
ÎMPREUNĂ PENTRU SPORT! - Campionat de fotbal 114 52.1%

ORAŞUL MEU, O OAZĂ A DIVERSITĂŢII: Vizite și activități culturale; Vizite și activități artistic; Vizite și activități științifice 39 17.8%

PRIMUL AJUTOR - CUM SALVĂM O VIAŢĂ? - Ateliere de lucru: măsuri de prim ajutor; Mese rotunde, dezbateri, întâlniri cu specialiști din domeniul Situațiilor de urgență 29 13.2%

APTITUDINI, INTERESE PENTRU O CARIERĂ POTRIVITĂ: Testare psihologică CJRAE 5 2.3%

INTELIGENȚE MULTIPLE. STILURI DE ÎNVĂȚARE: Ateliere de lucru 1 0.5%

VREAU SĂ ȘTIU, VREAU SĂ FIU! - Vizite în licee 21 9.6%

ÎMPREUNĂ!- Ateliere de lucru pentru dezvoltare personală 10 4.6%

ÎMPREUNĂ PENTRU SPORT! - Campionat de fotbal 54 24.7%

ORAŞUL MEU, O OAZĂ A DIVERSITĂŢII: Vizite și activități culturale; Vizite și activități artistic; Vizite și activități științifice 20 9.1%

PRIMUL AJUTOR - CUM SALVĂM O VIAŢĂ? - Ateliere de lucru: măsuri de prim ajutor; Mese rotunde, dezbateri, întâlniri cu specialiști din domeniul Situațiilor de urgență 15 6.8%

APTITUDINI, INTERESE PENTRU O CARIERĂ POTRIVITĂ: Testare psihologică CJRAE 32 14.6%

INTELIGENȚE MULTIPLE. STILURI DE ÎNVĂȚARE: Ateliere de lucru 21 9.6%

VREAU SĂ ȘTIU, VREAU SĂ FIU! - Vizite în licee 47 21.5%

ÎMPREUNĂ!- Ateliere de lucru pentru dezvoltare personală 30 13.7%

Valorificarea propriilor înclinații/ talente sportive; 113 51.6%

Creșterea stimei de sine; 83 37.9%

Dezvoltarea spiritului de echipă; 162 74%

Manifestarea comportamentului competitiv, dar și a sentimentului de fair-play; 95 43.4%

Dezvoltarea interesului pentru literatură, artă, istorie, cultură 70 32%

219 responses
Publish analytics

Summary

1. Care dintre activitatile organizate in saptamana "Scoala Altfel" ti-a placut cel mai mult?

2. Care dintre activitatile organizate in saptamana "Scoala Altfel" o consideri cea mai inutila/neintereranta?

3. Cum crezi ca au contribuit activitatile din saptamana ”Scoala alfel” dezvoltarea ta personala si profesionala (alege maxim 5 raspunsuri care ti se potrivesc cel mai bine):

Edit this form
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Dezvoltarea respectului față de comunitatea locală, față de instituțiile de cultură 75 34.2%

Însuşirea teoretică a noţiunilor de educaţie medicală şi de prim ajutor, de prevenire a afecţiunilor transmisibile, a accidentelor casnice, şcolare, rutiere; 36 16.4%

Conştien¬tizarea importanţei apelului la 112, a riscului apelului fals, a obiceiurilor cu mare risc (droguri, alcool, tutun); 47 21.5%

Conșientizarea importanţei donării voluntare de sânge; 27 12.3%

Însușirea noțiunilor teoretice privind prevenirea situaţiilor de urgenţă în şcoli şi în afara lor; 31 14.2%

Conștientizarea necesitatății acordării corecte a primului-ajutor; 33 15.1%

Conștientizarea importanței acordată salvatorului, cât și de siguranța victimei; 13 5.9%

Însușirea practică a metodele de acordare a primului-ajutor; 36 16.4%

Insușirea noţiunilor de utilizare sigură şi responsabilă a noilor tehnologii; 18 8.2%

Familiarizarea cu conceptele de siguranţă on-line şi comportament responsabil ; 20 9.1%

Identificarea beneficiilor, dar şi riscurilor Internetului; 18 8.2%

Identificarea aptitudinilor individuale necesare studiilor liceale; 10 4.6%

Identificarea intereselor vocaționale ; 15 6.8%

Identificarea profilurilor ocupaționale potrivite ; 16 7.3%

Orientarea în alegerea unei specialităti potrivite la liceu; 15 6.8%

Identificarea tipurilor de inteligență personală; 20 9.1%

Identificarea stilului de învățare predominant 20 9.1%

Familiarizarea cu activitățile de licean, cu oportunitățile oferite de liceele pe care intenționează să le urmeze; 15 6.8%

