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PREFAȚĂ
EQVET-US – Asigurarea europeană a calităţii în EFP spre noi competenţe eco şi
economie ecologică durabilă – este un proiect KA2 – Cooperare pentru inovare şi
schimbul de bune practici de parteneriat strategic pentru Educație și Formare
profesională.
O concluzie din 2013 a raportului secretariatului EQAVET

este că există loc

pentru îmbunătățirea sprijinului oferit furnizorilor de EFP ca să introducă sau să
dezvolte sisteme de auto-evaluare.
Un obiectiv al proiectului eQvet-us este de a dezvolta un model inovator extensiv
de evaluare pe patru niveluri pentru abilitățile scalabile eco și evaluarea instruirii
durabile a cursanților care participă la programele EFP, ca un instrument pentru
evaluarea și validarea randamentului investițiilor în programele EFP și punerea în
aplicare în cadrul organizațiilor partenere.

1. COMPETENȚE ECO
1.1. COMPETENȚE ECO ÎN EFP
În orice domeniu de activitate activitățile organizației și deciziile luate în ceea ce
privește alegerea și utilizarea resurselor, localizarea activităților organizației,
generarea de poluare și deșeuri, precum și impactul activităților organizației
asupra habitatelor naturale au invariabil un impact asupra mediului.
Asta înseamnă în cazul formării că trebuie integrat și consolidat conținutul, cum
ar fi responsabilitatea privind folosirea (exploatarea, utilizarea) resurselor,
reducerea și optimizarea consumului de energie, evitarea și reducerea poluării
solului, a apei și a aerului (în cazul aerului, în special gazele cu efect de seră),
reciclarea deșeurilor, materiale refolosite și așa mai departe, separarea și
depozitarea deșeurilor, schimbul și îmbunătățirea instrumentelor, a mașinilor și a
tehnologiilor, precum și înlocuirea materialului, aditivi etc. pentru parametrii de
mediu mai buni, utilizarea de energii alternative, resurse regenerabile etc.
Indicatorii specifici pentru susținerea activităților de auto-evaluare a proceselor
ecologice din fiecare vocație pot fi deduși din pilonul de mediu al cadrului de
referință eQvet-us:


Planul de impact asupra mediului



Criteriile de mediu pentru selectarea materialelor
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Utilizarea materialelor reciclate



Reciclarea deșeurilor



Procese prietene cu mediul înconjurător



Îmbunătățirea consumului de mediu



Mecanisme de monitorizare a consumului de energie și a deșeurilor



Măsuri de mediu.

În conformitate cu definițiile și explicațiile despre pilonul de mediu, formulate în
cadrul eQvet-us, se obține structura de competențe eco în învățământul
profesional după cum este prezentat în figura 1.

Subiecte eco:
materiale
energie
procese
deșeuri
reciclare

Conținut de
formare
profesională

Activitate vocațională:
scădere
creștere
schimb/înlocuire
evitare

Figura 1: Structura de competențe eco în învățământul profesional
Acestea sunt corelațiile care le găsim în cadrul de referință ce permit combinații
universale legate de activități ecologice în orice vocație.
De exemplu: pentru a învăța cum se reduce consumul de energie și de hârtie
(material) în vocații legate de birouri. Sau, pentru a învăța cum să înlocuiască o
substanță toxică (material) cu una inofensivă în vocații chimice, pentru a învăța
cum să mărească partea din materiale reciclabile și pentru a evita risipa în alte
meserii și așa mai departe.
Acestea sunt aptitudinile eco în domeniul educației și ale formării profesionale și
ar trebui să fie integrate în conținutul profesional, care trebuie să fie predate în
formare. Este important, ca abilitățile eco să fie o parte inerentă a curriculumului, nu este o parte adăugată. În caz contrar, vom diviza formarea în formare
profesională și ceva de genul „formare ecologică”.
Obiectivul trebuie să fie învățarea vocației într-un anumit mod, că cursantul este
capabil să folosească abilitățile ecologice în activitatea sa curentă. Asta înseamnă
că acesta învață nu numai

cum să opereze la o mașină, ci să învețe cum să
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opereze astfel încât să evite risipa, pentru a reduce consumul de materiale și așa
mai departe.
Deci, putem rezuma că:
Abilitățile eco în EFP sunt competențe pentru
activitățile aferente profesiei, pe teme eco,
bazate și integrate în conținutul profesional..

