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Note pentru cititori
Experienţa a relevat că sunt nevoi de aprofundare, în fiecare ţară implicată în proiectul
I.M.PACT (metodologie introductivă în iniţiativele de educaţie pentru cetăţenie democratică ale
Pactului de Stabilitate), pentru dezvoltarea competenţelor referitoare la ciclul managementului de
proiecte / programe şi – printre altele – pentru autoevaluare. Acest manual intenţionează să
încurajeze utilizarea mai frecventă, mai conştientă şi mai profesionistă a autoevaluării în proiecte
/ programe şi organizaţii / instituţii. Trebuie construite capacităţi printre partenerii proiectelor /
programelor, care să le permită înţelegerea celor mai importante principii ale autoevaluării şi care
să le dea instrumentele necesare implementării şi realizării autoevaluărilor.
Prima parte a acestui manual prezintă principalele concepte ale autoevaluării, metodologia
ei şi arată legătura dintre autoevaluare şi alte tipuri de evaluare; de asemenea, sunt evidenţiate
rolurile diferite care există în promovarea autoevaluării - respectiv ale formatorilor,
participanţilor, iniţiatorilor, promotorilor, multiplicatorilor şi facilitatorilor.
Cea de-a doua parte conţine opt fişe, care oferă unele instrumente pentru sesiunile de
formare a formatorilor asupra autoevaluării şi de asemenea furnizează unele direcţii privind
modul de realizare a autoevaluării, inclusiv cu un exemplu concret de şedinţă; ultima fişă
defineşte facilitarea, cu câteva sfaturi pentru facilitatorul unei autoevaluări.
Utilizarea acestui manual
Acest manual a fost creat mai ales pentru partenerii I.M.PACT, adică pentru formatorii şi
reprezentanţii din ţările implicate, în sensul de a permite formatorilor să dezvolte cursuri de
formare în conformitate cu nevoile specifice locale şi în funcţie de diferitele concepte ale
proiectelor. Luarea iniţiativelor de adaptare faţă de grupurile cu care lucrează, cât şi faţă de
scopul vizat (creşterea conştientizării asupra autoevaluării sau formarea formatorilor,
promotorilor, iniţiatorilor, facilitatorilor), depinde de ei.
Ceea ce se oferă corespunde în general tuturor domeniilor unde se cere un management de
proiect / program potrivit iar educaţia pentru cetăţenie democratică este un mediu de aplicare
oriunde. Prin furnizarea de substanţă şi a unei metodologii coerente, manualul contribuie la
înţelegerea şi cunoaşterea autoevaluării. Toate materialele dezvoltate sunt disponibile pe internet,
pentru a permite un acces mai uşor şi pentru a favoriza multiplicarea.
Conţinutul acestui manual nu trebuie considerat ca fiind cel mai recent în dezvoltarea
cooperării sau ca o teorie definitivă a autoevaluării. Scopul său este de încuraja cititorul în a-şi
face propriile deducţii. Remarcile critice constructive vor fi primite cu plăcere, pentru a-i
îmbunătăţi viitorul format.
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PARTEA I: ÎNŢELEGEREA AUTOEVALUĂRII
INTRODUCERE
Scopul autoevaluării în cadrul proiectului I.M.PACT
Acest manual ar trebui să contribuie la introducerea abordării prin autoevaluare în
proiectele / programele de educaţie pentru cetăţenie democratică care sunt dezvoltate în cadrul
Pactului de Stabilitate. Ideea este de a promova un model de bună practică şi cultură a evaluării în
managementul proiectelor / programelor şi de a construi o relaţie de colaborare între
reprezentanţii instituţiilor participante. Aceasta ar contribui la asigurarea unei implementări de
succes.
În prezent, evaluarea este un instrument recunoscut a furniza atât evidenţa realizărilor
unui proiect / program, cât şi o cunoaştere mai temeinică - prin câştigarea unei înţelegeri generale
a acestora. Autoevaluarea este considerată a fi unul dintre mijloacele cele mai importante de
creştere a calităţii şi durabilităţii proiectelor / programelor. Corespunzător circumstanţelor,
adresarea nu este numai către partenerii, beneficiarii şi responsabilii de proiecte / programe dar de
asemenea şi către directorii şi persoanele care coordonează acest tip de proiecte / programe.
Specificitatea autoevaluării – numită câteodată şi evaluare pentru consolidare – este de a
încuraja procesele democratice şi de cooperare. Autoevaluarea urmăreşte îmbunătăţirea
proceselor şi a rezultatelor:
 prin îmbunătăţirea proceselor se urmăreşte câştigarea controlului, obţinerea resurselor
necesare şi înţelegerea în mod critic a mediului social; procesele se îmbunătăţesc dacă
ajută oamenii să-şi dezvolte îndemânările astfel încât să poată independent să rezolve
probleme şi să ia decizii
 îmbunătăţirea rezultatelor se referă la operaţionalizarea consolidării, astfel încât să
poată fi studiată consecinţa implicării cetăţeneşti în câştigarea unui rol mai mare în
controlul efectelor intervenţiilor concepute în comunităţi
Acest proces este fundamental democratic, în sensul că nu cere, ci invită - printr-o formă
deschisă - la participare şi examinarea chestiunilor de interes pentru întreaga comunitate.
Oglinda şi roata: două simboluri pentru autoevaluare
Două simboluri pot ajuta o mai bună înţelegere a fundamentelor autoevaluării:
Oglinda
Oglinda pare a fi un simbol adecvat acelora care, pentru îmbunătăţire, vor să-şi privească
în mod critic activităţile sau pe ei înşişi. O privire cotidiană în oglindă este un gest automat
pentru a discerne fiecare detaliu, chiar şi unul neplăcut! Nu este o certă separare a aspectelor
găsite iritante. O măsură a incoruptibilităţii şi exactităţii activităţilor exterioare actuale face
desigur parte din autoevaluare. Oglinda de asemenea reflectă şi o parte a acelei alte realităţi,
căreia de obicei nu i se acordă importanţă. O realitate internă, ascunsă după o faţadă reflectată,
devine vizibilă. Aceasta poate consta, de exemplu, în atmosfera proiectului / programului,
relaţiile cu partenerii, structurile de putere, speranţele nerealiste sau frustrările ascunse înăuntrul
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echipei. Autoevaluarea vizează ambele aspecte ale realităţii – exterior şi interior, material şi
emoţional. Luîndu-le pe ambele în serios şi făcând legăturile, se poate forma întregul care
promovează durabilitatea.
Oricum, ceea ce se percepe din oglindirea autoevaluării este o viziune a realităţii, care e
numai o parte a unei realităţi complexe şi complete. Pentru lărgirea viziunii şi relevarea altor părţi
ale realităţii, e necesară o schimbare a atitudinii, prin considerarea punctelor de vedere ale
celorlalţi participanţi.
Roata
Procesul autoevaluării este mai degrabă circular decât liniar. Procesul autoevaluării pune
un cerc în mişcare şi astfel cercul devine o roată. “Viaţa poate fi înţeleasă numai din trecut, însă
viaţa e trăită înainte”. Acest principiu este simbolizat de roată: în rotire, momentele anterioare şi
posterioare caracterizează roata în mişcare.
Roata procesului autoevaluării promovează dezvoltarea domeniilor în jurul cărora se
roteşte. Roata în mişcare este caracterizată prin deplasări a căror energie provine: înapoi din
reflecţia şi evaluarea experienţei iar înainte din mobilizarea potenţialului.
1. AUTOEVALUAREA – PARTE A
PROIECTULUI / PROGRAMULUI

CICLULUI

MANAGEMENTULUI

Pentru a asigura şi menţine calitatea lucrului în proiect / program, există nevoia
dezvoltării îndemânărilor în managementul proiectului / programului - care cer atât cunoaşterea
specifică a metodologiilor şi instrumentelor, cât şi un climat de cooperare în care fiecare este
gata, împreună cu partenerii săi, să-şi privească în mod critic lucrul făcut şi să efectueze paşii
potriviţi comportamentului şi activităţilor ulterioare.
Ciclul managementului proiectului / programului este orientat atât spre rezultate, cât şi
spre procesul obţinerii lor. El permite actorilor să-şi îmbunătăţească calitatea lucrului (inclusiv
dezvoltarea organizaţională), prin planificarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea
împreună – în contextul activităţilor efectuate împreună. Sunt vizate parteneriatul, înţelegerea
mutuală şi cooperarea.
Principiile ciclului managementului proiectului / programului sunt:
 oamenii ca pivot
 învăţarea
 participarea
 independenţa şi autonomia
 orientarea spre proces
 durabilitatea
 legătura cu realitatea
Ciclul managementului proiectului / programului include planificarea activităţilor,
monitorizarea, implementarea şi evaluarea. Evaluarea se regăseşte în activităţile echipei dar poate
fi cerută şi de către cineva extern. Evaluarea poate fi făcută de către o persoană externă şi atunci
este denumită evaluare externă. Dacă responsabilitatea pentru iniţierea evaluării şi apoi
efectuarea ei este externă activităţilor responsabililor pentru implementarea proiectului /
programului, atunci este considerată a fi evaluare independentă. Însă chiar persoanele implicate
pot efectua evaluarea: aceasta este autoevaluarea.
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2. CE ESTE AUTOEVALUAREA
Autoevaluarea este parte integrantă a ciclului managementului proiectului / programului
şi este un instrument puternic în sprijinul şi consolidarea echipei responsabilă de proiect /
program, pentru implementarea unui întreg proiect / program sau unei părţi a lui. Autoevaluarea
este tipul ideal de evaluare care răspunde unor întrebări ca: Rezultatele aşteptate au fost atinse?
Care sunt schimbările în proiect? Cum interacţionează actorii? Împărţirea sarcinilor şi
responsabilităţilor este suficient de clară?
Ea este utilă proiectelor simple, însă contribuie şi la îmbunătăţirea funcţionării generale a
programelor complexe - cu multe etape, mulţi parteneri, etc.; poate ajuta la clarificarea
aşteptărilor reciproce, propriilor nevoi, înţelegerii mutuale, respectului mutual al sferei de
responsabilitate a celorlalţi şi modurilor de a trata problemele. În cazul conflictelor, va fi necesar
un facilitator profesionist.
Este de asemenea numită evaluare pentru consolidare deoarece ajută actorii să se facă
auziţi. La nivelul schimbărilor sociale în sens larg, e crucială din punctul de vedere al
beneficiarilor; distanţarea crescândă avută cu realitatea implică abilitatea şi dorinţa de a-i asculta
pe aceştia. Este o oglindă care încontinuu e necesar a fi chestionată de-a lungul proiectului /
programului, activităţilor şi modurilor de operare.
Definiţii de lucru


