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NecesitateaNecesitatea evaluării programului de instruireevaluării programului de instruire

� una dintre etapele cele mai importante în implementarea proiectului.

� Au fost analizate rezultatele obţinute, gradul de îndeplinire al obiectivelor, 
impactul său naţional. 

� După fiecare serie de instruire au fost elaborate studii de evaluare a impactului 

� 1.  studiul privind evaluarea programului din perspectiva participanţilor

� 2. studiul privind evaluarea programului de instruire pentru a se determina 
impactul proiectului asupra participanţilor

� 3. studiul privind satisfacţia conducătorilor instituţiilor din care au fost 
selectaţi cursanţii, referitor la îmbunătăţirea abilităţilor de lucru cu 
computerul/îmbunătăţirea eficienţei la locul de muncă. 
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Metodologia evaluării programului de instruireMetodologia evaluării programului de instruire

Impactul instruirii 
asupra 

cursanŃilor

Impactul instruirii 
asupra 

cursanŃilor

Impactul la locul 
de muncă –
satisfacŃia 
conducătorilor
instituŃiilor

Impactul la locul 
de muncă –
satisfacŃia 
conducătorilor
instituŃiilor

Din perspectiva 
participanŃilor

Din perspectiva 
participanŃilor

EVALUAREA 
PROGRAMULUI 
DE INSTRUIRE
ECDL

EVALUAREA 
PROGRAMULUI 
DE INSTRUIRE
ECDL

Eşantion 
405 cursanŃi

Eşantion
387 cursanŃi

Eşantion 
538 persoane 

cu funcŃii 
de conducere

chestionar

chestionarTest iniŃial şi final
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Descrierea studiului privind evaluarea din perspectiva Descrierea studiului privind evaluarea din perspectiva 
participanparticipanŃŃilorilor

� Instrument: s-a elaborat un chestionar cu un număr de 10 itemi (opt au fost 
evaluaţi pe o scala de tip Likert (cu cinci trepte), iar doi cu răspuns liber)

� Aşteptările cu privire la conţinutul programului de instruire.

� Gradul de satisfacţie faţă de acest program de instruire.

� Cel mai important modul.

� Aprecierea modului de structurare a programului de instruire.

� Gradul de mulţumire faţă de organizarea şi desfăşurarea cursurilor.

� Aprecierea materialelor distribuite la curs.

� Utilitatea cunoştinţelor dobândite şi a deprinderilor formate pe parcursul 

programului de instruire raportate la activitatea curentă a grupului ţintă.

� Impactul cursurilor ECDL asupra dezvoltării personale.

� Aprecierea prestaţiei instructorilor.

� Sugestii/comentarii.
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Etape ale evaluării programului din perspectiva Etape ale evaluării programului din perspectiva 
participanparticipanŃŃilorilor

� Participanţi: 387 cursanţi au completat chestionarul
� Procedura: chestionarul a fost diseminat prin intermediul e-

mail-ului după finalizarea fiecărei serii de instruire.
� Prelucrarea datelor: După centralizarea chestionarelor şi 

analiza datelor au fost elaborate 6 rapoarte care conţin 
interpretarea rezultatelor şi formularea concluziilor. La 
finalizarea programului de instruire, datele obţinute în urma 
aplicării chestionarului  au fost centralizate şi analizate 
statistic. 

� Analiza datelor şi redactarea raportului
*Metoda de eşantionare dirijată - eşantionul adecvat pentru studiu în cadrul proiectului este de aproximativ 400 de persoane, 
3.33% din populaţia totală de 12,000 funcţionari publici.
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Rezultatele evaluării cursurilor ECDL din perspectiva Rezultatele evaluării cursurilor ECDL din perspectiva 
cursancursanŃŃilorilor

� 95 % dintre participanţii la programul de 
instruire care au completat chestionarul au 
considerat că acesta a răspuns aşteptărilor în 
mare şi foarte mare măsură

