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Rezumat executiv 
 

Acest document a fost întocmit pentru a defini și a descrie activitățile de formare 

prevăzute în proiectul Clean Air 2. Comunitatea pentru Învățarea Permanentă - 

CPIP din România coordonează activitatea de dezvoltare a Metodologiei de 

formare în contextul bazei pentru toate activitățile ulterioare realizate în proiect. 

Pe de altă parte, contribuția celorlalți parteneri este prevăzută în ceea ce privește 

responsabilitățile pentru conținutul și dezvoltarea națională. 

De ce? 

Metodologia de formare demonstrează baza pentru toate activitățile care sunt 

necesare proiectului CA 2. Activitățile de formare sunt elaborate pentru a asigura 

relevanța materialelor produse de consorțiul CA2 și se adaptează pe baza 

feedback-ului colectat de la publicul proiectului.  

 

Cinci produse atractive și complete sunt prevăzute în punerea în aplicare în 

proiectul Clean Air 2: 

 

1) Rezultat intelectual 1 – Plan de învățământ și metodologie de formare 

2) Rezultat intelectual 2 – Scenarii de jocuri 

3) Rezultat intelectual 3 – Scenarii și producția de filme 

4) Rezultat intelectual 4 - Joc + Mediu virtual mondial 

5) Rezultat intelectual 5 – Scenarii de lecție și testare pilot 
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Obiective de formare 
Obiectiv general: Proiectul Clean Air 2 își propune să dezvolte o Metodologie de 

formare îmbunătățită și material pentru predare-formare-învățare ca parte 

integrantă a Planului de învățământ actualizat.  

Acest obiectiv va fi realizat prin furnizarea de formare pentru profesori de la 

școlile primare și secundare în subiectul poluării aerului și echiparea lor cu 

materiale inovatoare pe care le vor folosi pentru a-i învăța pe elevii și studenții 

lor despre această problemă.  

Proiectul CA 2 este structurat în cinci faze principale: 

1) "Crearea planului de învățământ și a metodologiei de formare"; 

2) ’’Producția de scenarii de jocuri și filme’’; 

3) ’’Întreținerea OER și a mediului de învățare virtuală  (site-ul web)’’ 

2) "Validarea, adaptarea națională și potențialul de fiabilitate al UE" 

3) “Diseminarea și activități de exploatare” 

Toate materialele de formare trebuie să conțină informații specifice utile pentru 

grupul țintă. Conținutul formării trebuie să fie dedicat materialelor educaționale 

moderne în contextul poluării atmosferice actuale. 

Cursanții trebuie să dobândească la sfârșitul formării un nivel îmbunătățit de 

competențe și cunoștințe despre poluarea aerului și mediu curat ca rezultat direct 

al abordării participative. 

„Pachetul instructiv de activități” va include o Metodologie de formare actualizată 

și un Plan de învățământ bine structurat. Avantajele pachetului vor fi dedicate 

priorităților europene privind aerul curat. 
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Capitolul 1 – Introducere 
 

Rezultat intelectual 1 – Plan de învățământ și metodologie de formare 

 

 

 

a) Plan de învățământ                                                    b) Metodologie de formare 

Acest rezultat este împărțit în două activități: Plan de învățământ și Metodologie 

de formare.  

Planurile de învățământ vor descrie cantitatea de informații și distribuirea 

acestora în termenul stabilit. Documentul va conține subiecte ale principalelor 

secțiuni ale materialelor de formare împărțite în intervale de timp. Aceste planuri 

de învățământ vor fi strict adaptate și concepute în conformitate cu instrumentele 

care vor fi elaborate în proiectul CA 2. 

Metodologia de formare este elaborată la începutul duratei de viață a proiectului 

și va descrie în detaliu toate activitățile care vor fi dezvoltate în timpul punerii 

sale în aplicare. De asemenea, va descrie în detaliu aspectele metodologice ale 

punerii în aplicare a proiectului. 

Rezultat intelectual 2 – Scenarii de jocuri 

Acest Rezultat este dedicat elaborării scenariilor de jocuri CA 2.  