În autoevaluare, persoanele preocupate îşi evaluează propriul lucru, performanţele lor,
rezultatele, interacţiunile şi procesele la care iau parte. Evaluatorii şi evaluaţii sunt
identici. Ceea ce se chestionează e propriul domeniu de responsabilitate, într-un cadru
implicit sau explicit. Într-o autoevaluare, persoanele care sunt subiectul evaluării şi
cele care efectuează evaluarea sunt aceleaşi.
 Când se discută despre un domeniu de responsabilitate, se pot distinge patru niveluri:
- nivelul individual
- nivelul echipei
- nivelul organizaţional / instituţional
- nivelul proiectului / programului
Aceasta înseamnă că persoanele, echipa sau organizaţia / instituţia - ori o parte a ei se autochestionează explicit; când e vorba de o instituţie, aceasta poate fi de stat (de
exemplu Ministerul Educaţiei), când e vorba de o organizaţie, acesta poate fi
neguvernamentală (de exemplu o asociaţie) sau o firmă (de exemplu o companie de
consultanţă ori o întreprindere particulară).
 Autoevaluarea este o metodă de întărire a coeziunii echipei. Este un proces de învăţare
şi dezvoltare pentru care sunt responsabile persoanele participante.
 Structura autoevaluării nu se fundamentează pe echipă sau ierarhie. În timpul
autoevaluării, persoanele participante sunt la acelaşi nivel.
 Autoevaluarea permite unele perioade de gândire şi reflecţie de-a lungul acţiunii.
 Autoevaluarea permite chestionarea rezultatelor immediate şi a proceselor proiectului
/ programului. Nu este însă un instrument ideal de a măsura impactul, deoarece pentru
aceasta este nevoie de a face o mai mare distanţare.
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3. PRINCIPIILE AUTOEVALUĂRII
Există unele principii fundamentale în autoevaluare, care e necesar a fi prezentate explicit:
Căutarea adevărului
Scopul este lărgirea conştientizării, în căutarea “adevărului”. Percepţia umană este
limitată. Fiecare persoană (dar şi fiecare grup) vede “adevărul” său - care e numai o parte a
realităţii. Ceea ce vede cineva poate că nu e “fals”, însă doar unilateral şi necesită
complementaritatea altor puncte de vedere. Propria percepţie evoluează şi este o molipsitoare
călătorie de descoperiri; merită încercată încontinuu.
Învăţarea din experienţă
Cercetarea nu este o acţiune pasivă, ci o analiză activă a realităţii. Aceasta poate conduce
la noi experienţe. Deseori, pentru a evita crize sau conflicte, nu sunt dorite noi experienţe,
preferându-se căi binecunoscute în loc de riscul încercării unor căi noi, deoarece nu se ştie unde
duc ele. De aceea, nu se învaţă nimic nou şi stagnarea rămâne ca şi cea mai sigură. Pentru
dezvoltare, oamenii nu pot rămâne într-un loc, ci – ca urmare a învăţării – să progreseze. Pentru a
intra într-un proces de autoevaluare, este nevoie de o anumită deschidere în cazul unui rezultat
neaşteptat sau nedorit. Unul dintre principiile cele mai importante ale autoevaluării este învăţarea
din experienţă.
Realizarea dezvoltării
Dezvoltarea este o temă centrală pentru toţi – fie indivizi, grupuri sau organizaţii /
instituţii. Numai cei care evoluează se pot dezvolta. A se dezvolta înseamnă “a evolua”. Când
asemenea evoluţie este îndelung suprimată şi nu se poate dezvolta, atunci este înlocuită cu
“revoluţie”. Autoevaluarea serveşte dezvoltării şi evoluţiei.
Nivelurile responsabilităţii
Autoevaluarea este cea mai potrivită pentru a evalua eficienţa şi eficacitatea unui proiect /
program, deşi viziunea impactului călăuzeşte acţiunea (fişa 6). Pentru un proiect / program,
tendinţa actuală este de concentrare pe produsele activităţilor, ca niveluri foarte importante ale
rezultatelor proiectului / programului. Schimbările la aceste niveluri sunt considerate drept
condiţii necesare pentru dezvoltare. Aşa cum s-a mai menţionat, persoanele preocupate îşi
examinează sferele directe şi imediate de responsabilitate dar - de asemenea – includ influenţa,
colaborarea şi acţiunile comune cu partenerii cu care lucrează. Evaluările externă şi independentă
sunt cele mai potrivite pentru a măsura impactul şi durabilitatea unui proiect / program.
Condiţie: dorinţa participării
În principal, autoevaluarea înseamnă a fi voluntară şi nu poate fi efectuată la comandă sau
forţată. Ea se bazează pe dorinţa de participare activă în proces, chiar dacă nu toţi membrii se
implică în acelaşi mod şi chiar dacă nu toţi pot fi la fel de entuziasmaţi despre ea. Interesul şi
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valorizarea manifestate faţă de autoevaluare de către iniţiatorii săi ar trebui să-i convingă pe
ceilalţi actori asupra acceptării unui asemenea proces.
Autoevaluarea conduce la autonomie şi consolidare
Autonomia şi consolidarea constituie miezul autoevaluării. Autoevaluarea este concepută
pentru a ajuta oamenii să se ajute ei înşişi şi este ghidată explicit de către conceptul
autodeterminării. Îmbunătăţirea proceselor şi rezultatelor variază în funcţie de nivelurile
analizelor. De exemplu, la nivel individual poate include situaţia de percepere în mod specific a
îndemânărilor, controlului şi comportamentelor proactive; la nivel organizaţional / instituţional,
poate include atât luarea deciziilor şi împărţirea conducerii, cât şi acumularea eficientă a
resurselor ori avantaj politic. Preocuparea faţă de consolidarea comunitară poate include
evidenţierea pluralismului, existenţa coaliţiilor şi accesibilitatea resurselor comunitare.
Cultura evaluării şi spiritul autoevaluării
Într-un proiect / program, un procesul de autoevaluare poate fi prevăzut ori planificat la
un moment specific, de exemplu o dată pe an sau la sfârşitul unei faze; dar autoevaluarea devine
de asemenea parte a îndatoririlor organizaţiei / instituţiei. Integrată în lucrul cotidian, ea
contribuie la dezvoltarea unei culturi de evaluare şi a unui spirit autoevaluator. Aceasta înseamnă
că oamenii se concentrează pe propriile lor domenii de responsabilităţi şi nu pe găsirea unor “ţapi
ispăşitori”. Este încurajată colaborarea şi cooperarea.
Autoevaluarea promovează parteneriatul
În proiecte / programe, autoevaluarea, efectuată de către diferite grupuri sau organizaţii /
instituţii, devine un element de legătură între diferiţii actori şi promovează parteneriatul.
4. “ROATA” AUTOEVALUĂRII
Aşa cum a fost deja menţionat în introducere, roata este un simbol important pentru
autoevaluare; dar de asemenea – pentru persoanele orientate mai practic – este un mod
comprehensiv de formalizare a metodologiei autoevaluării.
Ca şi orice alt tip de evaluare, autoevaluarea necesită o atentă pregătire. Clarificarea
conceptului autoevaluării va crea o mai mare încredere printre participanţii la proces. Conţinutul,
de asemenea, are nevoie de formă. Astfel, fiecare autoevaluare necesită structură, împreună cu
metode şi instrumente care sprijină procesul. Nu există o reţetă universală, însă unele sfaturi sunt
sugerate în partea a doua a manualului.
Desigur, se poate începe solitar cu autoevaluarea; dar deseori distanţa critică lipseşte.
Studierea aspectelor teoretice ale autoevaluării permite crearea unei platforme conceptuale de pe
care se poate observa lucrul. În acest mod, se poate câştiga distanţa necesară între ceea ce există
şi ceea ce se poate face: numai astfel este posibilă o autoevaluare sistematică, orientată spre scop.
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4.1 Patru întrebări fundamentale
Metodologia autoevaluării se bazează pe patru întrebări fundamentale:
 Ce vreau să găsesc?
 Cum doresc să procedez?
 Cu cine doresc să cooperez?
 Ce doresc să evit?
4.2 Opt puncte de considerat pentru o planificare sistematică a autoevaluării
Roata permite începerea autoevaluării din orice segment dar este important la care dintre
punctele sale e intrarea în cercul roţii autoevaluării; sunt importante urgenţa unei compoziţii
coerente şi conceptul de autoevaluare.
4.2.1 Domeniul
Domeniile autoevaluării sunt limitate şi definite în interiorul cadrului în care fiecare
autoevaluare poate fi efectuată. În domeniul autoevaluării sunt preocupări specifice ale unui
sector, ceea ce poate constitui subiectul unei evaluări. Următoarele domenii pot fi definite ca
fundamentale autoevaluării:
 Într-un management orientat spre rezultate, un domeniu important al autoevaluării este
analiza atentă a eficienţei activităţilor şi eficacităţii proceselor implementate. Trebuie
considerate atât aspectele cantitative, cât şi aspectele calitative. Oamenii îşi vor
analiza performanţele personale şi rezultatele muncii lor în legătură cu scopurile
alocate, în conformitate cu fişele lor de lucru. Echipele şi organizaţiile / instituţiile îşi
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vor analiza produsele activităţilor şi rezultatele proiectului atinse împreună în diverse
zone de lucru, în conformitate cu instrucţiunile lor. Proiectele îşi vor analiza
rezultatele şi produsele activităţilor prin prisma progresului lucrului lor, corespunzător
obiectivelor definite.
 Parteneriatul şi persoanele sau organizaţiile / instituţiile implicate într-un proiect /
program pot constitui un alt domeniu. Acest sector este foarte potrivit pentru
autoevaluare, deşi – pe de altă parte – rezistenţele pot apare uşor deoarece participanţii
sunt direct afectaţi şi slăbiciunile ar trebui acceptate.
 Cooperarea priveşte structura relaţiilor, organizarea socială şi climatul. Care este rolul
jucat de către oameni şi grupuri în coexistenţă şi cooperare? Trebuie considerate atât
rolurile formale, cât şi rolurile informale. Evaluarea relaţiilor este în legătură cu
calitatea socială a cooperării: competenţa socială şi sensul responsabilizării - oglindite
în influenţa oamenilor şi grupurilor ce cooperează. Oamenii sunt preocupaţi de
relaţiile personale şi profesionale cu colegii (superiori ori subordonaţi) şi cu rolul pe
care îl au în structura socială. Grupurile sunt preocupate de relaţiile interpersonale,
împărţirea internă a sarcinilor, competenţele şi responsabilităţile membrilor, schimbul
de informaţii şi cooperare (inclusiv cu alte grupuri). Organizaţiile / instituţiile sunt
preocupate de coordonarea cooperării, conducere, structura puterii şi contactele cu
populaţia, autorităţile, alte structuri, etc. Programele / proiectele sunt preocupate de
implicarea diverşilor beneficiari în acţiuni, distribuţia responsabilităţilor, schimburi
interculturale, colaborare şi autodeterminare. Sectorul relaţiilor constituie o temă
centrală - care nu este uşor de tratat.
Multe alte domenii pot fi în autoevaluare, ca de exemplu principiile călăuzitoare ale unei
organizaţii, strategiile utilizate, mediul de lucru, procedurile de lucru, ajutoarele pentru lucru sau
timpul ca factor. Considerând acest ultim punct, o rezistenţă tipică la autoevaluare este: “Nu
avem timp pentru ea!” De fapt, chestionarea la ce e folosit timpul poate fi o foarte interesantă
întrebare de autoevaluare. În societăţile industrializate este mai ales o apreciere cantitativă a
timpului (nu-i timp, e prea mult timp consumat ori foarte des nu e timp de ajuns) iar înţelegerea
calitativă a timpului este uitată (pentru celebrări sau supărări, etc.). Deseori se “pierde” prea mult
timp când e neglijată semnificaţia calităţii, pentru că ceva făcut la timpul “potrivit” necesită de
fapt mai puţin timp! Prin urmare, este recomandată o atenţie specială evaluării la timpul oportun
(Prea devreme? Prea târziu?) pentru implementarea activităţii.
Remarcă:
 O suficientă perspectivă în domeniul autoevaluării poate creşte motivarea şi uşura
începerea procesului.
4.2.2 Motivele şi obiectivele
Prin motive se înţeleg raţiunile care conduc la autoevaluare. Obiectivele definesc punctele
care trebuie atinse prin autoevaluare. Este un avantaj dacă motivele şi obiectivele se sprijină
reciproc (de exemplu, dacă apare motivul “mă ajută să înaintez”, atunci prin asta se face
obiectivul mai atractiv).
Motivele pentru acţiune pot fi ancorate în trecut, prezent sau viitor:

11



Motivele din trecut pot fi experienţe bune sau rele, procese de repetat sau de evitat. La
acest tip de motive trebuie atenţie pentru a nu cădea în “visul despre bunele vremi
trecute”.
 Motivele din prezent pot fi frustrări latente ori nevoia de a optimiza o situaţie care
conduce spre acţiune. În situaţiile curente de criză, distanţa faţă de evenimente este de
obicei prea scurtă pentru a face utilă autoevaluarea. O alternativă poate fi ajutorul
exterior.
 Motivele din viitor pot fi dorinţele, nevoile, speranţele şi viziunile. Dacă acest tip de
motive este supradimensionat, atunci este mai uşoară depăşirea profunzimii şi
revenirea la faptele evidente ale vieţii cotidiene.
Obiectivele autoevaluării se pot concentra asupra multor aspecte diferite, cum ar fi
justificarea faţă de sine, autorităţile superioare sau donatori, cât şi îmbunătăţirea lucrului propriu,
al echipei şi a comunicării. De exemplu, un obiectiv clasic este examinarea produselor
activităţilor şi ale rezultatelor unui proiect / program. Rezultatul autoevaluării va fi utilizat fie
pentru creşterea eficienţei şi eficacităţii, fie pentru pregătirea unei planificări anuale sau a unei
noi faze a proiectului / programului. Alte obiective pot, de exemplu, să se bazeze pe:
 gradul de satisfacere a participantului într-o formare
 controlul calitativ al activităţilor desfăşurate
 analiza unei strategii utilizate pentru a atinge obiectivele proiectului / programului şi
a-l îmbunătăţi
 adaptarea continuă a activităţilor pentru a răspunde nevoilor
 calitatea cooperării, a lucrului în echipă
 viitorul codeterminării şi responsabilizării
Remarci:
 Obiectivele autoevaluării nu trebuie confundate cu obiectivele proiectului /
programului.
 Dacă obiectivul autoevaluării este examinarea rezultatelor proiectului / programului,
atunci este foarte importantă clarificarea nivelurilor de responsabilitate ale
participanţilor.
4.2.3 Metodele şi instrumentele
Autoevaluarea – ca şi evaluarea – necesită metode şi instrumente dacă se doreşte
atingerea scopurilor sale. Unele metode şi instrumente sunt aceleaşi cu cele utilizate în evaluările
externe, mai ales când sunt evaluate produsele propriilor activităţi. “Oglinda autoevaluării” se
referă la o multitudine de metode şi instrumente, care furnizează o analiză critică şi constructivă a
propriilor activităţi şi a consecinţelor lor.
Exemple:
 Pentru a auto/evalua produsele unei activităţi de formare, se poate face un sondaj sau
o testare a abilităţile învăţate: aceasta este metoda utilizată. Pentru a efectua un sondaj,
e nevoie de un chestionar sau de un ghid al interviurilor: acesta este instrumentul.
 Pentru a auto/evalua rezultatele unui proiect / program, este nevoie de o discuţie
participativă, în care fiecare să se poată exprima; un instrument foarte folositor este
analiza pe succese, potenţiale, slăbiciuni, obstacole (fişa 5a).
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Corespunzător sectorului, obiectivului şi mediului socio-cultural, autoevaluării i se
potrivesc diverse metode şi instrumente (fişele 5b şi 5c). Oamenii şi grupurile îşi aleg metodele
de autoevaluare în conformitate cu mijloacele disponibile şi posibilităţile lor. Dezvoltarea
instrumentelor se produce pe fundalul experienţei şi condiţiilor culturale. Este recomandată
considerarea instrumentelor aparţinând mediului şi adaptarea lor la cerinţele specifice
autoevaluării, mai ales dacă oamenii vizaţi sunt conduşi în procesul de autoevaluare. În fiecare
cultură putem găsi căi de autoconducere şi control. Dacă modurile alese nu sunt familiare tuturor
participanţilor, atunci este nevoie de un anumit timp alocat pregătirii şi introducerii.
Remarcă:
 Un instrument trebuie să rămână un mijloc pentru autoevaluare şi nu să devină el
însuşi subiectul ei. Foarte des este mai folositor de ales modalităţi simple, decât
instrumente perfecte - care ar duce fie la o introducere lungă, fie chiar la o utilizare
improprie.
4.2.4 Normele şi standardele
Normele şi standardele includ aspecte variate, care nu sunt întotdeauna uşor de diferenţiat.
Pentru a pregăti şi conduce autoevaluarea, vom distinge două tipuri principale de norme şi
standarde:
a) cadrul în care se află domeniul autoevaluării
Acesta cuprinde toate standardele concrete, care pot fi apelate la începutul unui proces de
autoevaluare, ca de exemplu:
 înţelegerea formală între partenerii proiectului / programului
 termenii de referinţă
 contractul pentru servicii
 procedurile
 contextul politic (cod şi reguli)
 implicarea mutuală
 bugetul (situaţia financiară)
Acestea formează cadrul, orientările de care trebuie să se ţină cont de-a lungul întregii
faze de implementare şi evaluare.
b) normele
Normele au legătură de asemenea cu sistemele de valori; iar valorile progresează pe
fundalul creşterii individuale şi experienţei într-un cadru social ori cultural-religios dat.
Ele servesc la concentrarea viziunii şi la modul prin care e tratată aceasta. Când cineva
exprimă “Asta-i bun, aia-i rău, ar trebui să fie aşa şi nu altfel”, judecata respectivă e cu
valori. Problemele pot apare din faptul că nu oricine are acelaşi set de valori, în special
când participanţii sunt din culturi diferite. Chiar între oamenii din aceeaşi cultură pot fi
găsite standarde diferite, unele în opoziţie. Câteodată, în timpul autoevaluării, apar
diferenţe specifice - individuale sau de grup – care provoacă dificultăţi: acestea adesea
sunt rezultatele diferitelor norme şi valori.
Fiecare om, grup, comunitate socială sau culturală are tendinţa de a-şi considera
standardele ca obiective şi universale şi prin urmare solicită pe alţii care gândesc diferit
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sau trasează linii de separare cu “străinii” (de tip religios, social, economic, politic – care
conduc la război, rasism, sexism, ostilitate faţă de străini, etc.).
Normele şi valorile sunt întotdeauna subiectiv colorate, mai ales în înţelesurile lor eticomorale. Ele împart lumea în bună şi rea, dezvoltată şi subdezvoltată sau tradiţională şi
progresistă. Acţiunea uneia sau alteia dintre părţi este astfel justificată.
Cu cât mai mulţi oameni participă într-o autoevaluare, cu atât mai dificilă este atingerea
unor norme comune. Dacă în plus participanţii sunt din diverse grupuri culturale, atunci
înţelegerea comună a normelor şi valorilor devine şi mai complicată. Pe de altă parte, este
un prilej de a verifica normele fixe şi astfel de a rezolva propria încurcătură de standarde.
Oamenii nu conştientizează totdeauna valorile şi depun eforturi pentru exprimarea lor; dar
ele sigur influenţează atitudinile şi comportamentele, cât şi motivarea modurilor de
acţiune.
Diferenţele importante de valori într-o echipă pot - dacă nu sunt exprimate - să fie la
originea neînţelegerilor sau a altor dificultăţi. Dacă un grup împărtăşeşte un anumit număr
de valori, atunci contribuie la construcţia identităţii, la cultura organizaţională şi la un
sens al apartenenţei; acesta este cazul valorilor explicate profesional de către un grup,
printr-o convenţie sau cod deontologic. De exemplu, colegii dintr-o agenţie pot avea
valori comune ca armonizarea şi coordonarea cooperării, consolidarea capacităţilor
partenerilor, participarea şi simţul proprietăţii pentru durabilitatea programelor /
proiectelor, învăţarea, contabilizarea pentru bilanţ, orientarea spre proces şi rezultate,
abordarea globală şi pe termen lung, etc. (fişa 5).
Remarci:
 Într-o echipă sau organizaţie / instituţie, este importantă reflecţia asupra valorilor
principale – care ghidează. Cu cât sunt mai multe persoane sau grupuri implicate, cu
atât mai important este ca normele comune să fie agreate, pentru a se evita conflictele
interne ale scopurilor.
 Pentru a face explicite valorile fundamentale (ca de exemplu respectul altora,
echitatea, autonomia, responsabilitatea, etc.), ele pot deveni obiective ale autoevaluării
– în sensul de a le clarifica şi a le găsi pe cele comune, împărtăşite de către toţi.
4.2.5 Participanţii
Câţi oameni sunt necesari într-o autoevaluare şi cine să participe? Cum poate fi garantată
participarea tuturor actorilor majori într-o asemenea iniţiativă?
Acestea desigur că sunt întrebări importante, care trebuie atent luate în considerare.
Iniţiatorii neexperimentaţi ai autoevaluărilor au tendinţa de a include prea mulţi oameni, ceea ce
face dificilă derularea ei şi cere multă energie. Pentru a începe, este mai uşor fie prin a face mai
multe autoevaluări mici, fie prin a găsi metode care să permită includerea punctelor de vedere ale
diferiţilor actori, ca de exemplu prin interviuri sau un sondaj. Posibilităţile şi limitele participării
trebuie atent gândite în faza de pregătire a autoevaluării.
La nivel individual, decizia de autoevaluare este luată de către persoana în cauză,
indiferent de funcţia sa. Aşa cum deja a fost prezentat, nu este deloc un exerciţiu egocentric, ci
urmăreşte mărirea conştientizării realităţii lucrului sau relaţiile sociale ori structurale pe care
persoana respectivă le are. Acesta de fapt este nivelul de unde se lansează spiritul autoevaluării.
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La nivelul echipei, evaluarea mutuală este forma de reacţie care poate ajuta grupul să
funcţioneze bine. În cadrul autoevaluării, este importantă diferenţierea dintre evaluarea proprie şi
cea făcută de alţii. Echipa nu-şi abate atenţia spre alte grupuri pentru evaluare, ci rămâne strict
asupra propriei sale situaţii.
Înainte ca autoevaluarea să aibă loc într-o întreagă organizaţie / instituţie, este probabil
mai bine dacă grupurile sau departamentele sale au făcut-o deja, ca exemplu. Aceasta corespunde
spiritului şi scopului autoevaluării. Autoevaluarea are mai mult sens dacă îşi găseşte locul în
organizaţiile / instituţiile care urmăresc mai multă indepedenţă şi autoresponsabilizare, de
exemplu în structurile cu mulţi componenţi. În autoevaluarea unei organizaţii / instituţii este în
mod special important ca toate grupurile şi echipele participante să-şi definească propriile poziţii
şi legăturile cu alte unităţi.
Situaţia unui proiect / program prezintă o reţea complexă de participanţi, la niveluri
diferite. Aici autoevaluările personale, ale grupului / echipei şi organizaţiei / instituţiei se
întâlnesc şi se completează reciproc, în sensul că exemplifică reţeaua din propriile lor poziţii.
Grupurile, la niveluri variate, pot fi descrise ca:
 populaţia în ale cărei arii şi interese este stabilit programul / proiectul
 structura executantă a programului / proiectului, ca de exemplu agenţiile locale,
responsabilii de program / proiect, echipele locale şi cea a programului / proiectului,
etc.
 diversele autorităţi, ca de exemplu statul, partenerii contractuali (ministere,
universităţi, federaţii, etc.), cât şi corporaţiile private
Remarci:
 Nivelul educaţiei nu este o limitare în participarea la autoevaluare. Au fost realizate
câteva experienţe cu analfabeţi, care au dat rezultate excelente. Doar metodele şi
instrumentele trebuie să fie adaptate.
 Realizarea unei autoevaluări este un proces şi nu se limitează ca un eveniment
punctual, izolat. Pregătirea sa este la fel de importantă ca şi desfăşurarea sa. Trebuie
asigurată o atentă strategie de comunicare pentru informarea despre întregul proces şi
despre obiectivele autoevaluării, într-un mod transparent pentru toţi.
4.2.6 Facilitatorul
Responsabilitatea stabilirii obiectivelor şi desfăşurării autoevaluării aparţine
participanţilor. În autoevaluarea unei echipe largi, unei organizaţii / instituţii sau a unui proiect /
program, rolurile variate şi funcţiile de sprijin trebuie împărţite între participanţi, astfel încât
autoevaluarea să fie dinamică.
În unele situaţii, este recomandabilă apelarea la un facilitator extern, ca de exemplu dacă
experienţa în autoevaluare lipseşte grupului, dacă numărul participanţilor este foarte mare sau în
cazul unui program / proiect complex. Consilierilor externi procesului li se pot acorda anumite
sarcini, corespunzătoare nevoilor. Oricum, în fiecare caz este important ca participanţii să se
autoconducă, în sensul că responsabilizarea se dezvoltă din autoevaluare.
Găsirea persoanei potrivite necesită gândire clară. În acest sens, o analiză detaliată a
nevoilor şi un contract adecvat furnizează cele mai bune şanse de a face într-adevăr o investiţie
profitabilă.
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4.2.7 Rezistenţele
În orice evaluare - fie externă sau autoevaluare - scopul este de a dobândi o mai bună
înţelegere a realităţii. Există necesitatea de curiozitate, există dorinţa de a descoperi noi lucruri;
dar împreună cu această curiozitate adesea este teama. Tensiunea dintre curiozitate şi teamă
produce rezistenţa, un semnal tras în faţa necunoscutului.
Rezistenţele trebuie luate în serios. De fapt, ele pot juca un rol important. Primul pas
trebuie să fie deschiderea faţă de rezistenţe, când apar. De-a lungul lucrului - din moment ce
progresul înseamnă schimbare şi transformare - rezistenţa apare ca un element fundamental, prin
păşirea în necunoscut şi riscul încercării unor moduri noi de comportament.
Rezistenţa poate duce la dezbatere şi conflict. De fapt, conflictul este forţa motrice în
orice proces de dezvoltare; el crează energie. Oricum, el trebuie înţeles şi controlat - pentru a-l
face folositor procesului de dezvoltare. Energia necontrolată duce la explozii cu consecinţe
păgubitoare.
Ascultarea activă este una dintre strategiile utilizate pentru a face faţă rezistenţelor (fişa
5d). Aceasta poate duce la întrebări importante care trebuie adresate în proces. Dreptul de a
rezista şi valorile sale pozitive trebuie recunoscute.
Temerile şi rezistenţa descoperită se pot manifesta într-un mod organizat, ca de exemplu
printr-o furtună a ideilor. Nu se poate suficient accentua că autoevaluarea se hrăneşte în mod
fundamental din dorinţele şi colaborarea participanţilor; în astfel de caz, toate îndoielile pot fi
făcute cunoscute, fără a fi văzute într-o lumină proastă.
4.2.8 Timpul şi energia
Un proces de autoevaluare poate acapara mai multă sau mai puţină energie şi timp, în
funcţie de domeniul său, obiectivele sale şi numărul de participanţi. De asemenea, relevanţă face
nu timpul folosit, ci utilizarea (calitatea) timpului avut la dispoziţie. Un proces de autoevaluare
poate dura mai multe săptămâni iar şedinţa de autoevaluare este doar o parte a lui. Atât o
pregătire atentă şi realistică cu ajutorul “roţii”, cât şi o strategie efectivă de comunicare, ajută
într-un mod optim utilizarea timpului alocat autoevaluării.
Când se stabileşte un concept de autoevaluare, este bine să se pregătească o planificare
operaţională. Deşi autoevaluarea este în general mai ieftină decât o evaluare externă, trebuie
prevăzut un buget (pentru cazare, subzistenţă, deplasări şi alte cheltuieli).
De asemenea, fiecare autoevaluare are dezavantajele şi punctele sale slabe, care se pot
perpetua pe termen lung. De aceea, este recomandabilă controlarea din când în când a sectoarelor
importante ale autoevaluării prin evaluare externă; aceasta de asemenea, poate da noi impulsuri
autoevaluării.
5. AUTOEVALUAREA ŞI ALTE TIPURI DE EVALUARE
În primul capitol au fost distinse trei tipuri principale de evaluare:
 evaluarea independentă, care este o evaluare iniţiată şi desfăşurată de către alte
persoane decât cea responsabilă pentru implementarea proiectului / programului
 evaluarea externă, care este o evaluare iniţiată de către responsabilul pentru
implementarea proiectului / programului dar desfăşurată de către un evaluator extern
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autoevaluarea (sau evaluarea pentru consolidare), care este o evaluare în care
persoanele preocupate de responsabilitatea de a-şi analiza propriul lucru analizează
performanţele personale sau ale echipei / grupului, organizaţiei / instituţiei ori
proiectului / programului; evaluatorul şi evaluatul sunt identici
La nivel internaţional, cuvintele “estimare” sau “recenzie” sunt utilizate uneori în loc de
“evaluare”. Evaluarea internă poate fi apropiată conceptului de autoevaluare dar trebuie verificate
dacă principiile şi modurile de lucru corespund. Uneori, o evaluare internă este făcută într-un
grup dar un superior ierarhic judecă performanţele colaboratorilor săi, ceea ce nu este în “spiritul”
autoevaluării. În orice caz, trebuie explicitată ideea aflată după cuvintele utilizate în denumire.
Autoevaluarea şi evaluarea externă / independentă nu se exclud reciproc, ci sunt
complementare (subcapitolul 5.1). Nu totdeauna este posibilă trasarea unor frontiere stricte între
ele: adesea aspectele autoevaluării se regăsesc în evaluarea externă iar evaluarea externă poate fi
necesară în autoevaluare. În toate tipurile de evaluare, focalizarea este fie pe bilanţ (sumativ), fie
pe învăţare (formativ). În practică, se urmăreşte echilibrul dintre învăţare şi bilanţ. De-a lungul
utilizării rezultatelor evaluării, ele se pot valorifica reciproc, deoarece pot fi căi diferite de
percepţie ale întrebărilor-cheie şi de perspectivă a faptelor. O autoevaluare efectuată în
preambulul unei evaluări externe poate reduce rezistenţa ori anxietăţile şi procesul preliminar
poate sprijini încrederea participanţilor. Un astfel de lucru fundamental reduce de asemenea
timpul şi efortul pentru o evaluare externă. Rezultatele unei autoevaluări pot fi imboldul pentru o
evaluare externă şi viceversa. Întrebările-cheie, metodele şi procesele de învăţare sunt identice
dar diferă rolurile şi responsabilităţile actorilor.
5.1 Legăturile dintre autoevaluare şi evaluarea externă / independentă
Autoevaluarea înaintea
evaluării externe / independente

