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Metodologia de evaluare și monitorizare 

 

 I Dispoziţii generale 

 II Descrierea metodologiei 

 III Responsabilii cu monitorizarea 



                       

  

 

• Monitorizarea la  nivelul profesorului 

• Monitorizarea şi evaluare la nivelul elevului 

• Evaluarea calităţii livrării serviciilor SEI 

 

IV Monitorizarea externă 

V Dispoziţii finale 

 

 



                       

  

I Dispoziţii generale 

 

- Obiectivele generale ale proiectului 

- Obiectivele specifice ale proiectului 

- Rezultatele aşteptate 



                       

  

II Descrierea metodologiei 

 

- Obiectivele generale ale metodologiei 

- Principiile învăţământului preuniversitar 

- Matricea de monitorizare şi evaluare a programului 

de evaluare (planificare-acţiune-verificare-reacţie) 

 

 

 



                       

  

III Responsabilii cu monitorizarea 

Modalităţile de evaluare şi monitorizare a livrării 

sesiunilor SEI:  

1. Monitorizarea internă 

2. Monitorizarea externă 



                       

  

Monitorizarea internă: 

Responsabili:  

- Managerul de Proiect 

- Coordonatorul de Evaluare și Monitorizare 

- Coordonatorii regionali ai partenerilor 

- Asistenții de Proiect 

- Administratorul Bazei de date 

- Profesorii SEI  



                       

  

Monitorizarea internă: 

Responsabilităţi: 

Profesorii SEI  au următoarele responsabilități: 

• Aplicarea testelor inițiale, intermediare, finale și lunare  

• Aplicarea elevilor chestionarelor lunare – ANEXA 3 

• Completarea lunară a Check-list de autoevaluare a profesorului SEI- 
ANEXA 4 

• Elaborarea planului de îmbunătățire bisemestrial 

• Elaborarea listei de prezențe privind participarea elevuui la sesiunile SEI 

• Completarea formularului de monitorizare lunară a beneficiarilor SEI 
raportului lunar de activitate și fișei de pontaj lunar  

 



                       

  

 Principalele instrumentele si surse utilizate pentru colectarea datelor 

si informaţiilor necesare autoevaluării profesorului SEI sunt: 

- Check-list de autoevaluare a profesorului SEI;(ANEXA 4) 

- profesorului SEI;(ANEXA 4) 

- Mapa profesorului SEI; 

- Mapa elevului; 

- Formularul de monitorizare lunară a beneficiarilor SEI (ANEXA 5); 

- Rapoartele lunare de activitate (ANEXA 6); 

- Fișa de pontaj (ANEXA 7); 

- Plan de îmbunătăţire realizat bisemestrial 



                       

  

 

• Matricea de monitorizare si evaluare a programului de formare SEI - 

ANEXA 1  

• Chestionar aplicat lunar elevului ANEXA 3  

• Check-list de autoevaluare a profesorului SEI- ANEXA 4  

• Plan de îmbunătăţire realizat bisemestrial de către profesorul SEI  

ANEXA 8 



                       

  

Monitorizarea externă 

Sursele de informare și documentare și rolul acestora în activitatea de 

evaluare externă și monitorizare a sesiunilor SEI 

 

• planul de acţiune al profesorilor SEI; 

• rezultatele la testele iniţiale şi intermediare aplicate în cadrul sesiunilor 

SEI; 

• situaţia şcolară semestrială şi generală a elevilor beneficiari ai sesiunilor 

SEI; 

 



                       

  

• portofoliile profesorilor SEI; 

• portofoliile elevilor beneficiari; 

• rapoartele lunare de activitate a profesorilor SEI; 

• rezultatele aplicării chestionarelor adresate beneficiarilor direcţi şi indirecţi 

ai sesiunilor SEI; 

• rezultatele interviurilor individuale/de grup/ cu profesorii SEI, cu mentorii 

dar şi cu conducerea organizaţiilor furnizoare de educaţie;  

• site-ul sesiunilor SEI. 

 



                       

  

Procesul de evaluare externă vizează: 

 

a) stabilirea concordanţei dintre rezultatele obţinute de elevi la testele 

administrate de către evaluatorii externi şi rezultatele obţinute de elevi la 

şcoală, precum şi în urma evaluărilor în cadrul sesiunilor SEI; 

b) eficienţa strategiilor utilizate de către profesori pentru asigurarea 

progresului elevilor; 

c) calitatea documentaţiei realizate de către profesorii SEI; 

 

 

 



                       

  

d) contextul în care se produce învăţarea elevilor, în scopul identificării 

factorilor favorizanţi şi a celor frenatori ai acestui proces, şi stabilirii 

măsurilor de ameliorare. Evaluarea contextului implică investigarea 

mediului de dezvoltare a elevilor beneficiari (locuinţa, hrana, 

îmbrăcămintea, igiena, securitatea psihică şi fizică, factorii de mediu, 

factorii personali) prin intermediul mentorilor. 

 

 



                       

  

Dispoziţii finale: 

 

Rezultatele prezentei  metodologii de evaluare şi monitorizare a livrării 

sesiunilor SEI sunt publice, accesibile factorilor interesaţi. 


