UN INSTRUMENT COMUN DE AUTOEVALUARE A PROIECTELOR
EDUCA IONALE EUROPENE DIN COAL

Ghidul de evaluare prezentat aici contine câteva instrumente menite s' v' ajute în diferitele
faze ale procesului:
1) Tabelul cu indicatori de performan/' ofer o palet' a posibilelor efecte ( i a indicatorilor
de performan privind aceste efecte) ale unui proiect european în 0coal', împ r ite în patru
categorii (elevi, profesori, coala i parteneriatul) i câteva domenii
(de exemplu
competen e/aptitudini lingvistice, aptitudini în studiul diverselor discipline, competen e sociale,
cet enie european …). Acest tabel v va ajuta s stabili i obiectivele prioritare ale proiectului
atât pentru coal cât i pentru parteneriat în ansamblul s u.
V rug m s folosi i acest tabel pentru a selecta domeniile/aspectele ce vor fi urm'ite în cadrul
proiectului 0i vor fi evaluate. Selec ia poate fi f cut în fiecare coal de ‘Echipa de lucru’, iar
aspectele comune ce vor fi evaluate se pot stabili în cadrul unei întâlniri de proiect. Trebuie s v
asigura i c to i partenerii de proiect au fost informa i despre obiective , priorit i i planurile de
evaluare ale colilor partenere.
2) Lista de instrumente con ine o prezentare a instrumentelor ce pot fi folosite pentru evaluare.
Dac dori i s crea i un instrument de evaluare pentru un anume aspect al proiectului , v pute i
folosi de aceast list .
3) Modele de instrumente de evaluare i exemple practice de instrumente pentru evaluarea
proiectului .
Un tabel , folosind acelea i categorii ca i tabelul cu indicatori de performan , ofer leg tura cu
instrumente ‘gata f cute’ pentru evaluarea diferitelor aspecte (efecte) ale proiectului. Fiecare
pagin ne prezint o list de indicatori ( dovezi c proiectul a avut anumite efecte) i câteva
propuneri privind culegerea informa iilor privitoare la indicatori. Dac dori i s crea i propriile
dumneavoastr instrumente de evaluare, pute i folosii combina ii ale exemplelor propuse sau
pute i adapta aceste exemple la propriile dumneavoastr nevoi.
Instrumentele propuse aici nu sunt ‘b tute în cuie’. Ele reprezint ‘sugestii pentru evaluare’
Echipa MICE prime0te cu pl'cere orice comentarii sau amendamente. Dac ave i alte idei
sau exemple noi de instrumente, v rug m s ni le transmite i prin e-mail. Acest site va fi
actualizat i completat în mod regulat.
© MICE project. Toate materialele de pe acest site pot fi folosite liber în coal pentru evaluare
i prezent ri. V rug m s ad uga i ‘© MICE project’ la sfâr itul textului.
Evaluarea este un proces care:
•

sus ine un proiect prin m surarea gradului în care s-au realizat obiectivele

•

identific domeniile/aspectele ce trebuie îmbun t ite

•

încurajeaz deciziile ce trebuie luate, incluzând schimbarea obiectivelor i metodologia
proiectului

Evaluarea proiectului implic un num r de pa i corela i cu stagiile proiectului:
•

colectarea de date privind obiectivele proiectului i subiectul evalu rii

•

analiza i interpretarea acestor date pentru stabilirea unor concluzii

•

amendamente în lumina dovezilor ob inute.

Evaluarea , dac se face înc de la începutul proiectului, poate ajuta s se :
•

simplifice conceperea proiectului i consultarea cu colile partenere

•

simplifice dezvoltarea proiectului

•

pun în eviden dovezilor actuale cu privire la ce a i realizat , la progresul vostru

•

fac rezultatele i realiz rile proiectului cunostute publicului

•

imbun t easc un proiect în curs de desf urare.

Cum poate fi autoevaluat un proiect educa/ional european?
Evaluarea poate avea perspective diferite : evaluare normativ (perspectiva inspec iei), evaluare
formativ (perspectiva imbun t irii-corec iei). În situa ia de fa ne vom ocupa de evaluarea
formativ , pentru ameliorarea proiectului.
Când?
Evaluarea poate fi folositoare i efectiv numai dac se face înc de la începutul proiectului.
Cum po i s înbun t e ti un proiect dac nu ai nici o informa ie înc de la începutul proiectului i
nu tii ce dore ti se îmbun t e ti? Evaluarea trebuie s fie parte a proiectului i s se fac în toate
momentele cheie (la început, pe parcurs, cu ocazia rapoartelor intermediare, întâlniri cu partenerii,
raport final,...).
Cine va fi responsabil cu evaluarea?
În contextul autoevalu rii institu ia/ coala va decide cine va participa la activitate. Pot fi implicate
câteva persoane (profesori, directorul, coordonatorul de proiect, to i împreun sau separat). Dac
dori i s implica i elevii în evaluare, ei trebuie de asemenea consulta i atunci când se stabile te
subiectul proiectului i privind alte chestiuni importante. În orice caz ar putea fi foarte folositor s
se stabileasc una sau mai multe persoane cu responsabilit i specifice privind evaluarea. Acestea
vor colecta date, documenta ia proiectului i vor crea un portofoliu sau jurnalul proiectului. Se
poate lua în considerare ideea c coli diferite implicate în parteneriate diferite ar putea s se
asiste una pe alta în evaluare.
V' rug'm s' /ine/i minte:
•

Este imposibil s evaluezi totul. V rug m selecta i domeniile din proiect pe care pune i
accentul.

•

Efectele pot fi pe termen scurt sau pe termen lung.

•

Întotdeauna c uta i indicatorii de performan :’De unde tim?’

•

Crea i un portofoliu special pentru culegerea dovezilor-indicatorilor (folositor pentru
întâlniri, prezent ri, inspec ii...).

•

Întreba i-v de asemenea: ‘Ce înseamn asta pentru noi?’ i ‘Ce trebuie s facem mai
întâi?’.

•

Introducerea evalu rii chiar de la începutul proiectului, ar putea de asemenea s
contribuie la crearea unei culturi privind evaluare în coal .

EVALUARE EUROPEAN8 A PROIECTELOR EDUCATIVE EUROPENE
Ce efecte au proiectele Comenius? Exist' dovezi ale acestor efecte? Exist' schimb'ri sau îmbun't'/iri în urm'toarele domenii?
DOVEZI PRIVIND EFECTELE
DOVEZI PRIVIND EFECTELE ÎN
DOVEZI ALE BUNULUI
DOVEZI PRIVIND EFECTELE
ASUPRA ELEVILOR
ASUPRA PROFESORILOR
COAL
PARTENERIAT ÎN CADRUL
UNUI PEE
A1
C1
B1
D1
COMPETEN E PRIVIND STUDIUL
DISCIPLINELOR
Referitor la o disciplin sau cross
curricular

COMPETEN E PRIVIND STUDIUL
DISCIPLINELOR

INTEGRAREA ÎN CURRICULUM

OBIECTIVE

• Consulta ia cu profesorii parteneri
privind subiectul tratat
• Compara ie între abord rile, metodele
folosite/alese de profesorii parteneri
• Integrarea materialelor ob inute de la
partenerii de proiect în lec ii
• Schimbul de materiale pedagogice
• Abilitatea de a amplasa subiectul tratat
într-un context european

• lista disciplinelor care au leg tur cu
tematica proiectelor europene
• lista schimb rilor/îmbun t irilor ce
nu se puteau produce f r PEE
• metodologie legat
de proiect,
con inut, abordare didactic în
timpul orelor
• activit i orientate explicit spre
promovarea unei atitudini europene
• educa ie intercultural
• activit i orientate spre integrarea
limbilor str ine
• ore special dedicate activit ilor
interna ionale
• ore i activit i extra colare privind
tematica proiectului
• monitorizarea i evaluarea activit ii
elevilor în cadrul PEE

• Este util o list a obiectivelor
specifice ale colii
• Este util o list a obiectivelor
comune
• Concentrarea proiectului asupra
priorit ilor Socrates (cet enie
european , anse egale, utilizarea
limbilor
str ine,
con tiin
intercultural , ICT...)

