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Cuvânt înainte
EQVET-US este un proiect de parteneriat strategic Erasmus+ - KA2 Cooperare pentru inovare şi schimbul de
bune practici. Este implementat în perioada septembrie 2014 – august 2016 de un consorţiu format din
şapte organizaţii partenere din şase ţări europene:
Partenerul Ţara

Organizațioa

P1

România

UPM

UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TARGU MURES

P2

Portugalia

ISQ

INSTITUTE FOR TECHNOLOGY AND QUALITY

P3

Austria

BEST Institut
GMHB

BEST INSTITUT FUR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG
UND PERSONALTRAINING GMBH

P4

România

CET

COLEGIUL ECONOMIC TRANSILVANIA

P5

Germania

EVBB

EUROPÄISCHER VERBAND BERUFLICHER BILDUNGSTRÄGER
E.V. EVBB

P6

Bulgaria

ECQ Ltd.

EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD

P7

Franţa

IDEProjet

IDEPROJET

Unul dintre obiectivele-cheie ale proiectului EQVET-US este de este de a susține rezultatele de proceselor
de formare prin evaluarea abilităților Eco în conformitate cu metodologia inovatoare de evaluare pe patru
niveluri și anume la nivelurile: reacție, învățare, comportament și rezultat.
În vederea atingerii acestui obiectiv consorţiul de proiect a dezvoltat un rezultat intelectuale semnificativ:
˗

Metodologia EQVET-US pentru competențe Eco scalabile și evaluarea durabilă a formării.

În perioada mai 2016 şi august 2016 partenerii de proiect au implementat o serie de activităţi şi
evenimente pentru testarea rezultatelor EQVET-US:
˗
˗

Testarea internă în organizațiile partenere a metodologiei EQVET-US pentru competențe Eco
scalabile și evaluarea durabilă a formării și
Evenimente naţionale pilot în ţările tuturor partenerilor care să testeze Metodologia EQVET-US
pentru competențe eco scalabile și evaluarea durabilă a formării cu părţile interesate de proiect.

Rezultatele testelor interne şi externe au fost sintetizate într-un Raport de compilare. Acest raport descrie
feedback-ul participanţilor la evenimente asupra Metodologiei EQVET-US pentru competențe Eco scalabile
și evaluarea durabilă a formării şi pe scurt prezintă bunele practici şi strategiile eficiente pentru punerea în
aplicare a abordării EQVET-US în cadrul instituţiilor EFP. Rezultatele prezentate în Raportul de compilare
constituie suportul pentru Ghid cu recomandări.
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Ghidul cu recomandări: obiective şi considerente cheie
Ghidul cu recomandări pentru Metodologia EQVET-US pentru competențe eco scalabile și evaluarea
durabilă a formării este unul dintre principalele rezultate ale proiectului EQVET-US. El are ca scop facilitarea
transferabilităţii rezultatelor EQVET-US către instituţiile EFP din ţările europene, dincolo de consorţiul de
proiect..
Pe baza rezultatelor naţionale privind testarea rezultatelor EQVET-US în ţările partenere (a se vedea
raportul de compilare), ghidul cu recomandări se focusează pe:
˗ Bune practici de implementare a Metodologiei EQVET-US pentru competențe eco scalabile și
evaluarea durabilă a formării și
˗ Strategii de implementare a Metodologiei EQVET-US pentru competențe eco scalabile și evaluarea
durabilă a formării în organizațiile EFP.
Se adresează furnizorilor de educaţie şi formare profesională, care sunt interesaţi în îmbunătăţirea
durabilităţii instituţiilor lor, prin introducerea evaluării durabile a formării în procesele lor de formare.
Ghidul cu recomandări completează Metodologia EQVET-US pentru competențe eco scalabile și evaluarea
durabilă a formării, întrucât furnizează linii directoare pentru aplicarea metodologiei în practică.

