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ITELECTUAL OUTPUT O2 

 

DESIGN CURS 

 

1. OBIECTIVELE DE REFERINTA  

 

Scopulunui program este o afirmaţie generală cu privire la rezultatele instruirii pe care o 

realizăm; formularea lui este cuprinzătoare şi legată de o nevoie sau mai multe ale comunităţii, 

ale unei instituţii, ale unui grup.  

Obiectivul unui program este  rezultatul anticipat care urmează să fie atins. Este obligatoriu ca 

fiecare program să aibă cel puţin un obiectiv – un rezultat concret la care se doreşte să se 

ajungă (afirmaţie privitoare la cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile pe care participanţii trebuie 

să le demonstreze la sfârşitul cursului; acestea îl conduc la realizarea scopului). 

Obiectivul generalal programului de formare se referă la ceea ce dorim să furnizăm 

participantului, altfel spus topicul programului sau al modulului.  

Obiectivele de referinta descriu deprinderile şi cunoştinţele pe care trebuie să le dobândească 

participantul în urma parcurgerii unui program de formare pentru a fi capabil să îndeplinească 

activităţile descrise.Obiectivele de referinţă pot fi formulate în diferite moduri. Componentele 

principale ale obiectivelor de referinţă sunt:  

Acţiuni - Ce se aşteptă ca o persoană să fie capabilă să facă la sfârşitul programului de formare?  

Situaţii - Care sunt situaţiile în care o persoană realizează acţiunile descrise?  

Calitate - Care este nivelul de calitate aşteptat?  

Cunoştinţe şi rationamente - Ce trebuie să ştie şi să înţeleagă o persoană pentru a desfasura o 

activitate cu competenta? 

Indicatorii de măsurare a rezultatelor (a performanţelor) sunt de trei tipuri:  

 indicatori ai resurselor (financiare, umane, materiale);  

 indicatori ai rezultatelor (cantitativi şi calitativi);  

 indicatori ai eficienţei (raportează costurile la rezultate).  

 

În procesul de pregătire a unui program de instruire etapa de stabilire a obiectivelor 

programului poate fi una din cele mai dificile sarcini.  

În acest punct al procesului există trei elemente majore  de care  trebuie să se ţină seama:  

1.Unde vreţi să ajungeţi? (obiectivele programului determinate de nevoile identificate);  

2.Cum vreţi să ajungeţi acolo? (forma de pregătire, personalul, bugetul, planuri de instruire, 

detalii logistice);  

3.Cum veţi stabili dacă aţi ajuns acolo? (evaluarea programului). 

Următoarele întrebări sunt utile în analiza obiectivelor, din punctul de vedere al clarităţii.  



1. Cine va face actiunea? - Obiectivele trebuie formulate în termenii de performanţa ai celui care 

învaţă.  

2.  Ce va face cel care invata? - Obiectivele se formulează in termeni de comportamente observabile 

si măsurabile ( va aplica, va demonstra, va enumera, va identifica, va descrie, va enunţa, va 

rezolva). 

  3. Ince conditii va performa cel care invata?  Exista două elemente care trebuie  luate în 

considerare:  

 Mijloacele asigurate participantului, ca şi ceea ce-i este interzis (Ex: dictionar; formulare, 

carti  de referinţa etc.);  

 Situaţia în care se aşteaptă dobândirea comportamentului (Ex: atunci când se confrunta cu o 

situatie neobişnuită; atunci când moderează o întâlnire etc.)  

  4.  Care este nivelul de competenta/procent prevazut? -Obiectivul poate fi formulat in termeni de 

numar/ procentaj de itemi corecţi, de schimbare a scorului obţinut intr-un formular de 

sondare de atitudini, dar si in termeni de timp.  

5 . Cand se asteapta sa fie demonstrate respectivul comportament? - Acest element este formulat 

de obicei in termeni de durata a experienţei in cadrul instruirii (Ex: la sfârşitul sesiunii, după 

un anumit număr de sesiuni etc.)  

De asemenea, când definim un obiectiv trebuie să stabilim dacă aceasta este:  

 S = specific şi simplu  

 M = măsurabil;  

 A = adecvat;  

 R = realist şi relevant, să poată  fi integrat în situaţii reale din viaţa profesională;  

 T =încadrat în timp;  

 

Conceperea cursului.  

