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INTRODUCEREINTRODUCERE

Monitorizarea şi evaluarea sunt nişte instrumente de management extrem 
de importante pentru planifi carea şi realizarea diferitor activităţi, evenimente, 
proiecte şi programe. Tot mai multe grupuri, organizaţii, instituţii şi comunităţi 
preferă să ştie cât de efi ciente sunt / au fost eforturile lor în procesul de 
realizare a anumitor activităţi. Şi asta pentru că ele doresc să investească 
raţional resursele de care dispun. 

Monitorizarea şi evaluarea ne pot oferi informaţii pentru a planifi ca mai 
efi cient activităţile noastre, a aloca raţional resursele şi a asigura durabilitatea 
proiectelor desfăşurate. În ultimul timp alocarea fondurilor este condiţionată 
de includerea în cadrul propunerilor de proiect a unui capitol focusat pe 
monitorizare şi evaluare, care ar permite ulterior estimarea efi cienţei fondurilor 
alocate, cât şi impactul activităţilor fi nanţate asupra grupului ţintă.

Fiecare dintre noi monitorizează şi evaluează într-un anumit fel activităţile 
cotidiene. Urmărim dacă respectăm programul zilei conform planifi cărilor în 
agenda personală, verifi căm calitatea mărfurilor pe care le procurăm, analizăm 
relaţia dintre calitatea acestor mărfuri şi costul lor etc. Şi pentru tineri evaluarea 
este o experienţă cotidiană. Ei evaluează prietenii şi profesorii, mâncarea şi 
muzica, noutăţile şi evenimentele din comunitate. 

Cu toate acestea, de obicei nu ne dăm seama că aceste acţiuni sunt o 
monitoriyare/evaluare. Pentru multe persoane, grupuri de iniţiativă şi 
organizaţii aceşti termeni încă reprezintă un mister. Ghidul „Monitorizarea şi 
evaluarea activităţilor cu tinerii” îşi propune să dezvăluie acest „mister”, oferind 
cititorilor informaţii despre evaluare şi monitorizare: 

 defi nire; 

 tipuri;

 planifi carea şi realizarea procesului;

 colectarea şi stocarea informaţiilor;

 analiza cantitativă şi calitativă a datelor colectate;

 formularea concluziilor în baza rezultatelor;

INTRODUCERE
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 prezentarea rezultatelor;

 aspecte etice în desfăşurare. 

Valoarea practică a ghidului constă în oferirea unor metode şi instrumente 
participative de evaluare şi colectare a informaţiei.

Ghidul este o culegere care a fost pregătită pentru tinerii şi adulţii care doresc 
să producă schimbări în grupurile, organizaţiile şi comunităţile lor, fi e prin 
programe de evaluare, de studiere a comunităţii sau de analiză a politicilor în 
domeniul social şi de tineret. Acest ghid este deosebit de important şi pentru 
că tinerii adesea nu sunt conştienţi de evaluare ca un proces în care ei pot şi 
ar trebui să participe. 

Autorii ghidului sunt ferm convinşi că cei care vor desfăşura evaluări folosind 
informaţiile şi instrumentele descrise în această culegere vor reuşi să reducă 
barierele pe care le întâlnesc în evaluare, vor îmbunătăţi comunicarea şi 
cooperarea cu benefi ciarii şi, în fi nal, vor obţine un impact mai mare al 
activităţilor şi o utilizare mai efi cientă a fondurilor de care dispun.

INTRODUCEREINTRODUCEREINTRODUCERE
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GLOSARGLOSAR 

Advocacy (engl.) – acţiunea de a pleda pentru ceva, de a susţine sau apăra 
activ o idee, o cauză, o propunere. O organizaţie poate face advocacy pentru 
realizarea misiunii sale, de exemplu de a sensibiliza opinia publică privind o 
problemă sau un set de probleme. 

Analiza de conţinut – set de proceduri de analiză a informaţiilor de natură 
calitativă, obţinută prin interviuri, observaţii, analiza de documente etc. Analiza 
de conţinut organizează întreaga informaţie în teme specifi ce şi tendinţe 
generale care sunt semnifi cative pentru scopul evaluării. 

Atelier – şedinţă de lucru în cadrul căreia mai multe persoane colaborează 
pentru a elabora ceva, precum un plan de evaluare sau un plan de acţiuni.

Concluzie – afi rmaţie formulată ca rezultat al analizei informaţiei obţinute în 
cadrul evaluării. 

Date / informaţii cantitative – informaţii care pot fi  exprimate prin cifre şi sunt 
măsurabile.

Date / informaţii calitative – informaţii care nu pot fi  transformate în numere şi 
descriu cunoştinţe, atitudini, comportamente, motivaţii ale persoanelor.

Eşantion – o parte dintr-o populaţie care urmează a fi  cercetată cu scopul de 
a emite afi rmaţii generalizabile pentru întreaga populaţie. Eşantionul oferă o 
imagine mai exactă a populaţiei de referinţă.

Evaluare – analiza periodică, aprofundată a realizărilor obţinute în cadrul  unor 
proiecte/activităţi. 

Feedback (engl.) –  o informaţie oferită despre desfăşurarea unui proces, a  unei 
activităţi sau acţiuni; un răspuns evaluativ.

Întrebare închisă –  o întrebare care oferă variante de răspuns şi la care 
respondentul este rugat să răspundă alegând una sau mai multe variante.

Întrebare deschisă – o întrebare la care respondentul răspunde cu propriile 
cuvinte, nu este limitat prin variante de răspuns.

Întrebări de performanţă – întrebări care ghidează procesul de căutare a 
informaţiilor şi de analiză a lor pentru a facilita înţelegerea performanţelor 
proiectului şi a factorilor care au infl uenţat desfăşu rarea acestuia.

GLOSARGLOSARGLOSAR
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Indicatori – semne sau repere care descriu într-un mod obiectiv (clar, precis, 
în baza măsurărilor) anumite aspecte specifi ce ale realităţii, lucruri, activităţi. 
Indicatorii permit aprecierea/măsurarea succesului, rezultatelor, impactului, 
durabilităţii unui proiect.

Informaţia iniţială (engl. baseline) – informaţia rezultată din analiza situaţiei 
existente într-un domeniu până la implementarea activităţilor unui proiect. 
Rolul informaţiilor iniţiale constă în oferirea unui reper pentru determinarea 
rezultatelor şi succeselor proiectului.

Monitorizare – observare regulată şi înregistrarea activităţilor organizate în 
cadrul unui proiect sau program prin culegerea sistematică şi periodică de 
date.

Operator de teren – persoană care a benefi ciat de instruire corespunzătoare şi 
se ocupă de colectarea datelor în cadrul unui studiu, a unei evaluări.

Ownership (engl.) – (aici) oferirea sentimentului de importanţă şi control 
asupra procesului persoanelor implicate în evaluare, contribuind astfel la luarea 
deciziilor şi îmbunătăţirea activităţilor.

Pilotare – testarea unor metode, tehnici sau instrumente de evaluare (cercetare) 
ce urmează a fi  aplicate într-o cercetare în scopul îmbunătăţirii acestora.

Plan / proiect al evaluării – set de activităţi de evaluare a unui proiect sau 
a unei părţi a acestuia. La nivel de proiect, planul evaluării specifi că: obiectul 
evaluării, scopul şi obiectivele, paşii concreţi ai procesului de evaluare, 
persoanele responsabile de realizarea activităţilor de evaluare, resursele 
necesare, metodele care vor fi  utilizate, modalităţile de utilizare a informaţiilor 
rezultate din evaluare.

Populaţie – este un termen statistic care desemnează totalitatea unităţilor care 
formează obiectul cercetării. 

Recomandare – sugestie referitoare la o anumită direcţie de acţiune, elaborată 
în urma analizei constatărilor unei evaluări. 

Scală – un spaţiu gradat de-a lungul căruia sunt marcate gradele de intensitate, 
prin simboluri, expresii sau valori numerice care desemnează diferite poziţii.

Schema planului de evaluare – instrument esenţial pentru planifi carea şi 
desfăşurarea unei evaluări efi ciente, care permite vizualizarea într-o formă 
sintetică a principalelor aspecte ale evaluării proiectului. 

GLOSAR
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Slide (engl.) – 1. o folie transparentă utilizată pentru proiecţia textelor, imaginilor 
sau a oricărui alt tip de informaţie cu ajutorul unui proiector. 2. Prezentarea unor 
imagini de pe calculator proiectate în cadrul unei prezentări orale.

Stakeholders (engl.) – sunt persoanele, grupurile din cadrul şi din afara unei 
organizaţii care sunt interesate în dezvoltarea cu succes a unui proiect, a unei 
activităţi.

Sumar executiv – o introducere a unui proiect, cercetări, raport sau alt tip de 
material care prezintă ideile cheie ale documentului respectiv şi ce anume 
conţine.

Surse de completare a indicatorilor – documente sau persoane care furnizează 
informaţia necesară pentru a verifi ca situaţia indicatorilor, fi e prin analiza unor 
rezultate deja existente, fi e prin realizarea de noi măsurări şi evaluări. 

Transcriere – reproducere în scris, fără nici o modifi care, a conţinutului unei 
înregistrări audio sau a unei conversaţii. Pentru comoditate şi operarea mai 
uşoară cu informaţia, transcrierile sunt realizate la calculator. Această procedură 
facilitează analiza informaţiei verbale obţinute în cadrul evaluării.

Validitate – măsura în care metodele şi instrumentele de colectare a datelor 
unei evaluări sunt relevante pentru obiectul şi obiectivele evaluării, adică 
apreciază sau măsoară exact ceea ce-şi propun.

Variabilă – secvenţă de evaluare care constă din criterii de diferenţiere a 
obiectului studiat şi care poate lua diferite valori. De exemplu, variabila „sex” 
poate căpăta două valori: feminin şi masculin, variabila „vârstă” poate lua valori 
de la 0 până la peste 100 ani, iar „statutul socio-economic” – înregistrează o 
multitudine de valori. În procesul analizei, variabila corespunde unei întrebări 
cu un singur răspuns. Întrebarea cu răspunsuri multiple, va avea câte o variabilă 
pentru fi ecare răspuns posibil. 

Verifi carea validităţii datelor – asigurarea acurateţei şi perspectivei imparţiale 
ale informaţiilor obţinute printr-o evaluare. Verifi carea poate fi  realizată prin 
utilizarea diferitor metode pentru colectarea datelor, diversifi carea surselor 
informaţionale şi implicarea în procesul de evaluare a mai multor membri ai 
echipei de implementare / evaluare a proiectului.

      

GLOSARGLOSARGLOSAR
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CE ESTE MONITORIZAREA?CE ESTE MONITORIZAREA?

Monitorizarea este necesară în planifi carea şi implementarea oricărui program, 
proiect sau activităţi. Este similară cu a privi pe unde mergi, când te deplasezi 
cu bicicleta; îţi permite să îţi schimbi sau menţii traseul pentru a ajunge la 
punctul de destinaţie. 

Monitorizarea înseamnă observarea regulată şi înregistrarea 
activităţilor organizate în cadrul unui proiect sau program. 

Este un sistem de tehnici şi un mecanism de identifi care a schimbărilor 
care se produc în cadrul proiectului prin culegerea sistematică şi periodică 
de date. A monitoriza înseamnă a verifi ca în ce mod activităţile din cadrul 
proiectului progresează pentru atingerea obiectivelor propuse. În urma 
realizării procesului de monitorizare putem oferi donatorilor, partenerilor, 
benefi ciarilor şi altor persoane interesate un feedback cu privire la progresul 
proiectului pe care îl implementăm. 

Monitorizarea este o activitate permanentă de determinare a progresului 
unei activităţi în raport cu rezultatele planifi cate, adică dacă activităţile sunt 
realizate conform planului elaborat. Ea oferă o imagine privind resursele care 
au fost utilizate, când a avut loc şi cât timp a durat activitatea realizată, ce 
rezultate au fost obţinute, etc. 