Metodologia EQVET-US pentru competențe Eco scalabile și evaluarea
durabilă a formării: vedere de ansamblu a implementării şi testării
Metodologia EQVET-US pentru competențe Eco scalabile și evaluarea durabilă a formării a fost
implementată şi testată în organizaţiile partenere (activitatea de proiect O6-A1) şi apoi au fost prezentate
unui public mai larg format din părţi interesate în cadrul unor evenimente pilot naţionale din ţările tuturor
partenerilor (E7-E12). Aceste activităţi au avut ca scop:
˗ validarea Metodologiei EQVET-US pentru competențe Eco scalabile și evaluarea durabilă a formării
prin testarea lor cu părţile interesate de proiect (în interiorul şi în afara organizaţiilor partenere);
˗ să reflecteze asupra gradului de utilizare şi a valorii adăugate a produselor proiectului în contexte
naţionale;
˗ să asigure diseminare direcţionată şi exploatarea în continuare a rezultatelor proiectului la nivel
naţional.
Testarea internă a presupus:



Aloca / stabili / agrea cursul(rile) profesorul(rii) pentru testarea Metodologiei EQVET-US pentru
competențe Eco scalabile și evaluarea durabilă a formării;
Adaptarea chestionarelor existente în metodologie sau elaborarea de chestionare adecvate
pentru:
 Evaluarea reacției
 Evaluarea învățării
 Evaluarea comportamentului
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 Evaluarea rezultatului;
Predarea cursului(rilor) și efectuarea celor patru evaluări;
Evaluarea experienţei în urma testării metodologiei EQVET-US şi raportarea rezultatelor.

Testarea internă EQVET-US a fost implementată în opt instituţii EFP din Austria, Bulgaria, Franţa, Germania,
Italia, Portugalia şi România. Numărul de organizaţii implicate în testarea internă depăşeşte numărul de
parteneri din cadrul proiectului, deoarece EVBB ca asociaţie de reţea europeană a reuşit să efectueze
implementări EQVET-US în două instituţii membre: European Association for Vocational and Social
Education (EBG), Internationaler Bund (IB) Mitte gGmbH. Unii parteneri de proiect au testat metodologia
EQVET-US în cadrul organizaţiilor lor (UPM, CET, ISQ, şi BEST), în timp ce ceilalţi au efectuat teste interne în
alte instituţii EFP cu care cooperează. Astfel, ECQ a testat produsele EQVET-US la Institutul de Studii
Postuniversitare (IPS), în Bulgaria iar IDEProjet - în cadrul Centre de Formation Professionnelle du Midi
(CFPM) în Franţa.
Testarea internă a reunit 26 de experţi care au împărtăşit feedback-ul lor despre Metodologia EQVET-US
pentru competențe Eco scalabile și evaluarea durabilă a formării în opt rapoarte de ţară (a se vedea
Raportul de compilare, anexa 2).
Evenimentele pilot naţionale au constat în seminarii practice care au implicat:
˗
˗
˗
˗

Explicarea participanților a Metodologiei EQVET-US pentru competențe eco scalabile și evaluarea
durabilă a formării;
prezentarea rezultatelor testelor interne;
testarea Metodologia EQVET-US pentru competențe eco scalabile și evaluarea durabilă a formării
cu participanții;
dezbaterea experienţei de “testare” şi a rezultatelor în cadrul unei mese rotunde.