Presupune îmbinarea mai multor informaţii: propunătorul/formatorul cunoaşte în acest 

moment ceea ce organizatorul doreşte de la curs, precum şi dorinţele de pregătire, trebuinţele, 

profilul personal şi nivelul de pregătire ale fiecăruia dintre participanţi;  

 formularea scopului  

 enunţarea unor obiective fezabile  

 definirea subiectelor de abordat;  

 identificarea metodelor de predare;  

 stabilirea mijloacelor prin care se pot atinge obiectivele;  

 program cu sugestii pentru durata fiecărei sesiuni (împărţirea timpului pe faze distincte 

ale cursului);  

 alegerea unui spaţiu în care se va desfăşura întâlnirea, spaţiu care să permită o 

participare optimă. 

O sesiune de formare obişnuită este axată pe dezbaterea unei teme sau dezvoltarea unei 

abilităţi şi are trei părţi distincte:  

 identificarea cunoştinţelor participanţilor vis-a-vis de temă şi motivarea participanţilor 

de a însuşi şi aplica subiectul sau deprinderea prezentată;  

 prezentarea materialului şi exemplelor;  

 prelucrarea informaţiei sau formarea deprinderilor. 

 



2. MODULELE SUPORTULUI DE CURS 

Modulele vizează domeniile şi direcţiile de competenţă pentru care se organizează programul 

de formare. 

Suportul de curs - materialul redactat de formatori pentru a clarifica, a prezenta, a interpreta 

conţinuturile stabilite prin designul de curs. Se poate redacta sub formă de scheme, tabele sau 

sub formă de prezentare integrală detaliată a conţinuturilor puse în discuţie. 

Suportul de curs este expresia perspectivei echipei de formatori asupra conţinuturilor 

prezentate; conţine cunoştinţe elementare, de bază, pentru tematica respectivă, fiind doar un 

punct de plecare posibil pentru pregătirea cursanţilor. 

Handouturile - sau materialele oferite de formatori cursanţilor pentru punerea în discuţie a 

unor aspecte din suportul de curs. Sunt materiale suport de care se foloseşte formatorul pentru 

a face conţinuturile accesibile şi provocatoare; datorită lor, cursanţii nu se concentrează pe 

luarea de notiţe, ci pe raţionamente, pe semnificaţii, pe cauze şi pe efecte, pe reacţii şi pe 

dezvoltarea de competenţe. 

Prezentari Power Point - au rolul de a vizualiza prin concepte cheie, prin imagini sugestive, prin 

animaţii adecvate conţinuturile abordate. Este important ca mesajul vizual să nu-l dubleze pe 

cel auditiv, ci sa fie complementar acestuia 

Formatorul  responsabil pentru fiecare conţinut în parte. Aceasta înseamnă că lectorul 

respectiv  elaborează sesiunea de formare şi suportul de curs, stabileşte şi asigură logistica 

necesară derulării secvenţelor destinate conţinutului respectiv. 

 

 

3.  CONTINUTUL/TEMATICA FORMARII 

Conţinutul/tematica formării. Se stabilesc în funcţie de modul şi de obiectivele de 

referinţă. Fiecărui obiectiv de referinţă îi revine cel puţin o temă/un conţinut de bază. 

Competentele formatorului 

 Transparenţă în ceea privinţa scopurilor pregătirii 

 Abilitati in conceperea planului activitatii de formare 

 Inţelegerea dinamicii grupului/managementul diversităţii 

 Competenţe privind organizarea echipei şi gestiunea conflictelor 

 Competenţe de comunicare 

 Cunoştinţe din domeniul pedagogiei 

 Cunoştinţe despre condiţiile de lucru ale cursanţilor 

 Naturaleţea 

 Creativitatea 

 Stabilitate emoţională 

Profilul cursantului 

 invitarea participanţilor să-şi prezinte calificarea profesională, abilităţile, motivul pentru 

care sunt prezenţi la curs şi aşteptările în legătură cu acesta;  

 solicitarea cursanţilor să se intervieveze unul pe altul, pe aceste subiecte, iar apoi 

săprezinte informaţiile celorlalţi;  

 solicitarea participanţilor săcompleteze un chestionar (nume, calificare şi 

experienţăpractică, abilităţi profesionale, aşteptări de la curs, motivaţia pentru 



pregătire) - fişele completate pot fi citite de formator sau de către fiecare participant în 

parte;  