Identificarea abilităților pe care trebuie să le posede pentru a face față cu succes vieții de licean; 15 6.8%

Identificarea abilităților necesare pentru profesiile preferate; 29 13.2%

Prezentarea avantajelor și dezavantajelor profesiilor 30 13.7%

Dezvoltarea abilitatilor personale privind: Autocunoasterea si promovarea personală; Lucrul în echipa; Încrederea în sine, autonomie, inițiativă, asumarea responsabilității; Comunicarea; Evaluarea și autoevaluarea. 33 15.1%

5 93 42.5%

4 69 31.5%

3 45 20.5%

2 9 4.1%

1 3 1.4%

5 73 33.3%

4 67 30.6%

3 58 26.5%

2 15 6.8%

1 6 2.7%

5 95 43.4%

4 64 29.2%

3 47 21.5%

2 11 5%

1 2 0.9%

5 83 37.9%

4 58 26.5%

3 41 18.7%

2 24 11%

1 13 5.9%

5 99 45.2%

4 49 22.4%

3 36 16.4%

2 19 8.7%

1 16 7.3%

5 138 63%

4 44 20.1%

3 19 8.7%

2 13 5.9%

1 5 2.3%

Activitățile desfășurate în cadrul ”Școlii Altfel” au fost iteresante. [4. Referitor la activitatile la care ai participat, in ce masura esti de acord cu afirmatiile urmatoare (5 ACORD
TOTAL - 1 DEZACORD TOTAL):]

Activitățile desfășurate în cadrul ”Școlii Altfel” au fost Atractive [4. Referitor la activitatile la care ai participat, in ce masura esti de acord cu afirmatiile urmatoare (5 ACORD
TOTAL - 1 DEZACORD TOTAL):]

Activitățile desfășurate în cadrul ”Școlii Altfel” au fost Placute [4. Referitor la activitatile la care ai participat, in ce masura esti de acord cu afirmatiile urmatoare (5 ACORD
TOTAL - 1 DEZACORD TOTAL):]

Am reusit sa interactionez, sa comunic si sa ii cunosc pe ceilalti colegi. [4. Referitor la activitatile la care ai participat, in ce masura esti de acord cu afirmatiile urmatoare (5
ACORD TOTAL - 1 DEZACORD TOTAL):]

Interactiunea dintre colegi si profesorii organizatori a fost adecvata. [4. Referitor la activitatile la care ai participat, in ce masura esti de acord cu afirmatiile urmatoare (5
ACORD TOTAL - 1 DEZACORD TOTAL):]

M-am simtit bine alaturi de ceilalti colegi, m-am distrat. [4. Referitor la activitatile la care ai participat, in ce masura esti de acord cu afirmatiile urmatoare (5 ACORD TOTAL - 1
DEZACORD TOTAL):]
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5 95 43.4%

4 49 22.4%

3 45 20.5%

2 21 9.6%

1 9 4.1%

5 98 44.7%

4 47 21.5%

3 30 13.7%

2 25 11.4%

1 19 8.7%

5 79 36.1%

4 49 22.4%

3 40 18.3%

2 23 10.5%

1 28 12.8%

5 66 30.1%

4 35 16%

3 60 27.4%

2 31 14.2%

1 27 12.3%

5 100 45.7%

4 55 25.1%

3 33 15.1%

2 14 6.4%

1 17 7.8%

5 112 51.1%

4 50 22.8%

3 25 11.4%

2 28 12.8%

1 4 1.8%

5 79 36.1%

4 57 26%

3 41 18.7%

2 23 10.5%

1 19 8.7%

5 86 39.3%

4 36 16.4%

3 38 17.4%

2 30 13.7%

1 29 13.2%

M-am putut manifesta liber. [4. Referitor la activitatile la care ai participat, in ce masura esti de acord cu afirmatiile urmatoare (5 ACORD TOTAL - 1 DEZACORD TOTAL):]

Am participat voluntar, fara constrangeri, fara stres. [4. Referitor la activitatile la care ai participat, in ce masura esti de acord cu afirmatiile urmatoare (5 ACORD TOTAL - 1
DEZACORD TOTAL):]