Partenerii au organizat şase evenimente naţionale pilot în Austria, Bulgaria, Franţa, Germania, Portugalia şi
România. La fiecare atelier de lucru au participat câte 15-20 de persoane. In total testările "externe"
EQVET-US au reunit 102 părţi interesate din 65 de organizaţii diferite, inclusiv furnizorii EFP, organizaţii de
consultanţă, factori de decizie din sectorul EFP, organizaţii de certificare ale SMC, societăţi comerciale,
organizaţii de ocupare a forţei de muncă, instituţii politice şi municipalităţi.
Participanţii, atât la testarea internă cât şi la testarea externă, au evaluat gradul de utilizare, aplicabilitatea,
transferabilitatea şi valoarea adăugată a Metodologiei EQVET-US pentru competențe eco scalabile și
evaluarea durabilă a formării. Ei au comunicat feedback-ul lor despre metodologia dezvoltată în formulare
de evaluare. Rezultatele evaluării au dovedit că, Metodologia EQVET-US pentru competențe eco scalabile și
evaluarea durabilă a formării constituie un instrument eficient pentru îmbunătăţirea durabilităţii
organizaţiilor EFP. Metodologia EQVET-US pentru competențe Eco scalabile și evaluarea durabilă a formării
ar trebui apreciată ca element complementar la abordarea referitoare la procesul de formare din
instituţiile EFP.
După punerea în aplicare a activităţilor de testare (O6-A1 şi E7-E12), partenerii au rezumat bunele practici
şi lecţiile învăţate, sfaturile şi strategiile pentru punerea în aplicare a Metodologiei EQVET-US pentru
competențe eco scalabile și evaluarea durabilă a formării, sugestiile pentru îmbunătăţirea transferabilităţii
produselor EQVET-US către alte instituţii EFP. Recomandările de la parteneri au venit în baza activităţilor de
testare, fiind prezentate mai jos în următoarele secţiuni.
Acest proiect (2014-1-RO01-KA202-002758) este finanţat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicaţie [comunicare] reflectă numai
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Bune practici de implementare a Metodologiei EQVET-US pentru
competențe Eco scalabile și evaluarea durabilă a formării
Secţiunea conţine o serie de bune practici referitoare la implementarea Metodologiei EQVET-US pentru
competențe Eco scalabile și evaluarea durabilă a formării în instituţii EFP din ţările partenerilor.
O “bună practică” poate fi definită astfel1:
O bună practică este nu numai o practică care este bună, dar şi o practică care a demonstrat că
funcţionează bine şi produce rezultate bune fiind prin urmare recomandată ca model. Este o experienţă de
succes, care a fost testată şi validată, într-un sens larg, care a fost repetată şi care poate fi recomandată
pentru adoptarea de către un număr mare de persoane.
În contextual proiectului EQVET-US, “bunele practici” reflectă experienţele de succes dobândite în procesul
de implementare şi testare a produselor EQVET-US.
Bunele practici documentate de instituţiile partenerilor de proiect pot fi sistematizate în trei grupe.
1. Primul grup de "bune practici" se referă la avantajele metodologiei ca o bună practică prin
introducerea conceptului de „dezvoltare durabilă” și integrarea Eco-competențelor în educația și
formarea profesională, legate de „grupul de indicatori de mediu” din cadrul de referință și instrumentul
de auto-diagnosticare EQVET-US. Metodologia utilizează tehnologii moderne, tehnologii on-line pentru
evaluarea competențelor în cadrul unor metodologii de evaluare tradiționale și oferă o nouă dimensiune
procesului de „învățare reciprocă”, ca interacțiune între profesor și student. Metodologia ajută la
identificarea problemelor care apar în formare prin combinarea obiectivelor de formare cu cele patru
niveluri de evaluare.
Buna practică 1
Denumire:

Avantajele metodologiei

Sursa:

Testarea internă și implementarea Metodologiei EQVET-US pentru competențe eco scalabile
și evaluarea durabilă a formării
(pe baza rezultatelor testării interne)

Autor:

ECQ - Institutul de Studii Post-graduale - Bulgaria

Descriere:
Următoarele avantaje ale metodologiei pot fi considerate bune practici:
1. Metodologia introduce conceptul de „dezvoltare durabilă” în predare / formare. Ea ajută la înțelegerea
modului în care dezvoltarea de eco-abilități contribuie la durabilitatea rezultatelor de predare / învățare.
2. Metodologia integrează Eco-competențele în domeniul educației și formării profesionale. Aceasta face
ca personalul didactic să reflecteze asupra: a) măsurii în care cursurile / programele acoperă Ecocompetențele; b) măsurii în care acestea utilizează instrumente de evaluare sustenabile (prietene cu
1

Această definiție conceptuală a unei bune practici este preluată de la Organizația pentru Alimentație și Agricultură
(FAO) a ONU. URL: http://www.fao.org/docrep/017/ap784e/ap784e.pdf
Acest proiect (2014-1-RO01-KA202-002758) este finanţat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicaţie [comunicare] reflectă numai
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mediul).
3. Metodologia este legată de „grupul indicator de mediu” al cadrului de referință și a instrumentului de
auto-diagnosticare EQVET-US. Indicatorii și întrebările din secțiunea „de mediu” ar putea fi folosite pentru
explicații mai specifice și mai detaliate ale Eco-competențelor.
4. Metodologia explică modul de utilizare a tehnologiilor moderne, on-line pentru evaluarea
competențelor cu ajutorul modelului de evaluare patru niveluri Kirkpatrick.
5. Metodologia leagă ciclul PDCA cu metodologia de evaluare pe patru niveluri. Aceasta concordă cu
obiectivele organizaționale în formarea profesională (necesarul de competențe) la ieșirile de formare
(competențe dezvoltate și performanțe reale). În cazul în care „concordanța” nu este realizată, acesta
arată calea de continuare a îmbunătățirii (formare nouă, suplimentară sau de alt tip).
6. Metodologia apreciază „învățarea reciprocă”, nu ca învățarea de la colegi (de exemplu, învățarea
cursant-cursant), ci ca o învățare care are loc într-o interacțiune între un formator și un cursant. Prin
aceasta se explică faptul că evaluarea sistematică bine organizată permite: a) studentului să-și
îmbunătățească / realizările sale; b) formatorului să-și îmbunătățească metoda lui / ei de predare.
Feedback-ul constant, implicat de metodologia de evaluare a EQVET-US facilitează îmbunătățirea continuă
a procesului didactic în VET.

