Instrucțiuni pentru completarea formularului de feedback
adresat profesorilor care, în anul școlar 2019-2020, au implementat
programele Junior Achievement România.
REVENIRE LA FORMULARUL DE FEEDBACK

1. Toate informațiile se vor introduce cu atenție, întrucât acestea vor fi utilizate pentru scrierea automată a
certificatelor.
2. Este INTERZISĂ utilizarea ghilimelelor, a diacriticelor și a prescurtărilor.
3. În cazul în care cadrul didactic a implementat programele JA la mai multe școli, se va completa câte un
formular de feedback pentru fiecare instituție de învățământ.
4. În cazul în care școala NU se află în lista derulantă, contactați echipa JA la inscrieri@jaromania.org.
5. Înainte de a apăsa butonul TRIMITE, verificați dacă au fost completate informațiile solicitate la toti cei 5 pasi
(pagini).
6. Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor cu steluță roșie*.
7. Este obligatoriu ca programele și formele de implementare trecute în formular să corespundă cu cele din
acordul de implementare.
8. Pentru activitățile propuse de JA pentru Școala Altfel (JA in a Day), se vor completa formularele disponibile
în contul de profesor de pe www.jaromania.org/hub, secțiunea Acorduri, butonul Training, din dreptul
activității derulate. Formularul acesta (www.feedback.jaromania.org) NU este pentru activitățile din Școala
Altfel.
9. Dacă în afară de programele care apar în contul de profesor ati derulat si proiectele #scriemCOD și/sau
WiSTEM2D, se va completa formularul pentru fiecare 2 programe/proiecte (din cauză că formularul poate fi
completat doar pentru 2 programe în același timp).
10. Formularul de feedback este trimis doar dacă, după apăsarea butonului TRIMITE, este afișat mesajul de
mulțumire.
11. În cazul în care nu apare acest mesaj, formularul nu a fost trimis. Orice problemă privind completarea
formularelor de feedback se semnalează echipei JA înainte de data de 12.06.2020.
12. Perioada de completare: 11 mai – 12 iunie 2020.
13. Completarea formularului după data de 30.06.2020 NU va mai permite eliberarea certificatului/elor pentru
profesor.
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