Am experimentat senzatii noi. [4. Referitor la activitatile la care ai participat, in ce masura esti de acord cu afirmatiile urmatoare (5 ACORD TOTAL - 1 DEZACORD TOTAL):]

Am simtit ca m-am putut face auzit/vazut de catre ceilalti. [4. Referitor la activitatile la care ai participat, in ce masura esti de acord cu afirmatiile urmatoare (5 ACORD TOTAL - 1
DEZACORD TOTAL):]

Durata activitatilor a fost potrivita. [4. Referitor la activitatile la care ai participat, in ce masura esti de acord cu afirmatiile urmatoare (5 ACORD TOTAL - 1 DEZACORD TOTAL):]

Locatiile desfasurarii activităților a fost potrivita. [4. Referitor la activitatile la care ai participat, in ce masura esti de acord cu afirmatiile urmatoare (5 ACORD TOTAL - 1
DEZACORD TOTAL):]

Programul ”Școala Altfel” din acest an a corespuns asteptarilor mele. [4. Referitor la activitatile la care ai participat, in ce masura esti de acord cu afirmatiile urmatoare (5
ACORD TOTAL - 1 DEZACORD TOTAL):]

Voi folosi in viitor anumite jocuri/exercitii/cunostinte/abilități pe care le-am utilizat in aceasta săptămână. [4. Referitor la activitatile la care ai participat, in ce masura esti de
acord cu afirmatiile urmatoare (5 ACORD TOTAL - 1 DEZACORD TOTAL):]
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5 92 42%

4 41 18.7%

3 39 17.8%

2 25 11.4%

1 22 10%

5 141 64.4%

4 39 17.8%

3 18 8.2%

2 7 3.2%

1 14 6.4%

Voi povesti despre aceste activități cunoscuților mei. [4. Referitor la activitatile la care ai participat, in ce masura esti de acord cu afirmatiile urmatoare (5 ACORD TOTAL - 1
DEZACORD TOTAL):]

Aș vrea să particip si la alte activități extrascolare. [4. Referitor la activitatile la care ai participat, in ce masura esti de acord cu afirmatiile urmatoare (5 ACORD TOTAL - 1
DEZACORD TOTAL):]

5. Ce crezi ca ar trebui imbuntatatit in programul ”Scoala Altfel” de anul viitor?

Nimic

mai mult sport

Mai multe activitati sportive

Totul

Sa mergem in parc si sa ne jucam toti acolo

fotbal

teme mai putineeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

campionatul de fotbal

mai multe activitati

Organizarea

nimic

sa facem mai multe tabere si excursii

sa fie mai multe activitati extrascolare

Vizitarea muzeelor

Mai mult sport

mai muu8lte jocuri

NIMIC

Eu cred ca in Scoala Altfel ar trebui inclus si un campionat de basket.

mai multe activitati sportive

Eu m-am simtit foarte bine. Nu cred ca ar trebui nimic imbunatatit!

activitati de gatit

Mai multe jocuri.

Sa se organizeze un curs de gatit si un curs de dansuri.

Sa se organizeze un curs de gatit si un curs de dans.

Gatit

NU

Eu cred ca ar trebui ca activitatile trebuie sa fie si mai atractive decat cele de anul acesta si sa fie practicate competitii/concursuri si cu alte sporturi (in afara de fotbal)

Sa se adauge basket-ul

handbal

Sa se adauge campionat si de baschet

campionate sportive pentru fete

Sa avem mai multe meciuri de football si sa face cu clasele de aceeasi clasa ca noi,pentru ca nu avem sanse niciodata sa ii batem la meciuri pe cei cu o clasa mai mare

EU VREAU SA FIE MAI DISTRACTIV.

EU AS VRA SA fie mai multe activitati si as mai vrea sa nu mai facem la sport alergari si sa facem mai mult baschet

Ar trebui inbunatatit Programul Scoala Altfel deoarece tot ce se intampla este sajucam football atat.Ar trebui mai multe activitati :dans gimnastica ...etc.....

Cred ca ar trebui sa fie adaugate gimnastica si dansul program

Sa nu mai avem meciuri cu cei cu o clasa mai mare

Sa se adauge un program de dans in cadrul scolii

Eu as vrea ca anul viitor la ora de sport sa facem Gimnastica si Dans pt fete si pt baieti fotball

jocurile

un concurs de dans pentru fete

adunari generale

nu cred ca ar trebui sa fie nimic inbunatatit

Eu cred ca nu ar trebui schimbat nimic de oarece programul este echilibrat

Nu cred ca ar trebui sa fie foarte multe dar parerea mea a fost ca trebuie sa fie mai multe activitati ajutatoare pentru copii interesati pentru excursi plimbari in aier liber ..................... etc

as dori un concurs de dans pentru fete ca fiecare clasa sa aiba COREGRAFIE creeata de ei

Activitatile sportive

Sa se faca un concurs de cultura generala

Mai multe activitati sportive.