Împărțirea muncii privind scenariile de jocuri este: 

➢ Scenariu de joc 1 – Influența poluării asupra sănătății și calității vieții - CPIP 

(RO) 

➢ Scenariu de joc 2 – Poluarea generată de transport- KAS (PL) 
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➢ Scenariu de joc 3 – Poluarea industrială - CN (CZ) 

➢ Scenariu de joc 4 – Emisii reduse - DIPGRA (ES) 

➢ Scenariu de joc 5 – Campanie de protecție a mediului - NewEdu (SK) 

➢ Scenariu de joc 6 – Rezumatul conținutului modulului de evaluare - ARID (PL) 

Rezultat intelectual 3 – Scenarii și producția de filme 

Acest Rezultat se concentrează asupra elaborării scenariilor de filme, care sunt 

considerate o introducere la fiecare parte a jocului. 

Subiectele scenariilor sunt: 

➢ Scenariu de film 1 - Influența poluării asupra sănătății și calității vieții 

➢ Scenariu de film 2 - Poluare generată de transport 

➢ Scenariu de film 3 - Poluare industrială 

➢ Scenariu de film 4 - Emisii reduse 

➢ Scenariu de film 5 - Campanie de protecție a mediului 

Rezultat intelectual 4 - Joc + Mediu virtual mondial 

Mediul virtual mondial (site-ul web) este principalul rezultat al acestui proiect, 

găzduind toate materialele de învățare CA 2 dezvoltate (scenarii de învățare, 

prezentări, multi-media). Partea principală a site-ului web va fi jocul, care ar 

putea fi folosit în timpul predării despre poluarea aerului. Platforma va fi 

disponibilă gratuit pentru grupurile țintă CA 2 și acestea o pot vizita și utiliza în 

scopuri de auto-învățare. 

Activități cheie: 

- Alcătuirea/configurarea virtuală la nivel mondial 

- Aplicarea activităților virtuale & Integrarea materialelor de învățare 
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Rezultat intelectual 5 – Scenarii de lecții și test pilot 

Acest rezultat este destinat să fie dezvoltat în principal pentru profesori și le va 

oferi instrumente eficiente pentru a pregăti lecții mai atractive și mai eficiente. 

Produsul final va conține 6 scenarii de lecții diferite, care ar putea fi utilizate în 

timpul prezentării jocului tinerilor. Mai mult, acest IO va conține, de asemenea, 

Manualul pentru joc, cu îndrumări și informații despre modul de utilizare a 

acestui instrument din punct de vedere metodologic și tehnologic. Acest produs 

(scenarii de lecții + manualul jocului) va fi disponibil online și offline. 

Testarea pilot va consta din două faze: 

➢ Prima fază va fi executată cu grupul țintă principal – profesori din școlile 

primare și secundare din zonele cu cea mai mare poluare atmosferică. Această 

formare va fi executată de către formatorii personalului și cursanții vor fi 

profesori (15 profesori din fiecare țară).  

➢ A doua fază  a testării pilot va fi executată de profesori instruiți cu participarea 

copiilor și tinerilor din școlile primare și secundare (min. 50 de copii).  

 

Metodologii de formare / Performanțele formării / Rezultatele 

învățării (LO) 
 

LO1 (Cunoștințe) Pot să recunosc poluanții de bază ai aerului și înțeleg beneficiile 

majore în învățarea unei serii de produse din mediul virtual mondial (site web) 

LO2 (Strategie) Pot să îmi adaptez practica de predare-formare pentru a satisface 

nevoile de bază ale copiilor (în special de la școlile primare și secundare) 

LO3 (Mentalitate) Înțeleg că poluarea aerului nu este o singură cauză negativă, ci 

un spectru de ’’acțiuni poluate excesive’’ 

Ce fac profesorii? Termenul model de predare se referă la principii generale, 

pedagogie și strategii de management folosite pentru instruirea la clasă. 

Dezvoltarea activităților de formare – Beneficiile jocului interactiv pentru un 

mediu curat 
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Scopul principal al activităților de formare este concentrarea asupra promovării 

beneficiilor produselor CA 2, în special jocul atractiv și ușor de utilizat, și va 

demonstra că: 

- Jocul CA 2 poate crește motivația de învățare a copiilor cu privire la 

poluarea aerului/mediu curat; 

- Produsele CA 2 pot îmbunătăți viziunea de predare/formare cu privire la 

poluarea aerului, efectele asupra sănătății și conștientizarea cetățeniei; 

- Activitățile de formare CA 2 pot echipa profesorii cu materiale educaționale 

inovatoare și interactive cu privire la poluarea aerului pentru a fi folosite 

ulterior cu elevii lor în clasă; 

- Activitățile de formare CA 2 pot promova o abordare de învățare 

participativă etc. 