VALORI
• este mai orientat spre studiu
A2

B2

C2

D2

LIMBI STR INE
COMPETEN E/CON TIENTIZAREA
IMPORTAN EI STUDIULUI

LIMBI STR INE
COMPETEN E/CON TIENTIZAREA
IMPORTAN EI STUDIULUI

POLITICA COLII

COORDONAREA

GENERALE
• performan e

GENERALE
• performan e

• întâlnirile legate de proiect ale
colectivului
profesoral
sunt
programate explicit
• exist un acord între diferitelor

• exist în scris o distribuire clar a
sarcinilor între parteneri
• exist
o distribu ie clar
a
responsabilit ilor fiec rui partener

CUNO9TIN:E
• cuno tin e mai bune legate de tematica
implicat
• o mai bun perspicacitate în aplica iile
practice privind subiectul
• o întelegere crescut a contextului
european privind subiectul tratat
ATITUDINE
copil/elev
• are ini iativa de a cunoa te mai mult
privind subiectul implicat
• pune mai multe întreb ri în timpul
orelor
• este mai activ, arat mai mult
motivare

orale

mai

bune

la

orale

mai

bune

la

folosirea limbii str ine
• folosirea mai fluent a limbi str ine
• performan e mai bune la scrisul în
limbi str ine

folosirea limbii str ine
• folosirea mai fluent a limbi str ine
• performan e mai bune la scrisul în
limbi str ine

CUNO9TIN:E
• îmbun t irea
cuno tin elor
de
gramatic , vocabular sau cultur a
rii a c rei limb se folose te în
proiect

CUNO9TIN:E
• îmbun t irea
cuno tin elor
de
gramatic , vocabular sau cultur a
rii a c rei limb se folose te în
proiect

ATITUDINE
• elevii vorbesc mai des în limbi str ine
în timpul orelor
• re inere sc zut în comunicarea într-o
limb str in cu oamenii

ATITUDINE
• vorbe te mai des în limba str in
• re inere sc zut în comunicarea într-o
limb str in

VALORI
• o minte deschis fa de alte limbi

VALORI
• o minte deschis fa de alte limbi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

catedre implicate
Consiliului de administra ie
i
directorul sunt implica i
Consiliul de administra ie a aprobat
proiectul
prevederea în planul de dezvoltare al
colii a unor proiecte i activit i la
nivel european.
facilitarea activi tilor extra colare
privind derularea proiectului
nominalizarea
colii
europene
coordonatoare
existen a unui plan strategic pentru
introducerea educa iei europene în
coal
existen a unei liste cu activit i extra
curriculare posibile la diferite
nivele de vârst
dimensiunea
european
este
reflectat în obiectivele generale
ale colii
exist o strategie pentru a rezolva
necesit ile de formare ale echipei
colii

• exist un acord cu privire la modul
de lucru i de luare a deciziilor,
fiecare partener are un cuvânt de
spus
• se ine cont de contribu iile fiec rui
partener

A3

B3

C3

D3

COMPETEN E METODOLOGICE
cross curricular

COMPETEN E DE PREDARE

ABORDARE CROSS
CURRICULAR

COMUNICAREA

•
•
•
•
•
•

culegere de materiale
realizare de interviuri
efectuare de cercetare
efectuare de studii
realizare de rapoarte
autonomie în înv are

•
•
•
•
•

folosirea în grad ridicat a metodelor
active de predare-înv are
adoptarea unor noi abord ri
pedagogice preluate de la parteneri;
folosirea unor noi metode de predare
contacte cu lumea din afara colii
compararea metodelor de predare i
abord rilor cu colegii parteneri
folosirea mai frecvent a noilor
metode de prezentare

• întâlniri regulate ale profesorilor
implica i
• lucru în echip
la nivelul
profesorilor
• aspecte cross curriculare în tematica
proiectului
• acord
între
catedre
privind
monitorizarea,
evaluarea
i
con inutul proiectului
• existen a a cel pu in doi profesori de
discipline diferite care abordeaz

• partenerii s-au în eles cu privire la
limba de lucru
• persoanele de contact i profesorii
implica i în proiect din fiecare
coal sunt stabili i i cunoscu i de
parteneri
• comunicarea i schimbul între coli
se realizeaz în mod regulat
• întâlnirile de proiect între parteneri
sunt bine preg tite i productive
pentru proiect
• exist o în elegere i un sistem de

tematica proiectului prin prisma
(din punctul de vedere al)
disciplinei pe care o predau.

rota ie pentru locul întâlnirilor
• comunicarea i schimburile au loc
la toate nivelele (elevi, profesori,
administra ie, directori..)

A4

B4

C4

D4

MOTIVA IE
copil/elev
• cere mai des s efectueze activit i
suplimentare
• dore te s studieze intens
• este mai atent în timpul orelor
• ia mai des parte la activit i extra
curriculare
• are sentimentul „coautorului”
de
proiect

LEG TURA CU COMUNITATEA

ACTIVIT

• contacte regulate cu media : ziare,
televiziune local , radio...
• contacte cu comunitatea local
• contacte cu companii locale
(multina ionale)
• contacte cu societatea local
(cultur , sport)
• diseminare în alte coli
• c utarea expertizei locale
• participarea la activit i organizate
de comunitate
• implicarea p rin ilor este adecvat

• exist o list a activit ilor acceptate
de parteneri i în acord cu planul
de activitate
• produsele proiectului sunt în mod
clar rezultatul unei cooper ri

A5

MOTIVA IE
profesorul
• aplic mai des pentru cursuri de
formare, vizite de studiu, conferin e
• particip la cursuri de limbi str ine
pentru a comunica mai bine cu
partenerii
• propune s
efectueze activit i
suplimentare, ia noi ini iative
• ia ini iativa disemin rii rezultatelor
proiectului
• î i manifest dorin a s fie mai
implicat în activit i cross curriculare
• cre terea implic rii în a face schimb ri
de câte ori este nevoie
• este de acord cu autoevaluarea
• are sentimentul „coautorului/autorului”
de proiect
B5

C5

D5

COMPETEN E SOCIALE
(atitudini, conduite..)

COMPETEN E SOCIALE
(atitudini, conduite..)

IMPLICAREA ÎNTREGII COLI

EVALUAREA

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• implicarea directorului
• câ i profesori sunt implica i în mod
activ în proiect?
• sunt to i profesorii informa i?
• este implicat i personalul nedidactic? Cum?
• este abordat subiectul în consiliile
profesorale?
• sunt implica i p rin ii? Cum?

• este evaluat în mod regulat procesul
de cooperare?
• s-a convenit în mod clar asupra
unei proceduri de feedback?

s fie o bun gazd sau un bun oaspete
s fie capabil s lucreze în echip
s fie capabil s comunice bine
capacitatea de a- i face prieteni
s fie capabil s discute într-un mod
adecvat

VALORI
• solidaritate
• s aib deschidere pentru alte culturi

s fie o bun gazd sau un bun oaspete
s fie capabil s lucreze în echip
s fie capabil s comunice bine
capacitatea de a- i face prieteni
s fie capabil s discute într-un mod
adecvat
• schimb ri în relatiile dintre profesori,
copii i personalul ne-didactic
VALORI

I

• s aib deschidere pentru alte puncte
de vedere
• încredere mutual

• solidaritate
• s aib deschidere pentru alte culturi
• s aib deschidere pentru alte puncte
de vedere
• încredere mutual

A6

B6

C6

COMPETEN E TIC

COMPETEN E TIC

VIZIBILITATEA PROIECTULUI,
PRODUSE, REZULTATE

GENERALE
• o utilizare mai bun i mai rapid a
echipamentului TIC
• prezent ri mai bune realizate prin
documentare folosind pagini WEB
• informa ii mai bune, la nivel
interna ional i actualizate cu privire
la subiect
• produse WEB sau de prezentare de
bun calitate
• aprecierea utiliz rii TIC în cadrul
contextului european
• oportunit i
pentru
o
strategie
evolutiv i colaborativ

GENERALE
• o utilizare mai bun i mai rapid a
echipamentului TIC
• lec ii mai bune realizate prin
documentare folosind pagini WEB
• informa ii mai bune, la nivel
international i actualizate cu privire
la subiect
• produse WEB sau de prezentare de
bun calitate
• aprecierea utiliz rii TIC în cadrul
contextului european
• oportunit i
pentru
o
strategie
evolutiv i colaborativ

ATITUDINE
• mai mult încredere în folosirea noii
tehnologii pentru contacte, prezentare
sau cercetare

ATITUDINE
• mai mult încredere în folosirea noii
tehnologii la clas

VALORI
• mai mult deschidere pentru folosirea
noilor tehnologii
• dorin a de a împ rt i cuno tin e i
competen e
A7

• prospecte, foi volante, publica ii
regulate, expozi ii
• folosirea diferit a resurselor colii:
TIC, cabinete de limbi str ine,
bibliotec
• form ri specifice ale profesorilor i
altor membrii ai echipei colii
• un stand european în holul colii sau
n bibliotec
• produsele copiilor realizate în cadrul
proiectului
sunt
afi ate
sau
disponibile
• accesibilitatea tehnicii de calcul,
schimb ri
în
infrastructur ,
echipament
• dezvoltarea
paginii
WEB
a
proiectului/ discu ii, forum etc.