XDDDDDDDDDDDDDDD

modul de predare al profesorilor

Durata mai lunga!

SA DUREZE MAI MULT

Durata mai scurta

sa mergem la film

Profesorii ar trebui sa se implice mai mult in activitati

Cei care au castigat campionatul de fotbal sa primeasca o diploma si un trofeu

Am vrea doua saptamani altfel pentru ca scoala nu inseamna doar teorie ci si activitati.
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Sa mergem la un film

Profesorii ar trebui sa se implice mai mult.

nimic

Campionate sportive pentru diferite sporturi

mai multe activitati distractive

In opinia mea, ar trebui imbunatatit in primul rand creativitatea,deoarece nu avem zile, in care sa creăm diverse lucruri.

In opinia mea, ar trebui imbunatatita creativitatea elevilor.

Eu consider ca ar trebui ca profesorii sa se implice mai mult in activitati,chiar si unii copii ce nu mai vin la scoala in aceasta saptamana.

Mai multe campionate sportive

Arta

Mai multe campionate sportive (baschet , fotbal)

Programul este potrivit

Castigatorii campionatului de fotbal ar trebui sa continue intr-un turneu in Craiova cum fac aproape toate scolile din Craiova.

in opinia mea , saptamana ''Scoala Altfel'' ar trebui sa fie mult mai distractiva si sa avem mai multe activitatii mai atractive

Ar trebui sa fie mai multe activitati extrascolare .

Eu cred ca ar trebui sa mergem mai in mai multe excursii

Ca toate clasele sa face scoala altfel intr-o zi in curtea scolii .

ca toate clasele sa se intalneasca si sa faca o ora impreuna

Mai multe activitati atractive.

Ar trebui sa se consulte profesorii alegerea activitilor

Eu cred ca ar trebui sa mergem in fiecare zi intr-un loc unde nu l-am mai vizitat.....sa comunicam mai mult cu, colegii

Sa se faca un curs de dans .

Eu cred ca ar trebui sa comunicam mai mult in activitatile facute

As vrea sa avem mai multe concursuri de baschet ,dans ,gimnastica.Deoarece nu am avut de cat campionat de fotbal.

As vrea sa avem concursuri de dans,baschet,gimnastica,deoarece am avut doar un campionat de fotbal

Mai multe activitati extra scolare : Concursuri , Vizitarea Atractiilor turistice a orasul Craiova ,Excursii

in programul SCOALA ALTFEL ar trebui sa fie mai multe activivitati in natura .

sa se consulte profesorii cu copii in alegerea activitatii

sa se faca un curs de dans

informatii despre riscurile si beneficiile internetului

sa facem mai multe activitati

un curs de dans

In programul Scoala Altfel ar trebui imbunatatit sa facem mai multe activitati.

mai multe activitati extrascolare

Să se facă cursuri de dans modern și gimnastică.

S vizitam gradina Botanica

Fetele sa faca dans modern si gimnastica .

Sa se faca cursuri de dans moderne si gimnastica.

Sa vizitam mai multe muzee

Campionat de League Of Legends

Ar trebui sa existe si un campionat de baschet.

Sa iesim mai mult in natura.

Ar trebui sa dureze mai mult.

Comunicarea

Competivitatea

-

Mai mai multe campionate !

Competivitatea

Ar trebuii adaugate activitati sportie la care sa participe si fetele

interactionarea intre elevi

Campionat de baschet

mai multe campi

Mai multe campionate de fotball

Ar trebui sa existe un campionat de baschet. :)

Mai multe campionate de fotbal .

sa comunicam mai mult unii cu ceilalti

as vrea 2 campionate de fotbal deoarece unul sigur este prea putin

Mai multe activitati

Mai multe campionate de fotbal

mai multe ore de fizica distractiva

activitatile de educatie pentru sanatate

activitatile in aer liber si de sanatate

campionat de fotbal

mai multe campionate pt diferite sporturi

Mai multe campionate de fotbal, va rog.

Ore pt 5-8 dimineata si cei 1-4 dupa-masa (pentru ca noi avem mai mult de invatat si daca avem dupa amiaza nu avem timp de nimik

Organizare

Ar trebui sa avem activitati mai diferentiate.