 

Predarea  in echipa 

ADVANTAGES 

 Diminuează sarcina pusă pe umerii fiecăruia dintre formatori. In timp ce unul dintre 

formatori îşi asumă responsabilitatea majoră, celalalt poate oferi asistenţă; 

 Influenteaza pozitiv calitatea interacţiunii dintre formatori şi participanţi; 

 Sporeşte prestigiul formatorului în faţa participanţilor; 

 Este  posibilă împărţirea muncii şi reducerea oboselii şi epuizării; 

 Asigură o diversitate stimulativă pentru participanţi, deoarece este mai uşor să te 

plictiseşti când lucrezi doar cu un formator; 

 Asigură o modalitate mai rapidă de sporire a calităţii unei sesiuni de instruire; 

 Mai mult timp pentru planificarea şi analizarea sesiunilor;  

DISADVANTAGES 

 Poate provoca confuzie în rândul participanţilor dacă formatorii au perspective diferite;  

 Formatorii pot avea ritmuri diferite de lucru;  

 Pot aparea un număr prea mare de intervenţii ale formatorilor;  

 Formatorii pot avea puncte forte şi puncte slabe similare;  

 Formatorii colaboratori se pot confrunta cu restricţii datorate lipsei de timp care 

împiedică efectuarea unei analize adecvate;   

TO DO 

 cădeţi de acord asupra modului în care veţi lucra împreună pe parcursul perioadei de 

pregătire a seminarului respectiv.;  

 discutaţi şi comunicaţi orice fel de informaţii sau aşteptări pe care le aveţi în legăturăcu 

grupul participant;  

 decideţi care vor fi rolurile fiecăruia în prima sau a doua a zi a seminarului de instruire;  

 conveniţi asupra modului în care puteţi interveni în privinţa aspectelor legate de timp;  

 stabiliţi ora întâlnirilor zilnice;  

 decideţi în ce mod veţi aborda, ca echipă, diverse aspecte care pot interveni –  

participanţii care vorbesc prea mult sau care nu vorbesc deloc, cei care întârzie etc. 

 

Agenda de curs este documentul care face legătura dintre designul de curs, formatori şi 

cursanţi. 

Aspecte important de păstrat în realizarea acesteia: 

 O structură identică pentru toate zilele 

 6-7 ore pe zi – program complet 

 Durata optimă a unei secvenţe de învăţare este de 1,5- 2 ore. 

 

SUGESTII  PENTRU REALIZAREA UNOR PREZENTĂRI INTERACTIVE 

 nu faceţi o prezentare de mai mult de 20-30 de minute fără a solicita si participanţii să 

facă “ceva mai activ” decât să asculte;  

 adresaţi întrebări grupului; ajutaţi grupul să răspundă la întrebare în loc să răspundeţi 

dumneavoastră în locul său;  



 aduceţi teme de discuţie în prezentare; alegeţi o idee importantă care trebuie însuşităşi 

cereţi părerea grupului - cereţi unei părţi a grupului să o analizeze dintr-un anumit punct 

de vedere şi altei părţi să o analizeze din punctul de vedere opus; facilitaţi comunicarea 

între participanţi prezentându-le reciproc punctele de vedere; puteţi săvă exprimaţi şi 

dumneavoastră părerea;  

 prezentaţi probleme spre rezolvare - solicitaţi participanţilor să lucreze individual asupra 

problemelor; adăugaţi părerea dumneavoastrăla cele ale grupului;  

 nu prezentaţi informaţii sub formă de prelegere; ocazional, oferiţi participanţilor 

materiale scurte (una, douăsau trei pagini) pe care să le citeascăşi apoi analizaţi-le;  

 solicitaţi participanţilor să lucreze in perechi şi să analizeze o problemă; solicitaţi cat mai 

multe răspunsuri; adăugaţi părerea dumneavoastră la cele ale grupului;  

 folosiţi tehnica lucrului in grupuri mici pentru a elabora o abordare a unei probleme, 

apoi cereţi-le să raporteze reciproc - facilitaţi discuţia;  

 adresaţi întrebări participanţilor -extrageţi idei din ele şi lăsaţi ca acestea să fie 

conţinutul de bază al prezentării dumneavoastră;  

 rezumaţi frecvent;  

 folosiţi exemple concrete;  

 faceţi uz de umor. 