Autoevaluarea în timpul
evaluării externe / independente










Autoevaluarea după
evaluarea externă / independentă





permite a avea o experienţă în evaluare
abordarea este mai participativă
oferă sugestii de soluţii unor probleme
utilizează pozitiv rezistenţele şi întăreşte poziţiile
partenerilor de-a lungul negocierilor proiectului /
programului pentru stabilirea termenilor de referinţă
analizează eventualele “agende ascunse”
măreşte eficienţa evaluării externe / independente
duce la discuţii mai bogate asupra percepţiilor realităţii, a
faptelor şi declaraţiilor, cât şi la alte interpretări ale
realităţii
produce opţiuni mai consolidate de decizii în evaluarea
externă / independentă
facilitează utilizarea rezultatelor evaluării externe /
independente
reflectă alegerea rezultatelor evaluării externe /
independente privind reorientarea proiectului /
programului, pentru montura obiectivelor fazei
poate stimula şi îmbogăţi poziţiile privind raportul
evaluării externe / independente
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Poziţionarea auto/evaluării poate să difere, de asemenea: înainte, în timpul sau după
terminarea proiectului / programului.
Forţele autoevaluării constau în cunoştinţele specifice şi detaliate ale evaluatorului asupra
organizaţiilor / instituţiilor participante şi despre proiect / program. Poate fi flexibil derulată, cu
efort mic, în mod repetat şi facilitează ajustări rapide. Promite a fi de succes dacă cei implicaţi
sunt suficient de autocritici, în general ducând la o mai puternică coeziune a grupului / echipei,
inducând sentimentul proprietăţii asupra proiectului / programului. De obicei, este mai ieftină
decât evaluarea externă.
Slăbiciunea sa rezidă din a nu lua suficientă distanţă faţă de operaţiunile curente.
Autoevaluarea este de asemenea mai puţin potrivită analizării chestiunilor relevante într-un
context mai larg şi nu e cea mai potrivită abordare dacă sunt conflicte în echipă ori neîncredere
între parteneri.
5.2 Genurile şi auto/evaluarea
Genul este o definiţie social construită a femeilor şi bărbaţilor. Nu este acelaşi lucru cu
sexul (care se referă la caracteristicile biologice ale femeilor şi bărbaţilor). Relaţiile genurilor
sunt intrinseci tuturor aspectelor vieţii. Indiferent de vârstă, religie, etnie sau pătură socială,
oamenii sunt oricând femei ori bărbaţi – cu oportunităţile şi limitările asociate în contextele
respective.
Într-un proiect de educaţie pentru cetăţenie democratică – ca şi în orice alt proiect – a
lucra printr-o abordare pe gen şi a introduce aceasta ca o temă transversală conduce la mărirea
eficienţei. Promovarea egalităţii genurilor contribuie de asemenea la o mai mare coerenţă şi la o
adevărată cetăţenie democratică.
Introducerea abordării pe gen necesită participarea femeilor şi bărbaţilor de-a lungul
activităţilor şi implică integrarea perspectivei genurilor în toate etapele ciclului managementului
proiectului / programului, conducând la întrebări ca: Obiectivele proiectului / programului au fost
acordate genurilor? Nevoile şi priorităţile specifice femeilor şi bărbaţilor au fost integrate?
Întrebările caracteristice genurilor au fost incluse în auto/evaluare? De asemenea, se impune ca
analiza situaţiei femeilor şi bărbaţilor într-un context dat să fie făcută înaintea începerii
proiectului / programului. În timpul implementării, efectele asupra femeilor şi bărbaţilor vor fi
atent explorate, înaintea adoptării altor decizii. Introducerea abordării pe genuri în proiect /
program necesită dezvoltarea unei competenţe şi conştiinţe specifice împreună cu partenerii
(organizaţii neguvernamentale, instituţii şi alte structuri).
6. PROMOVAREA AUTOEVALUĂRII
Aşadar, având o bază comună a înţelegerii acestui tip de evaluare, rămâne întrebarea cum
se poate mişca roata autoevaluării şi cum poate ea fi păstrată în mişcare. A fost menţionat faptul
că autoevaluarea poate fi făcută la niveluri diferite.
La nivel individual, oricine cunoaşte principiile şi metodologia poate să desfăşoare
autoevaluarea, nedepinzând de participarea altora; dar pentru a fi introdusă la nivelul grupului /
echipei, organizaţiei / instituţiei sau proiectului / programului, trebuie jucate roluri diferite, care
sunt în legături reciproce. Sinergiile dintre diferitele roluri contribuie pe larg la promovarea
autoevaluării.
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Formatorii
În prezent, formarea continuă este obligatorie pentru orice persoană sau organizaţie /
instituţie care doreşte să-şi dezvolte profesionist abilităţile sau să gospodărească schimbarea. În
managementul unui proiect / program de educaţie pentru cetăţenie democratică – ca şi orice alt
tip de proiecte / programe – formarea este un instrument puternic de introducere a unei
metodologii inovatoare cum e autoevaluarea. În acest sens, formatorii au un rol important şi
contribuie la societatea educaţională permanentă; nu numai că ei transmit o cunoaştere nouă
asupra temei dar de asemenea ei facilitează schimbul dintre participanţi şi îi instruiesc pentru
transferul acţiunii, ceea ce duce la conceperea unei autoevaluări pe care s-o realizeze pentru ei
înşişi sau în propriile organizaţii / instituţii. Educaţia adulţilor este o profesie şi în consecinţă,
solicită anumite îndemânări. În plus, formatorii moderând ateliere de autoevaluare trebuie să fie
clari asupra conceptului, principiilor şi metodologiei şi să fie familiari cu elementele de bază ale
managementului de proiecte / programe - cum ar planificarea participativă şi monitorizarea.
Formatorii neexperimentaţi vor “învăţa prin a face” dar sfatul potrivit este ca să ceară sprijin din
partea unei persoane mai experimentate.
Multiplicatorul
Unele organizaţii / instituţii au introdus în practica lor faptul că fiecare membru care
beneficiază de o sesiune de formare să împartă sistematic ceea ce a învăţat cu grupul / echipa din
care face parte. Această distribuţie a cunoaşterii contribuie la progresul organizaţiei / instituţiei.
În cazul autoevaluării, multiplicatorii joacă un rol important şi contribuie la promovarea ideilor
de autoevaluare pentru un număr semnificativ de persoane. Acest fapt va sprijini iniţiatorii în
găsirea aliaţilor pentru promovarea şi implementarea procesului şi practicii concrete a
autoevaluării.
Iniţiatorul şi promotorul
Participanţii la o formare asupra autoevaluării în general agrează ideile sale de bază. Ei se
întorc la lucrul lor plini de intenţii bune dar probabil că se vor confrunta cu rezistenţe când vor
sugera introducerea ei. Aşa cum a fost menţionat la 4.2.7, trebuie să ia acestea în serios şi să
dezvolte bune strategii de comunicare. O primă experienţă de autoevaluare poate începe prin unii
colegi sau parteneri de proiect / program convinşi; dar iniţiativa şi promovarea de asemenea pot fi
externe, de exemplu de către o structură conducătoare sau de către un donator. Cel mai bine
funcţionează când sinergiile s-au consolidat şi când dorinţa de promovare a autoevaluării apare la
diferite niveluri ale proiectului / programului.
Pentru început - la fel ca şi orice altă activitate - autoevaluarea solicită o structură a
procesului. Sarcinile şi responsabilităţile se împart între participanţi. Alegerea unei persoane
interne ca responsabilă pentru coordonarea şi controlul procesului de autoevaluare este în mod
special importantă; acest rol poate fi jucat de către un superior (dar nu este necesar). Dimpotrivă,
adesea este un avantaj dacă structura autoevaluării nu este aceeaşi cu ierarhia existentă – din
moment ce ea n-are o structură ierarhică, ci toţi au roluri egale. Aceasta face mai uşoară
participarea unui superior, ca membru “obişnuit”.
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Participanţii
Este recomandabilă participarea tuturor la discuţiile despre cele opt segmente ale roţii
autoevaluării şi asupra “modului de lucru împreună”; şi trebuie ţinut cont de faptul ca fiecare să
participe voluntar. Principiile autoevaluării trebuie respectate şi orientarea faţă de
responsabilitatea personală să fie exprimată clar; aceasta corespunde spiritului şi scopurilor
autoevaluării. Pentru încurajarea autoresponsabilizării, trebuie ca elementele cele mai durabile să
fie serios luate în considerare; aceasta e valabil atât pentru cei implicaţi în autoevaluare, cât şi
pentru parteneri – şi prin urmare toţi vor fi câştigaţi.
Facilitatorul
Chestiunea nevoii unui facilitator extern trebuie să fie dezbătută şi rolul său definit clar.
Un facilitator cunoaşte principiile autoevaluării; de asemenea, are bune abilităţi în educaţia
adulţilor şi de moderare. Facilitatorul nu are funcţia de luare a deciziilor, ci sprijină grupul în
luarea deciziilor. El nu influenţează conţinutul evaluării, ci supraveghează forma, modul de lucru
împreună (fişa 2b) şi spiritul autoevaluării. El observă dacă argumentele fiecăruia sunt
considerate, dacă participanţii rămân în ariile lor de responsabilitate / pe obiectivele stabilite şi
reaminteşte periodic timpul alocat autoevaluării (fişa 8).
7. UTILIZAREA REZULTATELOR AUTOEVALUĂRII
Rezultatele autoevaluării aparţin grupului participanţilor. Decizia asupra informaţiei care
să fie reţinută şi cea care nu este utilă va fi luată de asemenea de către acest grup. Dacă
rezultatele autoevaluării sunt cuprinse într-un raport, atunci este recomandabil ca toţi participanţii
să aibe acces la ele şi să facă propriile comentarii.
Dacă pregătirea şi conceperea autoevaluării au fost făcute într-un mod riguros, atunci
rezultatele sale trebuie considerate prioritare oricărui alt tip de evaluare. În viitor, ele vor folosi
îmbunătăţirii, învăţării şi negocierii deciziilor comune. Dacă sunt – în orice etapă a procesului de
autoevaluare sau la orice nivel ierarhic – “agende ascunse” (obiective neanunţate explicit), atunci
acestea vor influenţa serios cultura autoevaluării. Participanţii într-o autoevaluare a doua oară nuşi vor asuma riscuri ori continua procesul.
Un inadecvat – dar din nefericire destul de obişnuit – mod de utilizare al procesului
autoevaluării este încredinţarea unei categorii de participanţi (de exemplu beneficiarii) cu rolul de
surse ale informaţiilor: nu ei formulează conceptul autoevaluării, domeniul sau obiectivele, ci
structuri superioare care au prea puţin de a face cu desfăşurarea curentă a proiectului /
programului; datoriile “participanţilor” ar fi atunci limitate la colectarea datelor şi informaţiilor care ar fi evaluate şi utilizate de către alţii în luarea deciziilor.
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PARTEA II: INSTRUMENTARUL FORMATORILOR ŞI DIRECŢII PENTRU
PROMOTORI
În prima parte a manualului s-a clarificat autoevaluarea. În a doua parte a manualului sunt
sugestii pentru formări, realizarea autoevaluării sau facilitarea autoevaluării:
 fişele 1 – 5 = fiecărui punct principal al programului sugerat îi corespunde câteva fişe
specifice autoevaluării şi se adresează mai ales formatorilor şi organizaţiilor /
instituţiilor care fac formarea
 fişa 6 indică paşii de efectuat în realizarea unei autoevaluări - pentru iniţiatorii,
promotorii, facilitatorii şi participanţii dintr-o autoevaluare
 fişa 7 conţine unele consideraţii despre facilitare
FIŞA
1. Programul
sugerat pentru un
atelier de formare
asupra
autoevaluării
2. Introducerea
unui atelier de
autoevaluare