Scopul principal al monitorizării este a ajuta organizaţiile să 
refl ecteze asupra activităţilor pe care le organizează, să aprecieze 
cât de efi cace sunt activităţile şi să determine ce schimbări sunt 
necesare în procesul de management.

Efectuând monitorizarea, grupul de iniţiativă poate răspunde 
cu uşurinţă la întrebări de genul:

  Câte persoane benefi ciază sau nu benefi ciază de serviciile prestate?

  În ce măsură serviciile oferite sunt solicitate?

  Care sunt costurile pentru desfăşurarea activităţilor?

  Resursele sunt cheltuite conform bugetului?

  Ce schimbări au loc?

  Sunt realizate toate activităţile planifi cate?

MONITORIZAREA 
ŞI EVALUAREA
MONITORIZAREA MONITORIZAREA 
ŞI EVALUAREAŞI EVALUAREA

Capitolul
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Monitorizarea urmăreşte:

1. Să informeze echipa de implementare a proiectului despre realizările obţinute, 
progresul proiectului faţă de obiectivele planifi cate, problemele apărute;

2. Să verifi ce schimbările care intervin în urma realizării activităţilor proiectului; 

3. Să ofere un feedback pentru a îmbunătăţi procesul de luare a deciziilor şi 
pentru a spori efi cienţa intervenţiilor;

4. Să ajute managerii de proiect în păstrarea abordărilor pozitive ale 
proiectului şi evitarea sau eliminarea punctelor slabe. Informaţiile obţinute în 
urma monitorizării ajută managerii şi echipa de implementare să ia decizii cu 
privire la alegerea şi adaptarea planului de activitate, a strategiilor de lucru în 
vederea obţinerii unor rezultate maxime;

5. Să crească credibilitatea în faţa donatorilor şi partenerilor privind implemen-
tarea proiectului.

Monitorizarea ne ajută: 

 Să analizăm situaţia cu privire la proiect; 

 Să determinăm dacă resursele din cadrul proiectului 
 sunt bine / efi cient utilizate; 

 Să identifi căm problemele cu care se confruntă 
 comunitatea sau proiectul implementat 
 şi să găsim soluţii; 

 Să ne asigurăm că activităţile sunt realizate conform
 planului de către persoane adecvate şi la timp; 

 Să utilizăm lecţiile învăţate în cadrul unui proiect 
 pentru planifi carea şi implementarea unui alt proiect; 

 Să determinăm dacă abordarea utilizată în cadrul 
 proiectului este cel mai potrivit mijloc de a soluţiona 
 problemele identifi cate.

Ţineţi minte!

Monitorizarea este 
efi cientă atunci 
când este continuă, 
implică benefi ciarii 
şi partenerii şi este 
axată pe progres 
în obţinerea 
rezultatelor. O astfel 
de monitorizare 
formează baza 
pentru evaluare. 
Credibilitatea 
datelor obţinute 
în urma efectuării 
monitorizării depinde 
în mare măsură de 
modul în care este 
realizată aceasta.
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PLANIFICAREA SISTEMULUI DE MONITORIZAREPLANIFICAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE

De obicei monitorizarea implică vizite în teritoriu şi întâlniri cu benefi ciarii, 
partenerii proiectului. Vizitele permit analiza progresului proiectului şi 
constatarea dacă grupul ţintă benefi ciază de activităţile planifi cate. Aceasta 
înseamnă întocmirea şi stocarea rapoartelor periodice, care vor permite 
realizarea unei imagini complexe pe parcursul şi la fi nele proiectului. 
Rapoartele de monitorizare vor constitui o bază considerabilă pentru 
evaluarea proiectului.

Datele şi informaţiile obţinute în urma monitorizării 
pot ajuta mult echipa de implementare în luarea deciziilor 
privind realizarea proiectului. 

Printre cele mai ordinare greşeli în realizarea monitorizării se numără tentativa 
de a colecta cât mai multă informaţie. Uneori acest lucru este difi cil, deoarece 
activităţile unei organizaţii sau ale unui grup pot fi  foarte complexe. Elaborarea 
unui sistem de monitorizare ne poate ajuta să stabilim clar tipul, cantitatea şi 
calitatea informaţiilor necesare şi modul de desfăşurare a monitorizării.

De obicei, managerii de proiect pregătesc planuri de lucru (lunare, simestriale, 
anuale) care transpun proiectul în sarcini concrete. Cele mai utile planuri de lucru 
sunt cele care conţin referiri la resursele disponibile, activităţile care urmează a fi  
organizate şi rezultatele scontate. În plan trebuie să fi e indicate clar perioada de 
realizare a activităţilor, persoanele responsabile de realizarea lor şi de „producerea” 
rezultatelor. Planul de lucru va servi drept bază pentru monitorizarea progresului 
înregistrat de proiect.

Model de planifi care a activităţilor

Nr. Activitatea Data Rezultatele scontate
Persoana 

responsabilă
1. Stagiu de formare 23 – 28 mai 

2006
• 30 de tineri din raionul Leova 

vor dezvolta deprinderi de 
comunicare non-violentă şi 
soluţionare a confl ictelor.

Ion M.
Veronica R.

2. ...

3. ...
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Sistemul de monitorizare va fi  dezvoltat în paralel cu planurile de activitate. 
Un prim pas în determinarea conţinutului planului de monitorizare este 
identifi carea următoarelor aspecte: 

  cine are nevoie, 

 de ce fel de informaţii, 

 cu ce scop, 

 cât de frecvent şi 

 în ce formă. 

Pentru a elabora un sistem efi cient de monitorizare este necesar:

1. A decide ce anume necesită a fi  monitorizat. Selectarea atentă a 
indicatorilor de monitorizare va organiza şi orienta procesul de colectare a 
datelor. Indicatorii se referă la informaţiile care ne vor ajuta să determinăm 
dacă progresul în atingerea obiectivelor a avut sau nu loc. Indicatorul trebuie 
să defi nească clar unitatea de măsură (număr, proporţie), să fi e relevant şi 
independent pentru a putea demonstra dacă obiectivele proiectului au fost 
atinse.

2. A stabili cum informaţia va fi  adunată, adică a alege metodele prin care am 
putea măsura indicatorii şi identifi ca / raporta progresul (observaţii, interviuri, 
întâlniri, rapoarte cotidiene, deplasări în teren etc.).

3. A decide când va fi  colectată informaţia şi de către cine. Planul de 
monitorizare va include neapărat prevederi despre persoanele responsabile 
de colectarea informaţiilor şi periodicitatea colectării. Echipa de implementare 
a proiectului realizează de obicei colectarea celei mai mari părţi din informaţii, 
o analizează şi raportează. Echipa de implementare va conveni în acest sens 
asupra formei raportului de monitorizare şi a ceea ce va include acesta.

4. Echipa de implementare a proiectului, managerul de proiect şi principalii 
parteneri vor examina periodic rapoartele de monitorizare, constatând progresul 
proiec tului. În funcţie de aceste rezultate, se vor lua decizii cu privire la proiect.
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Este bine ca activităţile de monitorizare să implice, dacă este posibil, cât 
mai multe persoane interesate (reprezentanţi ai echipei de implementare, 
benefi ciari, parteneri, donatori, factori de decizie etc.). Implicarea altor actori 
sociali în procesul de monitorizare include o serie de avantaje:

 Înţelegerea comună a problemelor şi identifi carea soluţiilor. 
 Monitorizarea participativă ajută persoanele implicate 
 să înţeleagă mai bine problemele existente în cadrul comunităţii 
 şi a proiectului. Benefi ciarii şi partenerii pot contribui 
 la identifi carea celor mai adecvate soluţii.

 Sporirea responsabilităţii actorilor implicaţi în monitorizare. 
 Persoanele implicate în monitorizare simt că au puterea de a
 urmări realizarea activităţilor planifi cate şi pot formula propuneri 
 pentru îmbunătăţirea acestora.

 Adoptarea deciziilor mai bune. Monitorizarea oferă informaţii 
 necesare pentru luarea deciziilor privind managementul
 proiectului. Când mai multe persoane participă la monitorizare, 
 înseamnă că acestea au luat parte la oferirea informaţiilor 
 cu privire la management şi la luarea deciziilor, fapt 
 ce contribuie la mobilizarea umană şi a resurselor.

 Îmbunătăţirea performanţelor. În cazul în care sunt identifi cate
 anumite deviaţii de la planul de activităţi elaborat, pot fi  propuse 
 soluţii pentru excluderea acestora. Pentru a lua deciziile cele mai 
 adecvate, este necesară implicarea în monitorizare a persoanelor 
 care vor realiza propunerile în practică.

 Colectarea mai multor informaţii. Informaţiile obţinute în timpul 
 monitorizării ajută la elaborarea unor proiecte de viitor. Lecţiile 
 învăţate în timpul proiectului pot fi  utilizate pentru design-ul şi 
 implementarea altor proiecte similare. Cu cât mai multe persoane 
 sunt implicate în colectarea informaţiilor, cu atât mai sigure şi 
 obiective vor fi  informaţiile obţinute. Şi asta datorită faptului 
 că unele informaţii omise de anumite persoane vor fi  
 colectate de altele.
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Monitorizarea implică alocarea anumitor resurse umane, 
de timp şi fi nanciare. Asiguraţi-vă că acestea au fost prevăzute 
la elaborarea propunerii de proiect.

EVALUAREA
Evaluarea este un proces fl exibil, care ne ajută să învăţăm din activităţile 
pe care le realizăm sau care au fost realizate. Ea vine să ne ofere informaţii 
despre ce merge bine în cadrul proiectului, pentru a menţine şi multiplica 
aceşti „factori de succes”. La fel, evaluarea ne va arăta ce merge mai puţin 
bine, pentru a revedea şi adapta strategiile şi activităţile planifi cate. Evaluarea 
poate avea diferite forme, dar indiferent de forma sa, evaluarea ne ajută 
să înţelegem mai bine mediul în care activăm, să identifi căm problemele 
care există în comunitate (analiza situaţiei), care sunt nevoile grupului ţintă 
(evaluarea necesităţilor), să planifi căm activităţile şi să măsurăm impactul 
acestora (evaluarea rezultatelor). 

Evaluarea constă în colectarea şi analiza informaţiilor pentru a 
vedea cât de efi ciente sunt activitatea şi / sau proiectul realizat de 
organizaţie sau grupul de iniţiativă. 

Nr. Activitatea Rezultatele scontate Indicatori
Metoda de colectare 

a datelor
Perioada / 
Frecvenţa

Persoana 
responsabilă

1. Stagiu de 
formare în 
organizarea 
timpului 
liber

30 de tineri din raionul 
Leova vor dezvolta 
deprinderi de planifi care şi 
organizare a timpului liber

- numărul de tineri 
instruiţi

- numărul de 
localităţi 
implicate

- lista participanţilor La fi nele 
stagiului de 
formare

Ion M.

2. ...

3. ...

Model de monitorizare

Oferim mai jos un model de tabel de monitorizare, dar care poate fi  adaptat 
în funcţie de specifi cul proiectului realizat şi de datele care interesează echipa 
de implementare.
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Evaluarea este un exerciţiu fi xat în timp care urmăreşte să aprecieze / analizeze 
sistematic şi obiectiv relevanţa, progresul şi succesul proiectelor realizate sau 
în curs de realizare. Ea este organizată selectiv, adică nu se evaluează tot, ci se 
aleg anumite domenii în funcţie de interese, priorităţi, resurse etc. Întrebările 
la care răspunde evaluarea ghidează managerii sau conducerea în luarea 
deciziilor privind:

 efectuarea unor corecţii pe parcursul implementări proiectului;

 continuarea, extinderea, instituţionalizarea proiectului sau stoparea, 
 încheierea sau abandonarea lui;

 testarea unui nou program sau a unei noi idei de proiect;

 alegerea celor mai bune idei. 