 

Clean Air 2 – Metodologia care susține stilurile de predare/învățare 

Abordarea învățării centrată pe 

profesor 

Abordarea învățării centrată pe copii 

Instrucțiune directă Învățare prin investigare 

Autoritate formală Învățare prin cooperare 

Au împărțit un model comun de 

predare 

Model individualizat de ’’Asimilare’’ 

 

 

 

 

 

 

 



 Clean Air interactive game as a tool for clean environment 
No 2020-1-PL01-KA201-081446 

 
 

 

9 

 

 

 

Capitolul 2 – Grupuri țintă 

 

Proiectul CA 2 are următorul profil al grupurilor țintă bazate pe produse, 

beneficii și valoare adăugată: 

Profesori din școlile primare și secundare 

Tineri (actori cheie - studenți) 

Elevi din clasele primare superioare și secundare inferioare  

OER care promovează un public țintă mai larg (la nivel local/regional/ 

național/UE & internațional) 

Părți interesate (în special testul pilot) de la instituții educaționale, alte 

ONG-uri, asociații, administrația publică, care se axează pe educație, 

tehnicieni sau alți reprezentanți ai primăriei, ai universităților, ai 

centrelor de cercetare etc. 

Rezidenți/cetățeni și potențialul lor pentru reducerea poluării aerului – 

părinții studenților 

Utilizatori țintă/vizitatori online etc. 

 

Proceduri folosite pentru identificarea grupurilor țintă: 

➢ Potențial pentru asimilarea tuturor beneficiilor CA 2 în ceea ce privește 

poluarea aerului, motivele acesteia și efectele asupra sănătății; 

➢ Nevoile de predare ale profesorilor de la școlile primare și secundare pentru a 

alcătui lecții mai incluzive și mai atractive în clasă; 
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➢ Nevoile de învățare ale copiilor și ale elevilor, în special de la școlile primare și 

secundare, atunci când se ocupă de poluarea aerului și lipsa de materiale/resurse  

’’actualizate’’; 

➢ Diverse părți interesate și vizitatori online ca parte a ’’comunității Clean Air 2’’;  

➢ Capacitatea actorilor cheie (cetățeni) și contribuția lor la reducerea poluării 

aerului la nivel local; 

➢ Consorțiul CA 2 ca o ’’armă’’ internă de realizare a rezultatelor și a obiectivelor 

estimate ale proiectului; 

➢ Potențialul parteneriatului CA 2 de a livra produsele proiectului la o calitate 

adecvată a predării-învățării pentru publicul țintă identificat etc. 

 

 

⚫ Inițiativa de a se implica și a învăța metode de predare adecvate în abordarea 

poluării aerului; 

⚫ Interes în îmbunătățirea cunoștințelor existente ca parte a procesului de 

formare (pentru profesori și apoi pentru copii/elevi de la școlile 

primare/secundare); 

⚫ Abilitatea profesorilor din școlile primare și secundare pentru asimilarea 

conținutului Planului de învățământ; 

⚫ Interesul copiilor pentru a se juca jocul interactiv CA 2 și ’’decodificarea’’ 

regulilor; 

⚫ Aptitudini pentru punerea în aplicare ulterioară a scenariilor de învățare; 

⚫ Abilitatea profesorilor de a folosi conținutul de predare în timpul lecțiilor lor în 

școli; 
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⚫ Consolidarea capacității – Alinierea unui feedback ca o consecință a testării pilot 

etc. 

⚫ Îmbunătățirea unui profil de profesor ’’bun ascultător’’ etc. 

Având în vedere analiza nevoilor CA 2, se sugerează ferm ca produsele proiectului 

final să conducă la un nivel ridicat de performanță și înțelegere cu privire la 

poluarea aerului și un mediu curat.  

Implicarea grupurilor țintă – Atelier de diseminare (E1, E2, E3, E4, E5, E6) 

“Atelierul de diseminare” național este „programat” la sfârșitul proiectului CA 2. 

Evenimentul național va reuni cel puțin 20 de participanți - reprezentanți ai 

grupurilor țintă specifice (în fiecare țară parteneră). 

Toate produsele CA 2 vor fi prezentate în timpul atelierului și vor demonstra clar 

valoarea adăugată a resurselor educaționale deschise (OER). Jocul interactiv și 

ușor de utilizat va fi „vedeta” evenimentului. 

