
 
Un model inovativ extensiv de evaluare pe patru nivele 
pentru competențe eco scalabile și evaluarea durabilă a 
formării cursanților care participă în programele EFP s-a 
elaborate în cadrul parteneriatului.  

Acesta prezintă structura competențelor eco din 
învățământul profesional în concordanță cu definițiile și 
explicațiile din pilonul de mediu, formulate în cadrul de 
referință eQvet-us, precum și scala pentru competențe eco, 
un instrument utilizat pentru măsurarea capacității 
cursanților de a demonstra competențe la locul de muncă.  

Evaluarea formării eQvet-us este o metodologie verde care 
facilitează procesul de învățare reciprocă al cursanților, 
creată cu ajutorul tehnologiei mobile prin evaluări regulate 
ale cursurilor. Pentru evaluare se pot folosi Google forms, o 
soluție software ce nu implică costuri.   

 Noua Metodologie eQvet-us pentru competențe eco 
scalabile și evaluarea durabilă a formării, permite evaluări 
pe patru nivele: evaluarea reacției, evaluarea învățării, 
evaluarea comportamentului și evaluarea rezultatelor, care 
investighează efectele instruirii asupra activităților de la locul 
de muncă  ca urmare a creșterii competențelor cursanților.  

Sunt prezentate metodologii sintetice pentru evaluarea 
reacției, învățării, comportamentului și rezultatului precum și 
chestionarele aferente. 

 Ghidul cu recomandări eQvet-us, conține activități 
referitoare la implementarea metodologiei eQvet-us de către 
furnizorii EFP: bune practici, strategii care susțin 
implementarea. Este un rezultat al implementării și testării 
metodologiei eQvet-us în organizațiile partenere și a 
evenimentelor de multiplicare organizate în cele șase țări 
partenere.  

 La adresa http://eqvet-us.upm.ro/results-downloads/ 
puteți descărca Metodologia eQvet-us pentru competențe 
eco scalabile și evaluarea durabilă a formării și ghidul cu 
recomandări disponibile în șase limbi.  
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Ce s-a întâmplat între timp? 

În noiembrie 2015 la întâlnirea partenerilor de la Berlin, Germania au fost discutate primele idei referitoare 

la dezvoltare a unui model eQvet-us de evaluare a rezultatelor formării.  Forma finală a Metodologiei eQvet-

us pentru competențe eco scalabile și evaluarea durabilă a formării a fost stabilită în aprilie 2016 la 

întâlnirea partenerilor de la Viena, Austria. 

În intervalul Aprilie – August 2016 partenerii au implementat metodologia eQvet-us în propriile organizații. 

În aceeași perioadă au fost organizate evenimente de multiplicare în cele șase țări partenere.  

Pe site-ul proiectului la dresa http://eqvet-us.upm.ro  puteți urmări activitățile noastre. 
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