Sa primim vacanta si sa nu mai plecam nicaieri.

Eu cred ca ar trebui sa fie adaugate mai multe sporturi ca basket sau tenis ori orice clasa sa mearga sa viziteze un oras pentru o zi .

activitati mai practice

cat mai multe activitati in afara scolii{cu colegii si doamna profesoara]

Totul a fost pe placul meu

mai multe activitati atractive si excursii

Eu cred ca ar trebui sa se mai adauge mai multe activitati plastice

arbitrii de la meciurilor de fotbal ar trebui sa fie corecti si sa nu isi arbitreze propriile clase

cat mai mulete activitati in afara scolii (cu colegii si doamna profesoara)

Prelungirea vacantei.

da

Ca cei mici sa nu participa deodata cu noi pentru ca ne distrage.

DA

In locul unor vizite la anumite locatii s-ar putea organiza un campionat de kendama.
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In fiecare an sa fie ceva diferit

concurs de kendama

Ca cei mici sa nu mai injure

Ar trebui sa facem activitati mult mai folositoare in viata sau sa organizam un campionat de kendama

Sa fie mai interesant

programul

Programul

Concurs de Kendama

Tabara

Ore mai putine

Ar trebui sa fie adugate ateliere de teatru.

E buna asa cum e

Ar trebui sa facem mult mai multe activitati la care ar putea participa toti

In loc de concursul de fotbal unul de baschet

CRED CA AR TREBUII ORGANIZATE MAI MULTE EXCURSII IN AER LIBER.

sa se organizeze aceleeasi activitati la toate clasele, deoarece clasa noastra nu a beneficiat de nici macar jumatate

Sa nu fie atat de plictisitor

Anul viitor ar trebui sa existe mai multe jocuri care sa ne invete cum sa lucram in echipa si cum sa crestem increderea in sine.

Sa facem o excursie mai mare

un atelier de teatru

ceva mai interesant

sa facem un concurs de sport

ceva mai interesant si distractiv iar excursiile sa fie mai lungi

Timpul pe care l-am petrecut împreuna (a fost prea puțin)

Sa mergem in parc si sa facem sport .

Sa mergem in Parcul Tineretului.

Să mergem la cinematograf.

sa facem mai multe tabere si excursii.

o excursie

Cred ca ar trebui sa petrecem mai mult timp in locurile publice(parcuri, gradini) si sa mergem in locuri noi, in excursii mai interesate.

timpul petrecut

sa mergem mai mult timp prin parkuri si sa vizitam licee

Mai multe meciuri de fotbal

cred ca ar trebui sa petrecem mai mult timp in spatiile publice

o calatorie in alt oras sau tara

Eu cred că ar trebuii să fie adăugate mai multe activități sportive.

Nimic, totul este in regula.

Nimic, totul este super.

Nimic.

Fotbal

Mai multe activitati

Nimic a fost frumos asa

nimic

Eu consider ca ar putea fi adaugat si un curs de dans

consider ca ar trebui sa se organizeze mai multe competitii sportive

Personal cred ca in saptamana altfel ar trebui adaugate activitati cum ar fi:baschet

In opinia mea ar trebuii ca saptamana "Scoala Altfel" sa fie transformata in vacanta

sa se adauge alte activitati mai interesante

Activitati in aer liber.

Activitati care presupun sportul/In aer liber

Nimic,totul a fost minunat.

Organizarea campionatului de fotbal

activitati mai interesante

organizarea campionatul de fotbal

SA DUREZE MAI MULT.

SA FIE MAI MULTE ATIVITATI SI SA DUREZE MAI MULT

Sa fie mai multe activitati

mai multe excursii in oras

6. Intr-un cuvânt, ai putea descrie astfel programul ”Scoala Alftel” din acest an:

interesant

Distractiv

frumos

Interesant

distractiv

acceptabil

Frumos

Super

Distractie

ok

distractie

interesanta

FRUMOS

minunat

perfect

plictisitor

super

Amuzant

atractiv

grozav

solicitant

frumoasa
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utila

placut

Distractiv.

amuzant

placuta

Frumos

Plictisitor

Nu

bun

Incitant

Distractiva

O scoala buna

A FOST TARE.

NU mi s-a parut interesant deloc

o scoala buna si de elita

frumos

ore distractive

folositor

Destul de frumos

XDDDD

A FOST FRUMOS

misto

Interesanta

intersant

super tare

maimultecampionatedefotbalsibaschet

Distracție!