VALORI
• mai mult deschidere pentru folosirea
noilor tehnologii

B7

C7

COMPETEN E MANAGERIALE

COMPETEN E MANAGERIALE

COMPETEN E MANAGERIALE

• asumarea responsabilit ii

• asumarea responsabilit ii

• asumarea responsabilit ii

• delegarea sarcinilor c tre al i elevi
• motivarea altora
• rezolvare de probleme
• luarea deciziilor
• managementul timpului
• managementul financiar
• rela ii cu publicul
• competen e de negociere
• competen e de colaborare
A8

• delegarea sarcinilor c tre al ii
• motivarea altora
• rezolvare de probleme
• luarea deciziilor
• managementul timpului
• managementul financiar
• rela ii cu publicul
• competen e de negociere
• competen e de colaborare
B8

• delegarea sarcinilor c tre al ii
• motivarea altora
• rezolvare de probleme
• luarea deciziilor
• managementul timpului
• managementul financiar
• rela ii cu publicul
• competen e de negociere
• competen e de colaborare
C8

CET

CET

CET

ENIE EUROPEAN

• cuno tin e
i experien
privind
structurile democratice
i luarea
deciziilor la nivel local, na ional i
european
• sentimentul
apartenen ei
la
comunitatea local , na ional
i
european
• con tientizarea propriei identit i în
context local, na ional sau european
ATITUDINE
• s fie un cet ean mai activ
VALORI
• con tientizarea
omului
A9

valorilor

ENIE EUROPEAN

ENIE EUROPEAN

• cuno tin e
i experien
privind
structurile democratice
i luarea
deciziilor la nivel local, na ional i
european
• sentimentul
apartenen ei
la
comunitatea local , na ional
i
european
• con tientizarea propriei identit i în
context local, na ional sau european
• aplicarea valorilor drepturilor omului
• acordarea unei aten ii sporite în timpul
orelor aspectelor cet eniei active,
accentuarea acestor aspecte în
con inutul subiectului discutat

• acordarea unei aten ii sporite
aspectelor unei cet enii active
• existen a în planul activit ilor extracurriculare a unor activit i privind
cet enia european

B9

C9

drepturilor

ANSE EGALE
• în elegerea proceselor ce duc la
prejudicii, discriminare i rasism
• competen e
privind
combaterea
exclusivismului i discrrimin rii
• dezvoltarea experien elor interculturale

ANSE EGALE
• în elegerea proceselor ce duc la
prejudicii, discriminare i rasism
• competen e
privind
combaterea
exclusivismului i discrrimin rii
• dezvoltarea experien elor interculturale

ANSE EGALE
• acordarea unei aten ii sporite
aspectelor privind ansele egale i
discrimin rii
• existen a în planul de activitate a
unor activit i extra-curriculare
privind ansele egale

ATITUDINE
• s
observe/recep ioneze
u or
discrimin rile
• atitudine împotriva discrimin rii i
prejudiciilor
VALORI
• drepturi i anse egale

• acordarea
unei
aten ii
sporite
aspectelor privind anse egale în
timpul orelor, accentuarea acestor
aspecte în subiectul abordat

LISTA INSTRUMENTELOR
Multe instrumente sunt accesibile profesorilor care doresc s evalueze activit i selectate.
Câteva instrumente sunt bine cunoscute i folosite în mod frecvent. Nu putem analiza în orice detaliu toate instrumentele
Ce?
Cine?
Avantaje
Riscuri i limite
Recomand ri

Ce?
Cine?
Avantaje
Riscuri i limite
Recomand ri

Ce?
Cine?
Avantaje

1. Chestionare
• O list cu întreb ri cerând fapte i p reri
• Exist diferite tipuri de chestionare: întreb ri deschise, întreb ri închise, selectare/marcare, cu scale de la 1 la 5...
• Profesori, coordonatorul de proiect, persoane îns rcinate cu evaluarea
• Date cuantificabile, u or de folosit ca instrumente comune, exist exemple
• Prea multe întreb ri, consum mare de timp, dificult i în formularea întreb rilor, absen a oportunit ilor pentru
întreb ri adi ionale
• Grup int : elevi, profesori, p rin i
• Recomand ri: li se poate cere elevilor s prelucreze rezultatele, limita i întreb rile la aspecte pe care dori i s le
îmbun t i i ( nu întreba i cât de bun a fost proiectul)
2. Interviuri
• Pune i întreb ri uneia sau mai multor persoane. Acest instrument este folosit adesea complementar unui chestionar.
• Interviul poate fi structurat sau nestructurat
• Profesori, formatori, responsabili cu evaluarea
• D posibilitatea p trunderii în proiect i proces
• Este un instrument util pentru a evalua opinii, comportament, valori, sentimente
• Un interviu nu trebuie s fie o discu ie în care intervievatul se ap r
• Grup int : elevi, profesori, p rin i
• Intervievatorul trebuie s adopte o tehnic potrivit , astfel încât intervievatul s fie relaxat
• Elevii/profesorii pot fi intervieva i de persoane neimplicate direct în proiect ca de exemplu formatori sau stagiari
3. Observa/ie
• Observa ia comportamentului i activit ilor elevilor (grupului de elevi) în timpul unor munci legate de proiect
• Profesori, formatori, persoane responsabile cu evaluarea
• U or de f cut (nu necesit activit i preliminare)

Riscuri i limite
Recomand ri

Ce?

Cine?
Avantaje
Riscuri i limite
Recomand ri

Ce?
Cine?
Avantaje
Riscuri i limite
Recomand ri

• Tendin a observatorului de a interveni în timpul activit ilor pentru a corecta comportamente
• Grup int : elevii , în mod special în timpul activit ilor în echip ; alege i activit ile ce trebuie observate i
concentra i-v asupra aspectelor selectate
• Nota i observa iile f cute, chiar în timpul procesului sau imediat dup aceea, folosind un formular special conceput
care s con in diferite criterii
• Spune i elevilor ce a i observat
4. M'surarea nivelului de participare
• O cuantificare a particip rii la activit i i/sau a resurselor folosite în leg tur cu proiectul. De exemplu: o
cuantificare a timpului (la ore, în activit i suplimentare, munc individual acas ....) dedicat proiectului.
• În ce m sur (cuantificabil ) au fost folosite echipamentele i resursele institu iei (calculatoare, c r i, accesul la
Internet..)
• Bibliotecarul, responsabilul cu sistemul de calculatoare, personalul administrativ, responsabilii cu evaluarea
• Este un instrument suplimentar de evaluare
• Nu trebuie s fie unicul instrument de evaluare folosit
• Grup int : elevi, profesori
• Selecta i cu aten ie ce anume dori i s observa i (de c te ori au accesat elevii Internet-ul, cîte e-mail-uri au fost
trimise partenerilor...)
• Nu analiza i dumneavoastr rezultatele
5. Analiza documentelor
• Rezultatele activit ii elevilor în cadrul proiectului, documente scrise (individuale sau în echip ), pagini de Internet,
prezent ri video etc...
• Profesori, elevi
• Cre terea valorii muncii în cadrul proiectului dac elevii sunt evalua i i nota i
• Pot participa to i profesorii i elevii din colile partenere
• Consum de timp
• Grup int : profesori i elevi
• Trebuie definite dinainte criterii stricte pentru elevi i profesori
• Analiza documentelor poate fi de asemenea legat de descrierea proiectului i de orice fel de materiale realizate de
profesori sau de scoal în general, materiale care s pun în eviden politica colii privind dimensiunea
interna ional a educa iei