1.2. SCALA PENTRU COMPETENȚE ECO
Scala de competențe eco este un instrument utilizat pentru măsurarea capacității
cursanților de a demonstra o competență la locul de muncă. Scala conține o
gamă largă de niveluri diferite de competențe și le organizează în șase trepte; de
la „Nivelul 1 - introductiv” la „Nivelul 6 - Expert”.
Nivelele de competențe eco sunt descrise în tabelul 1, în care se evidențiază
conținutul fiecărui nivel.
Table 1 – Scala de aptitudini eco
Nivelurile de

Descriere

competențe

Nivelul 1 –
Introductiv


Nivelul 2 –
Bază



Conștientizează aria de conținut a subiectului, dar nu
pare fie abilități generice / specifice eco sau
experiența practică referitoare la economia verde
pentru a profesa la nivel personalului din cadrul
organizației;
Accentul este pus pe învățare.
Are cunoștințe comune, sau o înțelegere a tehnicilor
și conceptelor care susțin abilitățile eco care îi permit
să discute terminologie, concepte, principii și aspecte
legate de această competență de bază;
Accentul este pus pe trecerea de la învățare la
practică.

Nivelul 3Novice

 Are nivelul experienței dobândite într-o sală de clasă
și / sau ca stagiar la locul de muncă legate de
economia verde, dar are nevoie de ajutor atunci când
se efectuează această competență;
 Accentul este pus pe dezvoltarea prin experimentare
la locul de muncă.

Nivelul 4 Intermediar

 Este capabil să finalizeze cu succes sarcinile solicitate
în această competență și numai din când în când are
5
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nevoie de ajutor din partea unui expert independent;
 Accentul se pune pe aplicarea și acumularea
cunoștințelor și aptitudinilor eco.

Nivelul 5 Avansat

Nivelul 6 –
Expert

 Poate efectua acțiunile asociate cu competența eco
fără asistență și poate oferi altor persoane orientare
atunci când apar întrebări dificile în ceea ce privește
această competență eco;
 Accentul se pune pe probleme profesionale la nivel
avansat.
 Poate oferi îndrumare, depanare și poate să răspundă
la întrebări legate de acest domeniu de expertiză și
domeniul în care se utilizează abilitatea eco;
 Accentul se pune pe aspectele profesionale
strategice.

Acumularea competențelor este un rezultat al educației și formării profesionale,
care pot fi măsurate pe scala abilităților ecologice, așa cum se prezintă în figura
2.
Nivelul de competențe eco
Nivelul 6 –
Expert

6 - Accentul pe:
aspectele profesionale strategice

Nivelul 5 –
Advansat

5 - Accentul pe:
probleme profesionale la nivel avansat

Nivelul 4 –
Intermediar

4 - Accentul pe:
aplicarea și acumularea cunoștințelor
knoknowledge
3 - Accentul pe:
experientare la locul de muncă

Nivelul 3 Novice
Nivelul 2
Bază
Nivelul 1
Introductiv

Acumularea
competențele
economiei
ecologice

experience

2 - Accentul pe:
trecerea de la învățare la practică
1 – Accentul pe:
învățare

Durata educației și formării profesionale
Figura 2. Acumularea competențelor pe scala abilităților ecologice
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2. METODOLOGIA VERDE EQVET-US PENTRU EVALUAREA
FORMĂRII
2.1. ARENA VERDE DE ÎNVĂȚARE
Formare are loc în dimensiunea mentală a cursanților, fiind invizibilă pentru alții.
Acest lucru înseamnă că formarea trebuie apreciată prin performanță: ce pot
face cursanții cu formarea lor.
În noul modelul de evaluare eQvet-us rezultatele evaluării de la mai multe teste
și / sau examenul final (evaluarea sumativă), dintr-o clasă este transformat întrun proces activ, creativ și de colaborare de învățare reciprocă prin utilizarea
feedbackului imediat.
Sistemul este alcătuit din trei părți principale (Fig. 3): a) interfață de control,
utilizată de către formator; b) interfață de evaluare, utilizată de către cursanți
sau persoanele care completează chestionarul; c) Server, controlat de către
administratorii gmail, care este un serviciu public gratuit.