CONŢINUTUL
Exemplu de program
pentru un atelier de trei
zile

LA CE FOLOSEŞTE? CUI ÎI E UTILĂ?
Pregătirea unui atelier de Formatorilor
autoevaluare

a) Obiectivele unui atelier
de autoevaluare
b) Moduri de lucru
împreună în autoevaluare

3. Prezentarea
metodologiei

a) Roata, o metodă a
autoevaluării
b) Exemple de metode şi
instrumente
c) Norme, valori şi
standarde
Instruire pentru lucrul în
grup

Furnizarea informaţiilor
necesare participanţilor
într-o formare asupra
autoevaluării, pentru a
lucra în spiritul
autoevaluării
Furnizarea unui cadru
pentru structurarea,
pregătirea şi realizarea
unei autoevaluări

4. Exerciţiul de
transfer
5. Clarificările
ulterioare

Utilizarea noi dobânditei
metodologii pentru
pregătirea autoevaluării
Dezvoltarea unui limbaj
comun şi înţelegerea
conceptelor importante
ale managementului de
proiect / program
Înţelegerea că fiecărui
nivel al obiectivelor îi
corespunde un nivel al
rezultatelor
Înţelegerea posibilităţilor
şi limitelor autoevaluării

a) Zece termeni relevanţi
legaţi de auto/evaluare şi
managementul de proiect
/ program
b) Trei niveluri ale
rezultatelor

c) Focalizarea
autoevaluării
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Formatorilor

Formatorilor şi
participanţilor în
autoevaluare,
multiplicatorilor,
promotorilor şi
facilitatorilor
Formatorilor şi
participanţilor la
atelier
Formatorilor şi
participanţilor
avansaţi,
iniţiatorilor,
promotorilor şi
facilitatorilor

6. Paşii pentru
realizarea unei
autoevaluări

d) Parteneriatul
corespunzător sferelor de
responsabilitate şi
nivelurilor rezultatelor
O explicaţie a ceea ce e
de făcut pentru a realiza
autoevaluarea

7. Exemplul unei
şedinţe de
autoevaluare

Descrierea paşilor
concreţi

8. Importanţa
facilitării şi
consensului în
autoevaluare

O definiţie a facilitării şi
câteva reguli de bază, cu
sfaturi asupra modului de
efectuare

Crearea conştientizării
asupra responsabilităţilor
colaboratorilor şi
limitelor lor
Planificarea şi realizarea Iniţiatorilor,
unei autoevaluări
promotorilor,
facilitatorilor şi
participanţilor întro autoevaluare
Realizarea autoevaluării Iniţiatorilor,
promotorilor,
formatorilor,
multiplicatorilor şi
facilitatorilor
Pregătirea procesului de Facilitatorului
facilitare şi dezvoltarea
profesionist şi
abilităţilor de facilitare
oricărei persoane
care are acest rol
sau vrea să
înţeleagă mai mult
despre aceasta

Instrumentarul nu e complet şi nu rezolvă toate problemele. Multe alte activităţi sunt
dezvoltate de către formatori, care au prilejul împărtăşirii experienţelor, reflecţiei asupra a ceea ce
fac, creerii de noi fişe şi schimb între ei prin reţeaua persoanelor participante în proiectul
I.M.PACT. O parte a paginii internet este dedicată acestui tip de prezentări.
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FIŞA 1: Programul sugerat pentru un atelier de formare asupra evaluării
În mod ideal, pentru a instrui participanţii şi promotorii autoevaluării, este necesar un
atelier de trei zile.
Prima zi
I. Introducere
 Deschiderea atelierului de către responsabilul de proiect
 Deschiderea sesiunii de autoevaluare
 Prezentarea obiectivelor şi a programului
 Autoevaluarea şi ciclul managementului proiectului / programului
 Autoevaluarea - cheia pentru întărire, dezvoltare organizaţională şi învăţare (la nivel
personal şi instituţional); definiţii
 Domeniile de responsabilitate în autoevaluare
 Prezentarea participanţilor
 Aşteptări şi experienţe privind autoevaluarea
II. Prezentarea metodologiei
 Roata – metodă şi instrumente pentru sprijinul procesului autoevaluării
III. Studii de caz: prima contribuţie (dacă sunt disponibile unele experienţe)
 Exemple ale autoevaluării realizate cu partenerii
IV. Transfer
 Lucru în grup pe un exemplu furnizat de către participanţi
 Auto/evaluarea zilei
A doua zi
Transfer (continuare)
 Pregătirea afişelor pentru prezentare
 Raportare în plen
 Clarificarea întrebărilor privind metodologia
Studii de caz: a doua contribuţie
 Exemple ale autoevaluării realizate cu partenerii pentru dezvoltare
V. Cum se promovează autoevaluarea
 Roluri diferite în promovarea autoevaluării
 Reflecţii
A treia zi
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VI. Clarificări
 Clarificarea complementarităţilor conceptului autoevaluării şi aplicării sale practice
 Mesajele-cheie ale autoevaluării şi legăturile cu ciclul managementului proiectului /
programului
 Autoevaluarea şi evaluarea externă; autoevaluarea şi monitorizarea
 Utilizarea rezultatelor autoevaluării
VII. Punerea roţii în mişcare
 Transferul şi paşii următori în proiectele de autoevaluare
 Prezentarea proiectelor individuale de autoevaluare
VIII. Atelier de evaluare
 Un instrument util de cunoscut de către toţi – analiza pe succese, potenţiale,
slăbiciuni, obstacole
Remarci:
 Participanţii apreciază organizarea - când este posibil – a unei activităţi în afara sălii
de formare (vizitarea localităţii unde are loc atelierul, excursie, etc.); aceasta de
asemenea contribuie la distanţarea faţă de lucru şi relaxare.
 De asemenea, programul depinde de rolurile participanţilor pe care le au în procesul
autoevaluării; de exemplu, într-o formare a formatorilor pot fi introduse în program
principiile fundamentale ale educaţiei adulţilor.
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FIŞA 2: Introducerea unui atelier de autoevaluare
2a) Obiectivele unui atelier de autoevaluare








introducerea în “spiritul” autoevaluării
familiarizarea cu principiile şi metodologia autoevaluării (“roata”)
situarea autoevaluării în cadrul ciclului managementului proiectului / programului
învăţarea din experienţele participanţilor sau din studiile de caz prezentate
conştientizarea potenţialului şi limitelor autoevaluării
promovarea autoevaluării
participarea într-un proces de autoevaluare

2b) Moduri de lucru împreună în autoevaluare
Participanţi:

Formator:

Participare activă

Facilitare, instruire

Implicare (lucru individual şi în grup)

Managementul procesului şi timpului
Contribuţii teoretice, exemple

Respectul persoanelor, confidenţialitate
Încredere, empatie, luciditate
Autenticitate
Ascultare activă
Atitudini necinice
Nejudecare

Acceptarea propriei chestionării
Asumarea de riscuri
Energie, creativitate
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FIŞA 3: Prezentarea metodologiei
3a) Roata, o metodă a autoevaluării

3b) Exemple de metode şi instrumente
Aceasă fişă prezintă patru exemple de metode şi instrumente care pot fi folosite în
autoevaluare dar altele pot fi dezvoltate în conformitate cu participanţii, obiectivele şi
domeniul autoevaluării.
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Fereastra
Revizuire / trecut

Anticipare / viitor
Potenţiale

Succese
+ +
Slăbiciuni

Obstacole
- -

Ghidul discuţiilor pentru autoevaluarea lucrului în echipă








Unde ne găseam înaintea alăturării la actuala echipă?
Cum am văzut şi am simţit echipa când ne-am alăturat ei?
Ce s-a schimbat?
Cum colaborăm cu ceilalţi membri?
Care sunt punctele tari ale echipei? Dar slăbiciunile ei?
Care sunt priorităţile echipei pentru anul viitor? Ce trebuie schimbat? Ce poate fi
îmbunătăţit?
…

Ghidul autoevaluării sarcinilor






Care sarcini sunt efectuate cu plăcere şi sunt simţite a fi în mod special folositoare?
Care sarcini sunt dificile dar simţite ca necesare?
Care sarcini sunt superficiale şi pot fi abandonate?
Care sarcini echipa ar prefera să le efectueze altundeva?
Există sarcini pe care echipa ar dori să le preia?
1

Sarcina 1
Sarcina 2
Sarcina 3
Sarcina 4
Sarcina 5
…

…
…
…
…
…

1 = are sens, este o plăcere în efectuarea ei
2 = problematică dar necesară
3 = superficială, trebuie eliminată
4 = trebuie executată altundeva
5 = este preferată preluarea ei
6 = remarci speciale
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2