Ce?
Cine?
Avantaje
Riscuri i limite
Recomand ri

Ce?
Cine?
Avantaje
Riscuri i limite
Recomand ri

Ce?
Cine?
Avantaje
Riscuri i limite
Recomand ri

6. Discu/ii de grup cu elevii
• Schimb de p reri în grupuri mici sau mari (minim 4 elevi-maxim o clas ) cu privire la orice aspect legat de proiect
• elevi, profesori, echipa managerial
• Rezultatele sunt u or de prelucrat
• Este un mijloc bun de a cunoa te diverse p reri
• Moderatorul are tendin a s apere proiectul i nu este deschis criticii
• Grup int : elevii
• Începe i cu completarea unui scurt chestionar privind aspecte selectate pentru discu ie
• Cere i sugestii de imbun t ire
• Cere i dovezi i argumente
• Trata i elevii ca parteneri egali
7. Discu/ii de grup cu profesorii
• Schimb regulat de p reri i experien
• Profesori, echipa managerial
• Pot ajuta la rezolvarea de probleme
• Pot ajuta la îmbun t irea proiectului
• Necesit timp
• Grup int : profesori, echipa managerial
• Stabilirea unei ordini de zi precise
• Încadrare cât mai bun în timp
• Stabilirea punctelor/aspectelor ce trebuie ameliorate
8. Rapoarte ale celor care înva/'
• Elevii scriu un raport despre ce au înv at privind competen e, atitudini (con tiin , cuno tin e...)
• Profesorii vor citi i vor comenta
• Cel mai bun mod de a reflecta asupra procesului de înv are
• Consum mult timp pentru procesare
• Dac elevii selecta i pentru scrierea raportului sunt foarte motiva i exist riscul s fie prea pozitivi privind proiectul
• Grup int :elevi nu foarte tineri

• Alege i câ iva elevi
• Instrui i elevii în a a fel încât s fie capabili s redacteze un raport bine structurat (puncte slabe, puncte tari, puncte
ce trebuie ameliorate...)
• Raportul poate fi folosit pentru a verifica competen ele elevilor de redactare a rapoartelor i de analiz a unor
procese
Ce?

Cine?
Avantaje
Riscuri i limite

Recomand ri

Ce?
Cine?
Avantaje

Riscuri i limite

9. Joc de rol
• Simularea unei situa ii
• De exemplu, proiectul este subiectul unei dezbateri publice. Elevii sunt invita i s joace diferite roluri. Va exista o
acuzare i o ap rare. Se va constitui i un juriu. Participan ii vor trebui s simuleze un rol i s prezinte argumente în
favoarea acuz rii sau ap r rii proiectului. În final juriul va da verdictul.
• Profesori care distribuie rolurile, evaluatori, manageri
• Evaluarea devine stimulativ i amuzant
• Este necesar timp
• Dificil dac elevii nu sunt obi nui i cu jocul de rol
• Polarizare , crispare privind dou puncte de vedere opuse (dac jocul de rol este procesul în tribunal)
• Grup int : elevii
• Descrierea cu aten ie a rolurilor
• Acordarea timpului sufucient pentru preg tirea simul rii
• Desemnarea elevilor care s observe jocul de rol i s - i noteze ce observ
• Evaluarea jocului de rol atât din punctul de vedere al presta iei cât i al con inutului
• Instruc iuni clare cu privire la ce trebuie discutat astfel ca dezbaterea s se refere la puncte importante din proiect, nu
la cele marginale
10. Prezentare în fa/a unei audien/e
• Raport verbal privitor la proiect (posibil cu vizualizarea produselor proiectului)
• Elevi, profesori, p rin i , al i elevi (care pot reprezenta publicul)
• Poate fi f cut în clas sau în timpul edin elor cu p rin ii
• Permit diseminarea proiectului
• Evaluarea poate fi amuzant
• Faciliteaz dezvoltarea sentimentului de coautor/autor al proiectului
• Necesit timp pentru organizare

Recomand ri

Ce?
Cine?
Avantaje
Riscuri i limite
Recomand ri

Ce?

Cine?
Avantaje
Riscuri i limite
Recomand ri

Ce?

Cine?
Avantaje

• Grup int : elevii
• L sa i elevii s organizeze o întâlnire cu p rin ii, în timpul c reia s - i prezinte produsele în grup sau în mod
individual
• Încerca i s implica i p rin ii prin Internet sau video
11. Jurnale
• Scrierea cu regularitate a experien elor, sentimentelor, p rerilor, gândurilor, schimburilor cu un ‘prieten critic’
(metoda ac iune-cercetare)
• Profesori, eventual elevi
• Permite s reflectezi periodic i s fi foarte flexibil i deschis
• Necesit disciplin
• Grup int : nu exist un grup int particular
• Desemneaz un ‘prieten critic’ care s comenteze remarcile privind evaluarea
12. Metoda Delphi
• Oamenii sunt invita i s prezinte ce calit i, tr s turi i caracteristici tipice cred c are proiectul. Declara iile scrise
sunt apoi schimbate între participan i astfel încât fiecare dintre ei poate sus ine sau nega ceea ce s-a scris pân
atunci. În acest mod se pot colecta p reri i în acela i timp se poate vedea câte persoane sunt de acord sau nu cu
p rerile scrise.
• Evaluatori, manageri
• Este o metod productiv deoarece putem ob ine declara ii foarte variate; în acela i timp este edificatoare deoarece
sunt puse în eviden p reri diferite i ecoul pe care îl are fiecare dintre ele
• Rezultatele ob inute pot fi diferite de ceea ce se dorea. Este o procedur deschis care poate pune în eviden surprize
• Grup int : nu exist un grup int particular. Pot fi implica i to i participan ii la proiect
• Stimula i participan ii astfel încât ei s vin cu idei nu numai s critice
13. Evaluare dezbatere/contradictorie
• Proiectul face obiectul unei dezbateri publice. Exist acuzatori i ap r tori. Se constituie de asemenea un juriu.
Participan ii trebuie s simuleze rolul lor i s prezinte argumente pentru atacul sau ap rarea proiectului.
• La sfâr it juriul d verdictul.
• Coordonatorii, echipa managerial , profesorii, responsabilii cu evaluarea
• Exerci iu foarte stimulativ, care face evaluarea vivant

Riscuri i limite
Recomand ri

Ce?

Cine?
Avantaje
Riscuri i limite

Recomand ri

Ce?

Cine?
Avantaje
Riscuri i limite
Recomand ri

• Bi-polarizarea, fixarea pe dou puncte de vedere opuse
• Grup int : nu exist un grup int particular. pot participa to i cei implica i în proiect
• Indica i clar înc de la început aspectele care trebuie dezb tute astfel ca dezbaterea s se refere la puncte importante
din proiect, nu la cele marginale.
14. Criticism literar
• Evaluarea unui expert extern. Evaluatorul, ca o persoan neimplicat direct în proiect, poate veni cu o nou
perspectiv din care s judece cursul evenimentelor. Evaluatorul este asemeni unui critic de art privind o oper de
art .
• Nu exist criterii de evaluare prestabilite.
• Acest procedur se poate ad uga altor metode de evaluare.
• Un evaluator extern
• Stimulativ , deschis , deschizând noi perspective, permi ând confrunt ri
• Negarea obiectivelor proiectului
• Subiectivitate excesiv
• Riscul de a nu fi convins c evaluatorul ales reprezint unanimitatea.
• Alege i un critic care este bine acceptat de to i cei implica i în proiect, astfel p rerile acestuia vor fi acceptate de
participan ii la proiect
15. Dezvoltare de scenariu
• Confruntând oamenii cu o serie de scenarii ei î i vor prezenta ra ionamentele cu privire la posibilele dezvolt ri
viitoare. F când acest lucru ei vor evalua în mod implicit evenimentele trecute i în acela i timp vor translata
evaluarea în alegeri pentru viitor. Prin discutarea de scenarii, atmosfera este mai degrab optimist i productiv
decât critic i privind spre trecut.
• Evaluatori/manageri
• Productiv , constructiv , amuzant , stabilind direc ia alegerilor viitoare
• Prin prezentarea de scenarii punem responden ii pe o anumit pist . În acest mod scenariul poate fi manipulativ.
• Încerca i s oferi i un larg evantai de scenarii care s difere în modul de tratare al chestiunilor importante, astfel încât
participan ii s nu fie limita i în alegerea lor pentru viitor, ci numai stimula i s gândeasc creativ

INSTRUMENTE MODEL PENTRU O EVALUARE COMUN)

A1 COMPETEN E ALE ELEVILOR LA DIFERITE DISCIPLINE

Ce?
Evaluarea efectelor proiectului asupra competen elor legate de subiectul abordat.
INDICATORI ai efectelor
Referitor la o disciplin sau cross curricular
Cuno tin e
• cuno tin e mai bune legate de tematica implicat
• o mai bun perspicacitate în aplica iile practice privind subiectul
• o întelegere crescut a contextului european privind subiectul tratat
Atitudine
• copilul/elevul are ini iativa de a cuno te mai mult privind subiectul implicat
• copilul/elevul pune mai multe întreb ri în timpul orelor
• copilul/elevul este mai activ, arat mai mult motivare
Valori
• copilul/elevul este mai orientat spre studiu
SUGESTII PENTRU EVALUARE
• Chestionar pentru evaluarea elementelor europene ale proiectului i a modului de
abordare.
• Analiza documentelor pentru evaluarea elementelor europene ale produselor.
• Observa ia pentru a evalua schimb rile de atitudini.
• Teste scrise privitoare la subiectele abordate în cadrul proiectului pentru a evalua
cuno tin ele acumulate în timpul derul rii proiectului.