 

 

4. METODE DE FORMARE/ MIJLOACE DE INVATARE 

Metode de predare 

Metoda =  tehnică prin care conţinutul este comunicat cu scopul de aatinge obiectiveleformării.   

Ea trebuie să:  

• acopere componentele vizate în procesul de învăţare: cunoştinţe, atitudini, abilităţi;  

• fie adaptată la grup;  

• reflecte modelul învăţării experienţiale;   

• fie compatibilă cu experienţa participanţilor;   

• fie în conformitate cu abilităţile formatorilor.  

Mijloacele reprezintătotalitatea instrumentelor sau a materialelor desuport cu ajutorul cărora 

este aplicată metoda. Ex: coli, planşe, materiale de distribuit, casete video, audio, 

prezentăriPower Point etc.  

PREZENTAREA (EXPUNEREA)  

Prezentarea este o activitate care are ca scop transmiterea de informaţii, fapte, teorii sau 

principii. Formele de prezentare pot varia de la prezentări unilaterale până la implicarea 

indirectă a participanţilor prin întrebări şi discuţii. Din cauza conţinutului, prezentările sunt 

centrate pe instructor într-o mai mare măsură decât celelalte tehnici. 

BRAINSTORMING  

Tehnică de strângere şi verificare de informaţii, de stimulare a creativităţii, de deschidere a 

comunicării. Fiecare participant exprima o parere, care nu este criticata de ceilalti, ci ii 

stimuleaza pe acestia sa continue rationamentul dinainte. 

 



CHESTIONARUL  

Participanţii răspund întrebărilor dintr-un formular (oral sau scris); astfel este stimulata valoarea 

andragogica a intrebarii si dilemei; nu este un examen, ci un instrument de consolidare a 

atitudinii. 

STUDIUL DE CAZ  

Studiul de caz este o analiză a unei situaţii ipotetice prin care participanţii identificăvariante de 

acţiune şi iau decizii în conformitate cu propriul lor sistem de valori, opiniile şi sentimentele lor, 

legate atât de situaţie cât şi de conţinutul pe care şi l-au însuşit în timpul cursului de instruire. 

Un studiu de caz descrie pe scurt o situaţie unde există o dilemă. Această dilemăconstituie baza 

discuţiei. Se poate discuta în grupuri mici ce strategie se poate aborda. În grupul mare se 

împărtăşesc diferitele păreri.  

JOCUL DE ROL  

Două sau mai multe persoane joacă roluri într-un scenariu prestabilit, intrand in pielea 

personajului. Ele deduc alteatitudini decat cele pe care le aveau de obicei. La sfarsitul jocului de 

rol este importanta iesirea din rol si revenireala propria personalitate, pastrand noile atitudini. 

SIMULAREA  

Simularea este punerea în scenă a unor situaţii similare celor din viaţa reală, pentru a face fata 

mai bine cand acestea se ivesc. Se joacă o situaţie, nu un personaj; cel care simulează situaţia îşi 

păstreazăindividualitatea, valorile, atitudinile etc.  

DEMONSTRAŢIA  

Demonstraţia este prezentarea unei metode prin lucru efectiv din partea instructorului, elevii 

asistand in mod pasiv; se foloseste pentru predarea unor tehnici cu risc sau responsabilitate 

mare. 

ALEGERE FORŢATĂ 

Este o tehnică de exprimare de optiuni, de manifestare de atitudini faţă de o anumităidee sau 

situaţie controversata, folosind raspunsul pro sau contra. 

LUCRUL CU PLIANTELE  

Pliantele reprezintă un material de lucru eficient în transmiterea de informaţii, teorii şi statistici 

pentru public; ele sunt elaborate in echipe care exerseaza capacitatea de a sintetiza esentialul si 

a-i pastra caracterul inteligibil. 

