu as vrea sa se schimbe nimic,doamna profesoara explica foarte bine si ne preda lectiile la timpul lor.  
79. Sa discutam mai mult și sa învățăm prin joaca 
80. Eu la aceasta disciplina as vrea sa invat cat mai multe obtiuni 
81. Nu mi se schimbe profesorul 
82. vina cu activități interesante 
83. Facem niste joculețe  
84. Învăț din ce în ce mai mult 
85. Fie explicata dar si sa ne simtim bucurosi 
86. Nu mai facem atâtea Exerciții 
87. Fie toți colegii atenți 
88. Învăț mai mult 
89. Sa ne ajutam uni pe alți  
90. Fie mai ușor 
91. putem să repetăm o lecție până o înțelegem bine . 
92. Se poarte doamna mai frumos cu noi și sa fie mai liniștita 
93. Să rămână ca până acum cu același profesor. 
94. Lucrul pe care mi l-as dori la aceasta disciplina ar fi să fie o atmosfera mai calma. 
95. Sa alerg mai repede 
96. Rezolvam mai multe exercitii. 
97. Lucram mai multe exercitii. 
98. N-i se explice mai bine lectiile. 
99. Lucram m-ai mult. 

 
Întrebarea 20: Dacă ar fi să-i spui profesorului un gând după acest semestru, care ar fi acesta? 

1. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru noi, elevii! 
2. A fost un semestru minunat 
3. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru noi,elevii! 
4. Sa invat mai bine 
5. A fost un semestru frumos 
6. Multumesc! 
7. A fost un semestru interesant 
8. A fost un semestru bun 
9. Sa fie mai intelegatori 
10. A fost un semestru captivant 
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11. A fost un semestru plăcut 
12. Mulțumesc! 
13. Mi-a plăcut foarte mult cum ați predat lecțiile și ca ne-ați încurajat sa nu ne lăsam din învățat chiar daca 

este greu. 
14. Să aibă mai multă răbdare cu elevii și să fie mai clară in explicarea lecției 
15. Mi-a plăcut modul de predare și invatare 
16. Va mulțumesc foarte mult pentru felul in care predați aceasta materie, m-ați făcut sa îmi placa foarte mult 

chimia 
17. Vă predați extraordinar materia, va mulțumesc pentru toate informațiile  noi și interesante aflate pe 

parcursul acestui an 
18. A fost un semestru greu 
19. Îmi place foarte mult felul in care predați și încrederea pe care ne-o acordați 
20. Sunteți o profesoara foarte bună 
21. Nu înțeleg bine aceasta materie 
22. Sunteți foarte buna cu elevii și explicați intr-un mod extraordinar 
23. Au fost ore frumoase 
24. Îmi place foarte mult materia pe care o predați 
25. Va predați foarte bine materia 
26. Sunteți foarte bună cu elevii 
27. Sunteți foarte buna cu elevii 
28. Dacă un copil nu are talent la desen și desenele lui nu sunt pe placul dumneavoastră sa nu mai solicitați 

copilul sa facă desene încercând sa ajungă la placul dumneavoastră, copilul este solicitat și stresat  
29. Este o materie frumoasa 
30. Mi-au plăcut orele dumneavoastră 
31. Îmi place mult ora dumneavoastră, este o recreație foarte frumoasa 
32. Orele au fost foarte frumoase și interesante 
33. Am făcut desene frumoase 
34. Este o materie frumoasă 
35. A fost greu 
36. Faptul ca m a ajutat sa inteleg materia 
37. Mulțumiri pentru tot ce am învățat. 
38. Acest semestru pentru mine a fost umpic cam greu din cauza orelor online dearece nu am inteles atat de 

bine lectiile predate. 
39. Un profesor care ne face sa ii intelegem materia prin comunicare 
40. Un profesor care m a facut ii iubesc materia 
41. Vă mulțumesc că ați fost lângă mine tot acest semestru! 
42. Mulțumesc pentru că m-ați ajutat să învăț engleza! 
43. Vă mulțumesc pentru încurajarea de a repeta mult pe pronunțare !  
44. Nu as mai dori sa primim teme pentru acasa la desen 
45. Mulțumesc că sunteți răbdătoare cu mine! 
46. Mulțumesc pentru orele de fizică necesare! 
47. Sper ca in clasa a VIII-a sa fie la fel de ușor! 
48. Mulțumesc pentru că la fiecare ora mi-ați dat cea mai bună energie ! 
49. Mulțumesc pentru încurajarea pe care mi-ați oferit-o cu scopul de a învăța cât mai bine ! 
50. Sunteti o doamna super 
51. Mulțumesc pentru că mi-ați arătat istoria oamenilor importanți! 
52. Unul bun, a fost greu in perioada de on-line dar ce e mai greu a trecut. 
53. Mulțumesc pentru faptul că m-ati incurajat! 
54. Mulțumesc că ați fost un profesor bun și înțelegător cu noi!  
55. Mulțumesc pentru orele de educație plastică care m-au ajutat să imi perfecționez mai bine mâna și să îmi 

dea cât mai multe idei ! 
56. Mulțumesc că mi-ați putut oferi șansa de a cânta , de a ajunge într-un cor și de a participa la concursuri ! 
57. Acest semestru a fost un semestru mai greu în perioada online, dar am reușit să recuperam când ne-am 