I Chestionar
1. Ce discipline/materii sunt implicate în proiect?.................................................
............................................................................................................................
2. Cât timp a fost dedicat proiectului în timpul lec iilor obi nuite ?......................
............................................................................................................................
3. Acest timp a fost folosit pentru predarea la clas sau pentru lucru în echip ?...
............................................................................................................................
4. Proiectul acoper activitatea obi nuit la clas prev zut în program ? Da i
câteva exemple:..................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
5. Pute i men iona 5 exemple care s eviden ieze c colile partenere au ob inut
rezultate diferite de ale dumneavoastr ? Men iona i 5 similitudini...................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
6. Crede i c a i înv at mai mult datorit abord rii proiectului european?...........
Explica i..............................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
7. Crede i c implicarea în proiect va oferit exemple practice menite s
contribuie la o mai bun în elegere a subiectului abordat? Explica i.................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
8. Considera i c în timp proiectul a evoluat, v place mai mult acum? Da/Nu.
De ce?.................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
9. V-a dat profesorul vreo not pentru munca dumneavoastr ?.............................

II Analiza documentelor
Pot fi analizate mai multe documente:
- documentele finale ale copiilor
- orice produs realizat de copii
- prezentarea f cut altor copii/p rin i
Sugestii privind un posibil instrument de analiz a documentelor realizate de elevi
pentru a pune în eviden ‘dimensiunea european ’ , instrument care con ine câteva
întreb ri cheie:
• Exist valoare ad ugat în document ?
• Documentul este de calitate mai bun decât un document asem n tor realizat
de o grup de elevi neimplicat în proiect?
• Documentul are o calitate mai bun comparativ cu alte produse realizate la
începutul proiectului?
• Au folosit copiii/elevii documente, date realizate sau culese de parteneri?
Cum: par ial, preluate în totalitate i f r adaptare, adaptate mediului
propriu..?
• Exist în document elemente comparative?
• Copiii/elevii au g sit asem n ri cu datele culese în rile partenere?
• Copiii/elevii au g sit diferen e între datele culese în rile partenere?
• Exist produse (rezultate) ale unei munci în colaborare?
• Au ob inut copiii/elevii un "r spuns european", la o întrebare sau o "solu ie
european " la o problem ?
III Observa/ia
Obseva ia este unul dintre cele mai bune instrumente pentru evaluarea schimb rilor
în atitudine. La început este mai bine ca evaluarea s fie orientat pe grup i nu pe
indivizi.
Ca instrument de evaluare poate fi folosit observa ia f cut de profesori , stagiari,
formatori, colegi (elevi), persoane din exterior. Indicatorii au fost men iona i
anterior.
Nu trebuie evaluate numai efectele imediate ci i cele de lung durat .
IV TESTE SCRISE LA DISCIPLINELE IMPLICATE
Profesorii pot evalua cuno tin ele acumulate în timpul proiectului pe baza testelor.

A5 COMPETEN E SOCIALE ALE ELEVILOR
Ce?
Evaluarea efectelor proiectului asupra competen elor sociale ale elevilor.
INDICATORI ai efectelor
Conduit /atitudini
El/ea este un/o bun/bun gazd ?
El/ea este capabil/capabil s lucreze în echip ?
El/ea este capabil/capabil s comunice bine?
El/ea este capabil/capabil s discute într-un mod adecvat?
Valori
El/ea d dovad de solidaritate?
El/ea are disponibilitate pentru în elegerea altor culturi?
El/ea accept alte puncte de vedere?
Exist dovezi ale încrederii mutuale?
SUGESTII PENTRU EVALUARE
• S se foloseasc observa ia pentru a evalua competen ele de lucru în echip
conduit social .
• S se redacteze un jurnal pentru evaluarea aspectului social al proiectului

i

I Observa/ia
Pe parcursul derul rii proiectului, profesorii, stagiarii i elevii pot observa al i elevi.
Încerca i s alege i pentru observa ie activit i de scurt durat care se realizeaz
prin munca colaborativ a elevilor.
Pune i accentul pe competen e de lucru în echip dac este vorba de grupuri
na ionale i pe competen e de lucru în echip i/sau competen e sociale dac este
vorba de grupuri interna ionale.
Întreb ri cheie pentru observa ie:
• Au luat parte to i elevii la activit i?
• Elevii au lucrat în mod individual sau împreun cu al ii?
• Grupul a folosit competen ele i abilit ile tuturor participan ilor?
• A ajuns grupul în mod spontan la o distribu ie clar i eficient a sarcinilor?
În cazul unui schimb interna ional (mobilitate real a elevilor)
• În cadrul grupului s-a realizat o bun integrare a na ionalit ilor?
• Au avut grij elevii de oaspe ii lor? Cum s-a observat aceasta?
• Au comunicat to i cu elevii de alte na ionalit i?
• Contactul a fost prietenos?
II Jurnal colectiv, crearea unui jurnal de bord social
Când ? Colectarea datelor în timpul derul rii proiectului i evaluarea la sfâr it.
Cine ? Elevii i profesorii.
Cum ? Grupuri mici de 3-4 elevi scriu un jurnal privind zilele sau perioadele
semnificative în derularea proiectului. Se acord aten ie activit ilor de grup,
conduitei sociale, comunic rii...
În cazul unui schimb interna ional de elevi ( mobilitate real a elevilor) se poate
redacta un jurnal de bord social pentru s pt mâna respectiv de proiect, acordânduse aten ie lucrului în echip , activit ilor desf urate cu familiile gazde, comunic rii
i contactelor din timpul liber.
Pentru scrierea jurnalului trebuie realizat un instructaj ini ial potrivit vârstei
elevilor.

Riscuri
Elevii vor avea tendin a s scrie ceea ce profesorii vor s citeasc
Trebuie specificat clar c acest jurnal nu va fi folosit pentru alte tipuri de
evaluare (gramatic , talent literar, etc.)
© MICE project

A8 CET

ENIE EUROPEAN

CE ?
Evaluarea efectelor produse de proiectul european asupra elevilor privind
con tientizarea cet eniei europene
INDICATORI ai efectelor
Copiii/elevii
• au cuno tin e i experien privind structurile democratice i luarea deciziilor la
nivel local, na ional i european
• au sentimentul apartenen ei la comunitatea local , na ional i european
• sunt con tien i de propria identitate în context local, na ional sau european
• sunt cet eni mai activi
• sunt con tien i de valorile drepturilor omului
SUGESTII PENTRU EVALUARE
Chestionar pentru elevii din înv mântul gimnazial
Discu ie de grup pentru elevii din licee
Observarea jocului de rol pentru a evalua deschiderea/toleran a

I Chestionar privind con0tientizarea cet'/eniei europene (înv'/'mânt
gimnazial)
1. Cuno ti pe cineva care tr ie te într-o alt ar european ?

DA/NU

2. Cum se nume te i în ce ar locuie te?
3. Este interesat/interesat de sport / televiziune / lectur / cinema / jocuri pe
calculator /mod /muzic ? (sublinia i aspectele alese)
4. Locuie te în ora mare/ ora mic / sat ? (sublinia i aspectele alese)
5. Locuie te într-o cas / un apartament /

/ ? (sublinia i aspectele alese)

6. Ce tii despre coala în care înva ? ( gânde te-te la perioada din zi când înva ,
vacan e, obiecte de studiu, timp de joac , etc.)

7. Ce tii despre regiunea în care tr ie te ? (gânde te-te la ce se produce în regiunea
respectiv , echipe de footbal, personalit i, clim , monumente, limb vorbit )

8. Ce tii despre obiceiurile din zon ? (gânde te-te la mâncare, muzic , dans,
meserii)

9. Cum comunici cu prietenul t u/ prietena ta? (gânde te-te la e-mail, scrisori,
fotografi, casete video, etc.)
10.Po i s scri mai jos dou lucruri care sunt asem n toare i dou lucruri care
difer în modul vostru de via ?