Interfața de
control

Interfața de
evaluare

Profesor

Student

Server
Gmail

Figura 3: Cei doi actori în procesul de evaluare, conectați prin internet
Procesul de învățare reciprocă pentru cursanți este creat prin utilizarea
tehnologiei mobile și evaluarea regulată a materialului, ca rezultat al simbiozei
dintre formare și evaluare, ambele fiind reprezentate în figura 4 prin elementul
de design vizual Taijitu.
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Arena
verde de
învățare

Răspunsul imediat cursant

Curs de instruire
sau
model alternanță

Intervenție
profesor

Învățare reciprocă

Apreciere

Evaluare

Figura 4: Folosirea evaluării pentru crearea unei arene verde de învățare
În subsidiar, prin utilizarea feedback-ul instant, se creează o arenă verde de
învățare, în care comentariile ajung de la formator după procesul de evaluare.
În acest fel, prin folosirea evaluării cu ajutorul tehnologiei mobile, evaluările pot
fi efectuate în clasă sau în afara clasei, folosind calculatoare, laptop-uri, tablete
sau telefoane inteligente. Aceasta este o inițiativă verde, care elimina complet
teancurile de hârtie utilizate în trecut pentru foi cu teste și foi de comentarii,
precum și imprimările și scanările aferente.

2.2. SOLUȚII SOFTWARE PENTRU ARENA VERDE DE ÎNVĂȚARE
Evaluarea învățării reciproce prin utilizarea tehnologiei mobile cuprinde
mai multe etape:
● Pasul 1: Crearea unui cont gmail de formator și dezvoltarea unui test înainte
de începerea cursului. Testul se poate concepe cu întrebări care au răspuns în
diferite moduri: text, paragraf de text, alegere multiplă, casetele de selectare,
alegere dintr-o listă, scara, grila, data, ora.
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● Pasul 2:

Începutul unei sesiuni tipice de evaluare constă în comunicarea /

trimiterea adresei testului cursanților, de unde aceștia îl pot accesa.
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Profesor poate proiecta adresa URL a chestionarului, iar cursanții îl accesează,
sau îl trimit prin e-mail.
Durata evaluării poate fi limitată prin utilizarea funcției de limitare a timpului.

● Pasul 3: Cursanții se conectează la adresa de internet oferită de formator, pot
vedea testul și pot să răspundă la el. Accesul se poate face de la calculatoarele
din clasă, laptop-uri, tablete sau telefoane mobile inteligente. La sfârșitul
parcurgerii testului acesta este expediat.
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● Pasul 4: Faza de analiză a rezultatelor este după finalizarea testului, atunci
când cursanții primesc o scurtă pauză.
Instructorul utilizează această etapă pentru a obține o imagine completă a
rezultatelor prezentate de cursanți.

a) Rezultatul la răspunsul individual

b) Rezultatele la răspunsuri în sinteză
11
Proiect Nr. 2014-1-RO01-KA202-002758. Acest proiect este finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicație [comunicare] reflectă
numai punctul de vedere al autorilor iar Comisia nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în acest material.

Activitățile de post-evaluare pot fi efectuate de către instructor, cât mai eficient
posibil datorită interfeței software-ului, care este conceput ca un instrument care
permite acest lucru. O întrebare cu o proporție mare de răspunsuri incorecte din
partea cursanților se evidențiază, astfel încât la revizuirea testului, instructorul
poate petrece mai mult timp asupra ei. Instructorul utilizează aceste informații
pentru a selecta întrebările problematice, pentru a pregăti cea mai importantă
parte, dintr-o perspectivă de învățare: activitățile post-evaluare.
● Pasul 5: În faza de post-evaluare, sunt elaborate întrebări noi în legătură cu
întrebările problematice din faza de testare. Ele sunt folosite de către instructor
pentru a oferi un feedback de verificare sau de elaborare, în scopul de a stimula
noi activități de învățare. În acest fel, sistemul de evaluare este utilizat pentru a
comunica rezultatele testelor, pentru a promova și consolida procesul de învățare
reciprocă. Instructorul implică cursanții într-un proces în care învață din
întrebările problematice cu care s-au întâlnit anterior.
Folosirea tehnologiei mobile nu necesită nici o reconstrucție a săli de clasă sau
alte

infrastructuri

instrumentelor

în

mobile

campus,

datorită

(smartphone-uri,

portabilității

tablete

și

și

disponibilității

laptop-uri)