Buna practică 2
Denumire:

Metodologia ajută identificarea problemelor în formare

Sursa:

Testarea internă și implementarea Metodologiei EQVET-US pentru competențe eco scalabile
și evaluarea durabilă a formării
(pe baza rezultatelor testării interne)

Autor:

Colegiul Economic „Transilvania” Tirgu-Mureş - Romania

Descriere:
Metodologia de EQVET-US ajută procesul de evitare a problemelor în formare. De exemplu, dacă știți că
absolvenții au competențe dobândite la curs, dar nu le folosesc la locul de muncă, două zone problematice
devin evidente celula în sine (în metodologie celula de Performanță) sau celula în relația cu ea
(Comportament):
 există un proces în mediul de lucru care constrânge absolvenții de la utilizarea noilor lor
competențe, sau
 premisa inițială că noile competențe ar aduce o schimbare este greșită.

Buna practică 3
Denumire:

Proiectarea corespunzătoare a evaluării rezultatelor de către profesori și specialiști din
industrie

Sursa:

Testarea internă și implementarea Metodologiei EQVET-US pentru competențe eco scalabile
și evaluarea durabilă a formării
(pe baza rezultatelor testării interne)

Autor:

Universitatea „Petru Maior” din Tirgu Mures (UPM) - România
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Descriere:
Pentru a putea aplica metodologia EQVET-US într-o manieră coerentă, este necesar să existe o echipă
formă din reprezentanți din industrie și cadre didactice, care trebuie să lucreze împreună în proiectarea,
implementarea și evaluarea cursului. Proiectarea adecvată a evaluării rezultatelor ar trebui să fie efectuată
de către profesori și specialiști din industrie.

Buna practică 4
Denumire:

Utilizarea TIC oferă o imagine de ansamblu imediată a cunoștințelor dobândite și
îmbunătățește posibilitatea de discuție

Sursa:

Testarea internă și implementarea Metodologiei EQVET-US pentru competențe eco scalabile
și evaluarea durabilă a formării
(pe baza rezultatelor testării interne)

Autor:

ISQ - Portugalia

Descriere:
Utilizarea sistemului TIC pentru evaluarea reciprocă, permite formatorilor și cursanților să sistematizeze
concepte și să clarifice problemele care s-ar pierde în cazul în care această abordare nu ar fi pusă în
aplicare.
Atunci când este utilizată cu întrebări închise pentru a colecta feedback rapid, oferă o imagine de
ansamblu imediată în ceea ce privește cunoștințele dobândite, iar atunci când este aplicată la probleme
complexe, specifice sporește posibilitatea de discuții și o înțelegere mai profundă a problemelor abordate.

2. Al doilea grup de „bune practice” se referă la integrarea tematicilor Eco în curricula EFP și creșterea
gradului de conștientizare la locul de muncă referitor la pilonul de mediu. De obicei, formarea nu pune
accent pe dezvoltarea de Eco-competențe, cu excepția unor profesii legate de mediu. Metodologia descrie
Eco-competențe într-o manieră adecvată pentru a fi incluse cu ușurință în curricula EFP a diferitelor
ocupații care nu sunt legate de mediu în mod direct. În acest fel, metodologia și curriculum-ul dezvoltat
sensibilizează cursanții care nu au fost implicați la locul lor de muncă în probleme de mediu. Chestionarele
elaborate și materialele de instruire ar trebui să fie elaborate în conformitate cu experiența anterioară a
cursanților în disciplina predată, atât din punct teoretic cât și practic precum și competențele oferite de
curs, luând în considerare cele 4 faze ale ciclului PDCA.
Buna practică 5
Denumire:

Cadrul general pentru integrarea subiectelor Eco în curricula EFP

Sursa:

Testarea externă a Metodologiei EQVET-US pentru competențe Eco scalabile și evaluarea
durabilă a formării
(pe baza rezultatelor naţionale de pilotare)

Autor:

ECQ - Institutul de Studii Post-graduale - Bulgaria

Descriere:
Participanții la eveniment au subliniat problema neglijării dezvoltării de Eco-competențe în domeniul
educației și formării profesionale. Cu excepția profesiilor și a vocațiilor în domeniul ecologiei și a
Acest proiect (2014-1-RO01-KA202-002758) este finanţat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicaţie [comunicare] reflectă numai
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managementului de mediu, Eco-competențe nu sunt în general incluse în curricula EFP. Cu toate acestea,
un decalaj de Eco-competențe există la momentul actual, când preocupările ecologice sunt din ce în ce
mai alarmante.
"Structura de Eco-competențe" în EFP descrisă de Metodologie EQVET-US pentru Eco-competențe
scalabile și evaluarea instruirii durabile a oferit un cadru general pentru înțelegerea modalitățile de a
integra subiecte ecologice în curricula EFP.

Buna practică 6
Denumire:

Metodologia conștientizează asupra problemelor de mediu la locul de muncă

Sursa:

Testarea internă și implementarea Metodologiei EQVET-US pentru competențe eco scalabile
și evaluarea durabilă a formării
(pe baza rezultatelor testării interne)

Autor:

Asociația Europeană pentru Educație Vocațională și Socială (EBG) - Germania

Descriere:
În zilele noastre este foarte important să se includă Eco-competențe și a aspectele de mediu în controalele
de calitate. Prin urmare, are această metodologie sensibilizează partenerii și participanții, care nu au fost
implicați în probleme de mediu, la locul lor de muncă.

Buna practică 7
Denumire:

Evaluarea implicării prealabile a cursantului în subiectul predat

Sursa:

Testarea internă și implementarea Metodologiei EQVET-US pentru competențe eco scalabile
și evaluarea durabilă a formării
(pe baza rezultatelor testării interne)

Autor:

Universitatea „Petru Maior” din Tirgu Mures (UPM) - România

Descriere:
În prima secțiune a chestionarului este necesară evaluarea implicării prealabile a cursantului în subiectul
predat, cu scopul de a evalua impresia imediată a materialului prezentat, materialele de curs, beneficiul
personal al cursului și abilitățile de predare ale profesorului, din punctul de vedere cursantului, cu alte
cuvinte, ceea ce au simțit participanții despre evaluarea cursului .
S-a constatat că în cazul în care participanții au avut o experiență anterioară în domeniul asigurării de
mediu, atât din punct de vedere teoretic cât și practic, ajută la proiectarea de materiale de instruire și
chestionarele de evaluare adaptate nevoilor participanților la instruire.

Buna practică 8
Denumire:

Eco-competențele integrate în învățarea abilităților de bază

Sursa:

Testarea externă a Metodologiei EQVET-US pentru competențe eco scalabile și evaluarea

Acest proiect (2014-1-RO01-KA202-002758) este finanţat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicaţie [comunicare] reflectă numai
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durabilă a formării
(pe baza rezultatelor naţionale de pilotare)
Autor:

IDEProjet – Centrul de Formare prfesională Midi (CFPM) – Carcassonne- France

Descriere:
Dacă dorim să lăsăm o lume durabilă pentru generațiile viitoare, Eco-competențe ar trebui să fie
considerate drept competențe de bază, iar învățarea acestora ar putea fi integrate în învățarea
competențelor de bază, precum alfabetizarea sau numerație. Se sugerează integrarea de „Eco-conținut”
legat de „dezvoltarea Eco-competențe” în module de învățământ general, care sunt comune pentru
diferite programe de educație și formare profesională. Acest lucru va oferi șansa problemelor de mediu de
a deveni competențe transversale.