II Discu/ie de grup
Cultur / identitate
• Încerca i s g si i 5 aspecte prin care diferi i de oamenii din alte ri
europene.
• Încerca i s g si i 5 aspecte prin care elevii din colile partenere difer de
oamenii din alte ri europene.
• Încerca i s g si i 5 similitudini între voi i partenerii de proiect.
• P rearea dumneavoastr cu privire la cele discutate s-a schimbat pe parcursul
derul rii proiectului?
Democra ie/ cet enie activ
• În ce mod colabora i la luarea deciziilor în comunitatea local (ce domenii,
cum)?
• Crede i c în aceast direc ie rolul elevilor din alte ri este mai important?
Da i 3 exemple.
• Ce exemple din alte ri v-ar place s fie aplicate în ara dumneavoastr ?
• Datorit proiectului sti i mai multe lucruri despre structurile democratice?
• Datorit proiectului v sim i i mai implicat în ceea ce se întâmpl în
comunitatea local ?
• V-a i planificat ca pe viitor s fi i mai implicat în luarea deciziilor în
comunitatea local ?
Structuri participative în coal
• Compara i structurile participative i rela ia profesor –elev din coala
dumneavoastr i din colile partenere.
• Cât de implicat sim i i c sunte i în bunul mers al colii dumneavoastr ,
comparativ cu partenerii dumneavoastr ?
Întreb rile de mai sus sunt numai exemple i trebuiesc reformulate în corela ie
cu vârsta grupului de elevi. Elevii ar trebui s primeasc întreb rile înaintea
discu iei i s fie ruga i s fac comentarii în scris pentru discu ii (pot fi folosite
ca dovezi). Ar trebui s se întocmeasc proces verbal.

DISCU IE DE GRUP CU ELEVII
CET

ENIE EUROPEAN
Completare

Agenda
Profesor

eventual
(mai târziu)

Elevi
Pre edinte
A

Diserta ie
+
întreb ri pe
teme diverse

Raportor
Pre edinte
B
Raportor
Pre edinte
C
Raportor

Concluzii

Discu ii
P
L
E
N
A
R
E

Concluzii
F
I
N
A
L
E

C
H
E
S
T
I
O
N
A
R

III Observarea elevilor în timpul simul'rii/ jocului de rol
Cine ? Profesorii observ elevii în timpul preg tirii, presta iei i discu iilor privind jocul de rol. Jocul de rol ar trebui s
implice elevii în sus inerea unor puncte de vedere diferite de propriile lor puncte de vedere.
Când ? La începutul i sfâr itul proiectului.
Exist mai multe forme de jocuri de rol. De exemplu jocuri de rol despre situa ii multi sau interculturale, ‘pe scaunul
electric’, dileme, dezbateri, procese. Exist multe materiale interculturale care pot fi folosite în acest scop.
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B1 COMPETEN E ALE PROFESORILOR PRIVIND DISCIPLINELE
CE ?
Evaluarea efectelor produse de proiect asupra competen elor privind disciplinele de
studiu.
INDICATORI ai efectelor
•
•
•
•
•

Consulta ia cu profesorii parteneri privind subiectul tratat.
Compara ie între abord rile, metodele folosite/alese de profesorii parteneri.
Integrarea materialelor ob inute de la partenerii de proiect în lec ii.
Schimbul de materiale pedagogice.
Abilitatea de a amplasa subiectul tratat într-un context european.

SUGESTII PENTRU EVALUARE
• Chestionare pentru profesori
• Interviu luat profesorilor de coordonatorul de proiect sau de colegi
• Discu ie de grup cu profesorii implica i în proiect i cu coordonatorul de proiect
sau directorul.

© MICE project

I Chestionar de folosit pentru profesori în cazul interviurilor sau discu/iilor de
grup
1. Ce discipline/materii sunt implicate în proiect?.................................................
............................................................................................................................
2. Acelea i discipline sunt implicate i în activitatea de proiect a colilor
partenere ?...........................................................................................................
............................................................................................................................
3. Cât timp a fost dedicat proiectului în timpul lec iilor obi nuite ?......................
...........................................................................................................................
4. Acest timp a fost folosit pentru predarea la clas sau pentru lucru în echip ?...
............................................................................................................................
5. Proiectul acoper activitatea obi nuit la clas prev zut în program ? Da i
câteva exemple:..................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
6. Au existat consulta ii interdisciplinare i cooperare cross curricular între
profesori?............................................................................................................
............................................................................................................................
7. Pute i folosii la lec iile dumneavoastr materiale didactice ob inute de la
partenerii dumneavoastr ?.................................................................................
V rug m da i câteva exemple...........................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
8. În ce m sur a i reu it s da i o dimensiune european disciplinei pe care o
preda i ?..............................................................................................................
............................................................................................................................
9. A i evaluat munca depus de elevi în cadrul proiectului ? În ce mod ?.............
............................................................................................................................
10.Abordarea cross curricular din colile partenere a fost la fel ca cea din coala
dumneavoastr ?..................................................................................................
V rug m s nota i orice asem n ri i deosebiri. Ce a i înv at de la partenerii
dumneavoastr ?.................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

B3 PREDARE BAZAT PE ACTIVITATEA DIN PROIECT
CE ?
Evaluarea efectelor proiectului asupra competen elor de predare.
INDICATORI ai efectelor
Proiectele europene pot oferii oportunitatea dezvolt rii de
procesul de predare-înv are, adic :
•
•
•
•
•
•

noi tehnologii în

folosirea în grad ridicat a metodelor active de predare-înv are
adoptarea unor noi abord ri pedagogice preluate de la parteneri
contacte cu lumea din afara colii
compararea metodelor de predare i abord rilor cu colegii din colile partenere
folosirea mai frecvent a noilor metode de prezentare
folosirea noilor tehnologii

SUGESTII PENTRU EVALUARE
• Observa ia în timpul unor lec ii prin vizitarea profesorilor din colile partenere în
timpul unor întâlniri de proiect sau schimburi de profesori sau prin interasisten
la ore.
• Observa ia indirect , adic discu ii de grup cu partenerii, în întâlniri na ionale
sau transna ionale
• Folosirea de comun acord a unor proceduri pentru evaluarea competen elor de
predare: chestionare f r sau cu interviu, urmate de analiza documentelor,
diseminare.

I Fi0' de observa/ie pentru activitatea la proiect
1. Exist dovezi ale unei planific ri clare ?
2. Ce materiale ale proiectului au fost folosite în timpul lec iei?
• Scrise/tip rite sau scrise manual
• Bazate pe TIC
• Auditive
• Orale
• Altele....v rug m specifica i
3. Ce metodologii s-au observat? V rog descrie i.................
4. Descrie i interac iunea profesor –elev
5. Exist dovada unei abord ri cross curriculare?
6. Ce dovezi au existat privind influen a proiectului în procesul normal de predareînv are?
Pute i s analiza i:
• jurnalele elevilor/jurnalul de bord
• discu ii de grup
• rapoartele celor care înva
• portofoliile
• rela iile profesori-elevi
• cererile de formare continu a profesorilor privind activit i la nivel european

III Discu/ii de grup
În cursul acestor întâlniri se pot:
• analiza metode
• discuta rezultatele evalu rii metodelor folosite
• prezenta, examina , selecta noi metodologii
• redefini procesul de evaluare
Întâniri (la nivel na ional)
Domeniile abordate pot include:
• cooperare/abordare cross curricular
• spirit de echip
• noi metodologii-discutate i aprobate pentru a fi folosite într-un proiect
european
Întâlniri (la nivel transna ional)
• compararea diferitelor posibile metode de predare legate de proiect
• acord posibil cu privire la o metodologie comun pentru un aspect particular
al proiectului
• analiza datelor culese pentru evaluare; acord cu privire la modul de difuzare/
diseminare a rezultatelor
• redefinirea procesului de evaluare pentru urm toarea etap a proiectului, sau
pentru un nou proiect
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B4 MOTIVA IA PROFESORILOR

CE ?
Evaluarea efectelor produse de proiect asupra motiva iei profesorilor.
INDICATORI ai efectelor
Profesorul:
• aplic mai des pentru cursuri de formari, vizite de studiu, conferin e
• particip la cursuri de limbi str ine pentru a comunica mai bine cu partenerii
• propune s efectueze activit i suplimentare, ia noi ini iative
• ia ini iativa disemin rii rezultatelor proiectului
• î i manifest dorin a s fie mai implicat în activit i cross curriculare
• se implic mai mult în a face schimb ri de câte ori este nevoie
• este de acord cu autoevaluarea
• are sentimentul „coautorului/autorului” de proiect
SUGESTII PENTRU EVALUARE
Întreb ri puse folosind chestionare , interviuri sau discu ii de grup