TEHNICA ACVARIULUI  

Furnizarea unui context în care participanţii pot să exerseze observaţia care contribuie la 

dezvoltarea spiritului critic şi a înţelegerii diferenţelor de opinie. Unii se afla in grupul de 

interactiune, altii observa si apoi comunica ce au observat. 

 

 

 



TEHNICA MOZAICULUI 

Fiecare membru al grupului devine expert intr-un fragment de sarcina. El preda colegilor de 

grup acel fragment, apoi fiecare coleg de-al lui are ocazia sa expuna fragmentul in public. 

Dezvolta increderea de grup si capacitatea de formare. 

TEHNICA ICE-BREAKING 

Fecare participant vorbeste despre sine (identitate, asteptari, anecdota relevanta, porecla etc), 

pentru a se familariza cu ceilalti. 

 

COMUNICAREA  PE PARCURSUL FORMARII 

 

Teoria Iceberg-ului  

Comunicarea presupune o interacţiune structurata pe doua nivele:  

 conţinutul sau subiectul comunicării   

 procesul sau felul în care oamenii interacţionează pe marginea subiectului  

 

Capacitatea de a asculta 

Aspecte importante:  

 incuviinţaţi dând uşor din cap şi aşteptaţi;  

 priviţi atent la vorbitor;  

 folosiţi expresii ca: "inţeleg","adevărat";  

 repetaţi ultimele cuvinte pe care le-a spus vorbitorul;  

 spuneţi-i vorbitorului ce aţi înţeles din ce v-a spus;  

 dacă nu aţi înţeles, sugeraţi-i să vă dea detalii;  

 nu il întrerupeţi pe vorbitor;  

 

Comunicare nonverbala 

 aspectul fizic;  

 expresia feţei;  

 contactul vizual ;  

 limbajul corpului (gesturi, ţinută, poziţii);  

 spaţiul (ca distanţă păstrată între interlocutori); 

 

Asertivitatea înseamna sa fii pregatit pentru ceea ce vrei sa obtii. Înseamna sa stiifoarte clar ce 

nevoi ai. Înseamna confruntare si cere foarte mult curaj. Unii spun ca este greu sa fii asertiv, altii, 

prin stilul lor propriu, spun ca este foarte usor. Obiectivul este sa rezolvi problemele si sa obtii 

maximum de rezultate.  

 

Barierele comunicarii 

• mentalitatea şi limitele de înţelegere ale individului;  

• interesele şi avantajele generate de activitatea de instruire la care participă;  

• lipsa de încredere în efectul pozitiv al instruirii;  

• teama de imposibilitatea “aplicarii in practica” a cunoştinţelor însuşite la curs;  



• lipsa interesului, apatia, inerţia, vârsta, stresul etc.;   

• divergenţa convingerilor 

Specifice formatorului: Personalitatea formatorului , maniera de prezentare;  experienta 

personala; opinii personale; ticuri; stereotipuri. 

Specifice formabilului: atmosfera generala la nivelul grupului; Elemente de 

personalitate/obiective ; oboseala;  interferenta mesajelor;  competentele personale ale 

fiecaruia. 

 

Tehnica intrebarii 

Principalele momente în care se folosesc întrebările şi răspunsurile:  

• confirmarea faptului că grupul respectă procesul de învăţare;  

• verificarea nivelului de cunoştinţe al cursanţilor ;  

• obţinerea de informaţii de la cursanţi, în loc să le daţi dvs. ; 

• inceperea unei discuţii;  

• stabilirea nivelului de conştientizare a situaţiei în grup;  

• cursanţii vor fi ajutaţi să înveţe singuri;   

Categorii de intrebari: 

 Întrebări deschise sau cu arie largă 

 Întrebările de substrat sau clarificatoare 

 Întrebările mai puţin potrivite sunt cele închise. Aceste întrebări cer sau au ca rezultat un 

răspuns „da” sau „nu 

 

 

Abilitati de relationare interpersonala 

 

• constientizarea importantei mentinerii unei atitudini pozitive fata de atmosfera de lucru;  