3. Al treilea grup de „bune practici” se referă la îmbunătățirea continuă a metodologiei pe baza formării
pas cu pas, prin compararea rezultatelor evaluării formării, colectarea celor mai bune experiențe de
formare și utilizarea acestor soluții pentru continuarea formării. De asemenea, o îmbunătățire continuă a
metodologiei se poate face prin abordări metodice și educaționale la nivelurile de evaluare ale reacției și
învățării prin intermediul unor instruiri clasice versus instruiri reciproce diferențiate prin discuțiile de grup
între cursanți. Conținutul chestionarelor de evaluare cu privire la toate cele patru niveluri depind, de
asemenea, de înțelegerea „Eco-competențelor” și fiecare organizație EFP ar trebui să le adapteze la situații
reale și obiectivele vizate. În punerea în aplicare a metodologiei trebuie să se insiste pe o abordare similară
între procesul de calitate și evaluare.
Buna practică 9
Denumire:

Îmbunătățirea formării pe baza colectării de rezultate

Sursa:

Testarea internă și implementarea Metodologiei EQVET-US pentru competențe eco scalabile
și evaluarea durabilă a formării
(pe baza rezultatelor testării interne)

Autor:

Asociația Europeană pentru Educație Vocațională și Socială (EBG) - Germania

Descriere:
O bună practică este de a compara rezultatele evaluării formării (legate de bareme și descrierea
metodologiei) și, prin urmare, de a colecta cele mai bune experiențe de formare și de a folosi această
informație în formările viitoare. În acest fel formarea poate fi îmbunătățită pas cu pas.

Buna practică 10
Denumire:

Evaluarea reacției încorporată în fiecare proces de formare

Sursa:

Testarea internă și implementarea Metodologiei EQVET-US pentru competențe eco scalabile
și evaluarea durabilă a formării
(pe baza rezultatelor testării interne)

Autor:

BEST - Austria
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Descriere:
Evaluarea reacției este apreciată ca o bună practică pe care toate organizațiile EFP ar trebui să o includă în
propriile procese de evaluare. Este importantă colectarea evaluării reacției, chiar și la cursurile în care
cursanții trebuie să facă o pregătire specifică fiind trimiși de serviciile de ocupare a forței de muncă.

Buna practică 11
Denumire:

Abordări metodice și educaționale pentru reacție și evaluarea învățării

Sursa:

Testarea internă și implementarea Metodologiei EQVET-US pentru competențe eco scalabile
și evaluarea durabilă a formării
(pe baza rezultatelor testării interne)

Autor:

Universitatea „Petru Maior” din Tirgu Mures (UPM) - România

Descriere:
Reacția a și evaluarea învățării pot fi utilizată într-o multitudine de abordări metodice și educaționale.
Două abordări prezintă un interes deosebit, ambele fiind testate:
1. Abordarea „Clasică”: lăsați cursanții să discute 2-3 minute între ei în grupuri, înainte de a organiza o
sesiune de vot;
2. Instruire reciprocă: fiecare cursant trebuie mai întâi să se gândească individual, la întrebarea test
înainte de votare. Odată ce votul este efectuat, se organizează un grup de discuții în care fiecare cursant
trebuie să argumenteze votul său în fața grupului. După ce discuție de grup referitoare la vot au loc,
rezultatele între cele două sesiuni de vot pot fi comparate.
Evaluarea a arătat că tehnologia din clasă poate sprijini discuție de învățare activă. Pe baza observațiilor de
până acum, cu toate acestea, pe o bază pur calitativă, se pare că abordarea de instruire reciprocă (în care
fiecărui cursant îi este acordat timp să se gândească la întrebare înainte de discuția de grup) angajează
cursanții într-o măsură mai mare decât o discuție de grup înainte de votare.
O altă observație este combinația de instruire reciprocă, urmată de o explicație a formatorului, care a
îmbunătățit performanța medie a studenților în mod substanțial în comparație cu absența explicațiilor.
Metodologia EQVET-US pentru evaluarea reacției și a învățării au potențialul de a facilita procesele din
clasă, cum ar fi: participarea, colaborarea, activitatea psihică, implicarea cognitivă, auto-evaluarea.
Pe de altă parte, în cazul în care metodologia EQVET-US nu este utilizată corect, aceasta poate afecta
negativ formarea. Prin concentrare numai pe metodologia și software-ul tehnologiei EQVET-US în loc de
concentrare asupra modul în care cursanții gândesc și învață, nu îmbunătățește în mod automat
rezultatele instruirii.