Întreb'ri ce pot fi folosite într-un chestionar/interviu/discu/ie de grup
A) Termen scurt:
V face pl cere munca la proiect?
V sim i i mai implicat în activit ile colii? Explica i.
V ve i încuraja colegii s participe la proiecte europene în viitorul apropiat?
Sunte i preg tit s v asuma i mai multe sau alte responsabilit i în cadrul
proiectului?
B) Termen lung:
A i:
• participat la cursuri de formare pe teme în conexiune cu proiectul?
............................................................................................................................
• luat parte la vizite de studiu/ întâlniri transna ionale?
............................................................................................................................
• participat/asistat la conferin e pe teme legate de proiect?
............................................................................................................................
• studiat o nou limb str in ?
............................................................................................................................
• încercat s v forma i noi deprinderi ? (TIC)
............................................................................................................................
• luat ini iative?
............................................................................................................................
• luat parte la munca cross curricular din coal ?
............................................................................................................................
• schimbat metodele dumneavoastr de predare?
............................................................................................................................
• sim it c sunte i mai obligat/ legat fa de coala dumneavoastr ?
............................................................................................................................
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B7 COMPETEN E MANAGERIALE ALE PROFESORILOR

CE ?
Evaluarea efectelor produse de proiect asupra competen elor manageriale ale
profesorilor
INDICATORI ai efectelor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

asumarea responsabilit ii
delegarea sarcinilor c tre al ii
motivarea altora
rezolvare de probleme
luarea deciziilor
managementul timpului
managementul financiar
rela ii cu publicul
competen e de negociere
competen e de colaborare

SUGESTII PENTRU EVALUARE
• Întreb ri pentru chestionare sau discu ii de grup atât la nivelul parteneriatului
cât i al colii. Posibilit i de inter-evaluare între parteneri.
Referire de asemenea la D2, D3, C5

I Întreb'ri pentru chestionar sau discu/ie de grup
Pot fi identificate câteva arii cheie privind competen ele manageriale ale
profesorilor ce trebuie evaluate în contextul unui proiect interna ional:
La nivelul parteneriatului La nivelul 0colii

1) Competen e de negociere
• a dat dovad profesorul de aceste competen e?
• în ce situa ii?
• cu cine ?
• cu ce rezultat?
2) Competen e de colaborare
• a dat dovad profesorul de aceste competen e?
• în ce situa ii?
• cu cine ?
• cu ce rezultat?
3) Asumarea responsabilit ii
• a dat dovad profesorul de aceste competen e?
• în ce situa ii?
• cu cine ?
• cu ce rezultat?
4) Delegarea de sarcini
• a dat dovad profesorul de aceste competen e?
• în ce situa ii?
• cu cine ?
• cu ce rezultat?
5) Motivarea altora
• a dat dovad profesorul de aceste competen e?
• în ce situa ii?
• cu cine ?
• cu ce rezultat?
Aspecte ce pot fi îmbun t ite în ariile cheie de mai sus:
• profesorii au întâmpinat dificult i în coordonarea proiectului?
• dac da, cum s-au rezolvat aceste dificult i?
Dovezile pot include:
• referiri la planul de munc al proiectului/buget/procese verbale ale
întâlnirilor/ strategia de diseminare.

C2 POLITICA COLII

CE ?
Evaluarea efectelor produse de proiectul european asupra politicii colii.
INDICATORI ai efectelor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Au loc întâlniri ale colectivului profesoral legate de proiect?
Exist un acord între diferitelor catedre implicate în proiect?
Consiliului de administra ie i directorul sunt implica i?
Consiliul de administra ie a aprobat proiectul?
Prevederea în planul de dezvoltare al colii a unor proiecte i activit i la nivel
european.
Facilitarea activi tilor extra- colare privind derularea proiectului.
Nominalizarea colii europene coordonatoare.
Existen a unui plan strategic pentru introducerea educa iei europene în coal .
Existen a unei liste cu activit i extra-curriculare posibile la diferite nivele de
vârst .
Dimensiunea european este reflectat în obiectivele generale ale colii.
Exist o strategie pentru a rezolva necesit ile de formare ale echipei colii.

SUGESTII PENTRU EVALUARE
• Întreb ri pentru lista de verificare sau pentru interviu.
• Întreb ri pentru discu ii de grup

I List' de verificare pentru director sau coordonatorul de proiect
9coala dispune de un document care s indice politica sa în materie de
interna ionalizare?
9coala dispune de un document care s indice politica sa privind proiectele
Comenius?
1. Planul politicii colii.
Cine a formulat documentul privind politica colii?
Cine a fost implicat în discu iile privind planul?
Cine a aprobat planul privind politica colii?
2. Obiective generale.
Planul Comenius face referiri la viziune/ planul de dezvoltare al colii?
Este reflectat dimensiunea european în obiectivele generale ale colii?
3. Proiectul Comenius a fost prezentat profesorilor? În ce mod? Diferitele catedre
au fost de acord cu proiectul?
4. Exist m suri concrete care s faciliteze proiectele europene?
• a fost acordat profesorilor timp suplimentar pentru a se ocupa de proiect?
• s-a stabilit în coal un coordonator de proiect?
• exist în coal o strategie privind detectarea nevoilor de formare ale
angaja ilor?
• activit ile europene figureaz în ordinea de zi a edin elor/consiliilor
profesorale?
II Întreb'ri pentru discu/ii de grup cu directorul 0i profesorii
• Proiectul Comenius este în concordan cu viziunea colii?
• Proiectul Comenius este un proiect singular sau este o parte a unei strategii
generale privind interna ionalizarea?
• Proiectul este integrat în activit ile obi nuite din coal ?
• Interna ionalizarea/globalizarea este luat în discu ie în activitatea de la clase?
• De ce este implicat aceast coal în interna ionalizare? Care sunt obiectivele?
• Exist dovezi privind politica colii privind interna ionalizarea ?
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C4 LEG TURA CU COMUNITATEA

CE ?
Evaluarea efectelor produse de proiect asupra leg turi colii cu comunitatea local
INDICATORI ai efectelor
•
•
•
•
•
•
•
•

contacte regulate cu media: ziare, televiziune local , radio...
contacte cu autorit ile locale
contacte cu companii locale (multina ionale)
contacte cu societatea local (cultur , sport)
diseminare în alte coli
dovezi ale folosirii expertizei locale
participarea la activit i organizate de comunitate
implicarea p rin ilor este adecvat

SUGESTII PENTRU EVALUARE
Discu ii de grup

I Discu/ii de grup
Întreb ri cheie:
1.
2.
3.
4.

În ce m sur ave i leg turi cu comunitatea local ?
Aceste leg turi sunt potrivite unor scopuri precise?
În ce m sur aceste leg turi ajut proiectul?
Exist vreo participare a unor reprezentan i ai comunit ii la activit i din
proiect?
5. Exist un sprijin direct sau indirect (material sau financiar) din partea acestei
rela ii cu exteriorul ?
6. A i reu it s intra i în leg tur cu to i partenerii externi posibili? Dac nu, de ce ?
7. S-a schimbat leg tura colii cu comunitatea local datorit proiectului? Cum?
Dovezi ale acestei leg turi
1.
2.
3.
4.

prezentarea materialelor care pun în eviden acest leg tur
articole în ziare
coneziuni între pagini WEB
activit i desf urate în colaborare

C5 IMPLICAREA ÎNTREGII COLI

CE ?
Evaluarea implic rii întregii coli în proiect:
-

implicare activ ?
con tientizare?
responsabilitate?
sprijin?

INDICATORI
•
•
•
•
•
•
•

Implicarea directorului.
Num rul profesorilor implica i activ.
Sunt profesorii informa i?
Implicarea personalului ne-didactic.
Implicarea p rin ilor. Cum?
Num rul studen ilor implica i.
Este proiectul pe ordinea de zi a unor consilii profesorale?

SUGESTII PENTRU EVALUARE
• Chestionare pentru profesori si/sau elevi.
• Discu ii de grup/ întâlniri ale echipei colii

I Chestionar pentru evaluarea implic'rii întregii 0coli
pentru profesori 0i elevi
1. Care este numele proiectului european în care este implicat coala?....................
......................................................................................................................................
2. Scrie celelalte ri implicate în proiect....................................................................
......................................................................................................................................
3. Cine este coordonatorul de proiect?........................................................................
......................................................................................................................................
4. Ai fost implicat în vreo etap a proiectului? Cum?.................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
5. Ai vrea s fi implicat într-un proiect european?......................................................
.......................................................................................................................................
6. Cum ai aflat despre acest proiect?
Întâlnire
Revista colii
De la al i elevi/profesori
Panou de afizare i publicitate
Altele (specifica i).........................................................................................
7. Care sunt avantajele pentru tine c ai fost implicat în proiect?...............................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
8. Care sunt avantajele pentru coal ?.........................................................................
.......................................................................................................................................
9. Ai avut contact personal cu cineva din colile partenere? Din ce ar ?...................
.......................................................................................................................................
10.Ce modalitate de comunicare ai folosit?..................................................................
.......................................................................................................................................