Fericire

Neinteresant

relaxant

Potrivit

eh..puem spune ok

SUPER !

Ok adica frumos

Distractie.

impresionant

Programul a fost foarte distractiv

Distractiv!!!!

Distractiv

bunicica

Distractiv .

Excelent !

Diferit

Un lucru mai interesant experimentat

campionat

AMUZANT

scurta

LIBERA

-

este derstul de bun

Interesant dar nu prea !

distractiva

Minunat !!!!!!!!!!!!!!!!

o experienta frumoasa

Nasol

Fortza

plictisitoar

Frumos.

Satisfacator

Ok.

Minunat

bunicel

o scoala diferita ( Olanda )

Excelent

inutil

NU

OLANDA

Misto

INTERESANT

neeficient

plictisitor

Interesantă!

Acceptabil.

Plictisitor.

Frumoasa

scurt, obisnuit, nimic nou

excelent

DISTRACTIVA

scurt,interesant

Amuzament.

Bun

Mda
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activități culturale; 95 43.4%

activități tehnico-științifice; 52 23.7%

activități sportive; 176 80.4%

activități de voluntariat, implicare activă în societate; 77 35.2%

activități de educație pentru sănatate; 77 35.2%

activități de educație ecologică; 53 24.2%

activități de educație rutieră și/sau pentru situații de urgență 84 38.4%

Other 43 19.6%

ateliere de teatru; 92 42%

ateliere de dans; 80 36.5%

ateliere de muzică; 93 42.5%

ateliere de arte plastică; 75 34.2%

competiții/ concursuri școlare; 89 40.6%

ateliere de educatie media și cinematografică; 65 29.7%

activități sportive; 134 61.2%

mese rotunde cu invitați din diferite domenii de activitate; 31 14.2%

dezbateri pe diferite teme; 59 26.9%

activitati de voluntariat sau de interes comunitar; 47 21.5%

campanii antitutun/antialcool/antipoluare etc.; 31 14.2%

schimburi de experienta cu alți elevi; 81 37%

vizite de studiu în companii/instituții pulbice/instituții de cultură; 32 14.6%

tabere/excursii școlare; 120 54.8%

activități pentru dezvoltare personală (lucru în echipă, leadership, comunicare etc.); 52 23.7%

Other 14 6.4%

Grupa mică 0 0%

Grupa mijlocie 0 0%

Grupa mare 0 0%

Pregătitoare A 0 0%

Pregătitoare B 0 0%

Pregătitoare C 0 0%

Pregătitoare D 0 0%

Pregătitoare E 0 0%

1 A 0 0%

1 B 0 0%

1 C 0 0%

1 D 0 0%

1 E 0 0%

2 A 0 0%

2 B 0 0%

2 C 0 0%

2 D 0 0%

2 E 0 0%

3 A 0 0%

3 B 0 0%

3 C 0 0%

3 D 0 0%

4 A 0 0%

4 B 0 0%

4 C 0 0%

5 A 25 11.4%

5 B 25 11.4%

5 C 21 9.6%

5 D 1 0.5%

6 A 17 7.8%

6 B 22 10%

6 C 0 0%

6 D 16 7.3%

7 A 14 6.4%

7 B 16 7.3%

7 C 27 12.3%

7 D 33 15.1%

8 A 0 0%

Se putea si mai bine

Decenta

OK

bună

bine

Cat mai multe activitatii artistice.

Superb

SUPER

7. Alege 3 (trei) TIPURI de activitate pentru Programul "Școala Altfel" la care ai vrea sa participi anul viitor.:

8. Alege (5 cinci) FORME de activitate pentru Programul "Școala Altfel" la care ai dori sa participi anul viitor.

9. Clasa:

0 40 80 120 160

activități cultu…

activități tehni…

activități sport…

activități de v…

activități de e…

activități de e…

activități de e…

Other

0 30 60 90 120

ateliere de…

ateliere de…

ateliere de…

ateliere de…

competiții/…

ateliere de…

activități sp…

mese rotun…

dezbateri p…

activitati de…

campanii a…

schimburi d…

vizite de st…

tabere/exc…

activități pe…

Other

15.1%

12.3%

10%
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8 B 0 0%

8 C 0 0%

8 D 2 0.9%

Masculin 125 57.1%

Feminin 94 42.9%

10. Genul:

Number of daily responses

42.9%

57.1%

0

25

50

75

100
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