3

4

5

6

Transferul rezistenţei pe întrebări şi teme
Strategia tratării rezistenţei este prin ascultare activă – ceea ce poate ar necesita ceva
exerciţiu – în ideea de a nu cădea în polemică sau “dialogul surzilor”.
Iată câteva exemple ale schimbării argumentelor împotriva autoevaluării în întrebări şi
teme pentru autoevaluare:
Argumente împotriva autoevaluării
Nu avem timp
Va costa prea mult
Proiectul / programul nostru este diferit de
altele
Proiectul / programul este prea limitat
Guvernul (sau organizaţia / instituţia) nu va
agrea aceasta
Aceasta nu este de competenţa noastră
Aceasta nu este problema noastră
De ce să schimbăm ceva care merge?
O schimbare va cauza prea multe probleme
Întotdeauna am făcut astfel
Am făcut ceea ce am spus că vom face
Am făcut ceea ce era în documentaţia
proiectului / programului
Am fost deja evaluaţi
Conducerea lâncezeşte
Dezordinea financiară ne întârzie
Responsabilii spun că este unul dintre cele mai
bune proiecte / programe
Proiectul / programul este prea nou
Proiectul / programul în curând se va termina
Agenţii externi nu înţeleg complexitatea
proiectului / programului nostru
Nu este cultura noastră
…

Schimbate în întrebări şi teme pentru
autoevaluare
Pentru ce avem timp, la ce ne folosim timpul?
La ce ne folosim bugetul?
Ce este special la proiectul / programul nostru?
Care sunt posibilităţile şi limitele proiectului /
programului nostru?
Care sunt influenţele politice şi dependenţa
noastră instituţională?
Care sunt marginile noastre de manevră?
Ce responsabilitate avem?
Care ne sunt problemele?
Ce direcţie ia acest “lucru”?
Ce merge şi de ce merge?
Unde vrem să schimbăm, unde nu?
Cum am făcut lucrurile până acum?
Ce am intenţionat să facem?
Ce am realizat?
Suntem de acord cu documentaţia proiectului /
programului?
Care au fost rezultatele evaluărilor anterioare?
Unde suntem fără putere?
Cum gospodărim banii şi timpul?
Cine decide ce este un proiect / program bun?
Care sunt practicile bune în acest proiect /
program?
Care sunt “păcatele tinereţii” proiectului /
programului?
Cum a fost începutul proiectului / programul?
Ce înţelegem?
Cine ne poate ajuta?
Care este cultura noastră?

Remarcă:
 Un joc de roluri poate fi făcut despre rezistenţe, cu un grup “rezistent” şi unul
favorabil autoevaluării.
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3c) Norme, valori şi standarde
Armonizare şi coordonare

Construcţia capacităţii şi consolidare
Participare şi proprietate

Durabilitate
Bilanţ şi învăţare

Orientarea pe proces şi învăţare

Abordare globală, pe termen lung
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FIŞA 4: Exerciţiul de transfer
Scop:
A permite participanţilor transferul în practică a cunoaşterii dobândite despre
autoevaluare şi a reflecta asupra şedinţei de autoevaluare pe care o pot realiza în mediul
lor profesional
În grupuri:
1. Schimb de experienţe dorite pentru autoevaluare
2. Alegerea unui exemplu de lucru împreună, corespunzător fiecărui segment al “roţii”; o
atenţie specială va fi acordată segmentelor “domeniu” şi “obiective”
3. Vizualizarea pe un afiş şi numirea delegatului pentru prezentarea în plen
Timp:

60 minute + 15 minute pentru afişare

Prezentare:

10 – 15 minute

Întrebările grupului şi discuţii:

20 minute
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FIŞA 5: Clarificările ulterioare
5a) Zece termeni relevanţi legaţi de auto/evaluare şi managementul de proiect /
program
Activităţi
Activităţile sunt acţiunile avute în cadrul lucrului desfăşurat, prin care contribuţiile ca
finanţările, asistenţa tehnică şi alte tipuri de resurse sunt mobilizate în sensul de a obţine
produse specifice.
Contribuţii
Contribuţiile sunt resursele financiare, materiale sau umane cerute pentru un program /
proiect, ca mijloace investite (bani, cunoaştere, energie, timp, etc.).
Durabilitate
Durabilitatea este continuarea efectelor şi beneficiilor generate de proiect / program după
terminarea sa.
Eficacitate
Eficacitatea este acţiunea care are un rezultat aşteptat - măsurând extensia până la care
obiectivele sunt atinse luînd în considerare importanţa lor.
Eficienţă
Eficienţa este acţiunea pentru dobândirea unui efect - prin măsurarea convertirii resurselor
în produse ale activităţilor.
Relevanţă
Relevanţa este extensia până la care obiectivele corespund nevoilor beneficiarilor.
Rezultate
Rezultatele sunt lucrurile obţinute într-un proiect / program şi sunt distinse pe trei
niveluri:
 produsele = bunurile şi serviciile – tangibile - furnizate de către activităţile unui
proiect / program
 beneficiile = utilizările – intangibile - generate de către produsele unui proiect /
program, în conformitate cu obiectivele prevăzute
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impact = suma efectelor şi schimbărilor pozitive şi negative, pe termen scurt sau lung,
produse de către un proiect / program, direct sau indirect, intenţionat sau neintenţionat
şi influenţele asupra contextului şi mediului

Sursa: Organisation for Economic Co-operation and Development (2002) Glossary of
Key Terms in Evaluation and Results Based Management
5b) Trei niveluri ale rezultatelor

Sursa: English Glossary, Swiss Agency for Development and Cooperation, Bern
În timpul planificării se dezvoltă o ierarhie a obiectivelor (direct operaţionale în cadrul
proiectului / programului, specifice proiectului / programului şi general/e scopului proiectului /
programului). Aceasta e situaţia ideală iniţială a unui proiect / program. Urmează implementarea
proiectului / programului şi analizarea rezultatelor sale. Celor trei niveluri ale obiectivelor le
corespund cele trei niveluri ale rezultatelor (numite produse, beneficii şi impact):
 obiectivelor direct operaţionale le corespund produsele planificate; la acest nivel este
vorba de eficienţa proiectului / programului
 obiectivelor specifice le corespund beneficiile planificate; la acest nivel este vorba de
eficacitatea proiectului / programului
 obiectivului general (sau scopului) îi corespunde impactul; la acest nivel este vorba de
relevanţa proiectului / programului
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5c) Focalizarea autoevaluării

Autoevaluarea integrând perspectiva pe genuri trebuie să includă întrebări specifice, ca de
exemplu:
 Sunt disponibile date şi informaţii despre femei şi bărbaţi?
 În domeniul specific în care lucrăm sunt incluse chestiunile de gen (de exemplu
genurile şi educaţia pentru cetăţenie democratică)?
 Proiectul / programul se adresează chestiunilor de gen? Partenerii le împărtăşesc?
 Partenerii au capacitatea de a lucra pentru schimbarea relaţiilor de gen? Partenerii şi
donatorii se angajează suficient?
 Au fost îndeplinite produsele activităţilor şi rezultatele proiectului / programului
corespunzător aşteptărilor privind genurile (presupuneri contra fapte)?
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5d) Parteneriatul corespunzător sferelor de responsabilitate şi nivelurilor
rezultatelor
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FIŞA 6: Paşii pentru realizarea unei autoevaluări
Se pot distinge trei faze principale în realizarea unei autoevaluări. O perioadă de pregătire
precede şedinţa, care este urmată de acţiuni de cosmetizare, pentru a putea folosi rezultatele
autoevaluării.
Următorii şase paşi articulează logica implementării autoevaluării: conceperea şi
organizarea logistică, invitarea participanţilor, culegerea informaţiilor, şedinţa, raportarea şi
luarea deciziilor.

Pasul 1: Conceperea şi organizarea logistică
Primul pas corespunde primei faze a pregătirii unei şedinţe de autoevaluare şi el
presupune:
 conceperea autoevaluării = trebuie făcută riguros şi sistematic - ca şi evaluarea externă
- cu ajutorul metodologiei oferite (fişa 3a); exerciţiul “umplerii roţii” nu este
birocratic, ci un prilej de planificare atentă a autoevaluării într-un mod participativ
 planul operaţional = include orarul şi lista activităţilor care trebuie desfăşurate
înaintea şedinţei de autoevaluare; el trebuie stabilit de către persoana responsabilă de
organizare
 contractarea facilitatorului = dacă e nevoie de un facilitator, trebuie încheiat un
contract clar; această persoană va fi inclusă în procesul de pregătire
 organizarea logistică = primul pas cuprinde aspecte practice de organizare (ca de
exemplu rezervarea unui loc unde participanţii pot sta, mânca şi lucra; e importantă o
sală funcţională unde participanţii să se simtă confortabil şi unde să poată lucra în
condiţii bune)
O concepţie bine gândită şi o organizare bună a şedinţei de autoevaluare contribuie în
mod decisiv la succes.
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Pasul 2: Invitaţia
Participanţii trebuie invitaţi din timp, astfel încât să-şi poată organiza participarea la
autoevaluare. Ei trebuie să fie prezenţi de-a lungul întregii şedinţe: o sosire târzie sau o plecare
devreme ar fi cumva frustrantă, schimbă dinamica grupului şi face mai dificilă atingerea
obiectivelor şedinţei.
Pasul 3: Culegerea informaţiilor
Perioada dintre invitare şi autoevaluare e necesară culegerii de documente şi informaţii
care să permită analize bazate pe date precise. Informaţiile pot fi culese de la oamenii care nu vor
participa la şedinţă dar a căror perspectivă trebuie cunoscută. Pentru aceasta ajută instrumente ca
de exemplu chestionarul – conceput, distribuit şi returnat persoanei responsabile cu sintetizarea
răspunsurilor (cu destul timp oferit pentru completare); dacă monitorizarea acţiunilor s-a făcut
de-a lungul proiectului / programului, atunci aceste date vor fi utilizate în timpul şedinţei de
autoevaluare.
Pasul 4: Şedinţa de autoevaluare
Desigur că acesta este cel mai important moment al procesului. Iniţiatorii autoevaluării şi
persoana responsabilă de facilitare întâmpină participanţii. Şedinţa începe cu expunerea
rezultatelor aşteptate ale autoevaluării, se prezintă conceptul său, inclusiv normele şi standardele.
Se reamintesc obiectivele planificate ale proiectului / programului, cât şi rezultatele estimate ale
sale. Orarul şedinţei de autoevaluare este înfăţişat şi ajustat dacă este necesar. Recapitularea
rezultatelor proiectului / programului şi a proceselor derulate de-a lungul său pot începe pe baza
cadrului avut, după care urmează o sesiune de previziuni. Şedinţa se încheie cu o decizie privind
ceea ce urmează a se face cu rezultatele autoevaluării şi se face un plan de cosmetizare în
sprijinul rezultatelor proiectului / programului.
Pasul 5: Raportul
De regulă, rezultatele autoevaluării se prezintă sub forma unui raport. Trebuie desemnată
o persoană care să-l scrie. Apoi, o primă schiţă va fi transmisă participanţilor, pentru comentarii.
Dacă un asemenea raport este dat donatorului sau e folosit în cadrul proiectului / programului
aflat în curs, atunci trebuie considerate cerinţele corespunzătoare privind lungimea raportului sau
incluse anumite informaţii.
Pasul 6: Luarea deciziilor
Atât procesul autoevaluării, cât şi rezultatele sale, trebuie văzute ca oportunităţi de
învăţare pentru toţi, în sensul îmbunătăţirii calităţii lucrului; de asemenea, dimensiunea de bilanţ
avută face parte din cultura autoevaluării. Raportul este un bun instrument de comunicare, cât şi
un sprijin pentru luarea deciziilor privind viitorul unui proiect / program. Participanţii într-o
autoevaluare se pot bucura de succesele unui proiect / program, însă – pe de altă parte – nu
trebuie să le fie teamă totodată de identificarea unor slăbiciuni. În schimb, în loc să adopte o
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atitudine de “pedepsire”, donatorul va folosi aceste informaţii într-un mod pozitiv şi va reflecta
împreună cu partenerii asupra celei mai bune căi de îmbunătăţire.
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FIŞA 7: Exemplul unei şedinţe de autoevaluare
Pentru a ilustra paşii descrişi în fişa 6, iată exemplul unei şedinţe de autoevaluare,
desfăşurată la sfârşitul proiectului I.M.PACT. Logica acestui proces poate fi transferată oricărei
alte acţiuni de acest fel.
Pasul 1: Exemplul conceperii şi organizării logistice
La pregătirea conceptului şedinţei de autoevaluare, fiecare sector al roţii a fost gândit
pentru parcurgere. Unele întrebări-cheie adăugate au ajutat clarificarea conceptului.
CONCEPŢIA AUTOEVALUĂRII
Domeniu / obiect
Proiectul I.M.PACT (2003 – 2005)
Scopul proiectului (disponibil în documentaţia
proiectului)
Obiectiv/e
Obiectivele şi rezultatele aşteptate ale şedinţei de
autoevaluare:
 Revizuirea rezultatelor şi proceselor proiectului
I.M.PACT
 Demararea unei discuţii prospective
Instrumente
 Chestionar pentru formatori
 Chestionar pentru participanţii la atelierele naţionale
ale proiectului
 Analiza pe succese, potenţiale, slăbiciuni şi
obstacole