Evaluarea poate avea următoarele obiective:
 Oferirea suportului în luarea deciziilor cu privire la activităţile, politicile, 

 strategia de realizare a proiectelor curente sau viitoare;

 Demonstrarea angajamentului şi responsabilităţii 
 (faţă de donatori, parteneri, benefi ciari);

 Obţinerea informaţiilor despre ce merge bine, ce nu merge şi de ce;

 Verifi carea şi îmbunătăţirea calităţii proiectului;

 Identifi carea strategiilor de succes care ar putea fi  extinse, 
 multiplicate, repetate;

 Modifi carea strategiilor inefi ciente;

 Aprecierea efectelor / benefi ciilor intervenţiilor din cadrul proiectului;

 Oferirea partenerilor şi altor persoane interesate a oportunităţii de a se 
 exprima asupra rezultatelor obţinute şi calităţii proiectului;

 Justifi carea / validarea proiectului în faţa donatorilor, partenerilor, etc;

 Elaborarea recomandărilor pentru îmbunătăţirea programelor/proiectelor.

Evaluarea poate răspunde la întrebări de genul:

  Care este efectul, impactul activităţilor realizate?

  În ce măsură activităţile / proiectul au răspuns aşteptărilor şi nevoilor benefi ciarilor?

  Cât de efi cient au fost utilizate resursele şi timpul?

  Cât de efi cient şi calitativ activează organizaţia, grupul de iniţiativă?
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AVANTAJELE EVALUĂRIIAVANTAJELE EVALUĂRII
 Realizând evaluarea, involuntar ne aprofundăm în analiza activităţii 

organizaţiei sau grupului din care facem parte, atragem atenţia la succese şi 
eşecuri, vedem „întregul tablou”. Evaluarea este asemenea unei priviri externe, 
astfel încât avem şansa să ne detaşăm de rutină, devenind mai obiectivi în analiza 
propriilor activităţi, a propriei organizaţii sau a grupului de iniţiativă din care facem 
parte. 

 Realizând evaluarea, putem obţine date, dovezi care pot convinge atât echipa 
de implementare, cât şi benefi ciarii, partenerii şi donatorii că organizaţia lucrează 
efi cient; putem găsi punctele slabe ale activităţii realizate şi, ulterior, acţionând 
asupra lor, putem realiza schimbări pozitive considerabile, astfel economisind 
puteri, timp şi resurse. Prin intermediul evaluării pot fi  stabilite şi anumite standarde 
de calitate, spre care va tinde organizaţia sau grupul de iniţiativă. 

 Efectuând evaluarea, organizaţia sau grupul de iniţiativă poate servi mai 
bine intereselor grupul ţintă. Adică programele elaborate vor fi  mai sensibile 
la necesităţile reale ale benefi ciarilor, iar impactul lor poate fi  mai mare. 

 Evaluarea poate contribui la planifi carea şi implemen tarea unor programe / 
proiecte noi. În urma realizării unui proiect pilot, vom avea neapărat nevoie de 
o evaluare a rezultatelor acestuia pentru a determina specifi cul viitorului proiect, 
prin înlăturarea punctelor slabe şi accentuarea elementelor forte din proiectul 
anterior. 

 Prin evaluare putem disemina practicile inovaţionale care le-am realizat. 
Rapoartele de evaluare a unor asemenea practici pot încuraja alte grupuri şi 
donatori să dezvolte practici similare în localităţile şi regiunilor lor.

 Rezultatele obţinute în urma evaluării ne pot ajuta să răspun dem la întrebarea 
„Cât de efi cient activează grupul, orga ni zaţia dumnea voastră?”. Rapoartele de 
evaluare oferă transparenţă şi reprezintă un avantaj la interviurile cu potenţialii 
donatori, ofe rind posibilitatea de a prezenta rezul tatele obţinute, necesităţile 
grupului ţintă, lecţiile învăţate etc. Aceasta va ajuta donatorii să înţeleagă ce 
prezentăm ca grup, organizaţie şi cât de efi cient lucrăm. Realizarea evaluărilor 
periodice ne face parteneri mai atractivi, mai siguri şi mai profesionişti.
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Evaluarea poate şi este bine să se efectueze până, în timpul şi la fi nele 
implementării proiectului. 

Până la începerea implementării proiectului evaluarea este necesară pentru:

  a identifi ca nevoile grupului ţintă şi a stabili cum acestea pot fi  acoperite, 

  a prevedea efectul proiectului asupra oamenilor şi comunităţii, 

  a lua decizii cu privire la posibilele alternative ale proiectului şi 

  a decide asupra strategiei de implementare a proiectului. 

În timpul implementării proiectului evaluarea este un proces continuu şi are loc 
în toate activităţile realizate. Ea permite echipei de implementare să revadă strate-
giile proiectului în funcţie de schimbările care intervin, astfel încât să fi e posibilă 
atingerea rezultatelor scontate. 

La fi nele implementării proiectului, evaluarea oferă o retrospectivă asupra 
activităţilor proiectului şi rezultatelor obţinute, contribuind la:

  identifi carea constrângerilor apărute pe parcursul implementării proiectului,

  estimarea benefi ciilor, rezultatelor proiectului şi persoanelor care au benefi ciat de ele,

  identifi carea punctelor forte ale proiectului care pot fi  luate în considerare 
  în cadrul altor proiecte,

  oferirea unei imagini clare privind măsura în care obiectivele propuse au fost realizate.
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TIPURI DE EVALUARETIPURI DE EVALUARE

În funcţie de ce evaluăm, cine realizează evaluarea, când şi cum evaluăm, 
deosebim mai multe tipuri de evaluare.

Unii experţi prezintă 35 de tipuri de evaluare. Însă nu vă preocupaţi 
prea mult de aceasta. Gândiţi-vă la informaţiile necesare pentru 
a lua deciziile potrivite şi la motivul pentru care aveţi nevoie să 
adunaţi şi să înţelegeţi informaţiile respective.

Evaluarea iniţială, continuă şi fi nală.

Criterii Evaluarea iniţială Evaluarea continuă Evaluarea fi nală

Când se 
realizează

- la faza iniţială - pe tot parcursul 
desfăşurării proiectului 

- la fi nalul unei sesiuni 
/ proiect

În ce scop - cunoaşterea nivelului 
de la care se porneşte

- ameliorarea / 
îmbunătăţirea activităţii 
şi a rezultatelor

- optimizarea pe parcurs 
a programului 

- acreditare / decizie; 
- ameliorarea 

activităţii viitoare

Cine o realizează - evaluator intern 
(aceeaşi persoană care 
a realizat procesul)

- evaluator intern - evaluator intern, 
extern sau grup mixt

Frecvenţa 
colectării datelor

- la început (rar) - frecventă - la intervale mari de 
timp

Ce rezultate 
vizează

- rezultate iniţiale - rezultate parţiale 
(anticipează / oferă 
garanţii pentru 
rezultatele fi nale)

- rezultate fi nale

ContinuăIniţială Finală

Evaluare
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Evaluarea formală şi evaluarea informală.

Evaluarea formală Evaluarea informală

- presupune anumite criterii bine 
determinate

- este asociată cu evaluarea prin 
teste standardizate

- presupune un anumit nivel de 
expertiză a celui care o realizează

- se bazează pe criterii intuitive
- este asociată cu evaluarea prin 

teste proiectate de către evaluator, 
în deosebi cu utilizarea metodelor 
alternative de evaluare

Avantaje - este obiectivă - este mai puţin costisitoare

Limite - este costisitoare - este mai subiectivă

Formală Informală

Evaluare

Evaluarea internă şi evaluarea externă.

Internă Externă

Evaluare

Evaluarea internă Evaluarea externă

- este realizată de un evaluator 
intern (care face parte din organizaţie, 
proiect, echipa de implementare)

- este realizată de un evaluator extern 
(din afara organizaţiei, proiectului, 
echipei de implementare)

Avantaje - evaluatorul intern cunoaşte mai bine 
particularităţile participanţilor la pro-
gram, este familiarizat cu contextul

- evaluatorul intern cunoaşte mai bine 
evoluţia întregului proces, punctele 
forte şi punctele slabe

- evaluatorul extern este neutru, 
mai obiectiv, are credibilitate 
mai mare

Limite - este costisitoare
- evaluatorul intern este preocupat de 

imagine
- evaluatorul intern este mai subiectiv, 

poate reacţiona emoţional, îi pot 
scăpa unele variabile critice ale 
programului

- evaluatorului extern îi sunt mai 
puţin accesibile informaţiile 
contextuale, îi pot scăpa din 
vedere anumiţi factori contextuali

- este mai costisitoare
- credibilitatea nu este intrinsecă 

evaluării externe
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RELAŢIA DINTRE MONITORIZARE ŞI EVALUARE

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Evaluare intermediară
Evaluare 
iniţială

Evaluare 
fi nală

Obiective Rezultate

MONITORIZARE

RELAŢIA DINTRE MONITORIZARE ŞI EVALUARE

Monitorizarea şi evaluarea sunt strâns legate una de alta. Ambele reprezintă 
instrumente de management pentru a lua decizii bazate pe informaţii şi 
pentru a demonstra responsabilitate şi transparenţă (termenul folosit în 
engleză este „accountability”). Evaluarea nu este un substituent al monitorizării, 
la fel cum nici monitorizarea nu înlocuieşte evaluarea. Chiar dacă ambele 
utilizează aceiaşi paşi, acestea produc şi prezintă diferite tipuri de informaţii. 
Datele obţinute în urma unei monitorizări sistematice asigură succesul 
evaluării.

După cum este indicat şi în schema de mai jos, monitorizarea înregistrează 
în mod continuu progresul proiectului faţă de obiectivele propuse. Ea oferă 
informaţie continuă asupra rezultatelor obţinute (produse, rezultate) prin 
intermediul înregistrării datelor şi raportare regulată. Monitorizarea urmăreşte 
atât procesele din cadrul proiectului, cât şi schimbările care pot interveni la 
nivelul grupului ţintă sau instituţiilor implicate în proiect. Ea constată punctele 
slabe şi forte ale acestuia şi oferă baza pentru luarea deciziilor. 

Evaluarea este o analiză periodică, aprofundată a realizărilor în cadrul 
proiectului. Ea se bazează pe date obţinute din monitorizare, dar şi din alte 
surse, cum ar fi  studii, cercetări, interviuri în profunzime, discuţii focus-group, 
sondaje etc. Evaluarea poate fi  făcută şi cu suportul evaluatorilor externi.
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Cele mai importante diferenţe dintre monitorizare şi evaluare sunt prezentate 
în tabelul de mai jos:

Chiar dacă se deosebesc, informaţiile obţinute în urma monitorizării şi a 
evaluării sunt necesare:

 în timpul analizei situaţiei şi identifi cării specifi cului viitorului proiect, a 
lecţiilor învăţate în cadrul proiectelor şi programelor anterioare;

 în timpul elaborării design-ului proiectului. Datele şi indicatorii produşi 
în cadrul proiectelor anterioare pot servi ca punct de plecare pentru noul 
proiect. Pornind de la informaţiile respective managerii de proiect pot stabili 
„ţinta” pentru proiectul nou;

 în timpul implementării proiectului. Monitorizarea şi evaluarea asigură 
înregistrarea progresului proiectului şi adaptarea strategiilor şi activităţilor 
pentru a obţine rezultate mai bune;

 la fi nele proiectului evaluarea profundă a efi cienţei acestuia, a impactului 
şi durabilităţii permite dezvoltarea unor proiecte noi mai bune.

Monitorizarea Evaluarea

Este continuă, permanentă. Este periodică: în anumite momente cheie, 
cum ar fi  la începutul, la mijlocul 
şi la fi nele proiectului.

Răspunde la întrebarea „ce?”.
Urmăreşte şi documentează progresul.

Răspunde la întrebarea „de ce?”.
Este o analiză aprofundată. Compară 
rezultatele obţinute cu cele planifi cate.

Se concentrează asupra resurselor 
fi nanciare, materiale, umane utilizate 
(input), asupra activităţilor, produselor 
obţinute, procesului de implementare.

Se concentrează asupra relaţiei 
dintre resursele utilizate şi rezultatele 
obţinute; rezultate vs. costuri; asupra 
procesului / strategiei utilizate pentru a 
atinge rezultatele; asupra impactului şi 
durabilităţii.