Buna practică 12
Denumire:

Conținutul chestionarelor de evaluare depinde de înțelegerea conținutului „Ecocompetențelor” iar punerea în aplicare trebuie să insiste asupra abordări similare între
procesul de calitate și evaluare

Sursa:

Testarea externă a Metodologiei EQVET-US pentru competențe eco scalabile și evaluarea
durabilă a formării
(pe baza rezultatelor naţionale de pilotare)

Autor:

IDEProjet – Centrul de Formare Profesională Midi (CFPM) – Carcassonne- France
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Descriere:
Conținutul chestionarelor de evaluare cu privire la toate cele patru niveluri de evaluare depinde, de
asemenea, de înțelegerea „Eco-competențelor”. Înainte de a începe evaluarea este absolut important să
știm ce vom evalua și pentru ce. Chestionarele prezentate în metodologie sunt date ca exemplu și au fost
dedicate unor cursuri specifice, iar atunci când se aplică metodologia EQVET-US în anumite cursuri specific
fiecare organizație de EFP ar trebui să le adapteze la situații reale și obiectivele vizate.
Implementarea în continuare trebuie să insiste asupra abordării similare între procesul de calitate și
evaluare, ambele considerate ca fiind participative și prin concentrare pe îmbunătățirea continuă a
rezultatelor obținute. Această abordare în evaluare ar putea fi promovată în organizație de formare, având
în vedere procesul în sine și nu numai activitatea de evaluare a Eco-competențelor.

Strategii de implementare a Metodologiei EQVET-US pentru
competențe Eco scalabile și evaluarea durabilă a formării în
organizațiile EFP
Instituțiile implicate în testarea internă și externă a Metodologiei EQVET-US pentru competențe eco
scalabile și evaluarea durabilă a formării în toate țările partenere au venit cu sfaturi valoroase și strategii
care să sprijine transferabilitatea rezultatelor intelectuale EQVET-US către alte organizații EFP.
Această secțiune descrie strategiile pentru implementarea cu succes a Metodologiei EQVET-US pentru
competențe Eco scalabile și evaluarea durabilă a formării în instituțiile EFP în alte țări europene, dincolo de
consorțiul de proiect.
 În etapa de dezvoltare a cursului colectați cerințele pieței
Atunci când aveți de gând să dezvoltați un curs, începeți întotdeauna cu cerințele pieței discutând cu
angajatorii, iar apoi urmați cerințele legale pentru formare. Definirea etapelor din obiective în
conformitate cu ciclul PDCA este esențială. Apoi urmează evaluarea cu cele 4 etape.
 Faceți legătură între numărul de chestionare și durata traseului de formare
În cazul căilor de formare mai scurte este recomandată compilarea diferitelor dimensiuni ale formării
pentru a se evita colectarea de prea multe chestionare. Se pot evalua reacția și învățarea împreună,
precum și comportamentul și rezultatele.
 Definiți nivelul de pe scala de Eco competențe în raport cu conținutul efectiv al formării
Pare a fi dificil transferul de la descrierile abstracte ale nivelurilor scalei de Eco competențe către
ocupații concrete. Deci, acesta este un pas important de pregătire pentru a defini nivelul în raport cu
conținutul profesional concret. În acest fel este posibil să se decidă, ce face parte din acest nivel și ce
trebuie să se predea / învăța.
 Verificați claritatea întrebărilor din test
Pregătirile metodologice să fie: Unul sau mai mulți colegi formatori să verifice dacă întrebările test sunt
clare și lipsite de ambiguitate; Când începe cursul, faceți o introducere de 15 minute a metodologiei de
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evaluare, în cursul căreia explicați scopul evaluării, iar cursanții să fie familiarizați cu interfața de pe
dispozitivele utilizate de votare.
 Furnizați suport de implementare
Oferiți un serviciu / consultanță pentru întrebări frecvente legate de implementare. O versiune online a
metodologiei și a chestionarelor, inclusiv prezentarea rezultatelor precum și un tutorial on-line (video
ghid etc.) ar fi utile. Intensificarea metodologiei se poate face prin detalierea rezumatului fiecărui nivel
al metodologiei EQVET-US cu exemple din diferite cursuri. O bază de date cu chestionare pentru
evaluarea fiecărui nivel ar fi utilă la folosirea metodologiei de către potențialii utilizatori.
 Pregătiți în prealabil utilizarea pentru prima dată a metodologiei
Pregătirile tehnice trebuie să fie efectuate cu câteva săptămâni înainte de prima utilizare a
metodologiei pentru a asigura o implementare de succes, prin: Verificarea sălii de clasă în care se
folosește soluția software, dacă aceasta are o acoperire suficientă a rețelei wireless în ceea ce privește
intensitatea semnalului, numărul de conexiuni simultane posibile și lățimea de bandă; Asigurându-vă că
interfața software-ului este instalată și testată pe calculatorul instructorului în mod corespunzător;
Asigurați-vă că dispozitivele mobile distribuite cursanților sunt complet încărcate și configurate în mod
corespunzător (de exemplu, sunt configurate pentru accesul la rețea fără fir, parole, etc.); Configurarea
marcajelor / comenzilor rapide pe ecranele de start ale dispozitivelor mobile (acest lucru se poate face
fie de către tehnicieni sau de către participanții înșiși).
 Familiarizați formatorii cu tehnologia
Soluția software de evaluare ar trebui testată înainte de folosirea în clasă iar studenții trebuie să fie
foarte familiarizați în utilizarea acesteia.
 Îmbunătățiți predarea prin analiza rezultatelor evaluării
O strategie a sugerată de experți este: Faza de planificare (PLANIFICARE): 1. Se analizează un program
de formare / curs, 2. Decideți cum puteți integra dezvoltarea Eco-competențelor în acesta (prin ce
conținut și modalitatea în care se pot dezvolta Eco-competențele), 3 . Elaborați chestionarelor de
evaluare (reacție, învățare, comportament, rezultat); Faza de implementare (ELABORARE): 4. Evaluați
„reacția” folosind chestionarul elaborat; analizați rezultatele, 5. Predați programul / cursul acordând
atenție acelor aspecte care sunt relevante pentru dezvoltarea de Eco-competențe, 6. Evaluați
„învățarea” folosind chestionarul elaborat; analizați rezultatele; Faza de monitorizare (VERIFICARE): 7.
Evaluați „comportamentul” și „rezultatele”; analizați rezultatele; Faza de îmbunătățire (ACȚIONARE): 8.
Verificați dacă formarea a adus la rezultatele cerute; Prin analiza rezultatelor evaluării identificați
modalitățile de îmbunătățire a predării pentru dezvoltarea de Eco-competențe.