Norme, valori şi standarde
 Matricea logică a proiectului I.M.PACT şi planul
său de activităţi




Participanţii
 Lista participanţilor (6 reprezentanţi naţionali, 1
coordonator al proiectului, 1 responsabil al
Contactului Cultural)
Facilitator
 Un facilitator a fost mandatat
Timp / energie
 Două zile şi jumătate
 Programul sugerat
Rezistenţă







ÎNTREBĂRI
Au cunoscut şi înţeles proiectul toţi participanţii?
Înaintea şedinţei de autoevaluare, ce documente
relevante trebuie revăzute?
Care sunt informaţiile necesare diverşilor actori?
(produsele şi beneficiile proiectului, procesele sale,
calitatea colaborării, parteneriatele, posibilele
orientări viitoare, etc.)
Deja poate fi confirmată / infirmată vreo ipoteză
asupra impactului proiectului?
Sunt necesare informaţii de la alţi actori?
Ce au observat şi experimentat formatorii în timpul
atelierelor naţionale? Care le-au fost împlinirile,
dificultăţile şi care le sunt sugestiile?
Care a fost gradul de satisfacţie al participanţilor la
atelierele naţionale?
Ce a observat şi experimentat reprezentantul
naţional?
Care sunt valorile partenerilor?
Care sunt documentele oferind informaţiile despre
normele şi standardele proiectului (contractul,
matricea logică, statutul, etc.)?
Cine va participa?

E necesar un facilitator sau poate cineva din grup
să fie în acest rol?
Care sunt principalele chestiuni de tratat în timpul
alocat?
Există rezistenţă la autoevaluare în grup? Cum se
manifestă?

Acest tabel, sugerat de către facilitator, a ajutat comunicarea şi pregătirea şedinţei de
autoevaluare într-un mod participativ.

38

Pasul 2: Exemplul invitaţiei făcute
Schimburile de mesaje, cu luni înainte, a permis identificarea unei perioade potrivite
tuturor. Coordonatorul proiectului, de asemenea, a trimis informaţii importante privind călătoriile
şi vizele, astfel încât toţi şi-au putut aranja deplasările spre locul şedinţei.
A urmat o scrisoare de invitare, trimisă prin poşta electronică. Informaţiile generale
privind şedinţa de autoevaluare au fost pe prima pagină:
 locul şi perioada şedinţei
 adresa completă a hotelului rezervat, inclusiv o hartă
 lista participanţilor, inclusiv numele facilitatorului
Orarul propus al şedinţei a fost pe a doua pagină:

09:00 –
10:30

10:30
11:00 –
12:30

12:30
13:30 –
15:00
15:00
15:30 –
17:00

09:00 –
10:30

10:30
11:00 –
12:30

12:30
13:30 –
15:00
15:00
15:30 –
17:00

Vineri, 10 iunie 2005
Introducere
 Cuvântul de bun-venit, cu rezultatele aşteptate de la şedinţă
 Revizuirea orarului şi regulilor de bază ale şedinţei de autoevaluare; prezentarea cadrului
autoevaluării, normelor şi standardelor
 Obiectivele planificate şi rezultatele aşteptate ale proiectului I.M.PACT; examinarea planului de lucru
Pauză de cafea
EXAMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI I.M.PACT
“Formările naţionale”
 Scurte relatări despre “formările naţionale”, din partea reprezentanţilor naţionali: a) cine a urmat
cursurile şi impresii generale despre ce a fost bun / rău; b) viziunea formatorilor (rezumatul
răspunsurilor chestionarului 1; c) viziunea participanţilor (rezumatul răspunsurilor chestionarului 2)
Prânz
 Continuarea scurtelor relatări despre “formările naţionale”, din partea reprezentanţilor naţionali
 Discuţii
Pauză de cafea
 Reacţii critice din partea colegilor
Instrumentarul formatorilor
 Schimbările care au avut loc
 Traduceri (reprezentanţii naţionali)
Sâmbătă, 11 iunie 2005
REZULTATELE PROIECTULUI I.M.PACT (CONTINUARE)
Pagina gazdă
 Scurte contribuţii despre ce poate furniza - acum şi în viitor - plus exprimarea gradului de satisfacţie
faţă de ea
Atelierele din Viena
 Reamintirea selecţiei participanţilor, a rezultatelor evaluării şi a rapoartelor existente
Pauză de cafea
Activităţi de îndrumare
 Au fost făcute? Cu ce rezultate?
Procesele
 Care este gradul de satisfacţie al colaborării dintre toţi actorii proiectului? Procesele au condus la
rezultatele aşteptate?
Prânz
În ce măsură au fost atinse obiectivele (analiză pe succese, potenţiale, slăbiciuni, obstacole)
 Compararea rezultatelor aşteptate cu cele obţinute
Pauză de cafea
 Examinarea indicatorilor şi presupunerilor
 Sintetizarea şi clasificarea rezultatelor proiectului
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Ce se va face cu rezultatele autoevaluării?
 Raport scris? De către cine?
Duminică, 12 iunie 2005
PAŞII URMĂTORI
 Ideile şi planurile reprezentanţilor naţionali (pregătite anticipat de către fiecare); furtună a ideilor şi
scurte prezentări ale ideilor de diseminare naţionale ale I.M.PACT
10:30
Pauză de cafea
11:00 –  Diseminarea în general: discuţii, nevoi, potenţialuri, posibilităţi financiare, etc.
12:30
 Cine ce face?
 Concluziile şedinţei
12:30
Prânz şi plecare
09:00 –
10:30

Pasul 3: Exemplul culegerii informaţiilor
Documentele necesare au fost colectate, aşa că ele sunt disponibile la şedinţă: descrierea
proiectului, matricea logică, planul operaţional, studiile de caz scrise despre proiect, rapoartele
existente, etc.
Deoarece n-a fost posibil – din motive financiare – ca formatorii şi participanţii la
cursurile naţionale să fie invitaţi, s-a pus problema dobândirii informaţiei “de jos în sus” şi astfel
s-a ajuns la decizia trimiterii unui chestionar acestora, pentru a le include opiniile în procesul
autoevaluării.
Exemplul chestionarului pentru formatori
Scopul acestui chestionar este de a colecta informaţii relevante pentru autoevaluarea proiectului I.M.PACT
Numele
Organizaţia
Ţara
1.

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Cum apreciaţi interesul participanţilor pentru subiectele prezentate în cursul “Planificarea
participativă a proiectelor şi autoevaluarea”?
Nu au fost interesaţi
Au fost puţin interesaţi
Au fost interesaţi
Au fost foarte interesaţi

()
()
()
()

Vă rugăm să explicaţi răspunsul:
2.

În ce măsură consideraţi că au fost împlinite aşteptările participanţilor de la cursul “Planificarea
participativă a proiectelor şi autoevaluarea”?
Nu au fost împlinite
Au fost uşor împlinite
Au fost împlinite
Au fost pe deplin împlinite

()
()
()
()

Vă rugăm să explicaţi răspunsul:
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3.

În ce măsură consideraţi că formarea de la Viena v-a fost utilă şi adecvată pentru ca să moderaţi
cursul “Planificarea participativă a proiectelor şi autoevaluarea”?
A fost inutilă şi neadecvată
N-a fost chiar inutilă şi neadecvată
A fost utilă şi adecvată
A fost foarte utilă şi adecvată

()
()
()
()

Vă rugăm să explicaţi răspunsul:
4.

În ce măsură consideraţi că pregătirea de la Viena v-a fost utilă şi adecvată pentru ca să moderaţi
cursul “Planificarea participativă a proiectelor şi autoevaluarea”?
A fost inutilă şi neadecvată
N-a fost chiar inutilă şi neadecvată
A fost utilă şi adecvată
A fost foarte utilă şi adecvată

()
()
()
()

Vă rugăm să explicaţi răspunsul:
5.

În ce măsură consideraţi că sprijinul responsabilului naţional v-a fost util şi adecvat pentru ca să
moderaţi cursul “Planificarea participativă a proiectelor şi autoevaluarea”?
A fost inutilă şi neadecvată
N-a fost chiar inutilă şi neadecvată
A fost utilă şi adecvată
A fost foarte utilă şi adecvată

()
()
()
()

Vă rugăm să explicaţi răspunsul:
6.

Cum apreciaţi calitatea manualelor?
Foarte slabe calitativ
Slabe calitativ
De bună calitate
De excelentă calitate

()
()
()
()

Vă rugăm să explicaţi răspunsul:
7.

Câte persoane au participat la curs?

_____ bărbaţi
8.

_____ femei

_____ total

Intenţionaţi să moderaţi şi în viitor “Planificarea participativă a proiectelor şi autoevaluarea”?

_____ da

_____ încă nu ştiu

_____ nu

Vă rugăm să explicaţi răspunsul:
9.

Ce aţi dori pentru a vă îmbunătăţi calitatea cursului “Planificarea participativă a proiectelor şi
autoevaluarea” pe care îl veţi modera?

10. Vă rugăm să descrieţi modul prin care aţi utilizat abordările oferite prin cursul “Planificarea
participativă a proiectelor şi autoevaluarea” în practica propriei organizaţii:
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11. Pe baza interacţiunii avute cu cursanţii, cum apreciaţi utilizarea metodologiilor de planificare
participativă a proiectelor şi autoevaluării în organizaţiile participanţilor? Vă rugăm să
exemplificaţi:
12. Alte comentarii; vă rugăm să prezentaţi orice consideraţi a fi relevant în legătură cu proiectul
I.M.PACT:
Vă mulţumim!
Vă rugăm să trimiteţi chestionarul completat responsabilului naţional al proiectului I.M.PACT

