
  
 
 

Invitație 
 
 
Aplicația Teleskop (www.teleskop.ro) lansează un kit de feedback pentru școli pentru 
a le susține în procesele de preluare de feedback, de integrare și de raportare. Kit-ul 
Teleskop ajută școlile să își îndeplinească standardele de calitate referitoare la 
componenta de feedback, atât pe secțiunea de învățare, cât și pe cea referitoare la 
starea de bine / comunicare între elevi, profesori, părinți și directori. Permite o 
organizare mai bună și încurajează o cultură de feedback de suport, auto-evaluare și 
reglare a procesului de învățare/proiectare.  
 
Ce conține kit-ul pentru școli? 
• 7 formulare pentru profesori și 5 formulare pentru școală  
• Confidențialitatea contului fiecărui profesor  
• Facilitatea de a descărca rapoarte din conturile individuale (la cerere) 
• Facilitatea de a descărca rapoarte din contul școlii pentru formularele specifice.  
• Recomandări de aplicare și acces la sesiuni de Q&A 
 
Școlile care decid sa utilizeze în sistem pilot acest kit vor primi pe contul directorului 
accesul la formularele de școală și setul de recomandări de aplicare. Pot solicita de 
asemenea sesiuni de Q&A derulate online. Școala doritoare poate solicita facilitatea 
de descărcare de rapoarte de tip PDF și pentru profesori, caz în care se va agrea un 
document specific de procesare de adrese de email. În etapa finală de follow-up, 
profesorii interesați pot participa la o sesiune finală pentru a schimba bune practici 
cu colegi din țară și în care pot adresa sugestii de dezvoltare pe viitor.  
 
Vă invităm să vă alăturați comunității Teleskop din România. 
 
Monica Mocanu  
office@teleskop.ro  
www.teleskop.ro 
0740042224 
 
 
Formularele Teleskop au fost construite într-o echipa multidisciplinară și au trecut testul 
încrederii în școlile în care au fost aplicate (peste 100.000 răspunsuri punctuale ale 
elevilor). Au ca punct central ideea de sprijin, de auto-reglare și de responsabilitate a 
tuturor părților implicate în actul de învățare.  
Aplicația funcționează din anul 2019 pe Android, iOS și în platforma web www.teleskop.ro 
și este gratuită pentru utilizare individuală a oricărui profesor.  
Kit-ul pentru școală poate fi activat gratuit pentru acest an școlar.  
Proiectul este o inițiativă independentă și este administrat prin intermediul Asociației Mil 
Pasos Adelante (O mie de pași înainte) cu sediul în Buzău.  
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