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Evaluare iniţială :

In cadrul primei sesiuni a Modulului I, cursantii vor primi un chestionar cu intrebari care sa reflecte
nivelul de cunoastere cu privire la problematica Politicilor Publice care vizeaza activitatile de voluntariat.

Acestea vor viza sa clarifice nivelul la care participantii la curs detin raspunsuri pentru urmatoarele
intrebari :

1. In opinia dumneavoastra, la ce se refera Politicile Publice

2. Dati exemple de politici publice relevante pentru organizatia pe care o reprezentati.

3. Poate un ONG sa influenteze Politicile Publice din Romania ?

4. Cadrul de derulare al activitatilor de voluntariat este stabilit legal ? 

Daca DA, le ce anume se refera acesta ?

Astea se vor realiza in cadrul exercitiilor pe grupuri de lucru sau in cadrul dezbaterilor in plen.

Evaluare pe parcurs :

Pe parcursul fiecarui Modul de Formare se va realiza evaluarea de parcurs :

a. pe parcursul  derulării fiecărui  modul  de formare,  în  funcţie  de conţinuturile  specifice,  evaluarea
permanentă a participanţilor se va realiza prin întrebări şi răspunsuri, dezbatere şi feed-back. Acest tip
de evaluare va avea în vedere asigurarea însuşirii  corecte a conţinuturilor şi  stimularea dobândirii
abilităţilor vizate de programul de formare.

b. la  finalul  fiecărui  modul  de  formare evaluarea  participanţilor  se  realizează  prin realizarea  unei
aplicaţii  practice  (AP 1,  AP  2,  AP  3),  care  imbina  conţinuturile  teoretice  învăţate,  reflectând
aplicabilitatea practică 

- elementele constatate atat pe parcursul derularii modulelor, cat si ca urmare a activitatilor practice
vor fi capitalizate de catre formatorii locali si expertii din cadrul proiectului in cadrul rapoartelor de de-
rulare a modulelor si pentru definitivarea kitului pedagogic al programului de formare pilot !

Evaluarea finală – Colocviul de Evaluare

Dupa 2 saptamani de la finalizarea Modului 3 si Activitatii practice AP3 se organizeaza, in fiecare
judet, un colocviu de evaluare 

Durata : 4 ore

Se constituie o comisie de evaluare, formata din 3 persoane (se accepta ca unul sau ambii formatori care
au intervenit in curs sa faca parte din comisie) - criteriile care trebuie indeplinite fiind :

 studii superioare si sa detina certificat CNFPA/ ANC de formator;

 experienta de sustinere a cursurilor cu tematica focusata pe protectia copilului

 experienta de munca in contextul voluntariatului cu si pentru copii
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Colocviul de evaluare finala cuprinde doua etape:

a) Aplicarea unui Chestionar scris

b) Prezentarea  verbala  a  elementelor  considerate  mai  importante  si  care  au  rezultat  din
derularea celor 3 activitati practice din cadrul cursului. 

Cursantii care obtin calificative Foarte bine si Bine la colocviile de evaluare primesc certificate de
participare la curs, cu mentionarea tematicilor analizate/modul.

Model de chestionar aplicat la colocviul de evaluare finala

1. Alegeti din urmatoarele variante care vi se pare cea mai completa definitie a Politicilor Publice:

a) Politica publica este ansamblu de măsuri  luate de către o autoritate legală şi responsabilă care  vizează
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor sau conceperea unor măsuri de stimulare a creşterii
economice. 

b) Politicile  publice  reprezintă  acţiuni  realizate  de  către  autorităţi  (centrale  sau  locale)  ca  răspuns  la
problemele care vin dinspre societate.

2. Alegeti care dintre afirmatiile urmatoare se potriveste cel mai bine ONG-ului pe care il reprezentati:

“ONG-urile pot realiza activitati care sa permita”:

a) Dezvoltarea participarii beneficiarilor si a apartenentilor acestora pentru a oferi feed back cu privire
la politicile sociale care ii vizeaza,

b) Dezvoltarea capacitatii de colectare a datelor reprezentative, a problematicilor intalnite, de cercetare
şi elaborare studii privind problemele existente şi oportunităţile de dezvoltare,

c) Dezvoltarea programelor de informare si a campaniilor cu privire la necesitatea participarii beneficia-
rilor si a societatii civile la identificarea problemelor si a solutiilor.

d) Dezvoltarea de programe de auto-reprezentare a grupurilor defavorizate, de dezvoltarea relaţiilor în-
tre indivizi in cadrul comunitătilor

3. In  care dintre urmatoarele domenii  credeti ca propunerile  alternative de Politici  Publice referitoare la
voluntariat pot atrage modificari:

a) Social

b) Educational

c) Cultural

d) Economic

e) Medical 
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4. Care credeti ca este cea mai importanta etapa din ciclul Politicilor Publice in care intervine un ONG:

a) Analiza situației/Informații asupra situației curente

b) Definirea problemelor 

c) Analiza problemelor, definirea cauzelor

d) Definirea obiectivelor 

e) Identificarea alternativelor 

f) Selecția alternativelor 

g) Modelarea alternativelor 

h) In activitatea ONGului in care va desfasurati activitatea ati intampinat alte situatii in care apreciati
ca Politicile Publice ar trebui imbunatatite? Daca da, care ar fi problema care ar trebui ameliorata
si care ar fi „schimbarea” pe care ati propune-o?

5. In activitatea ONGului in care va desfasurati activitatea ati intampinat alte situatii in care apreciati ca
Politicile Publice ar trebui imbunatatite? Daca da, care ar fi problema care ar trebui ameliorata si care ar fi
„schimbarea” pe care ati propune-o?
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