PROGRAMUL A RĂSPUNS AŞTEPTĂRILOR 
PARTICIPANłILOR

5%

23%

72%

Neutru

În mare măsură

În foarte mare
măsură

� 96% dintre cursanţi au fost mulţumiţi 
şi foarte mulţumiţi de programul de 
instruire

ATITUDINEA PARTICIPANłILOR FAłĂ DE 
PROGRAMUL DE INSTRUIRE

4%
21%

75%

Neutru

În mare măsură

În foarte mare măsură
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Rezultatele evaluării cursurilor ECDL din perspectiva Rezultatele evaluării cursurilor ECDL din perspectiva 
cursancursanŃŃilorilor

� Cele mai importante 3 module:
calculul tabelar (26%), bază de date 
(23%), procesare de text (18%)

CEL MAI IMPORTANT MODUL

6%

4%
8%

15%

23%

26%

18%

Conceptele de bază ale
tehnologiei informaŃiei

Utilizarea calculatorului şi
organizarea fişierelor

Procesare text

Calcul tabelar

Bază de date

Prezentări

InformaŃie şi comunicare

� 90% dintre cursanţi au considerat că 
programul de instruire a avut un impact 
mare şi foarte mare asupra dezvoltării 
personale

IMPACT ASUPRA DEZVOLTĂRII PERSONALE

55%

1%

35%

9%

Mic

Neutru

Mare

Foarte mare
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Rezultatele evaluării cursurilor ECDL din perspectiva Rezultatele evaluării cursurilor ECDL din perspectiva 
cursancursanŃŃilorilor

� În ceea ce a privit organizarea şi 
desfăşurarea cursurilor, 70% dintre 
participanţi s-au declarat foarte mulţumiţi şi 
28% mulţumiţi

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CURSURILOR

28%

70%

2%

Neutru

MulŃumit

Foarte mulŃumit

� Întrebaţi fiind de opinia cu privire la 
evaluarea formatorilor, cursanţii au 
considerat că aceştia au avut o prestaţie 
foarte bună - 91%.

PRESTAłIA TRAINERILOR

91%

9%

Bună

Foarte bună
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Mărturii ale participanMărturii ale participanŃŃilorilor

� CunoştinŃele dobândite contribuie la rezolvarea mai eficientă a 
sarcinilor de serviciu, simplificând diverse proceduri prin reducerea 
timpului de întocmire şi gestiune a documentelor,  foilor de calcul, 
bazelor de date, prezentărilor, etc.

� Deprinderile formate au reuşit să creeze o mai strânsă legătură între om 
şi maşină, în acest fel reuşind să ne înŃelegem reciproc avantajos.

� A fost eficientizată activitatea şi s-a redus timpul de execuŃie a 
lucrărilor.

� CunoştinŃele dobândite şi deprinderile formate se regăsesc în 
eficientizarea activităŃii profesionale de zi cu zi.

� Am învăŃat o serie de lucruri noi care îmi sunt foarte folositoare în 
munca mea.
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2. Descrierea studiului privind determinarea impactului 2. Descrierea studiului privind determinarea impactului 
proiectului asupra participanproiectului asupra participanŃŃilor la programul de instruireilor la programul de instruire

� Obiectiv: evaluarea programului de instruire pentru a se determina impactul proiectului 
asupra participanţilor la programul de instruire.

� Instrument: 4rmare a finalizării programului de instruire (N=12,000 funcţionari publici) şi 
în urma aplicării înainte şi după instruire a unui test către un eşantion de cursanţi a fost 
elaborată o evaluare comparativă între stadiul iniţial al calităţii utilizării pachetului MS 
Office şi stadiul final, post-intruire.

� Participanţi: 405 cursanţi au completat testul înainte şi după instruirea ECDL.

� Procedură: Acest test a fost aplicat participanţilor la începerea sesiunii de instruire (prima 
zi de curs) şi la finalul sesiunii de instruire.