• cunoasterea unor modalitati de a oferi si primi informatii corecte utilizand tehnica 

intrebarilor si a ascultarii active;  

• cunoasterea unor modalitati de gestionare a emotiilor cand avem de rezolvat o 

problema sau un conflict;  

• utilizarea eficienta a vocii;  

• tehnici de management personal al timpului;  

• Facilitatorii trebuie să aibă abilităţi de parafrazare – formularea cu propriile cuvinte a 

ceea ce a spus altă persoană. Aceasta ajută la verificarea acurateţii percepţiei şi 

reasigurăvorbitorul căceea ce a vrut să spună a fost înţeles. În plus, un facilitator trebuie 

să aibăabilitatea de a interpreta comunicarea nonverbal şi metaverbală.  

 

 

 

 

 

 

 



Managementul conflictelor si a participantilor dificili 

 

Conflictul implică orice formă de opoziţie între persoane sau grupuri, generatăde divergenţa 

sau incompatibilitatea subiecţilor si derivă din incompatibilitatea reală sau percepută dintre 

scopurile, valorile, normele sau motivaţiile părţilor. 

Există două categorii de conflicte:  

 cele care apar între participanţi;  

 cele dintre formator şi participanţi 

Conflictele pot apărea ca urmare:  

 a unor simple neînţelegeri privind sarcinile atribuite;  

 datorita competiţiei declanşata între cursanţi;  

 datorita diferenţelor existente intre cursanti;  

 

Rezistenţa se poate manifesta în diverse moduri:  

• participanţi care vorbesc între ei;  

• participanti care întârzie;  

• participanti care sunt pasivi;  

• participanti care oftează din greu;  

• participanti care incearcă să abată discuţia;  

• participanti care prefer sa intre în competiţie, să se confrunte cu alţii;  

• participanti care incearca să declanşeze acţiuni de tipul „bisericuţelor” îndreptate 

împotriva formatorului, a subiectului, a metodei de învăţare sau a altor cursanţi  

 

 

În demersul rezolvării conflictului o funcţie deosebită trebuie acordată caracteristicilor 

comunicării, acestea reprezentând cauza cea mai frecventăa construirii unor situaţii conflictuale 

prin: înţelegerea diferităa unei situaţii şi a elementelor sale; inexistenţa unui limbaj comun; lipsa 

abilităţilor de a comunica etc.  

 

Ascultarea activă înseamnă a înţelege nu doar cuvintele, ci a pătrunde dincolo de sensul 

acestora.  

Tehnicile de limbaj sunt cele cu ajutorul cărora se reduce nivelul de evocare a cuvintelor 

emoţionale ca blamarea, acuzarea. 

 

 

5. CRITERII DE EVALUARE 

Momentele evaluarii 

 se poate realiza o evaluare partiala de proces la sfarsitul fiecarei zi de curs;  

 evaluare finala la sfirsitul programului de formare;  

 Se va analiza programul în relaţie cu: 

 scopul;  

 obiectivele;  



 perioada şi timpul alocat;  

 rezultate imediate estimate;  

 impact ulterior estimat, etc.  

 prin observare directă în timpul unui program de instruire;  

 prin scurte chestionare sau întrebări în timpul programului care să măsoare gradul de 

confort al participanţilor etc.;  

 elaborarea unui chestionar care săfie înmânat spre completare participanţilor la sfârşitul 

programului de instruire;  

 pregătirea unui exerciţiu de evaluare la sfărşitul programului sau după o perioadăscurtă 

(la inceputul unui nou program cu aceeaşi participanţi, de exemplu);  

 folosirea unui chestionar câteva săptămâni sau luni după programul de instruire, pentru 

a măsura dacă participanţii îşi amintesc elementele învăţate şi dacă le aplică;  

 vizitarea participanţilor după o anumită perioadăşi intervievarea lor;  

 selectarea unui grup de participanţi sau/şi a altor persoane implicate şi conducerea unei 

evaluări de grup, în scopul analizării unor anumite aspecte specific. 