în

rândul

studenților. Datorită acestui fapt, este posibil să se aplice această metodă de
evaluare, în orice clasă care este conectată la rețeaua Wi-Fi, reducând astfel
costurile pentru efectuarea de evaluări avansate și îmbunătățite în colectivități
largi de formare, cu mii de elevi.
În cazul în care informațiile de la evaluare oferite instructorului sunt corecte, în
funcție de rezultatele, instructorul poate organiza predarea în multe moduri
diferite.
Cu eQvet-us obiectivul soluției de evaluare este de a oferi instructorului un
feedback-ul instantaneu cu privire la stadiul evaluării. Instructorii analizează
întrebările pe care cursanții le-au rezolvat corect și întrebările care au cauzat mai
multe probleme. Apoi instructorul poate aplica următoarele scenarii:
a) Continuă ca de obicei și doar comunică rezultatele;
b) Oferă cursanților feedback de verificare și explică ceea ce a fost înțeles
greșit;
c) Da cursanților un indiciu a ceea ce ar putea fi răspunsul pentru această
întrebare, dar nu și soluția reală;
d) Oferă cursanților rezultatele, „aceasta este ceea ce ai votat” și permite
cursanților să discute problema;
e) Sau, să găsească alte modalități.
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Principalul avantaj al dezbaterii subiectului testat imediat după test constă în
faptul că problema este proaspătă în memorie, deoarece cursantul a lucrat cu ea.
Cursantul a petrecut mult timp în evaluare, însă pur și simplu nu a găsit sau nu a
înțeles răspunsul corect. Întreaga idee aici este de a transforma evaluarea într-o
arenă verde pentru învățare.
Există mai multe întrebări metodologice într-o astfel de arenă, cu privire la:
modul în care instructorii vor utiliza sistemul; modul în care cursanții vor dori să
răspundă electronic; modul în care feedback-ul imediat va schimba opinia despre
evaluare; frecvența și dimensiunea evaluărilor; aspectul central al culturii
învățării care pune accent mai mare pe învățare decât pe evaluare; relevanța
evaluării continue în timpul unui curs, în comparație cu rezultatul final de le
examen; categoria de cursanți care pot beneficia de modificarea evaluării, etc.
Problema-cheie în această abordare este de a oferi un set de instrumente pe care
instructorul le poate utiliza și să poată selecta trasee educaționale diferite în
activitatea de învățare.

3. METODOLOGIA DE EVALUARE PE 4 NIVELE
Kirkpatrick a descris patru nivele de evaluare în care complexitatea crește spre
nivele superioare. În conformitate cu metodologia Kirkpatrick, prin utilizarea
tehnologiei mobile inovația în evaluare propusă de consorțiul eQvet-us într-un
parteneriat condus de UPM este evaluat la un nivel de (Figura 5):

(4) Evaluarea
rezultatului
(3) Evaluarea comportamentului

(2) Evaluarea învățării
(1) Evaluarea reacției

Figura 5. Ierarhia nivelurilor de evaluare Kirkpatrick

(1) Evaluarea reacției: măsoară cursanții simt cu privire la formare pe parcursul
cursului sau prin utilizarea modelului alternanță;
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(2) Evaluarea învățării: măsoară creșterea cunoștințelor sau a capacității înainte
și în timpul cursului, în scopul de a oferi acțiuni corective la finalul cursului;

(3) Evaluarea comportamentului: măsoară gradul de aplicare a rezultatelor
învățării

după

întoarcere

la

locul

de

muncă

(punerea

în

aplicare

a

cunoștințelor);

(4) Evaluare rezultatului: investighează efecte asupra activității sau a mediului de
lucru care rezultă din performanța cursantului, și încercă să evalueze și să
valideze randamentul investițiilor în programele EFP prin utilizarea modelului
de evaluare Kirkpatrick`s extins.
Evaluarea de formare eQvet-us este utilizată pentru a măsura informații despre
cursant, în diferite momente, așa cum este ilustrat în figura 6.