Concluzii
Testarea pilot și implementarea Metodologiei EQVET-US pentru competențe Eco scalabile și evaluarea
durabilă a formării a permis colectarea de bune practice cu privire la: definirea Eco-competențelor în EFP,
descrieri ale nivelurilor scalei de Eco competențe pentru ocupații concrete, evaluarea formării și integrarea
metodologiei EQVET-US în organizațiile EFP.
Lista strategiilor oferă pas cu pas orientări practice pentru aplicarea metodologiei EQVET-US la instituțiile
EFP. Aceasta completează Metodologia EQVET-US pentru competențe Eco scalabile și evaluarea
durabilă a formării printr-o serie de acțiuni pe care o organizație ar trebui să le aplice pentru a asigura
punerea în aplicare cu succes a abordării EQVET-US.
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Metodologia EQVET-US pentru competențe Eco scalabile și evaluarea durabilă a formării poate fi pusă în
aplicare în orice organizație EFP. Combinația dintre obiectivele formării și nivelurile de evaluare descrise de
modelul de evaluare EQVET-US îl transformă într-un instrument mai mult decât relevant în acest moment..
Punerea în aplicare a Metodologiei EQVET-US pentru competențe Eco scalabile și evaluarea durabilă a
formării în organizațiile EFP oferă posibilitatea de a identifica provocările interne ale dezvoltării durabile și
de a întreprinde activități de îmbunătățire. Aceasta este în concordanță perfectă cu tendința actuală în
livrarea de formare, traversarea printr-o tranziție către o mai mare colaborare directă cu comunitatea de
afaceri, instituțiile de formare și alte părți interesate.
Metodologia EQVET-US pentru competențe Eco scalabile și evaluarea durabilă a formării oferă instituțiilor
EFP un instrument esențial pentru a răspunde noilor nevoi de îmbunătățire continuă în direcția durabilităţii
şi a livrări de formare.
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