Persoanelor responsabile pentru implementarea I.M.PACT în fiecare ţară li s-a cerut
colectarea şi sintetizarea acestor informaţii, pentru a le prezenta în timpul şedinţei.
Pasul 4: Exemplul realizării şedinţei de autoevaluare
După perioada de pregătire, şedinţa de autoevaluare a avut loc în condiţii bune.
Participanţii au adus informaţiile necesare despre ceea ce s-a făcut în ţările lor şi a rezultatelor.
Fiecare a avut prilejul de a face o prezentare şi de a participa la analizele celor realizate în timpul
proiectului. Fiecare a putut sugera idei pentru viitor - privind modul de susţinere a primelor
rezultate ale proiectului – au fost luate decizii asupra acţiunilor de cosmetizare şi s-a ajuns la un
consens pentru modul de sprijinire a primelor rezultate.
Rolul facilitatorului în timpul şedinţei a fost să:
 conducă deschiderea şi introducerile
 explice procesul de luare a deciziilor
 revizuiască orarul şi regulile de bază
 păstreze dinamica potrivită a grupului
 sprijine grupul pentru ajungerea la consens
 rezume concluziile şi paşii următori
 evalueze, mulţumească, încheie şedinţa
Pasul 5: Exemplul raportării
S-a decis ca raportul cu rezultatele autoevaluării să fie întocmit de către coordonatorul
proiectului. O primă schiţă a fost trimisă fiecărui participant şi facilitatorului - care astfel au putut
s-o comenteze şi să-şi exprime sugestiile. Coordonatorul le-a strâns şi a făcut schimbările
necesare înainte de trimiterea la Contactul Cultural. Raportul autoevaluării a inclus următoarele
capitole:
 introducere - scurtă amintire a proiectului şi a obiectivelor sale; obiectivele
autoevaluării
 metodologia şi instrumentele utilizate pentru autoevaluare – cu scurte explicaţii ale
celor făcute
 rezultatele şi procesele proiectului (eficienţă, eficacitate, relevanţă), cu părţi atât
descriptive, cât şi analitice - respectiv despre aspectele consolidate, cu accente pe
succese şi slăbiciuni (a fost de ajutor listarea produselor dar concentrarea a fost pe
beneficii); capitolul dedicat “impactului” a încercat să demonstreze unele elemente ale
contribuţiilor proiectului la impact, însă a fost dificilă evidenţierea - după aşa un scurt
timp, în special al procesului autoevaluării – să reiasă că acest proiect a adus o
îmbunătăţire durabilă.
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ultima parte a raportului a constat în paşii sugeraţi pentru continuare, recomandări,
învăţăminte, identificarea bunelor practici, etc.
Raportul a fost completat de o anexă: matricea logică, planul operaţional, lista
participanţilor la şedinţa de autoevaluare, orarul, chestionarele şi celelalte instrumente dezvoltate,
tabele, rezultate, etc. Conform deciziei luate în timpul şedinţei, o versiune revizuită este pentru a
fi trimisă actorilor implicaţi şi donatorului.
Pasul 6: Exemplul luării deciziilor
Raportul final a fost util pentru negocierea cu donatorul a prelungirii proiectului cu o
etapă - pentru a pune în practică activităţile de susţinere a primelor rezultate. O activitate sugerată
a fost organizarea unei a doua întruniri a formatorilor - pentru a-şi schimba experienţele, a
reflecta asupra lor şi pentru a avea astfel oportunitatea de a găsi unele clarificări.
Remarci:
 În această şedinţă, deja participanţii au avut o înţelegere comună a ceea ce este
autoevaluarea – după ce au urmat o formare de trei zile. În cazul când participanţii nar fi fost formaţi, atunci şedinţa autoevaluării ar trebui să înceapă cu prezentarea
fundamentelor autoevaluării, principiilor şi regulilor sale. O discuţie asupra ciclului
managementului de proiecte / programe şi asupra autoevaluării poate încuraja
participanţii să-şi creeze un limbaj comun, astfel încât să fie asigurată înţelegerea
abordării propuse.
 Planul operaţional al proiectului a inclus şedinţa de autoevaluare de la bun început.
Aceasta poate fi considerată o bună practică. Dacă toţi actorii ştiu că autoevaluarea e
programată, atunci rezistenţa la problemele tratate în timpul şedinţei este mai mică
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FIŞA 8: Importanţa facilitării şi consensului în autoevaluare
Facilitatorul este persoana care asistă procesul şi face lucrurile mai uşoare pentru grup.
Nu are o funcţie de decizie: participanţii îşi deţin conducerea şi responsabilitatea în propriile
mâini (dacă din autoevaluare derivă vreun sens al responsabilizării).
Pentru a găsi persoana potrivită ca facilitator al autoevaluării, trebuie gândit clar care
sector solicită această persoană externă. Ca atare, o analiză detaliată a nevoilor şi un contract
corespunzător constituie cea mai bună cale de a face o investiţie într-adevăr profitabilă.
Procese participative de facilitare
Sarcini / situaţii
Asigurarea că fiecare lucrează
acelaşi subiect cu aceeaşi
metodă







Stimularea şi echilibrarea
participării

Crearea şi menţinerea unei
atmosfere de încredere şi
siguranţă











Elemente structurale
(gospodărirea evenimentului)
Rezultate aşteptate şi obiective clare
ale şedinţei
Orar scris (cu subiecte, timpi alocaţi,
etc.)
Reguli de bază
Împărţirea rolurilor: observatorul
responsabil cu timpul, secretarul de
şedinţă, raportorul, ş.a.
Amintirile grupului (coli mari de
hârtie, carioci, fotografii, etc.)
Listarea chestiunilor nerezolvate
Acţiunile (cine, ce, unde)
Pregătirea sălii
Reguli de bază
Sugerarea metodelor de moderare
(discuţii, furtună a ideilor, reflecţii
individuale, lucru în perechi sau în
mici grupuri, analiza pe succese,
potenţiale, slăbiciuni, obstacole)
Pregătirea sălii
Reguli de bază
Ecusoane, introduceri







Abilităţi de facilitare
(relaţiile cu participanţii)
Clarificarea subiectului şi a
procesului
Întreruperea abaterilor
Ascultarea activă (pune
întrebări, repetă, rezumă,
reflectă)
Verificarea gradului de
înţelegere
Derularea procesului de luare a
deciziilor






Sprijinirea timizilor
Potolirea vorbăreţilor
Tratarea “experţilor”
Imparţialitate





Atitudine de “gazdă”
Întreruperea atacurilor
Protejarea confidenţialităţii în
grup
Admiterea şi corectarea
greşelilor
Neabandonarea grupului




Sursa: Beatrice Briggs, www.iifac.org
Gospodărirea procesului: sfaturi generale
Păstrarea dinamicii, a ordinii intervenţiilor şi a ceea ce este exprimat
 limitarea aşteptării la maximum 4 – 5 oameni
 înregistrarea comentariilor lor pe tablă
 rezumarea celor exprimate (de obicei, ceea ce se spune la o şedinţă sunt repetări);
normal sunt 4 – 5 puncte la un subiect
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explorarea unor idei noi; dacă sunt, trebuie grupate iar dacă nu, se trece la pasul
următor
la uitarea cuiva din greşeală sau neobservarea mâinii ridicate, se cer scuze şi se revine

Păstrarea grupului pe sarcină
 identificarea clară a subiectului discutat şi a timpului alocat
 nepermiterea distragerii grupului prin discuţii colaterale
 culegerea ideilor nepotrivite momentului şi notarea lor ca “preocupări” pentru a nu se
pierde (pentru discutarea ulterioară, nu pe loc)
Evitarea aisbergurilor
“Aisbergurile” sunt chestiunile care depăşesc timpul alocat. Ele pot distruge orarul. Când
e clară lovirea unui aisberg, trebuie explicat ce se întâmplă. Se poate extinde timpul, pasa
chestiunea unui comitet sau amâna discuţia.
Păstrarea energiei
 dacă toate comentariile sunt unanime faţă de vreo propunere (fie pentru, fie contra),
după întrebarea dacă nimeni n-are vreo opinie diferită, se trece la decizie
 dacă argumentele încep să se repete, atunci după rezumarea celor exprimate şi
verificarea dacă nu mai sunt idei suplimentare, se trece mai departe
 dacă participanţii revin pe o problemă fără oferirea unei soluţii, se verifică existenţa
vreunei propuneri iar dacă nu-i, se cere voluntariatul cuiva de a o schiţa pentru data
viitoare
Adresarea întrebărilor
Una dintre sarcinile facilitatorului este adresarea de întrebări (în loc de a da dispoziţii);
întrebările servesc la:
 egalizarea participării = se aud toţi?
 solicitarea înţelepciunii = sunt alte idei?
 descoperirea intereselor = se poate spune ce e important?
 clarificarea situaţiei grupului = se poate înainta?
 păstrarea dinamicii conversaţiei = e vorba de subiectul discutat?
Consensul şi procesul luării deciziilor
Consensul este un proces al luării deciziilor care propune rezolvarea neviolentă a
conflictelor şi dezvoltă cooperant deciziile astfel ca fiecare să le poată sprijini. Se bazează
pe faptul că fiecare persoană deţine o parte importantă a adevărului. În procesele
consensuale formale nu se votează. Ideile şi propunerile sunt introduse, discutate şi se
ajunge eventual la momentul luării unei decizii. În luarea deciziei, fiecare membru al
grupului are trei opţiuni:
 Blocare. Această opţiune opreşte decizia. Blocarea este o chestiune serioasă, apărută
numai când cineva într-adevăr crede că propunerea în discuţie, dacă e adoptată, ar
viola morala, etica sau siguranţa întregului grup. Acest drept trebuie exercitat cu multă
grijă. Dacă cineva blochează frecvent, probabil se află în grupul greşit.
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Neutralitate. Un individ îi poate părăsi pe ceilalţi dacă nu sprijină personal
propunerea dar consideră că restul grupului o poate adopta. Neutralitatea principial
aparţine neparticipării, care absolvă individul de orice responsabilitate pentru
implementarea deciziei în cauză. Poziţia sa e menţionată în stenograma şedinţei. Dacă
sunt mai multe părăsiri ale vreunei chestiuni, consensul nu poate fi atins.
 Consens. Când toţi din grup (exceptându-i pe cei neutri) sunt de acord asupra
propunerii, atunci e consens. Consensul cuiva nu înseamnă în mod necesar că adoră
orice aspect al propunerii, ci înseamnă că acela va sprijini decizia şi va fi solidar cu
grupul, în ciuda propriilor dezaprobări.
Dacă nu e consens, nu este nici acţiune. Deciziile consensuale pot fi schimbate numai prin
atingerea altui consens. Un grup care ia decizii în acest mod poate fi un agent eficient al
transformării sociale.
Prejudecăţi comune despre consens şi procesele participative


Oricine decide orice. Acest neproductiv şi inutil concept distruge şedinţa. Se definesc
chestiunile-cheie care trebuie decise de către întregul grup şi se deleagă restul unor
echipe, comitete, etc.
 Nu sunt şefi. Grupurile consensuale sunt pline de şefi! Conducerea ca rol circulă între
participanţi când îşi schimbă informaţiile, crezurile şi ideile. Într-un grup sănătos,
conducerea nu stagnează la o persoană sau un grup mic, ci se comută membrilor pe
măsura căutării soluţiilor la provocările apărute.
 Merge orice. Grupurile care încearcă să funcţioneze fără structură, concentrare sau
linii călăuzitoare clare ale procesului, sunt condamnate la eşec. Opoziţia la controlul
ierarhic nu este haosul.
 Toţi trebuie să ajungem la un compromis. Când participanţii într-o discuţie ajung la
o înţelegere pe care fiecare o poate sprijini dar nimănui nu-i place, acela nu e un
consens, ci “o jumătate de măsură”, care până la urmă va eşua din lipsa unei reale
implicări. Soluţia e continuarea discuţiei până când grupul găseşte o soluţie care să
satisfacă interesele legitime ale tuturor şi generează entuziasm, bucurie şi un sens al
solidarităţii.
 Numai grupurile mici şi omogene pot ajunge la consens. Grupurile care ajung cu
cel mai mare succes la consens sunt diverse, pasionale, creative şi implicate pentru un
scop comun. Ele de asemenea sunt bine instruite în procesul consensual şi beneficiază
de facilitatori buni.
Atingerea consensului durează prea mult. Durata necesară luării unei decizii este mai
mult un factor al complexităţii chestiunii şi dinamicii puterii din cadrul grupului decât
luarea deciziei propriu-zise. Mai bine discuţie fără decizie decât decizie fără discuţie!
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Resurse
http://capacity.undp.org
www.acdi-cida.gc.ca
www.dfid.gov.uk
www.gtz.de
www.idrc.ca
www.oecd.org/dac/evaluation
www.sdc.admin.ch
www.worldbank.org
Glosar















actori = instituţiile, organizaţiile, grupurile sau persoanele care au o miză directă sau
indirectă, implicate în conceperea, implementarea şi evaluarea proiectului /
programului
beneficiari = instituţiile, organizaţiile, grupurile sau persoanele care în cele din urmă
au un folos, direct sau indirect, de pe urma proiectului / programului (grupul vizat de
proiect / program faţă de grupul beneficiarilor este mai mare sau egal)
ciclul managementului proiectului / programului = procesul de conducere şi
gospodărire a tuturor etapelor, începând de la identificare până la îndeplinire, trecând
prin viziune, estimare, apreciere, planificare, implementare, monitorizare şi evaluare;
el include abordarea, participarea partenerilor, aspectele legate de oameni şi
dezvoltarea instituţională
colaborare = acţiune de participare printr-o contribuţie efectivă la o muncă împreună
cooperare = acţiune de conlucrare printr-un efort comun pentru un obiectiv comun
controlare = funcţie-cheie în cadrul unei instituţii / organizaţii, constând în selectarea
datelor relevante şi analizarea acestora, cu scopul de a furniza o bază robustă pentru
decizii
domeniu = intervenţia cea mai amplă prin care se doreşte contribuţia faţă de impactul
dorit la dezvoltarea şi progresul proiectului / programului
donator = sponsorul proiectului / programului - care finanţează activităţile
persoanelor, grupurilor, organizaţiilor / instituţiilor implicate - pentru realizarea
scopului propus
instituţie = structură având diverse departamente, care au un obiectiv comun
monitorizare = funcţie care utilizează colectarea sistematică a datelor pentru a
furniza - principalilor actori ai proiectului / programului - diverşi indicatori ai
progresului, procesului şi impactului (monitorizarea se limitează la observarea
rezultatelor, pe când controlarea include şi interpretarea lor)
obiectiv = progresul prin care proiectul / programul este aşteptat să contribuie la
obţinerea rezultatelor intenţionate (fie acelea tangibile, intangibile sau de impact)
parteneri = organizaţiile sau instituţiile care colaborează în proiect / program şi îşi
împart atât responsabilităţile, cât şi eforturile şi riscurile
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