Toate ’’Atelierele de diseminare’’ sunt planificate pentru perioada 01-11-2022 / 

30-11-2022 

Atelier de diseminare Cine? Țara/Locul de 

desfășurare 

E1 KAS Polonia 

E2 New Edu Slovacia 

E3 DIPUTACION PROVINCIAL DE 

GRANADA 
Spania 

E4 România CPIP 

E5 Republica Cehă Ciste nebe 

E6 Lituania KAUNO TECHNOLOGIJOS 

UNIVERSITETAS 
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Capitolul 3 – Structura de formare & Preferințe de 

învățare 

 

Înainte de punerea în aplicare a formării/livrare... 

EXPERIENȚĂ ANTERIOARĂ    Nu 

complet 

Într-o 

anumită 

măsură 

Complet 

de acord  

Formare anterioară cu privire la efectele poluării 

aerului 

   

Formare anterioară în cerințele locurilor de 

muncă ecologice  

   

Responsabilități în dezvoltarea strategiilor 

specifice (actualizate) pentru îmbunătățirea 

calității aerului 

   

Experiența în proiecte europene    

Interes în livrarea conținutului de formare către 

alți actori cheie relevanți pentru ‘’crearea’’ unui 

mediu curat 

   

Experiență în aplicarea jocurilor în clasă ca 

metodă de bună practică 
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Abilitatea de a promova în continuare metode de 

predare-învățare folosite pentru livrarea formării 

   

Experiență în lucru/predare folosind mediul 

online  

   

 

 

CEC – Cadrul european al calificărilor - Definiție 

 

Rezultatele învățării Afirmații despre ceea ce un cursant știe, înțelege și este 

capabil să facă la finalizarea unui proces de învățare și care 

sunt definite în termeni de cunoștințe, aptitudini și 

competențe. 

Cunoștințe: Rezultatul asimilării informațiilor prin învățare. Cunoștințele 

reprezintă ansamblul de fapte, principii, teorii și practici care 

este legat de un domeniu de lucru sau studiu. În contextul 

Cadrului european al calificărilor, cunoștințele sunt descrise 

ca fiind teoretice și/sau faptice. 

Aptitudini: Abilitatea de a aplica cunoștințe și de a folosi metode pentru 

a finaliza sarcini și a rezolva probleme. În contextul Cadrului 

european al calificărilor, aptitudinile sunt descrise ca fiind 

cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive și 

creative) sau practice (implicând  dexteritate manuală și 

utilizarea de metode, materiale, unelte și instrumente). 
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Competențe: Capacitatea dovedită de a utiliza cunoștințe, abilități și 

aptitudini personale, sociale și/sau metodologice, în situații 

de muncă sau de studiu și în dezvoltarea profesională și 

personală. În contextul Cadrului european al calificărilor, 

competența este descrisă în termeni de responsabilitate și 

autonomie. 

 

 

 

 

Scenarii de filme – Distribuție/Design 

 

Elaborarea scenariilor de filme va fi împărțită în câteva faze: 

IO3/A1 – elaborarea scenariilor de film - KAS (PL) cu date de la toți partenerii 

IO3/A2 – producția de filme - KAS (PL) 

IO3/A3 – validarea filmelor – toți partenerii 
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Timpul maxim al fiecărui film va fi de 5 minute și va fi, de asemenea, pregătit 

pentru  fi potrivit pentru un mediu de jocuri.  

Scenarii de jocuri – Distribuție/Design 
 

Scenarii 

de jocuri 

Denumirea scenariului de 

jocuri 

Partener responsabil 

1 Influența poluării asupra 

sănătății și calității vieții 

Comunitatea pentru Învățarea 

Permanentă – CPIP, România 

2 Poluarea generată de transport Stowarzyszenie Krakowski Alarm 

Smogowy – KAS, Polonia 

Scenarii de 

filme 

Denumirea scenariului de film 

1 Influența poluării asupra sănătății și calității vieții 

2 Poluarea generată de transport 

3 Poluarea industrială 

4 Emisii reduse 

5 Campanie de producție a mediului 

 Producția de filme 
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3 Poluarea industrială Ciste nebe o.p.s. – CN, Republica Cehă 

4 Emisii reduse APEGR, Spania 

5 Campanie de producție a 

mediului 

New Edu, n.o Slovacia 

6 Rezumatul conținutului 

modulului de evaluare 

ARID, Polonia 

 

 

Scenarii de jocuri/filme – Linii de orientare generale pentru crearea conținutului 

 

 

 

 

 

Linii de orientare comune pentru partenerii de proiect în dezvoltarea scenariilor 

de jocuri/filme: 

* Informații despre regulile și conceptele de bază; 