 

Feedback 

 intotdeauna trebuie să le acordaţi cursanţilor cărora doriţi să le daţi feedback şansa de a 

„reflecta asupra rezultatelor proprii” mai întâi;  

 oferiţi cât mai mult feedback pozitiv, cum ar fi „aceasta a fost o decizie bună”, 

„continuaţi aşa” etc.;  

 sugeraţi în loc să prescrieţi; un feedback mai constructiv ar fi acela de a spune „aţi putea 

încerca …” în loc să spuneţi „faceţi aşa şi va fi mai bine”;  

 nu daţi feedback negativ – în loc să spuneţi „nu se face aşa”, spuneţi „dar dacă aţi încerca 

aşa?”;  

 daţi feedback cât de curând posibil după eveniment – cu cât vine mai târziu cu atât va fi 

mai puţin eficient;  

 concentraţi feedback-ul asupra modului în care aţi perceput comportamentul respectiv, 

şi nu ca pe o afirmaţie generală. „V-am văzut când l-aţi întrerupt …” şi nu „nu sunteţi un 

ascultător bun ….”;  

 raportaţi-văla fapte, nu la judecăţi de valoare – comentaţi ceea ce aţi văzut, nu ceea ce 

aţi interpretat din ce s-a întâmplat; lăsaţi interpretarea pe seama cursanţilor, după ce 

prezentaţi evenimentul;  

 

Scopul evaluarii 

 Care este nivelul de satisfacţie privind calitatea desfăşurării activitatii?  

 Cum se pot transfera in practica rezultatele programului?  

 Ce succese s-au obţinut (la nivelul persoanei, organizaţiei şi / sau comunităţii)?  

 A fost eficientă investiţia făcută în program? 

 

 Evaluarea este extrem de importantă pentru că:  

 ne ajută să vedem dacă scopul şi obiectivele programului au fost atinse;  

 ne ajută să identificăm metodele de îmbunătăţire a programelor de instruire astfel încât 

acestea să-şi atingă într-o măsură mai mare obiectivele;  



 poate să ne ofere motive întemeiate de a urma în continuare sau a schimba deciziile 

privitoare la planificarea programului de instruire, structura acestuia (design, timp, stil, 

conţinut);  

 e o modalitate de a măsura relevanţa şi utilitatea programului de instruire în relaţie cu 

participanţii respectivi sau organizaţiile respective;  

 poate identifica şi analiza dificultăţile sau problemele cu care trebuie să ne confruntăm 

în continuare în cadrul unor astfel de programe de instruire;  

 poate fi folosită în testarea unor metode diferite şi alegerea celor mai potrivite;  

 poate aduce dovezi cu privire la anumite resurse folosite inadecvat sau neeconomic;  

 poate demonstra eficienţa programului de instruire (resursele folosite în raport cu 

valoarea dobândită);  

 poate fi folosită în explicarea utilităţii, eficienţei către alte persoane/organizaţii 

(finanţatori, beneficiari, furnizori).  

 autoevaluarea competenţelor de predare;  

 un scurt rezumat al aspectelor pozitive ale activităţii, precum şi a celor care necesită 

 îmbunătăţiri; o schiţăa unui plan de îmbunătăţire a activităţii;  

 un rezumat al rezultatelor obţinute de la ultima autoevaluare în ceea ce priveşte 

perfecţionarea activităţii. 

Sfârşitul unui curs presupune trei paşi: consolidarea, evaluarea şi conceperea unui plan de 

acţiune despre cum se pot implementa noile cunoştinţe.  

 

Consolidarea transferului de cunoştinţe în timpul cursului poate să fie un proces similar celui 

care are loc la sfârşitul unei zile sau al unui modul de pregătire, de exemplu prin intermediul 

unui jurnal personal sau fise de lucru.  

 

Formatorul trebuie să concluzioneze cu privire la fiecare participant, realizând o evaluare a 

participării sale raportat la scopul întâlnirii; Formatorul poate conduce o evaluare orală de grup 

sau poate discuta personal cu fiecare cursant. 

 

Formatorul trebuie să realizeze o proprie evaluare privind modul de pregătire a întâlnirii, a 

desfăşurării acesteia, identificând resursele pentru îmbunătăţirea activităţii viitoare;  

 

La final se realizeaza raportul de curs. 

 

 

 

  