Oferă informaţii despre activităţile 
realizate şi rezultatele obţinute.

Oferă informaţii privind cum şi de ce au 
fost obţinute rezultatele. Contribuie 
la dezvoltarea anumitor teorii şi modele 
pentru a produce schimbare.

Atenţionează managerii asupra 
problemelor apărute şi propune opţiuni 
pentru soluţionarea acestora.

Oferă managerilor strategii / abordări 
şi politici.

Sursa: UNICEF, 1991. WFP, mai 2000.
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CE ESTE EVALUAREA PARTICIPATIVĂ?CE ESTE EVALUAREA PARTICIPATIVĂ?

Tot mai des în practica cotidiană încep să fi e utilizate modele alternative 
de evaluare, precum evaluarea prin împuternicire, evaluarea participativă, 
evaluarea colaborativă etc. Aceste modele alternative au apărut ca un răspuns 
fi resc la necesitatea de a identifi ca şi analiza lucruri, fenomene şi realităţi, care 
uneori nu pot fi  explicate de modelele tradiţionale.

Modelele alternative de evaluare vin să le completeze pe cele tradiţionale 
datorită caracteristicilor specifi ce pe care le deţin. Principalele diferenţe dintre 
aceste modele sunt prezentate mai jos:

Evaluarea participativă reprezintă şi ea un model alternativ de evaluare. 
Este o abordare care urmăreşte dezvoltarea capacităţilor şi oferă actorilor 
implicaţi în realizarea proiectului, dar şi benefi ciarilor, ocazia să refl ecteze 
asupra proiectului şi obstacolelor întâmpinate. Ea facilitează învăţarea şi 
oferă benefi ciarilor şi partenerilor instrumente pentru a înţelege şi a schimba 
mediul înconjurător.

Evaluarea participativă este diferită de abordările convenţionale ale 
evaluării, pentru că implică activ participanţii şi persoanele interesate 
(engl. stakeholders) pe parcursul întregului proces de evaluare: în etapa de 
planifi care, în cercetarea propriu-zisă, în analiza şi interpretarea datelor şi 
în prezentarea rezultatelor.

Modelele tradiţionale 

- obiectivitate, rigurozitate 
ştiinţifi că

- accent pe metodele cantitative

- control managerial 

- opţiunea pentru un evaluator 
extern 

- pun accent pe măsurare

Modele alternative

- evaluarea – proces de învăţare, de 
dezvoltare, care implică refl ecţie 

- se interesează preponderent de aspectele 
calitative 

- accent pe comunicare, pe participarea cât 
mai multor actori în evaluare

- evaluatorul în calitate de facilitator
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Persoanele, grupurile interesate (engl. stakeholders) de rezultatele proiectului, 
conform lui C. T. Davies, 1998, se referă în special la 5 grupuri:

1. Comunitatea, adică persoanele spre care sunt orientate activităţile din 
proiect. Aceştia pot fi  copiii, tinerii, elevii, dar şi alte categorii de persoane care 
benefi ciază indirect de proiect.

2. Echipa de implementare a proiectului, adică cei care realizează activităţile 
planifi cate în cadrul proiectului.

3. Managerul de proiect, persoana care urmăreşte implementarea 
proiectului.

4. Donatorii şi partenerii. Aceştia sunt persoanele şi instituţiile 
care au un rol decisiv în începerea şi realizarea proiectului. 

5. Susţinătorii, adversarii proiectului şi alte persoane, care au o anumită 
părere privind proiectul realizat şi sunt interesaţi de rezultatele acestuia.

Evaluarea participativă ar putea viza două, trei dintre aceste grupuri. Rolurile celor 
implicaţi în evaluare pot varia în diferite faze ale acesteia – de la rolul de persoană 
– resursă care oferă informaţii, la cel de participant activ, implicat, de exemplu, în 
colectarea şi analiza acesteia.

Principalele diferenţe dintre abordarea tradiţională a evaluării şi cea participa-
tivă sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Evaluarea convenţională / 
tradiţională

- scopul evaluării convenţionale este să 
asigure donatorii de responsabilitatea 
autorilor proiectului;

- este mai mult axată pe donatori şi 
este iniţiată de aceştia. Donatorii sunt 
clienţii cheie, care oferă resursele 
fi nanciare şi care respectiv cer 
evaluarea proiectului. Evaluatorul 
din cadrul proiectului sau unul 
extern colectează datele, analizează 
proiectul şi întocmeşte un raport;

- benefi ciarii şi partenerii implicaţi 
în realizarea proiectului joacă un 
rol pasiv, oferind informaţii, fără a 
se implica în procesul de evaluare. 
Procesul este unilateral;

Evaluarea participativă

- urmăreşte să consolideze capacităţile 
participanţilor (stakeholders) şi să îi 
responsabilizeze faţă de rezultatele 
proiectului şi evaluării. Calitatea unei 
evaluări sporeşte, dacă refl ectă atât 
punctul de vedere subiectiv al autorilor 
proiectului şi benefi ciarilor, cât şi cel 
obiectiv al unui evaluator extern;

- pune accentul mai mult pe proces 
decât pe rezultatul fi nal – raportul de 
evaluare; 

- urmăreşte dezvoltarea capacităţilor 
echipei de implementare, a partenerilor şi 
benefi ciarilor de a-şi analiza mediul, de a 
lua decizii şi de a întreprinde acţiuni;
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- evaluatorul, fi e intern sau extern deţine 
controlul asupra procesului de evaluare;

- pentru a asigura obiectivitatea, 
deseori evaluarea convenţională este 
realizată de evaluatori externi;

- utilizează metode şi tehnici clasice 
de evaluare care includ sondaje, 
chestionare, interviuri semi-
structurate, discuţii focus-group;

- colectează informaţii dintr-o 
varietate de surse şi oferă un raport 
fi nal care stimulează schimbări de 
management în organizaţie sau în 
proiectul evaluat.

- partenerii şi benefi ciarii sunt mai mult 
decât simple surse de informaţii. 
Ei decid asupra specifi cului evaluării: 
ce va fi  analizat, care va fi  design-ul, 
realizează evaluarea, analizează datele 
primite şi elaborează recomandări;

- este realizată de persoanele 
interesate de proiect, asistaţi 
de un facilitator cu experienţă
în dezvoltarea capacităţilor 
şi a proceselor de promovare 
a participării;

- se bazează pe metode care 
încurajează refl ecţia, creativitatea 
şi discuţia şi care sunt accesibile 
pentru grupurile marginalizate, 
cum ar fi tinerii vulnerabili;

- este axată mai mult pe împuternicire 
decât pe colectarea de informaţie. 
Urmăreşte să ofere participanţilor 
(stakeholders) o mai bună înţelegere 
a realităţilor locale, punând la 
dispoziţie instrumente necesare 
pentru analiza lor. De asemenea îi 
determină să se implice în procesele 
de luare a deciziilor şi să cunoască 
mai multe despre problemele/ 
subiectele abordate de evaluare.

Indiferent de abordarea pe care o utilizăm în evaluare, scopul, metodele şi 
rolul evaluatorului vor varia în funcţie de resursele de care dispunem, expertiza 
pe care o avem, cui vor folosi datele evaluării şi de nivelul de implicare a 
donatorilor, benefi ciarilor, partenerilor.

Cu toate acestea, avantajele evaluării participative sunt incontestabile. 
Evaluarea participativă poate împuternici benefi ciarii să înveţe din activităţile 
în care au fost implicaţi şi chiar să infl uenţeze mediul în care trăiesc şi 
activează. Benefi ciarii şi partenerii simt că schimbările care au loc în jurul lor 
nu sunt produse de cineva din afară, de străini, ci de ei înşişi, sporind astfel 
angajamentul lor.
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Ce abordare să alegem în evaluare?

Abordarea tradiţională a evaluării este binevenită atunci când:
   ne interesează opinii independente din exterior sau căutăm informaţii 
  foarte specializate şi numai nişte experţi din afară ne pot ajuta.
  benefi ciarii şi partenerii nu au timp să participe la evaluare 
  sau sunt sceptici cu privire la reuşitele evaluării participative.

Abordarea participativă a evaluării mai potrivită atunci când:
  examinăm difi cultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului 
  sau când vrem să măsurăm impactul acestuia asupra diferitor categorii 
  de benefi ciari, parteneri. 
  ne interesează opiniile şi viziunile diferitor persoane şi instituţii (stakeholders) 
  asupra realizării obiectivelor proiectului şi asupra progresului realizat.

În concluzie, putem spune că o evaluare poate fi  numită participativă dacă:

1. Apelează la metode şi tehnici participative de evaluare, care încurajează 
implicarea participanţilor în prezentarea şi colectarea informaţiei, şi

2. Este realizată astfel încât benefi ciarii, partenerii şi alte persoane interesate să 
se implice activ în procesul de elaborare a designului evaluării, a metodologiei, 
în colectarea şi analiza datelor, în formularea concluziilor, recomandărilor şi 
întocmirea raportului fi nal. 

Avantajele participării persoanelor interesate (stakeholders) în procesul de evaluare:

 oferirea siguranţei că lucrurile identifi cate şi concluziile formulate 
 sunt relevante mediului şi condiţiilor în care a fost realizat proiectul;

 persoanele implicate în evaluare au sentimentul de importanţă şi control 
 asupra procesului (engl. ownership), contribuind astfel la luarea deciziilor 
 şi îmbunătăţirea activităţilor;

 îmbunătăţirea capacităţilor de evaluare a partenerilor locali, care 
 vor fi  capabili să evalueze activităţile viitoare; 

 ajutarea persoanelor interesate (stakeholders) să înţeleagă mai bine 
 strategiile şi activităţile proiectului şi anume, ce merge, ce nu merge şi de ce;

 îmbunătăţirea comunicării dintre echipa de implementare, benefi ciarii 
 şi partenerii proiectului;

 sporirea credibilităţii în faţa donatorilor;

 asigurarea unei utilizări mai efi ciente a resurselor.
Sursa: Aubel, 1999. 
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Principalele caracteristici ale evaluării participative se referă la:

 evaluarea nu mai este considerată doar o modalitate de control,
 fi nalizată potenţial cu sancţiuni. Este privită ca proces de învăţare şi ca   
 parte integrantă a întregului proiect şi nu ca etapă separată a acestuia;

 deplasează accentul de la evaluarea de rezultate la evaluarea 
 de proces (interesează cum s-a ajuns acolo);

 recunoaşte că benefi ciarii şi partenerii sunt o sursă indispensabilă 
 de cunoştinţe şi informaţii. Apelează şi utilizează resursele locale;

 acordă mare credit autoevaluării (participanţii îşi analizează rezultatele, 
 le compară, îşi revizuiesc strategia). Este un proces de învăţare care 
 dezvoltă competenţele celor implicaţi de a se autoevalua, de a evalua 
 activitatea şi rezultatele echipei de proiect, de a participa 
 la procesul de evaluare;

 evaluatorul extern are rolul de facilitator care activează 
 ca un catalizator şi care asistă benefi ciarii şi partenerii în a răspunde 
 la întrebările-cheie. Un facilitator efi cient are dezvoltate abilităţi 
 de ascultare, este respectuos şi ştie să interacţioneze cu diferite 
 tipuri de persoane; cedează cu uşurinţă poziţia de lider în modelarea 
 şi implementarea evaluării; este deschis pentru critică şi pregătit să-şi
 recunoască greşelile, din care trage învăţăminte. Buni facilitatori sunt 
 şi cei capabili să improvizeze şi să adapteze metodele conform 
 necesitaţilor situaţiei;

 promovează o cultură a evaluării şi a învăţării atât din succese, 
 cât şi din eşecuri;

 este interactivă. Toţi au un cuvânt de spus!
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PLANIFICAREA PROCESULUI DE EVALUAREPLANIFICAREA PROCESULUI DE EVALUARE

O evaluare se aseamănă cu o călătorie. Pentru ca să ajungi acolo unde îţi 
doreşti, ai nevoie de un ghid – un scop clar, drumuri care să ducă spre scop 
şi persoane potrivite care să te însoţească. Planifi carea este un proces care îi 
determină pe toţi membrii echipei de evaluare să decidă asupra scopului şi 
rezultatelor aşteptate ale evaluării, având în vedere resursele disponibile. Iar 
planifi carea de succes poate preveni greşelile.