II Discu/ii de grup cu profesorii 0i personalul ne-didactic
Implicarea echipei manageriale.
• Echipa managerial faciliteaz sarcinile profesorilor implica i?
• Echipa managerial este implicat în dezvoltarea proiectului?
• Echipa managerial monitorizeaz integrarea progresiv a interna ionaliz rii în
politica colii?
• Echipa managerial faciliteaz rezolvarea dificult ilor care pot s apar ?
• Cum sunt toate acestea organizate în colile partenere?
Implicarea profesorilor.
• Ca un progres al proiectului, num rul de profesori implica i a crescut?
• Au avut loc ac iuni menite s creasc participarea membrilor echipei
manageriale sau ai echipei colii?
• Cum sunt toate acestea organizate în colile partenere?
Implicarea elevilor/ copiilor
• Câ i elevi sunt implica i direct în proiect?
• Au existat criterii pentru selectarea grupului int ? Mai sunte i de acord cu
aceast decizie?
• Profit i al i elevi de pe urma proiectului? În ce mod? Se poate îmbun t ii
aceasta?
• Cum sunt toate acestea organizate în colile partenere?
Implicarea p rin ilor
• În ce mod au fost implica i p rin ii?
• Sunt mul umi i de cooperare atât p rin ii cât i coala?
• Cum poate fi îmbun t it cooperarea dintre p rin i i coal ?
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CE ?

D3 COMUNICAREA ÎNTRE PARTENERII DE PROIECT

Evaluarea comunic rii între partenerii de proiect.
INDICATORI
• Partenerii s-au în eles cu privire la limba de lucru.
• Persoanele de contact i profesorii implica i în proiect din fiecare coal sunt
stabili i i cunoscu i de parteneri?
• Comunicarea i schimbul între coli se realizeaz în mod regulat?
• Întâlnirile de proiect între parteneri sunt bine preg tite i productive pentru
proiect?
• Exist o în elegere i un sistem de rota ie pentru locul întâlnirilor?
• Comunicarea i schimburile au loc la toate nivelele (elevi, profesori,
administra ie, directori..)?
SUGESTII PENTRU EVALUARE
• Chestionare privind metodele i frecven a comunic rii.
• Discu ii de grup privind efectivitatea comunic rii
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I CHESTIONAR
Cine completeaz acest formular? Nume .....................................................................
Rolul în proiect?............................................................................................................
1. Strategie
Ave i o strategie?
• limbi folosite în comunicare?
• în elegere cu privire la frecven a comunic rii?
• mijloace de comunicare?
• obiectivele comunic rii?
• climat potrivit pentru rezolvarea problemelor?
• strategie privind colectarea materialelor?(portofolii pentru elevi i profesori)
2. Dovezi
Exist :
•
•
•
•

un plan de activitate?
exemple de comunicare (între profesori/între elevi)?
rapoarte despre progresul proiectului?
un portofoliu con inând note privind comunicarea verbal
fax/scrisori/e-mail-uri legate de proiect?

(telefon)

i/sau

II Discu/ii de grup în timpul întâlnirilor dintre partenerii de proiect:
• Cunoa tem cu to ii persoanele de contact i pe cele responsabile cu activit ile
proiectului în colile partenere?
• Avem obiective clare pentru comunicare?
• Avem o planificare clar a timpului i termenelor limit pentru comunicare?
• Cunoa tem cu to ii destul de bine posibilit ile tehnice ale celorlal i?
• Ce a fost bine f cut? Ce poate fi îmbun t it? De ce?
• Ce a i dori s schimba i?

Ghid de evaluare
COMUNICAREA
Se evalueaza

Nu

Se comunica bine?

COMMUNICATION

Da

Nu se evalueaza

Cum ?
prin

Discutii de grup cu profesorii
(proces de evaluare cu scop de corectare)
STRATEGIA
Ave i o strategie?
limbi folosite în comunicare?
în elegere cu privire la frecven a comunic rii?
în elegere cu privire la a tept ri?
climat potrivit pentru discutarea problemelor?
strategie privind colectarea indicatorilor de
performanta? (portofolii pentru elevi i profesori)
Strategia trebuie stabilit de la început proiectului cu
scopul de a preîntâmpina orice problem i pentru a
clarifica procesul de rezolvare al oric rei probleme ce
ar putea s apar .

DOVEZI
Subiecte

COMUNICARE
cât de eficient este comunicarea noastr ?
ce v-ar place s schimba i?
cum/ când/ sarcini-ac iuni?

Pot conduce la modificarea / schimbarea strategiei

plan de activitate;
exemple
de
comunicare
(între
profesori/între elevi);
agenda
rapoarte
note privind comunicarea verbal
Materialele cu rol de indicatori pot fi culese pe tot
parcursul proiectului ( p strate în portifoliile
elevilor i profesorilor).

D5 EVALUAREA
CE ?
Evaluarea evalu rii activit ilor din proiect
INDICATORI
•
•
•
•

Evaluarea are loc în mod regulat.
S-a convenit în mod clar asupra unei proceduri de feedback.
Evaluarea este un obiectiv clar al agendei întâlnirilor dintre parteneri.
Obiectivele partenerilor privitoare la proiect sunt clar definite i exist o
în elegere cu privire la distribuirea sarcinilor privind evaluarea.
• Materialele pentru evaluare (chestionare, jurnale de bord, rapoarte ale
interviurilor sau discu iilor...) sunt disponibile.

‚Evaluarea’ parteneriatului nu ar trebui privit ca înc o sarcin suplimentar . Este
într-un anume fel rezultatul firesc al câmpurilor anterioare (D1-D4).
În timp ce celelalte câmpuri (A1-D4) sunt legate direct cu evaluarea, acest câmp ar
putea fi v zut ca un meta-nivel al evalu rii. Câmpurile (D1-D4) pot reprezenta liste
de verificare pentru D5 cu scopul de a culege dovezi pentru procesul general de
cooperare. Fiecare partener poate verifica în mod regulat, înainte sau în timpul
implement rii proiectului, dac punctele prezentate în câmpurile D1-D4 sunt
realizate i poate p stra o urm / dovad (Da/Nu) a progresului.
În cazul unui r spuns negativ, trebuie g sit o solu ie agreat de to i partenerii.
Dac nu este posibil s se îmbun t easc cooperarea , acest lucru ar trebui notat în
D5 pentru a înregistra i p stra ‚urma’ de progres.
I Portofoliu
Documenta ia referitoare la D1-D4 (plan de activitate, procese verbale ale
întâlnirilor, comunica ia prin e-mail...) ar trebui colectat într-un portofoliu care ar
putea reprezenta instrumentul pentru D5. Portofoliul ar putea fi folositor în diverse
moduri, de exemplu: diseminarea informa iilor între parteneri, diseminarea în alte
coli, la nivelul autorit ilor colare, la nivelul Agen iei Na ionale etc....
II Procedura de Feedback (reac/ie invers'/negativ')
Procedura de Feedback asigur ca dovezile pentru cooperarea în cadrul proiectului
(D1-D5 adic procesele verbale ale întâlnirilor de lucru transna ionale) s fie
diseminate între participan ii la PEE astfel ca fiecare s poat reac iona i contribui

la proces. Procedura de feedback poate include feedback extern ( autoritatea
colar , p rin i, comunitatea local , etc...). Procedura de feedback permite tuturor
participan ilor s asigure continuarea pa ilor f cu i la diferite nivele în cadrul PEE.
Agen ia Na ional ar trebui s fie interesat de portofoliul complet pentru a
p trunde în profunzimea PEE.
Acest portofoliu ar trebui s fie de asemenea de interes pentru autoritatea colar ,
pentru colile învecinate etc...
Portofoliul poate ajuta colile în preg tirea întâlnirilor iar procedura de feedback
poate promova diseminarea rezultatelor vizitelor i întâlnirilor.
Rezultate/consecin e interculturale:
Partenerii de proiect ar trebui s fie con tien i c multe dintre problemele ce ar
putea s apar sunt legate de interculturalitate i limb . De exemplu:
•
•
•
•

pute i fi dezam gi i de calitatea unor produse primite de la parteneri;
pute i avea puncte de vedere diferite privind aspectele financiare
planificarea nu este acceptat , respectat ...
...

Aspectele problematice trebuie discutate în mod deschis, într-o manier senzitiv .
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