� Variabilele studiului:

� TIMP

� PERFORMANTĂ

� EFICIENŢĂ
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Rezultatele studiuluiRezultatele studiului

Tabel 1 INDICATORI DE REZULTATE PENTRU PROGRAMUL DE INSTRUIRE  

 
Seria 

1 

Seria 

2 

Seria 

3 

Seria 

4 

Seria 

5 

Seria 

6 
Total 

Număr total de participanŃi la instruire 
1,859 2,331 2,512 2,066 2,135 1,097 12,000 

Volum eşantion 
67 95 71 68 65 39 405 

Procent de îmbunătăŃire a timpului de 

rezolvare a testului 
81% 71% 64% 30% 52% 72% 62% 

Procent de îmbunătăŃire a performanŃei în 

rezolvarea testului 
92% 93% 91% 91% 94% 91% 92% 

Procent de îmbunătăŃire a eficienŃei în 

rezolvarea testului 
91% 91% 89% 91% 85% 87% 89% 
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Rezultatele studiuluiRezultatele studiului

� Putem estima în baza rezultatelor obţinute pe eşantionul de 405 participanţi că, în urma 
parcurgerii programului de instruire, participanţii:

� şi-au îmbunătăţit timpul de rezolvare la testul practic cu 62 %

� performanţele în rezolvarea testului au cunoscut o îmbunătăţire de 92%

� eficienţa, definită ca raport între performanţă şi timp, s-a îmbunătăţit cu 89 %
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3. Descrierea studiul3. Descrierea studiuluiui privind satisfacprivind satisfacŃŃia conducătorilor ia conducătorilor 

� Obiectiv: identificarea satisfacţiei conducătorilor instituţiilor din care au fost 
selectaţi cursanţii referitor la îmbunătăţirea abilităţilor de lucru cu 
computerul/îmbunătăţirea eficienţei la locul de muncă.

� Instrument: A fost elaborat un chestionar ce cuprinde un număr de 10 itemi dintre 
aceştia, opt sunt evaluaţi pe o scala de tip Likert  (cu cinci trepte), iar doi sunt cu 
răspuns liber.

� Participanţi: Au fost centralizate un număr de 538 chestionare completate de 
către personal de conducere (directori, şefi de serviciu, secretar al 4AT etc) din 
cadrul  instituţiilor şi autorităţilor  publice de la nivel naţional din care au fost 
nominalizaţi cei 12.000 de cursanţi.

� Procedură: Chestionarul a fost transmis către un eşantion reprezentativ format 
din 215 instituţii şi autorităţi  publice din cadrul administraţiei publice locale şi 
centrale din care au fost nominalizaţi cei 12.000 de cursanţi. 
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Rezultatele studiuluiRezultatele studiului

� 92% dintre cursanţi au apreciat că 
participarea la cursurile de instruire ECDL 
Start/Complet i-a ajutat mult şi foarte mult

54%

7%

1%

38%

În mică măsură

În oarecare măsură

În mare măsură

În foarte mare măsură

� Timpul de îndeplinire a actvităţilor curente 
ca urmare a cunoştinţelor dobândite prin 
certificarea ECDL de către funcţionarii publici 
a scăzut, conform a 73% dintre cursanţi

52%

15%

7%

5%

21%

dezacord total

dezacord

nici un acord

acord

acord total
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Rezultatele studiuluiRezultatele studiului

� Comunicarea dintre angajaŃii instituŃiilor 
participante în cadrul proiectului  şi cetăŃeni, a 
fost considerată că  s-a îmbunătăŃit de către 
74% dintre personalul de conducere

1%
1%

55%

19%
24%

dezacord total

dezacord

nici un acord

acord

acord total

� 90% dintre respondenţi s-au arătat de 
acord cu afirmaţia „optimizarea activităţii 

în urma parcurgerii cursurilor de instruire 

ECDL” în urma parcurgerii cursurilor de 
instruire ECDL (acord şi acord total)

26%

0% 1%
9%

64%

dezacord total

dezacord

nici un acord

acord

acord total
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Rezultatele studiuluiRezultatele studiului

� Colaborarea cu ANFP în activitatea de 
elaborare şi transmitere a documentaţiei 
specifice în urma parcurgerii cursurilor de 
instruire ECDL a fost apreciată în mare şi 
foarte mare măsură că s-a îmbunătăţit de 
către 69% dintre respondenţi.