Planifi carea simplifi că procesul de evaluare, divizându-l pe paşi mai uşor de 
înţeles şi de efectuat. Nu există un model unic corect de planifi care şi realizare 
a unei evaluări, deoarece felul în care acesta se desfăşoară este determinat de 
mai mulţi factori.

Sistemul prin care va fi  realizată evaluarea / monitorizarea unui proiect trebuie 
dezvoltat înainte de a începe implementarea acestuia. Designul proiectului 
infl uenţează felul în care se desfăşoară evaluarea / monitorizarea lui. Pentru a 
mări efi cienţa acestui proces, planifi carea trebuie realizată ca parte integrantă 
a proiectului. În acest scop, managerii de proiect:

  vor analiza şi descrie situaţia iniţială în domeniul care va fi  abordat 
 prin proiect; 

 vor stabili clar ce îşi propune să realizeze proiectul şi cum anume 
 o va face;

 vor identifi ca priorităţile proiectului şi principalele întrebări 
 pentru evaluare;

 se vor asigura că obiectivele proiectului sunt reale, clare, măsurabile 
 şi vor defi ni sarcini sau activităţi specifi ce în conformitate 
 cu obiectivele proiectului;

 vor stabili modul în care îşi vor da seama de ceea ce şi-au propus
 se realizeze, adică indicatorii necesari pentru a surprinde rezultatele 
 şi impactul proiectului;

 vor stabili, în baza indicatorilor, ce tip de informaţie este necesară, 
 care sunt sursele care o pot oferi, prin ce metode va fi  verifi cată 
 situaţia indicatorilor; 
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Procesul de evaluare a unui proiect se realizează prin câteva etape:

1. Determinarea scopului, obiectivelor şi indicatorilor; 

2. Selectarea participanţilor (eşantionarea);

3. Colectarea informaţiilor şi stocarea lor;

4. Sistematizarea şi analiza informaţiilor colectate; 

5. Elaborarea concluziilor studiului şi recom andărilor pentru viitor;

6. Elaborarea raportului de cercetare. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate unele sugestii privind planifi carea 
evaluării / monitorizării.

Una dintre caracteristicile unui sistem de evaluare / monitorizare efi cient 
este capacitatea acestuia de a se schimba odată cu evoluţia proiectului. 
Este important ca planul unei evaluări / monitorizări să fi e elaborat în aşa 
fel ca să rămână relativ fl exibil. Astfel, conţinutul său va putea fi  revăzut şi, 
după necesitate, adaptat. 

 vor decide modul în care va fi  folosită informaţia obţinută 
 din evaluare/monitorizare;

 vor elabora un program al activităţilor de evaluare / monitorizare 
 şi vor aloca resursele necesare pentru acest proces;

 vor consulta planul elaborat cu persoanele interesate şi partenerii.



31GHID pentru t ineri  ş i  profesionişt i  care  lucrează cu t ineri i

Etape Întrebări care ghidează procesul de planifi care a evaluării

Determinarea 
scopului, 
obiectivelor 
şi indicatorilor 

- Care este tema sau obiectul de evaluat?
- Ce factori au condus la decizia de a efectua evaluarea?
- Care este scopul acestei evaluări?
- Ce fel de informaţii vrem să obţinem?
- Care informaţii au o importanţă deosebită?
- Cine doreşte să aibă aceste informaţii? Cui dorim să furnizăm aceste date?
- În ce fel vom folosi informaţiile? Ce dorim să facă persoanele respective 

cu aceste date?

Selectarea 
participanţilor 
la evaluare 
(eşantionarea)

- De unde, de la cine putem obţine informaţia necesară? 
- Cine sunt persoanele care deţin informaţia care ne interesează? 
- Cum găsim şi selectăm aceste persoane? 
- De câte surse / categorii de persoane avem nevoie?

Colectarea datelor - Cum vom obţine informaţia de care avem nevoie: prin măsurare, prin 
discuţii de grup, prin observare etc.?

Înregistrarea 
şi stocarea datelor

- Cine şi cum va documenta / arhiva datele pe care le vom obţine: prin notiţe, 
în imagini vizuale, imagini auditive? 

- Cum şi unde vom depozita datele brute şi cele analizate? 
- Cine va stoca datele? Cine va avea acces la aceste informaţii?

Organizarea 
şi analiza datelor 

- Cine şi cum va face o organizare a datelor evaluării, va sintetiza totalitatea 
de informaţii disponibile şi va oferi recomandări pentru a îmbunătăţi situaţia 
evaluată? 

- Ce metode vor fi  folosite: analiza statistică sau analiza de conţinut?

Prezentarea 
rezultatelor

- Cine şi cum va alcătui raportul asupra evaluării realizate? 
- Ce informaţii şi ce etape ale evaluării vor fi  mediatizate? 
- Cui îi vor fi  prezentate rezultatele şi concluziile studiului? 
- Prin ce căi va fi  diseminată această informaţie?

Resursele necesare - De ce materiale, resurse fi nanciare, abilităţi şi cunoştinţe vor avea nevoie 
persoanele din echipa de cercetare? 

- Va fi  necesară colaborarea sau consultarea cu alte persoane (experţi în 
domeniul evaluării, persoane interesate de domeniul evaluat)?

- Ce aranjamente administrative sau logistice trebuie făcute (sală, transport, 
anunţarea participanţilor, scrisori de invitaţie etc.)? 

- Care este intervalul de timp propus pentru fi ecare etapă a studiului?

Aspecte etice - Cum vor fi  asigurate: acordul persoanelor de a participa la evaluare, 
confi den ţialitatea datelor, protecţia confortului psihologic 
al participanţilor etc.?
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Elaborarea schemei procesului de evaluare / monitorizare

Pentru a fi  efi cient, planul evaluării trebuie să includă, într-un mod sintetic, 
toate informaţiile necesare despre cum se va proceda la fi ecare etapă. Printre 
aceste informaţii ar putea fi : 

 întrebările de evaluare, 

 indicatori ai succesului, 

 sursele de la care vor fi  obţinute datele, 

 metodele prin care vor fi  colectate şi analizate informaţiile,  

 o schiţă a resurselor necesare la fi ecare etapă a evaluării, 

 responsabilităţile membrilor echipei de evaluare,

 limitarea în timp a activităţilor de evaluare.

Pentru comoditate, schema procesului de evaluare poate fi  inclusă într-un 
tabel după exemplul celui de mai jos:

Resursele pentru realizarea evaluării / monitorizării

De multe ori, planifi carea evaluării înseamnă o echilibrare între ceea ce dorim să 
facem şi ceea ce putem face, reieşind din resursele de care dispunem. Resursele 
includ timpul, banii disponibili şi cunoştinţele, creativitatea echipei. Membrii echipei 
de evaluare trebuie să fi e disciplinaţi şi să aibă sufi cient timp la dispoziţie. 
De asemenea, este important să posede cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru 
a efectua o evaluare şi a se implica la toate etapele acesteia.

Echipa de evaluare trebuie să se gândească care ar fi  cantitatea rezonabilă de 
resurse pentru evaluare şi, împreună cu managerul şi implementatorii proiectului 
să ia deciziile corespunzătoare referitor la desfăşurarea evaluării.

Întrebările 
de evaluare

Indicatori 
ai 
succesului

Sursele de 
la care vor 
fi  obţinute 
datele

Metodele  
prin care vor 
fi  colectate 
informaţiile 

Metodele  
prin care vor 
fi  analizate 
informaţiile 

Resursele 
necesare la 
fi ecare etapă 
a evaluării

Responsabilităţile 
membrilor echipei 
de evaluare

Data-
limită

În ce măsură 
programul 
centrului 
comunitar 
corespunde 
nevoilor 
tinerilor?

Centrul 
prestează 
servicii 
în baza 
evaluării 
nevoilor 
tinerilor.

Proporţia 
tinerilor 
satisfăcuţi 
de serviciile 
centrului.

Tinerii care 
frecventează 
centrul

Angajaţii 
centrului 

Părinţii 
tinerilor 
care 
frecventează
centrul 

Analiza 
documentară

Discuţii 
focus-group

Chestionar 

Analiza de 
conţinut

Analiza 
cantitativă

Ghid pentru 
desfăşurarea 
discuţiilor 
focus-group

Foi, pixuri / 
creioane

Elaborarea ghidului 
pentru desfăşurarea 
discuţiilor focus-
group – A.B., C.D.

Colectarea şi 
stocarea datelor 
– E.F., G.H., L.M.

Analiza datelor 
şi prezentarea 
raportului – N.O., 
P.R., S.T.

01.02.06

15.03.06

01.06.06
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Cine poate face parte din echipa de evaluare:

   membrii echipei de implementare a proiectului

  reprezentanţi ai partenerilor şi benefi ciarilor

  persoane interesate în rezultatele proiectului

  experţi în evaluare, cercetători

Schema planului de evaluare are multe avantaje. Aceasta:

 îl obligă pe cercetător să gândească în perspectivă, să vizualizeze 
 evaluarea într-o manieră logică şi să-şi clarifi ce astfel ideile;

 poate fi  uşor distribuită şi permite diferitor persoane care colaborează 
 la realizarea evaluării să discute diferite idei şi să ofere feedback;

 ne asigură că avem sufi ciente resurse şi destul timp la dispoziţie 
 pentru a obţine şi a analiza informaţiile necesare.

Determinarea sferei de evaluare

Atunci când apare ideea realizării unei evaluări, evaluatorii au nevoie de multe 
informaţii în legătură cu situaţia existentă în domeniul respectiv, evaluările 
anterioare, tipul de date necesare şi modul în care vor fi  folosite aceste date. 
De reuşita în identifi carea necesităţilor informaţionale ale evaluatorilor 
depinde pe cine includem în evaluare şi ce metode folosim. Dacă aceste 
aspecte nu sunt clarifi cate, este posibil ca evaluarea să nu-şi atingă scopul. În 
acest sens, este important să decidem: 

 ce vrem să afl ăm – informaţia colectată trebuie să răspundă 
 la întrebările lansate în cadrul evaluării / monitorizării;

 cine deţine informaţia necesară – în funcţie de natura proiectului, 
 persoanele care pot răspunde la întrebările evaluării variază. 
 Printre acestea ar putea fi : benefi ciarii proiectului, partenerii, donatorii,
 voluntarii, diverşi actori comunitari etc. 

Oricare ar fi  obiectul unei evaluări – un program, o activitate, un fenomen, 
o problemă, un grup de oameni etc., este util pentru evaluatori să se 
documenteze privind cercetarea acestuia în cadrul altor evaluări şi studii, 
pentru a defi ni cât mai precis scopul şi pentru a se informa cu privire la metodele 
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folosite deja în evaluarea domeniului respectiv. Este utilă consultarea tuturor 
documentelor proiectului, a rapoartelor de monitorizare şi a celor oferite 
publicului larg de către donatori, precum şi căutarea unor experienţe similare 
în cadrul altor evaluări şi studii.

Informaţia necesară despre domeniul de intervenţie a proiectului

Planifi carea colectării datelor într-un studiu de evaluare / monitorizare ar 
trebui să ţină cont de decizia dacă există nevoia unei informaţii iniţiale 
(engl. baseline data) despre obiectul studiat. Aceste informaţii servesc 
drept bază pentru evaluare, prin oferirea unui tablou general al condiţiilor 
sociale existente până la intervenţiile sistematice din cadrul proiectului. Un 
studiu realizat pe parcursul sau la sfârşitul proiectului permite compararea 
rezultatelor acestuia cu datele colectate iniţial. În general, în lipsa informaţiei 
despre situaţia iniţială este foarte difi cil a determina dacă activitatea şi-a atins 
obiectivele sau dacă rezultatele sale reprezintă un succes.