2- Evaluarea învățării

evaluation
3-Evaluarea
comportamentului

1- Evaluarea reacției

Curs de instruire
sau model de
alternanță

Evaluare

Cursantul la
locul de
muncă

4-Evaluarea
rezultatelor

Management

work place

Figura 6: Procesul de evaluare a formării
Reacția se măsoară la începerea cursului, iar aceste date sunt comparate cu
feedbackul obținut spre sfârșitul cursului, prin colectarea de informații de la
cursanți despre impresia lor, ceea ce au simțit, conținutul cursului, capacitatea
cadrelor didactice de a oferi formare, fișe, infrastructură etc. (a se vedea Anexa Chestionar 1 - evaluarea reacției);
Învățarea se măsoară după începerea cursului, folosind evaluări și examene
intermediare și finale (a se vedea Anexa - Chestionar 2 - evaluarea învățării).
Evaluarea comportamentului se efectuează după 2-3 luni de la încheierea
cursului cu informații de la absolvenți și angajatori. Obiectivul este de a explora
utilitatea cursului pentru absolvent și întreprindere (a se vedea Anexa Chestionar 3 - evaluarea comportamentului).
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Evaluarea rezultatului se efectuează 4-6 luni de la absolvirea cursului cu
informații, de la absolvenți și în principal, de la angajator, cu scopul de a explora
randamentul investițiilor în curs (a se vedea Anexa - Chestionar 3 - evaluarea
rezultatului).
Datele colectate înainte și după curs sunt apoi reunite într-o activitate de
învățare și evaluare interactivă. Abordarea de învățare vizează cursuri de scurtă
durată, de formare intense prin aplicarea metodei pedagogice la cursurile de
mediu.
Complexitatea evaluării crește pe măsură ce evaluarea intervenției urcă în
ierarhie, așa cum este demonstrat în figura 7. La primele două nivele de evaluare
cursantul este dominant în stabilirea relevanței, în timp ce la ultimele două nivele
de evaluare angajatorul este dominant în stabilirea relevanței evaluării.

Nivelul
evaluării
(4)-Rezultate

(4)

Evaluare angajator

(3)-Comportament
(2)-Învățare
(1)-Reacție

(1)

Complexitatea evaluării

Evaluare cursant
Sursa de evaluare
pentru
Trainee
reacție și rezultate

evaluation
Figura 7: Complexitatea ierarhiei de evaluare
În timpul fazei de proiectare și dezvoltare a cursului, formatorul ar trebui să se
gândească la evaluarea post-formare a cursanților și evaluarea materialelor de
instruire în sine:


A determina dacă este necesar să se prevadă o testare prealabilă, care ar
permite cursantului să sară peste de formare în cazul în care el / ea poate
promova pretestarea și, în caz afirmativ, să dezvolte testul prealabil;



Se determină modul în care cursanții vor fi evaluați post-formare;



Să determine ce trebuie să facă cursantul pentru a finaliza cu succes
evaluarea;



Să creeze de proceduri pentru a ajuta sau recalifica cursanții care nu
finalizează cu succes evaluarea.
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Apoi, atenția formatorului trebuie orientată spre eficiența evaluării.
În primul rând, evaluarea cursantului trebui să se bazeze pe capacitatea
candidatului de a îndeplini obiectivele de învățare pentru formare.
În plus, evaluarea ar trebui să fie atât „de încredere” cât și o „măsură validă”:
De încredere: dă rezultate consecvente în timp,
Măsură validă: Reflectă cunoștințele,
specificate în obiectivul de învățare.

aptitudinile,

abilitățile

și

atitudinile

În continuare, evaluările trebuie să respecte toate reglementările în vigoare, cum
ar fi de exemplu, nivelul minim acceptabil de formare profesională, în cazul în
care cursanții pot îndeplini cel puțin acest minim, sau să depășească nivelul
minim acceptabil de formare.
După aceasta, evaluarea ar trebui să includă, și pot include toate, dintre
următoarele abordări:
Reacția cursantului: sondaje sau alte metode pentru a obține feedback-ul
cursanților cu privire la formare, inclusiv cât de bine au învățat, cât de bine au
fost proiectate materiale de instruire și cât de bine a predat formatorul.
Cunoștințe, abilitate, capacitatea de evaluare / testare: Aceasta poate include un
test scris, examen oral, o demonstrație a unui loc de muncă de calificare din
viața reală în mediul de lucru real sau simulat, finalizarea unui proiect, sau alte
forme de evaluare. Testul ar trebui să se alinieze cu obiectivul de învățare iar
tipul de test este influențată de obiectivul de învățare. Pre-testele și post-testele
pot fi folosite ca o modalitate de a determina cât de mult au învățat cursanții. Pot
fi utilizate diferite tehnologii, inclusiv evaluările on-line sau computerizate.
Observarea performanței la locul de muncă: Observarea reală a
comportamentului la locul de muncă al angajatului pentru a vedea dacă
angajatul aplică în mod corect cunoștințele, aptitudinile, abilitățile, atitudinile pe
care formarea a trebuit să le transmită. Acest lucru poate include o comparație a
observațiilor făcute înainte și după formare, și pot include observații de la clienți,
colegi.
Efectul formării asupra organizării în ansamblu: Analiza datelor pentru a
determina efectul formării asupra indicatorilor cheie de performanță, cum ar fi
reducerea incidentelor de mediu; îmbunătățirea respectării reglementărilor;
venituri mai mari și randamentul investițiilor.
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4. MODELUL DE EVALUARE EQVET-US
Modelul de evaluare eQvet-us este folosit pentru stabilirea:


obiectivelor (Tabelul 3 – coloana din stânga; Figura 7 – cercul interior) și



nivelului de evaluare (Tabelul 3 – coloana din dreapta; Figura 7 – cercul
exterior).