întors la școală. 
58. Acest semestru a fost mai greu în carantină dar când ne-am revăzut fizic am recuperat 
59. Mulțumesc că sunteți un profesor înțelegător! 
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60. Mulțumesc că ați fost un profesor bun ! 
61. Materia de anul acesta a fost ușoară și bine înțeleasă de elevi. 
62. Materia de anul acesta a for ușoară și am înțeles bine 
63. :) 
64. Am retinut tot ce ne-ati predat 
65. Am inceput sa ador aceasta materie . 
66. Gândul meu este ca nu a fost un an bun 
67. Mi-a plăcut foarte mult materia predată și modul în care a fost predată.  
68. Va mulțumesc pentru tot ce m-ați invațat! 
69. Mi-a plăcut materia de anul acesta. 
70. Gândul ar fi :A fost un profesor minunat și în online si în scoala fizica .  
71. Vă mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră la ore! 
72. Va mulțumesc pentru cunoștințele acumulate! 
73. Să fie la fel de îngăduitoare ca și până acum cu noi! 
74. Mulțumesc că m-ați învățat și încă o să mă învățați lucruri importante în viață  
75. Sa exersam mai mult 
76. Gândul care i l-aș spune este că mi-au plăcut orele care le-a predat și calmitatea care a avut-o cu noi 
77. Am fost foarte incantata de modul in care se desfasoara orele de matematica. 
78. Doamna profesoara, va multumesc ca m-ati invatat atatea lucruri noi! 
79. Va multumim ca ne-ați invatat tot ce trebuia sa stim! 
80. Multumim pentru explicarea orelor pas cu pas si pentru rabdarea acordata. 
81. Mi a plăcut mult acest semestru și ma bucur ca îmi suneti profesoara  
82. Va multumesc pentru corectitudine 
83. As vrea sa ii spun ca îi mulțumesc ca ne-a învățat multe lucruri noi intr-un fel in care sa înțelegem toți 
84. Sa nu mia tipe atat de tare!Și sa ne mai înțelega și pe noi cu anumite chestii! 
85. Sa ne asculte punctul de vedere și sa nu mai fie atât de existenta  
86. Sa nu mai tipe la nou,sa ne asculte punctul de vedere și sa fie mai înțelegătoare  
87. Sa nu se mai simtă atat de jignita dacă nu suntem atenți la filmulețul sau documentarul pe care ni-l 

pune!Unii elevi poate ii interesează mai puțin despre cum trăiesc oameni în Africa sau despre Egipt!  
88. Sa nu ne mai amenințe ca ne arunca telefoanele pe geam sa ne jignească părinți și pe noi ca poate alții 

copii nu au talent la desen și chiar se străduie dar în loc sa primească un bine lucrat primește nu știi 
nimic îți arunc telefonu pe geam ești o dezamăgire si multe altele cum sa ma simt eu motivat sa învăț la 
aceasta materie 

89. Sa facem joculete 
90. Gândul meu care as vre sa il spun profesorului este ca ma ajutat sa învăț multe, mi-a arătat unde 

greșesc și ma încurajează. 
91. Va apreciez mult 
92. Multumesc mult! 
93. Ne este dor de dumneavoastră 

94. Va iubesc doamna diriginta ❤️� 
95. Mulțumesc doamna pentru munca depusa pentru a ne împărtăși cunoștințele dumneavoastră și noua! 
96. A fost un semestru foarte frumos cu note bune 
97. Ma gândeam ca în clasa a 5 a este dificil în clasa a 6 a e mai greu  
98. Ne este dor de activitățile din curtea scolii și de noi provocări  
99. Îi mulțumesc pentru că a fost lângă mine,m-a sprijinit și m-a îndrumat intotdeauna către ce a fost cel mai 

bine pentru mine. 

 
Întrebarea 21: În acest semestru, am fost prezent la: 

 

25% din ore 50% din ore 75% din ore Peste 90% din ore 

3 21 29 339 

0.8% 5.3% 7.3% 86.6% 
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