Pentru a surprinde şi a înţelege schimbarea, orice metodă poate fi  utilizată în 
2 moduri:

 poate fi  aplicată cu regularitate în calitate de tehnică de monitorizare pentru 
a observa evoluţiile în timp. Această abordare necesită existenţa unui punct de 
start, a unor informaţii iniţiale, de la care vor începe comparaţiile. Datele acumulate 
ulterior vor putea fi  comparate cu cele iniţiale, ceea ce va conduce la identifi carea 
eventualelor schimbări survenite.

 poate fi  aplicată retrospectiv, pentru a cerceta schimbările determinate de 
proiect. Această abordare porneşte de la situaţia prezentă şi studiază opinia 
persoanelor-resursă referitor la situaţia de până la implementarea proiectului. 
Chiar dacă în acest caz nu se operează cu anumite informaţii iniţiale, sunt 
identifi cate schimbările produse în timp datorită proiectului. Se consideră că 
această modalitate oferă date cu un nivel mai mic de precizie, deoarece se 
bazează pe memoria umană.

Tehnicile de obţinere a informaţiei iniţiale nu se deosebesc de cele utilizate 
pentru evaluare. Diferenţa constă doar în scopul cu care se aplică. Alegerea 
metodelor de obţinere a datelor iniţiale depinde de cunoştinţele şi experienţa 
membrilor echipei de evaluatori şi de resursele disponibile. 
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Sugestii pentru colectarea informaţiilor iniţiale:

  Colectarea datelor trebuie să se realizeze până la începerea activităţilor
  proiectului sau până la următoarea fază a acestuia.

  Evaluările de până la şi după implementarea proiectului trebuie incluse
  în planul de evaluare / monitorizare, ceea ce va permite alocarea 
  resurselor necesare.

  Rezultatele evaluărilor iniţiale trebuie prezentate succint şi clar, pentru 
  a fi  utilizate efi cient de managerul de proiect şi echipa de evaluatori 
  ai proiectului.

O altă modalitate de a identifi ca impactul intervenţiilor din proiect constă în 
utilizarea comparaţiei dintre 2 grupuri de persoane, comunităţi, capacităţi etc. 
Selectarea acestor grupuri se realizează după criteriul participării la activităţile 
proiectului, unul dintre ele fi ind benefi ciar al acestora (grup experimental), 
iar altul – nu (grup de comparaţie). Este important ca grupurile implicate în 
evaluare să posede cât mai multe caracteristici asemănătoare, cum ar fi : date 
demografi ce referitoare la structura populaţiei, nivel de educaţie, situaţie 
socio-economică, acces la servicii comunitare etc.

Indicatorii şi întrebările de performanţă

Indicatorul este o caracteristică, un atribut cantitativ sau calitativ, 
care oferă un mijloc s mplu şi sigur de măsurare a succesului unei 
activităţi sau de refl ectare a schimbărilor datorate unui proiect. 

Indicatorii trebuie să opereze cu o unitate clară de măsură şi o ţintă, prin care 
să fi e detaliate cantitatea, calitatea şi durata de timp în care este aşteptat 
rezultatul.

Dezvoltarea setului de indicatori trebuie să ţină cont de aplicabilitatea / 
utilitatea informaţiei pe care o vor furniza şi de resursele disponibile pentru 
acumularea datelor necesare. Numărul de indicatori este limitat de domeniile 
de interes ale studiului. În totalitate, indicatorii ar trebui să ofere o imagine cât 
mai complexă despre reuşitele proiectului. 
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Deoarece indicatorii de succes reprezintă presupunerile sau aşteptările 
implementatorilor referitor la schimbările pe care le va produce proiectul, 
identifi carea lor trebuie realizată de îndată ce au fost stabilite obiectivele 
proiectului. 

Indicatorii au rolul de a oferi criterii obiective şi măsurabile de apreciere a 
gradului de succes în atingerea obiectivelor proiectului. În acest scop, un 
indicator de succes trebuie:

 să fi e bazat pe rezultate – să se raporteze la rezultatul, 
 efectul, realizările activităţii, nu la conţinutul acesteia;

 să fi e relevant, adică să reiasă din obiective şi să vizeze un rezultat 
 care poate fi  atribuit activităţilor din proiect;

 să fi e măsurabil cantitativ sau calitativ;

 să fi e obiectiv verifi cabil – să ofere aceeaşi informaţie la efectuarea 
 măsurării de către diferite persoane;

 să implice o comparaţie semnifi cativă – în timp, cu activităţi similare
 sau cu un standard existent în domeniu;

 să fi e practic – să fi e posibil de colectat datele pentru verifi carea lui 
 relativ uşor şi la un cost rezonabil;

 să fi e util – informaţiile pe care le prezintă să fi e utile pentru luarea 
 deciziilor de management al proiectului etc. 

Exemple de indicatori

Obiectiv:  

 350 de tineri între 14-19 ani din localitatea Icseni cunosc 
 metodele de prevenire a HIV/SIDA.

Indicatori:

 numărul de materiale informative cu privire la prevenirea 
 HIV/SIDA distribuite;

 numărul de seminare de informare organizate;

 numărul de participanţi la seminare;

 numărul tinerilor care cunosc căile de transmitere şi metodele 
 de prevenire a infectării cu virusul HIV.
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Pentru fi ecare indicator stabilit, este important de precizat sursele de 
completare preconizate: de la cine va fi  acumulată informaţia necesară în 
decursul evaluării, cine va fi  responsabil de acest lucru, prin ce metodă se va 
realiza verifi carea şi cu ce frecvenţă. 

Aproape orice domeniu poate fi  investigat utilizând indicatori cantitativi sau 
calitativi. Totuşi, indicatorii redau doar parţial realitatea, deoarece schimbările 
pe care le surprind aceştia reprezintă fenomene mult mai complexe. Un 
indicator reduce şi prezintă simbolic succesul în realizarea unui obiectiv, într-
o manieră care să fi e utilă echipei de implementare a proiectului. 

Deşi evaluarea / monitorizarea proiectelor se asociază în primul rând cu 
existenţa indicatorilor, de multe ori este mai uşor de început planifi carea 
acestui proces prin formularea întrebărilor de performanţă.

Pentru a înţelege procesul de schimbare, sunt utile întrebările de 
performanţă, răspunsurile la care pot explica esenţa cifrelor pe care le 
furnizează indicatorii. Cunoaşterea factorilor care determină succesul sau 
eşecul activităţilor este crucială pentru optimizarea proiectului.

Întrebările de performanţă trebuie formulate astfel ca răspunsul la ele nu doar 
să descrie măsura în care sunt atinse obiectivele acestuia, dar şi să explice 
succesul sau insuccesul pe care îl prezintă un rezultat obţinut. 

Complexitatea întrebărilor de performanţă poate fi  diferită, în funcţie de 
nivelul la care sunt identifi cate. De exemplu, la nivelul activităţilor de proiect, 
întrebarea de performanţă trebuie să releve dacă activitatea s-a desfăşurat 
la timp şi cu succes. Nivelurile de rezultat şi impact necesită operarea cu 
întrebări evaluative mai complexe şi care pun un accent mai mare pe calitate. 
Schimbările observabile aici reprezintă rezultatul tuturor activităţilor şi 
produselor proiectului, de aceea pentru a măsura performanţa, este nevoie 
de luat în consideraţie şi interacţiunea existentă dintre acestea.

Exemple de întrebări de performanţă

 Obiectiv:  

  350 de tineri între 14-19 ani din localitatea Icseni cunosc metodele de prevenire a HIV/SIDA.

 Întrebări de performanţă:

  Cum s-a schimbat nivelul de informare a tinerilor referitor la prevenirea HIV/SIDA ?

  Ce metode de informare cu privire la prevenirea HIV/SIDA sunt mai 
  efi ciente după părerea benefi ciarilor (informare directă, seminare, publicaţii)?
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Selectarea participanţilor la evaluare (eşantionarea)

Un alt aspect al planifi cării îl reprezintă identifi carea persoanelor care pot 
furniza informaţiile de care este nevoie pentru a atinge scopul evaluării. Ce 
caracteristici au aceste persoane? Care sunt aceste categorii de persoane? În 
multe cazuri persoane (categorii) diferite pot oferi perspective diferite asupra 
aceluiaşi lucru. 

 

De cele mai multe ori, este imposibil de inclus în evaluare toate persoanele 
care ne interesează – numărul de persoane ar putea fi  prea mare sau am putea 
fi  limitaţi în timp ori resurse. În cazul proiectelor relativ mici este destul de real 
de colectat, de exemplu, opiniile tuturor benefi ciarilor, totuşi acest lucru nu 
este întotdeauna necesar. În asemenea cazuri, evaluatorii selectează un grup 
mai mic de persoane din populaţia de care sunt interesaţi. 

Populaţia este un termen statistic care reprezintă totalitatea 
unităţilor simple sau complexe care formează obiectul cercetării. 

Eşantionul este o parte a populaţiei totale, acea parte care 
participă la studiu. 

Măsura în care rezultatele obţinute pot fi  atribuite întregii populaţii, numită 
reprezentativitate a eşantionului, infl uenţează validitatea şi credibilitatea 
evaluării. De aceea un eşantion trebuie selectat foarte atent. În cazul evaluării 
/ monitorizării unui proiect, eşantionul poate fi  constituit din benefi ciari, 
implementatori, parteneri, membri ai comunităţii şi alte persoane interesate. 

Exemplu

Administraţia unei şcoli dorea să afl e ce i-a determinat pe elevii claselor liceale 
să participe la cercurile pe interese propuse de o organizaţie pentru tineri. În 
studiul de evaluare au participat elevi, părinţi, profesori şi membri ai organizaţiei 
respective. Fiecare categorie de participanţi a furnizat o perspectivă diferită 
asupra subiectului.
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În procesul selectării participanţilor pentru o evaluare, trebuie luate 
în consideraţie:

 caracteristicile persoanelor care ar putea fi  incluse în eşantion, datorită 
faptului că pot oferi informaţiile necesare. În acest mod pot fi  depistate mai 
multe categorii concrete de persoane. De exemplu, benefi ciarii anumitor 
activităţi, persoane care locuiesc într-o anumită comunitate, persoane cu vârsta 
de până la 25 de ani care frecventează centrele comunitare / de resurse etc.  

 mărimea eşantionului, care poate infl uenţa validitatea datelor obţinute. 
Mărimea optimă trebuie determinată reieşind din resursele disponibile, 
numărul de categorii de persoane pe care vrem să le includem, gradul de 
omogenitate a populaţiei ce urmează a fi  investigată. 

 metoda de eşantionare care depinde de natura informaţiei necesare. 
Putem alege între 2 metode: 

  eşantionarea aleatorie – este utilizată atunci când evaluarea îşi propune 
să colecteze şi să analizeze date cantitative. Tehnicile eşantionării aleatorii 
oferă fi ecărei persoane şanse egale de a fi  selectată şi operează cu 
proceduri destul de stricte;

  eşantionarea nealeatorie – este mai puţin formală, se aplică în cazul 
datelor calitative şi este intenţionată, adică sunt selectate persoanele care 
ştim exact că pot oferi informaţia care ne interesează. 

În cazul evaluărilor calitative este de ajutor să căutăm „cazurile bogate în 
informaţii”, pe care specialiştii le descriu ca fi ind „acele cazuri, care pot furniza 
mai multe informaţii referitoare la chestiunile care au o importanţă vitală 
pentru scopul evaluării”. Întrebarea pe care o pune evaluatorul este: „Cine 
posedă cele mai multe informaţii despre aceasta?”. 

Implicarea diferitor categorii de persoane asigură nu numai calitatea studiului, 
dar şi valoarea sa practică, prin susţinerea ulterioară a eforturilor de soluţionare 
a problemelor abordate în cercetare.

Alegerea metodologiei potrivite

Metodele reprezintă modalităţi sau procedee sistematice de a realiza o 
sarcină concretă. Agronomii utilizează metode pentru măsurarea roadelor, iar 
contabilii – pentru elaborarea bugetului şi raportarea cheltuielilor. Evaluarea 
de asemenea operează cu metode speciale. Totalitatea de metode utilizate 
într-un studiu se numeşte metodologie.
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Pentru completarea indicatorilor sau întrebărilor de performanţă fi xate la 
etapele anterioare, pot fi  utilizate diverse metode de colectare. Este important 
ca metodele alese să fi e relevante pentru evaluare şi să asigure o verifi care 
reciprocă a informaţiilor culese. 