Tabelul 3: Etapele modelului de evaluare

Stadiul
obiectivului

Obiectivele formării

Nivelul de evaluare

Etapa
nivelului
de
evaluare

Motivația: Ce trebuie
Reacție: Cursanții sunt
Acționează cursanții să perceapă pentru
Planifică
motivați să învețe?
a învăța și reuși?
Învățare: Au acumulat
Cunoștințe: Ce cunoștințe
cursanții competențele
noi, abilități și resurse au
Verifică
necesare și folosesc
Efectuează
nevoie cursanții pentru a
resursele care le-au fost
reuși?
date?
Performanța: Ce trebuie
Comportament:
să fie capabil să facă
Transferă cursanții
Efectuează
Verifică
cursantul pentru a atinge
competențele la locul
obiectivul organizației?
de muncă?
Rezultatul: Care este
Rezultat: Se resimte
obiectivul organizației
Planifică
impactul organizațional Acționează
pentru îmbunătățirea
dorit?
afacerii?
Modelul ajută la identificarea deficiențelor în procesul de formare. De exemplu,
dacă știți că cursanții prin învățare au dobândit anumite competențe, dar nu le
folosesc în mediul de lucru, cele două zone problematice devin evidente,
deoarece acestea sunt în celula problematică (în acest exemplu, în figura 8,
celula de Performanță) sau celula în relație cu ea (Comportament):
o

Există un proces în mediul de lucru care constrânge absolvenții cursului să
utilizeze noile lor competențe, sau

o

premisa inițială că noile competențe ar aduce o schimbare este greșită.

Diagrama din figura 9 prezintă mediul de evaluare, precum relația de incluziune
a proceselor de evaluare pentru a forma un ansamblu.
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Acumularea de abilități ecologice și formarea durabilă
O abordare bazată pe îmbunătățire continuă

Evaluare

Rezultat

Reacție

Acționează
Planifică
Motivare

Rezultat

Planifică
Acționează

Scalable Eco skills
and sustainable
training evaluation
Performanță
Efectuează

Cunoștințe
Efectuează

Objective
Check

Comportament

Învățare

Nivelul de evaluare

Check

Figura 8: Modelul de evaluare
După cum arată diagrama din figura 9, evaluarea rezultatelor este de cel mai
mare interes pentru liderii de afaceri, în timp ce celelalte trei evaluări
(comportament, de învățare și de reacție) sunt esențiale pentru designerii de
formare pentru planificarea și evaluarea proceselor de formare ale acestora;
desigur, evaluarea rezultatelor este, de asemenea, importantă pentru ei,
deoarece le oferă perspectiva îmbunătățirii procesului.

Organizația  Rezultate

Mediul de lucru  Comportament
Mediul de învățare  Învățarea
Cursanți



Reacția

Figura 9: Mediile de evaluare - incluziune
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5.REZUMAT
● Metodologia de evaluare a reacției (a se vedea tabelul 3 linia 1):
1)-Se stabilește motivația cursanților: Ce trebuie cursanții să cunoască, în
scopul de a învăța și de a performa?
2) Se elaborează un chestionar pentru evaluarea reacției: Sunt cursanții
motivați să învețe? (a se vedea exemplul din Anexa - Chestionar 1 evaluarea reacției);
3)-Se distribuie chestionarul participanților la formare în conformitate cu
soluția software descrisă în paragraful 4.2;
4) Se procesează informațiile din chestionar.

● Metodologia de evaluare a învățării (a se vedea tabelul 3 linia 2):
1)-Se stabilește nivelul de cunoștințe solicitat cursanților: Care sunt
cunoștințele, abilitățile și resursele noi de care au nevoie cursanții?
2)-Se elaborează un chestionar pentru evaluarea învățării: Cursanții au
acumulat competențele necesare și folosesc acumulările dobândite?
(a se vedea exemplul din Anexa - Chestionar 2 - evaluarea învățării);
3)-Se distribuie chestionarul participanților la formare în conformitate cu
soluția software descrisă în paragraful 4.2;
4)-Se procesează informațiile din chestionar.