* Prezentarea atractivă a scenariilor de jocuri; 

* Aspecte ecologice cu privire la starea mediului; 

* Utilitate și beneficii pentru dezvoltarea rurală și ’’practici pentru un aer curat’’. 
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Lista de verificare pentru scenariile de jocuri/filme în ceea ce privește calitatea 

și valoarea adăugată 

1) Potențial bun pentru promovarea principiilor de sănătate umană; 

2) Cunoștințe îmbunătățite de predare-formare-învățare; 

3)  Familiarizat cu impactul existent al poluării aerului; 

4) Conștientizarea dezvoltării peisajului și a mediului cu aer curat; 

5) Înțelegere comună cu privire la regulile și instrucțiunile jocului/filmului; 

6) Potențial ridicat pentru animație de joc/film; 

7) Opțiuni pentru utilizarea jocului/filmului în predare, lecție/distracție 

individuală; 

8) Claritate asupra scopului jocului/filmului, a direcției și a metodelor de 

„finalizare a jocului”; 

9) Principii cuprinzătoare privind „educația cu privire la aer”; 

10) Familiarizat cu cunoștințe despre tipurile de bază ale materialelor 

educaționale/ valorilor legate de protecția aerului curat etc. 
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Capitolul 4 – Materiale de formare 

 

Rezultatele CA 2 vor fi disponibile cât mai mult posibil după finalizarea 

proiectului. Așadar, site-ul OER va rămâne activ cel puțin 2 ani după încheierea 

proiectului. Toate materialele de formare vor fi disponibile gratuit și cu opțiunea 

de descărcare. Fiecare versiune lingvistică a materialelor de formare va fi 

disponibilă în bibliotecile din țările partenere. De asemenea, versiunea în limba 

engleză (în versiune electronică) va fi descărcabilă pentru alți beneficiari 

europeni pentru promovare și utilitate ulterioară. 

Transferul inovației din proiectul Clean Air 2 se bazează pe transferul resurselor 

de formare – format power point, word, portalul web și metodologiile de formare 

aferente, de asemenea, conținutul pachetului de activități va fi integrat în planul 

de învățământ. Toate materialele (fotografii, jocuri, filme și text) vor fi produse de 

parteneri și vor fi autorizate prin drepturi de autor. 
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Volumul conținutului materialelor de formare ar trebui să fie comparabil cu cel al 

Clean Air 1. De asemenea, pentru a oferi atractivitate, materialele trebuie să 

conțină ilustrații/imagini/scheme interactive. 

Luând în considerare formularul de cerere, materialele de predare-formare vor fi 

elaborate nu numai în limba engleză, ci și în limbile naționale ale partenerilor 

proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 5 – Indicatori de succes 
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Un chestionar de evaluare va fi elaborat (folosind JotForm sau alt tip de creare de 

Sondaj) și va include întrebări cu mai multe opțiuni de răspuns. 

Ce va fi evaluat?  

- Îmbunătățirea aptitudinilor; 

- Capacitatea generală de performanță; 

- Cunoștințe dobândite; 

- Informații ‘’colectate’’; 

- Interacțiunea jocului; 

- Rata (procentul) motivației, interesului, empatiei, încrederii beneficiarilor 

țintă etc. 

- Flexibilitatea CA 2; 

- Potențial de filmare pentru a transfera valoarea CA 2; 

- Satisfacție generală (profesori / cursanți / formatori / parteneriat de 

proiect / părți interesate) 

În principiu, evaluarea va avea loc online, fiind în conformitate cu dezvoltarea și 

punerea în aplicare a Rezultatului, în special cu testarea pilot. 

Etapa de evaluare va verifica, de asemenea, nevoile de îmbunătățire a 

conținutului. Acest lucru va fi util, de asemenea, în timpul pilotării și primei ediții 

a formării, pentru a corecta în final și a recrea materiale pentru o aliniere mai 

bună la evenimente/lecții în clasă/cursuri viitoare etc. 

 

 

Nivelul și tipul 

evaluării 

Descrierea și 

caracteristicile evaluării 

Exemple de  

instrumente și 

Relevanță și 

practicabilitate 
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metode de 

evaluare 

1. Reacție Evaluarea reacțiilor 
este modul în care s-au 
simțit delegații și 
reacțiile lor personale la 
experiența de formare 
sau învățare, de 
exemplu: 
 
Cursanților / 
profesorilor le-a plăcut 
formarea? 
Au considerat că 
formarea este 
relevantă?  