49%

20%

3%
4%

24%

Deloc

În mică măsură

În oarecare măsură

În mare măsură

În foarte mare măsură

� Referitor la calitatea muncii desfăşurate de 
angajaţi, ca urmare a eficientizării operării 
computerelor, aceasta a fost apreciată ca 
ridicată de 94% dintre cursanţi

0%

1%

5%

34%

60%

dezacord total

dezacord

nici un acord

acord

acord total
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Mărturii ale superiorilor ierarhici ai cursanMărturii ale superiorilor ierarhici ai cursanŃŃilorilor

� Avantajele de care au beneficiat angajaţii în urma instruirii în cadrul programului 
ECDL:

� Calitatea lucrărilor elaborate a crescut. În acelaşi timp, unele persoane care 
dispuneau de cunoştinŃe în domeniul operării calculatoarelor au fost degrevate de 
sarcini suplimentare, putându-se ocupa de alte lucrări, fapt ce a ridicat eficienŃa 
muncii în cadrul direcŃiei. 

� Programul a fost benefic sub raportul creşterii competenŃelor profesionale, al 
eficienŃei şi eficacităŃii obligaŃiilor şi atribuŃiilor curente ale angajaŃilor 
instituŃiei, precum şi din punct de vedere al comunicării instituŃionale şi relaŃiei 
cu cetăŃenii.

� ÎmbunătăŃirea competenŃelor de operare PC şi obŃinerea Certificatului ECDL, 
gratuit! 

� A fost o oportunitate formidabilă de care a profitat un număr foarte mare de 
funcŃionari publici.
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Mărturii ale superiorilor ierarhici ai cursanMărturii ale superiorilor ierarhici ai cursanŃŃilorilor

�Aptitudinile folosirii unui computer sunt din ce în ce mai importante 
pentru toate categoriile sociale. Permisul ECDL este un certificat de 
tehnologie a informaŃiei pentru toŃi cetăŃenii. A fost făcut pentru 
toŃi cei care au nevoie sau vor să ştie cum să folosească un computer 
personal. Este potrivit tuturor indiferent de profesie, indiferent de 
vârstă, celor care abia intră pe piaŃa muncii.

�O calificare flexibilă şi accesibilă care oferă o mobilitate crescută 
posesorilor ei.

�Creşterea competenŃei şi a motivaŃiei.
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Evaluarea cursurilor din perspectiva formatorilorEvaluarea cursurilor din perspectiva formatorilor

� “Pe durata desfăşurării orelor de instruire, am remarcat interesul deosebit al cursanŃilor atât pentru 
participarea la curs cât şi pentru rezultatele obŃinute, aceştia prezentându-se la timp la orele de instruire. 
CursanŃii au manifestat un interes deosebit pentru noŃiunile predate, cursurile desfăşurându-se într-un mod 
plăcut şi interactiv, cu întrebări din partea cursanŃilor, acolo unde aveau nelămuriri sau nu erau siguri pe 
noŃiunile discutate.” Dl. Claudiu Turcu – trainer

� “Pot spune ca am avut parte de o surpriză plăcută când am văzut interesul şi implicarea de care au dat 
dovada participanŃii la orele de curs, precum şi de rezultatele din ce în ce mai bune obŃinute la testările 
ECDL.” Dl. Ionuţ Lupu - trainer

� Din experienŃa acumulată în această perioadă cu toŃi cursanŃii, am aflat că, pentru a se realiza o educaŃie 
pertinentă şi a dezvolta un comportament responsabil în timpul utilizării sistemelor informatice, este 
necesar ca toate grupurile Ńintă implicate să conştientizeze importanŃa pe care comunicarea online şi noile 
tehnologii o au în activitatea actualei societăŃi.” Dna. Alina BĂDESCU - trainer