● Metodologia de evaluare a comportamentului (a se vedea tabelul 3 linia
3):
1) Se stabilește nivelul de performanță solicitat cursanților: Ce trebuie
cursantul

să

poată

efectua,

în

vederea

atingerii

obiectivului

organizațional?
2) Se elaborează un chestionar pentru evaluarea comportamentului:
Cursanții transferă competențele la locul de muncă? (a se vedea
exemplul din Anexa - Chestionar 3 - evaluarea comportamentului);
3) Se distribuie chestionarul participanților la formare în conformitate cu
soluția software descrisă în paragraful 4.2;
4)-Se procesează informațiile din chestionar.
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● Metodologia de evaluare a rezultatului (a se vedea tabelul 3 linia 4):
1)-Se stabilesc rezultatele solicitate cursanților: Care este obiectivul
organizațional pentru îmbunătățirea afacerii?
2)-Se elaborează un chestionar pentru evaluarea rezultatului: Este impactul
organizațional dorit atins? (a se vedea exemplul din Anexa Chestionar 1 - evaluarea rezultatului);
3) Se distribuie chestionarul participanților la formare în conformitate cu
soluția software descrisă în paragraful 4.2;
4)-Se procesează informațiile din chestionar.

6. ANEXE


Chestionarul 1-Evaluarea reacției



Chestionarul 2-Evaluarea învățării



Chestionarul 3-Evaluarea comportamentului



Chestionarul 4-Evaluarea rezultatului
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CHESTIONARUL 1 - EVALUAREA REACȚIEI

Nume: ……………………………………………….…

Sex:

□ Masculin □ Feminin

1. Experiența anterioară în managementul de mediu
Foarte
ridicat

Ridicat

InterScăzut
mediar

Foarte
scăzut

Foarte
ridicat

Ridicat

InterScăzut
mediar

Foarte
scăzut

Foarte
ridicat

Ridicat

InterScăzut
mediar

Foarte
scăzut

Foarte
ridicat

Ridicat

InterScăzut
mediar

Foarte
scăzut

Instruirea mea teoretică în managementul de mediu
este
Am practicat managementul de mediu
2. Cursul
Claritatea materialelor, prezentarea powerpoint
Materialele de curs și prezentarea au urmărit
subiectul cursului
Evaluarea de ansamblu a materialului de curs
prezentat
3. Beneficii personale în urma cursului
Pentru a înțelege subiectul cursului a fost
Conținutul cursului pentru cerințele mele a fost
Volumul de cunoștințe acumulate în urma cursului
Evaluarea de ansamblu a cursului
4. Profesorul
Cunoașterea subiectului predat de către profesor
Exemple practice oferite în timpul cursului
Abilitați de prezentare, claritatea de exprimare și de
vorbire
Metoda pedagogică, metoda de instruire a
participanților, discuții
Receptivitatea la sugestii din partea participanților
Abilitatea de a răspunde în mod adecvat la întrebări
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5. Alte comentarii
Opiniile și sugestiile prezentate mai jos vor contribui la îmbunătățirea procesului
de formare. Prin urmare, vă rugăm să ne oferiți răspunsuri complete și oneste la
următoarele întrebări:
Care curs / modul / unitate / informații le găsiți cele mai utile în munca pe care o
efectuați și de ce?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Care curs / modul / unitate / informații le găsiți cele mai puțin utile în munca pe
care o efectuați și de ce?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Care sunt aspectele care nu au fost tratare în cursul formării, și care credeți că
au o mare importanță pentru Dv. / locul de muncă și de ce?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................
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CHESTIONARUL 2 - EVALUAREA ÎNVĂȚĂRII

Nume: ……………………………………………….…

Sex:

□ Masculin □ Feminin

Examen la cursul de Auditor de mediu

1. Grila de evaluare a aspectelor semnificative de mediu conține:
a. Respectarea reglementărilor legale
b. Aplicarea planului de urgență
c. Sensibilitatea mediului și a altor părți interesate
d. Grad de risc al impactului
2. Aspectul de mediu este:
a. un element al activităților organizației care poate interacționa cu mediul
b. orice modificare a mediului
3. Aspectele de mediu cu impact semnificativ sunt incluse în lista aspectelor de mediu
identificate?
4. Norma legală privind gestiunea deșeurilor este:
a. HG 856/2002
b. HG 1167/2001
5. Obiectivele de mediu trebuie să fie:
a. măsurabile
b. cuprind un angajament privind prevenirea poluării
c. sunt independente de politica de mediu
6. Comunicarea externă a aspectelor de mediu ale organizației:
a. este obligatorie
b. este la latitudinea organizației
7. Controlul operațional se referă la:
a. operații/procese care sunt asociate cu aspecte semnificative de mediu
b. proceduri de control a situațiilor de urgență
8.Planul de urgență conține:
a. descrierea situației de urgență
b. personalul de intervenție
c. modul de acțiune
d. măsuri după încheierea situației de urgență
9.Evaluarea conformării constă în:
a. evaluarea periodică a conformității cu cerințele legale aplicabile
b. evaluarea periodică a conformității cu alte cerințe la care organizația subscrie
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10.Aduitul intern al SMM se face in scopul:
a. de a determina dacă SMM este conform cu reglementările pentru managementul de
mediu
b. a furniza conducerii informații despre rezultatele auditurilor
c. determinarea neconformităților
11.Standardul în vigoare pentru auditul de mediu este:
a. ISO 10011
b. ISO 19011
c. ISO 14001
12.Cunoștințele și abilitățile specifice pentru auditorii SMM conform ISO 19011 se referă la:
a. tehnici și metode din domeniul mediului
b. științe și tehnologii de mediu
c. aspecte tehnice și de mediu referitoare la operare
d. organizarea și conducerea proceselor
13. Conform ISO 19011 competența auditorului de mediu cuprinde:
a. cunoștințe și însușirii generice
b. cunoștințe și însușirii specifice domeniului mediului
c. cunoștințe despre sistemele de management
d. aptitudini personale
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CHESTIONARUL 3 - EVALUAREA COMPORTAMENTULUI

Nume: ……………………………………………….…

Sex:

□ Masculin □ Feminin

3a) Evaluarea absolventului
Lucrez în asigurarea de mediu în funcția de:
a) Profesionist de mediu;
b) Auditor de mediu;
c) Manager de mediu;
d) Nu lucrez în asigurarea de mediu
Foarte
ridicat

Ridicat

InterScăzut
mediar

Foarte
scăzut

Cursul m-a ajutat să înțeleg problemele actuale ale
mediului legate de locul de muncă
Cu ajutorul cursului am identificat cerințele
standardului ISO 14001 privind sistemul de
management de mediu al organizației și aplicarea
lor în organizație
Cu ajutorul cursului am identificat cerințele
standardului ISO 19011 privind auditarea sistemului
de management de mediu al organizației și
aplicarea lor în organizație
Pe parcursul auditului intern al organizației / locului
de muncă am înțeles mai bine problemele de mediu
și mă simt mai confortabil în discuții
În timpul auditului de certificare / supraveghere a
organizației / locului de muncă am înțeles mai bine
problemele de mediu și mă simt mai confortabil în
discuții
Mi-am dezvoltat abilitățile în asigurarea mediului

3b) Evaluarea angajatorului
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Foarte
ridicat

Ridicat

InterScăzut
mediar

Foarte
scăzut

Angajatul ar trebui să fie capabil să selecteze
responsabilitățile și sarcinile la locul de muncă
Angajatul este capabil să selecteze activitățile cu
scopul de a îndeplini o sarcină legată de mediu
Angajatul este capabil să selecteze cele mai bune
metode, instrumente pe care să le folosească la
locul de muncă
La alocarea sarcinilor angajatului ii place un anumit
tip de muncă
Angajatul este capabil să-și planifice propria sa
muncă
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CHESTIONARUL 4 - EVALUAREA REZULTATULUI
Nume: ……………………………………………….…

Sex:

□ Masculin □ Feminin

4a) Evaluarea absolventului
Lucrez în asigurarea de mediu în funcția de:
a) Profesionist de mediu;
b) Auditor de mediu;
c) Manager de mediu;
d) Nu lucrez în asigurarea de mediu
Foarte
ridicat

ridicat

InterScăzut
mediar

Foarte
scăzut

În urma absolvirii cursului am găsit un nou loc de
muncă în profil / legate de profil
În urma absolvirii cursului am fost promovat în
cadrul companiei / atitudinea managerului este
schimbată
Rezultatele mele în munca sunt mai bune / pot
îndeplini sarcinile de mediu mai ușor
Există modificări în relația cu angajatorul? Cum? - Întrebare deschisă
.................................................................................................................
.................................................................................................................

4b) Evaluarea angajatorului
Foarte
ridicat

ridicat

InterScăzut
mediar

Foarte
scăzut

Angajat îndeplinește o cerință legislativă pentru
companie
Numărul de neconformităților a scăzut în aria de
responsabilitate a angajatului
Aspectul de mediu al produsului / serviciului este
mai bun în domeniul de intervenție al angajatului
Activitățile legate de mediu, sunt mai eficiente

Există modificări în relația cu angajații? Cum? - Întrebare deschisă
.................................................................................................................
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