Formulare de 

feedback bazate 

pe reacția 

personală la 

experiența de 

formare. 

Se poate face 

imediat (când se 

termină 

formarea). 

Important că 

oamenii dau o 

reacție pozitivă 

atunci când își 

raportează 

experiența de 

formare actuală cu 

alte „sentimente 

anterioare” 

2. Învățare Evaluarea învățării este 

măsurarea creșterii 

cunoștințelor sau 

capabilității intelectuale 

înainte/după 

experiența de învățare: 

Cursanții/profesorii au 

învățat ceea ce trebuia 

livrat? 

Cursanții/elevii 

experimentează ceea ce 

a fost conceput să 

experimenteze? 

De obicei, 

evaluări sau teste 

înainte și după 

formare.  

Metodele de 

evaluare  trebuie 

să fie legate 

îndeaproape de 

scopurile 

învățării. 

Măsurarea și 

analiza sunt 

posibile și sunt 

ușoare la o scară 

de grup. 
 

Relativ simplu de 

configurat. 

Foarte relevant și 

clar pentru 

anumite formări, 

cum ar fi 

aptitudini tehnice. 

Mai puțin ușor 

pentru învățarea 

mai complexă, 

cum ar fi 

dezvoltarea 

atitudinală. 
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3. 

Comportament 

Evaluarea 

comportamentului este 

măsura în care cursanții 

au aplicat învățarea și 

și-au schimbat 

comportamentul, 

precum și motivația de 

a schimba 

comportamentul, iar 

acest lucru se poate face 

imediat și/sau câteva 

luni după formare, în 

funcție de situație: 

Cursanții/profesorii au 

pus învățarea în 

practică când s-au 

întors la locul de 

muncă/clasă? 

Au fost aptitudinile și 

cunoștințele relevante 

folosite? 

A existat o schimbare 

vizibilă și măsurabilă în 

activitatea și 

performanța 

cursanților/profesorilor 

când au revenit în 

rolurile lor? 

Evaluările 

trebuie să fie 

continue și apoi 

transferate la un 

instrument de 

analiză adecvat. 

Evaluările 

trebuie să fie 

concepute 

pentru a reduce 

judecata 

subiectivă a 

intervievatorului, 

Evaluările pot fi 

proiectate în 

jurul scenariilor 

de performanță 

relevante (creare 

jocuri/film) și a 

unor indicatori 

sau criterii cheie 

specifice de 

performanță. 

Măsurarea 

comportamentului 

nu este așa de 

ușor cuantificat.  

Este puțin 

probabil ca un 

sistem de răspuns 

simplu și rapid să 

fie adecvat. 

Gestionarea și 

analiza evaluărilor 

continue sunt 

dificile și practic 

imposibile fără un 

sistem bine 

conceput de la 

început. 

Evaluarea punerii 

în aplicare și 

aplicării este o 

evaluare foarte 

importantă. 

4. Rezultate  Evaluarea rezultatelor 

este efectul asupra 

afacerii sau mediului 

Este posibil ca 

multe dintre 

aceste măsuri să 

În mod individual, 

rezultatul 

evaluării nu este 
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rezultat din 

performanța 

îmbunătățită a 

cursantului. 

Măsura ar fi în mod 

obișnuit indicatori cheie 

de performanță ai 

afacerii sau ai 

organizației, cum ar fi: 

volume, valori, 

procente, perioade de 

timp și alte aspecte 

cuantificabile ale 

performanței 

organizaționale. 

fie deja în 

vigoare prin 

intermediul 

sistemelor 

normale de 

gestionare și 

raportare. 

Provocarea este 

să identifice ce și 

cum se leagă de 

datele și 

influența 

cursantului.  

Prin urmare, este  

important să 

identifice și să 

agreeze darea de 

seamă și 

relevanța cu 

cursantul/ 

profesorii la 

începutul 

formării, ca să 

înțeleagă ce este 

măsurat. 

deosebit de dificil; 

într-o întreagă 

organizație devine 

mai provocator. 

 

De asemenea, 

factorii externi 

afectează foarte 

mult performanța 

organizațională și 

de afaceri, care 

„nuanțează 

adevărul”. 

 

Instrument model pentru evaluarea formării 
Clean Air 2 – Chestionar de evaluare pentru activitățile de formare - Model 
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Pentru instrumentul online, vă rugăm să accesați: 

https://form.jotformeu.com/210531876091353 

https://form.jotformeu.com/210531876091353