Nici o metodă de evaluare / monitorizare nu este universală, fi ecare este 
potrivită pentru un studiu sau altul. Metodele de evaluare pot fi  cantitative sau 
calitative, dar pot fi  utilizate şi în combinaţie. De exemplu, deseori metodele 
calitative sunt aplicate pentru a adăuga mai multă informaţie de profunzime 
datelor statistice obţinute prin metode cantitative. O evaluare poate utiliza 
atât metode cunoscute şi tradiţionale, cât şi metode adaptate la specifi cul 
temei studiate sau combinaţii de metode. 

Tabelul de mai jos prezintă unele diferenţe dintre metodele cantitative şi 
calitative.

Cu scopul de a decide care sunt metodele optime în procesul evaluării unui 
proiect, echipa de evaluare ar putea alcătui o listă a posibilelor metode şi analiza 
aceste metode din perspectiva avantajelor şi dezavantajelor pe care le prezintă. 

Metodele cantitative Metodele calitative

Descriu „câţi?” şi „cât de mult?”. Descriu „cum?” şi „de ce?”.

Utilizează predominant întrebări închise. Utilizează predominant întrebări 
deschise.

Furnizează date numerice şi cer o 
interpretare similară.

Furnize ază date despre percepţii, 
convingeri, opinii, valori care pot fi  
interpretate din diferite perspective. 

Necesită eşantioane relativ mari de 
persoane, deseori alese aleatoriu.  

Permit un număr mai mic de participanţi 
selectaţi intenţionat.

Necesită cunoştinţe şi abilităţi de lucru cu 
datele statistice. 

Necesită cunoştinţe şi abilităţi de lucru 
cu informaţii calitative.

Rezultatele pot fi  generalizate pentru 
întreaga populaţie din care a fost selectat 
eşantionul. 

Rezultatele nu pot fi  generalizate şi sunt 
caracteristice doar pentru participanţi.

Culeg răspunsuri mai superfi ciale la 
subiecte sensibile.

Oferă răspunsuri mai profunde la 
subiectele sensibile.
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Este important a analiza dacă metodele selectate sunt indicate pentru a obţine 
informaţia necesară şi realizabile din diferite puncte de vedere – al posibilităţilor 
tehnice, al timpului necesar, al abilităţilor membrilor echipei de evaluare. Echipa 
va selecta metodele care vor furniza un volum mare de informaţii utile, sunt 
relativ uşor de aplicat şi avantajoase din perspectiva costurilor şi timpului.

Există mai multe tipologii ale metodelor de evaluare, care se bazează pe diferite 
criterii. În tabelul de mai jos sunt incluse câteva clasifi cări ale metodelor de 
evaluare prezentate în partea a doua a acestui ghid.

Pentru a selecta metodele potrivite, este important a lua în consideraţie 
şi alte aspecte: 

  Ce tip de informaţie (calitativă, cantitativă sau ambele)  necesită întrebările din studiu? 

  Aveţi nevoie de opinii individuale sau de grup? 

  Cum preferă să comunice persoanele implicate (oral, în scris sau de exemplu, 
  prin jocul de rol)? 

Etapa studiului 
la care sunt aplicate

Sursa de informaţie Natura datelor obţinute

De colectare
- Istorioare
- Studiul de caz
- Desenul impactului
- Linia istorică a timpului
- Harta socială 
- Analiza câmpului de infl uenţe
- Chestionarul 
- Votarea pe scala cu feţe zâmbitoare
- Interviul
- Discuţii focus-grup  (DFG) 
- Asaltul de idei (brainstorming)
- Bilanţul
- Agenda
- Calendare sezoniere 
- Afi rmaţiile
- Joc pe roluri 
- Analiza SWOT

De grup
- Focus-group 
- Asaltul de idei
- Harta socială
- Focus-group
- Asaltul de idei
- Joc pe roluri 
- Analiza SWOT

Calitative
- Istorioare
- Studiul de caz
- Desenul impactului
- Linia istorică a timpului
- Harta socială 
- Analiza câmpului de infl uenţe
- Chestionarul 
- Interviul
- Discuţii focus-grup  (DFG) 
- Asaltul de idei (brainstorming)
- Bilanţul
- Agenda
- Calendare sezoniere 
- Afi rmaţiile
- Joc pe roluri 
- Analiza SWOT

De analiză
- Analiza de conţinut
- Analiza statistică 

Individuale 
- Interviul
- Desenarea impactului
- Chestionarul 
- Afi rmaţiile 

Cantitative 
- Chestionarul 
- Votarea pe scala cu feţe 

zâmbitoare

De raportare
- Raport scris
- Prezentări teatrale 
- Atelier de prezentare
- Film

Impersonale 
- Analiza documentară
- Agenda 
- Calendare sezoniere
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Pe parcursul întregului proces de evaluare echipa trebuie să decidă dacă utilizează 
metode individuale sau de grup. Metodele care implică o singură persoană permit 
obţinerea unor informaţii detaliate, iar analiza acestora oferă o privire generală 
asupra temei studiate. Metodele bazate pe grupuri de participanţi produc 
informaţii de perspectivă colectivă, incluzând arii de consens şi de divergenţe. 
De asemenea, metodele de grup necesită într-o măsură mai mare abilităţi de 
facilitare din partea colectorului de date.

Acest tabel ilustrează o serie de avantaje şi de riscuri ale metodelor individuale 
şi de grup.

Avantaje Riscuri

Individuale

- Ghidarea mai uşoară a 
discuţiei

- Obţinerea de informaţii 
detaliate

- Oferă informaţii care, de 
obicei, pot fi  structurate ca să 
fi e analizabile statistic

- Consumă mult timp, în cazul 
când vrem să obţinem informaţii 
de la mai multe persoane

- Nu sunt potrivite pentru a studia 
consensul de opinii

- Este difi cilă analiza cost – efect 

De grup

- Oferă ocazii de învăţare, 
deoarece sunt împărtăşite 
experienţele membrilor 
grupului

- Dacă sunt planifi cate 
efi cient, pot surprinde opinii 
foarte diverse, inclusiv ale 
persoanelor marginalizate

- Indică ariile în care există 
convergenţe şi divergenţe 
de opinii

- Persoanele pot fi  infl uenţate 
de dinamica sau compoziţia 
grupului, ceea ce pune la îndoială 
validitatea informaţiilor

- De obicei, subiectele sensibile 
sunt mai difi cil de abordat 

- Necesită un bun facilitator 
- Necesită o selecţie atentă 

a participanţilor, pentru a 
reprezenta toate „vocile” necesare 
pentru realizarea evaluării

Oricare ar fi  metodele alese, acestea trebuie să fi e:
 realizabile – echipa de evaluatori dispune de echipamentul, timpul 

 şi capacităţile necesare pentru a le aplica;
 valide – studiază anume acel aspect pe care vor să-l afl e evaluatorii;
 credibile – informaţia pe care o furnizează este destul de precisă, are 

 o acurateţe mare, ceea ce necesită verifi carea ei cu ajutorul altor metode;
 sensibile – surprind cele mai mici variaţii ale răspunsurilor oferite 

 de participanţi;
 efi ciente din perspectiva costului – obţin informaţie multă şi utilă 

 cu cheltuieli minime.
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Indiferent de metoda pe care o aplică, printre responsabilităţile operatorilor 
de teren sunt: 

 explicarea scopului discuţiei şi rolului acesteia pentru evaluare;

 asigurarea confi denţialităţii răspunsurilor;  

 stabilirea unui contact interpersonal cu participanţii;

 obţinerea informaţiei necesare, respectând regulile metodei; 

 oferirea de suport persoanelor care au difi cultăţi în discutarea 
 unor subiecte, în special când sînt abordate teme sensibile;

 oferirea ocaziilor de a adresa întrebări, de a face concluzii, 
 comentarii fi nale (în special în cazul metodelor calitative)

 în funcţie de metodă, utilizarea echipamentului necesar pentru 
 înregistrarea răspunsurilor (reportofon, caiet şi pix, notarea 
 pe formularul chestionarului);

 stocarea informaţiilor colectate. 

COLECTAREA ŞI STOCAREA DATELOR 
UNEI EVALUĂRI
COLECTAREA ŞI STOCAREA DATELOR 
UNEI EVALUĂRI

Pentru a verifi ca dacă metoda de colectare selectată este realizabilă şi într-
adevăr oferă informaţia necesară, este nevoie de o testare a ei, aplicând-o 
pe un număr mai mic de persoane, cu caracteristici similare celor selectate 
pentru participarea la evaluare. Această procedură permite ajustarea metodei, 
dacă este nevoie. De exemplu, s-ar putea să fi e necesară modifi carea sau 
simplifi carea unor întrebări sau scurtarea chestionarului etc. 

La etapa de colectare a datelor, calitatea evaluării depinde de:

 pregătirea persoanelor care colectează informaţiile (operatori de teren);

 caracterul adecvat al instrumentelor utilizate pentru a obţine informaţia;

 efi cienţa sistemului de stocare a informaţiei colectate.

Selectarea şi instruirea operatorilor de teren este o etapă care nu trebuie 
ignorată. E bine să ne asigurăm că operatorii de teren se simt în largul lor, 
utilizând metoda. De multe ori, aceştia au nevoie de un seminar, în care să fi e 
incluse explicaţii ale metodei, demonstrarea procedurii de aplicare, exerciţii 
practice şi discutarea difi cultăţilor apărute. 
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Operatorii de teren trebuie să fi e informaţi despre obiectivele evaluării şi 
responsabilităţile pe care le au în cadrul acesteia, pentru a ghida participanţii 
să răspundă la întrebările pe care le abordează studiul. De asemenea, este 
important ca ei să cunoască procedurile de aplicare a metodei şi înregistrare 
a informaţiei, pe care urmează să le utilizeze. 

O altă abilitate importantă a operatorilor este a stabili relaţii de încredere 
şi deschise cu persoane necunoscute şi deseori foarte diferite. De obicei, 
aceasta înseamnă să fi e sociabil, prietenos, curios şi un bun ascultător. Totodată, 
operatorul trebuie să păstreze o atitudine neutră în ceea ce priveşte tema 
cercetată, pentru a nu infl uenţa răspunsurile oferite de participanţi. 

Expresia feţei şi vocea operatorului de teren trebuie să fi e neutre, fără vreo 
aluzie la opinia sa personală. O altă caracteristică necesară este energia 
(productivitatea), deoarece comunicarea intensă este deseori obositoare, 
iar lucrul în teren poate aduce diverse situaţii difi cile care trebuie depăşite 
prompt. 

Şi aspectul exterior al operatorilor poate avea importanţă pentru 
desfăşurarea reuşită a evaluării. S-a constatat că aspectul serios al acestora 
măreşte disponibilitatea respondenţilor de a fi  sinceri şi infl uenţează pozitiv 
credibilitatea studiului. De asemenea, respondenţii sunt mai deschişi atunci 
când observă o asemănare cu operatorul datorată vârstei, sexului, pregătirii 
profesionale, statutului acestuia etc.

Pentru facilitarea sarcinii operatorilor, li se pune la dispoziţie un set de 
materiale: 

 regulile (instrucţiunile) pe care trebuie să le urmeze în procesul de colec tare 
şi stocare a datelor: introducerea; crearea unei atmosfere confortabile pentru 
participanţi; descrierea, pas cu pas, a sarcinii; sugestii pentru depăşirea eventualelor 
difi cultăţi în comunicarea cu participanţii la evaluare;

 instrumentele cu ajutorul cărora operatorii vor obţine informaţiile necesare, 
de exemplu: ghid de întrebări pentru discuţia focus-group, sugestii pentru 
efi cientizarea culegerii datelor etc.

 resursele necesare, de exemplu: reportofon, caiet pentru notiţe, număr 
necesar de copii ale chestionarului, materiale pentru participanţi (hârtie, 
carioca) etc.;

 schemele pentru stocarea datelor.
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De obicei, chestionarele conţin o introducere pe care respondenţii sunt rugaţi să o 
citească. În cazul interviului, a discuţiei focus-group sau a metodelor participative 
se recomandă prezentarea orală a următoarelor aspecte: numele operatorului şi 
a organizaţiei care realizează evaluarea, o scurtă prezentare a scopului evaluării, 
durata aproximativă a discuţiei, asigurarea confi denţialităţii, sublinierea faptului 
că participarea este voluntară. 

Exemplu de introducere

„Bună ziua, mă numesc Arina Munteanu şi activez în cadrul Grupului de Iniţiativă 
„Promovarea Ideilor Tinerilor”. Noi facem un sondaj despre ziarele elaborate de 
tineri, pentru a afl a care sunt, în opinia cititorilor, punctele lor tari şi slabe. Aş vrea 
să vă adresez câteva întrebări în legătură cu aceasta. Discuţia noastră va dura 
aproximativ 30 de minute, iar răspunsurile dvs. vor rămâne anonime. Sunteţi 
de acord să participaţi? Putem discuta acum sau aţi dori să amânăm discuţia 
pentru o altă zi?” 

Până a începe colectarea informaţiilor pentru studiu, este important să ne 
asigurăm că respondentul se simte confortabil, nu este grăbit, nu se simte 
ameninţat sau incomod. Chiar dacă procedura durează doar câteva minute, 
ar fi  mai bine ca şi colectorul şi respondentul să ia loc. Pentru a spori confortul 
respondentului, este bine ca încăperea în care are loc interviul sau chestionarea 
să fi e bine luminată şi călduroasă. Este bine ca la discuţie să nu asiste alte 
persoane în afară de respondenţi, pentru ca ultimii să se simtă cât mai liber. 

Înregistrarea datelor colectate poate fi  realizată în mod diferit, în funcţie de 
metoda folosită. Unele metode necesită completarea de chestionare, tabele, 
altele – înregistrarea audio sau video, scrierea răspunsurilor pe fi şe sau luarea de 
notiţe detaliate.

Adesea pentru înregistrarea datelor se recurge la un asistent. Deoarece 
operatorul de teren facilitează discuţia şi sarcina lui este a adresa fi ecare întrebare, 
a facilita discuţia de grup sau a stimula participanţii să realizeze sarcina propusă, 
îi va fi  difi cil să ia notiţe în acelaşi timp. În acest caz, asistentul va înregistra 
răspunsurile participanţilor, fără să intervină în discuţii.

Toate răspunsurile orale şi comentariile oferite de respondenţi (înregistrate 
audio sau prin notiţe), trebuie transcrise cuvânt cu cuvânt. 
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Pentru a face posibilă analiza ulterioară a informaţiilor obţinute de operatorii 
de teren, toate datele trebuie stocate ca să fi e accesibile pentru persoanele 
care vor lucra asupra lor. 

O schemă efi cientă pentru stocarea datelor:
 conţine spaţiu pentru informaţii generale despre activitatea

 operatorului (numele, data şi localitatea unde se efectuează 
 colectarea datelor, sursa de informaţii, metoda utilizată);

 prezintă clar întrebările de evaluare;

 oferă sufi ci ent spaţiu pentru a introduce răspunsurile oferite 
  de respondenţi la fi ecare dintre întrebările studiului.

Iată un exemplu de schemă pentru stocarea datelor. Atunci când schema este 
completată la calculator, spaţiul rezervat pentru introducerea informaţiei se 
măreşte automat.

Exemplu 
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ORGANIZAREA ŞI ANALIZA DATELOR EVALUĂRII

Procesul de evaluare / monitorizare se bazează, într-o mare măsură, pe 
documentele elaborate de echipa de implementare a proiectului pe parcursul 
desfăşurării acestuia. Când se realizează monitorizarea unui program, proces 
sau a unei activităţi, stocarea efi cientă a informaţiilor obţinute pe parcurs este 
crucială, deoarece trebuie să asigure o urmărire exactă a schimbărilor produse 
în timp şi a factorilor care le-au determinat. 

Este important a păstra datele obţinute într-un studiu de evaluare / 
monitorizare şi în forma lor originală, adică aşa cum au fost colectate 
– chestionare completate, hărţi elaborate, fi şe cu idei, registre, rapoarte ale 
membrilor echipei etc., precum şi în format electronic. Toate materialele care 
documentează întreg studiul de evaluare trebuie să fi e păstrate o perioadă de 
timp, ca să poată fi  prezentate, la solicitare, participanţilor la studiu, factorilor 
de decizie sau altor persoane interesate. 

ORGANIZAREA ŞI ANALIZA DATELOR EVALUĂRII

Organizarea informaţiilor, analiza rezultatelor şi formularea concluziilor sunt 
paşi prin care oferim un sens tuturor datelor obţinute într-o evaluare. Chiar 
dacă aceste acţiuni sunt deseori difi cile, acestea constituie experienţe zilnice 
ale oamenilor. Tinerii şi adulţii îşi analizează activitatea, observă similitudini şi 
diferenţe, caută explicaţii, trag anumite concluzii etc. 

Alegerea strategiei de analiză depinde de mai mulţi factori: gradul de 
participativitate a studiului, instrumentele disponibile pentru sistematizarea 
datelor (existenţa computerului), tipul de informaţie colectată. Dacă este o 
informaţie calitativă, va fi  necesară o analiză de conţinut, adică identifi carea 
unor categorii de răspunsuri în totalitatea informaţiei brute. Dacă este o 
informaţie cantitativă, analiza va urma proceduri statistice şi va evidenţia 
tendinţe în termeni de procente şi rate. În ambele cazuri, analiza poate 
include şi compararea diferenţelor constatate dintre grupuri de persoane sau 
regiuni geografi ce, explicarea diferenţelor dintre cele planifi cate şi rezultatele 
identifi cate, identifi carea schimbărilor în timp ş.a. 

Analiza informaţiei cantitative şi calitative poate fi  destul de difi cilă şi deseori 
necesită o instruire specială. Totuşi, există anumite principii de bază, care pot 
ajuta un începător să se descurce cu un volum de date brute.
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Analiza datelor unui studiu de evaluare / monitorizare constă 
în examinarea atentă a informaţiei (idei, fapte, impresii, opinii), 
clarifi carea ei, identifi carea elementelor de bază, clasifi carea pe 
categorii, tabelarea sau recombinarea observaţiilor acumulate în 
orice alt mod, pentru a răspunde scopului propus. 

Axarea analizei pe întrebările evaluării

Oricare ar fi  natura datelor, începeţi analiza prin revenirea la intenţia studiului 
de evaluare. Profunzimea sau intensitatea analizei este determinată de scopul 
evaluării. Uneori, scopul este restrâns şi o analiză elaborată nu este necesară. De 
exemplu, dacă v-aţi propus să îmbunătăţiţi un program de activităţi, aţi putea 
să organizaţi informaţia identifi când punctele tari şi slabe ale programului şi 
sugestiile de îmbunătăţire.

 Analiza informaţiei calitative 

Informaţia calitativă este reprezentată de răspunsurile verbale obţinute 
în cadrul interviurilor, discuţiilor de grup, atelierelor cu utilizarea metode 
participative sau la întrebările deschise din chestionare etc. Există mai multe 
abordări ale cercetării calitative. Fiecare din ele are specifi cul său şi în analiza 
informaţiilor. Iată nişte etape şi reguli generale:

1. Citiţi toate informaţiile disponibile, având în minte întrebările studiului. 

2. Organizaţi răspunsurile, comentariile în categorii, de exemplu: difi cultăţi, 
sugestii, experienţe similare, succese obţinute, recomandări, activităţi 
etc. Faceţi o sumare a constatărilor, arătând principalele tendinţe găsite în 
informaţie. Este imposibil de redat prin cifre informaţia de natură calitativă, dar 
poate fi  exprimat gradul în care o categorie de informaţie este împărtăşită de 
toţi, majoritatea, mulţi, o parte, unii sau nici unul dintre respondenţi. În studiile 
calitative, numerele pot fi  înşelătoare, deoarece cei care citesc rezultatele sunt 
tentaţi să le transforme în procentaje şi să le generalizeze. 

Insistenţa asupra scopului nu înseamnă că nu suntem deschişi faţă de alte 
aspecte ale studiului. Ghidarea după scop ne ajută să evităm situaţia când 
suntem atât de captivaţi de lucrurile pe care le afl ăm dintr-un studiu, încât 
ne pierdem în amănunte.
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3. Încercaţi să priviţi constatările într-un context mai larg şi identifi caţi 
anumite legături în cadrul informaţiilor, care vă ajută să prezentaţi 
un tablou mai amplu şi să oferiţi unele explicaţii. Aţi putea compara 
rezultatele cu ceea ce vă aşteptaţi să afl aţi, cu anumite standarde 
existente în domeniul respectiv sau cu rezultatele altor studii. 

4. Gândiţi-vă ce ar trebui făcut pe viitor pentru îmbunătăţirea domeniului 
evaluat şi formulaţi câteva recomandări. 

Sugestii pentru analiza datelor calitative

Iată descrierea unei tehnici, numită şi metoda „mesei încăpătoare”. Aceasta vă va 
ajuta să realizaţi pasul nr. 2 descris mai sus. Pentru a o aplica, veţi avea nevoie de:

 sală în care să vă puteţi desfăşura toate materialele şi unde acestea 
 pot rămâne nemişcate până la sfârşitul analizei;

 transcrieri;

 foarfece;

 carioca;

 coli mari de hârtie;

 bandă adezivă;

 tablă sau perete pe care să puteţi lipi hârtie.

Începeţi prin a face 2 copii ale fi ecărei transcrieri, una pentru lucru – cea pe care o 
veţi tăia, iar alta va rămâne intactă.

1. Înainte să le tăiaţi, citiţi rapid transcrierile. Aceasta vă va aminti care este tema 
principală şi lucrurile care s-au discutat în studiu.

2. Iată câteva procedee care vă vor ajuta să identifi caţi sursa citatelor cu care veţi 
opera:

* Numerotaţi fi ecare rând al transcrierii, aşa veţi localiza rapid orice citat.
* Imprimaţi transcrierile pe hârtie de culori diferite, marcându-le astfel după tipul de 
participanţi. De exemplu, elevii – albastră, profesorii – verde. 
* Trasaţi cu carioca o linie pe partea stângă a fi ecărei pagini a transcrierilor. Variaţi 
culoarea liniilor în funcţie de grupul de participanţi.

3.  Aranjaţi transcrierile într-o ordine de lucru – după categoriile de participanţi 
sau după unele caracteristici demografi ce ale participanţilor. 
De exemplu, dacă aţi organizat discuţii focus-group cu elevii şi profesorii, 
veţi lucra mai întâi cu toate transcrierile uneia dintre categorii.
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4. Puneţi câteva coli de hârtie pe perete, masă, podea sau tablă. Scrieţi câte 
o întrebare care a fost adresată participanţilor în partea de sus a fi ecărei coli.

5. Tăiaţi transcrierile în bucăţi, conform ideilor expuse în ele. Urmează să puneţi pe 
categorii fi ecare comentariu.

6. Citiţi fi ecare comentariu şi răspundeţi la următoarele întrebări:

    Pasul 1. Participantul a răspuns la întrebarea care a fost pusă?

              Dacă DA, treceţi la pasul 3.

              Dacă NU, treceţi la pasul 2.

              Dacă NU ŞTIŢI, daţi-l la o parte şi veţi reveni asupra lui.

    Pasul 2. Acest comentariu reprezintă un răspuns la o altă întrebare 
 adresată?

              Dacă DA, treceţi-l la întrebarea respectivă. 

              Sugestie: Nu trebuie să presupuneţi că întrebarea va fi  urmată de răspunsuri. 
Uneori, participanţii vor oferi răspunsuri la alte întrebări puse mai devreme sau 
la întrebări care încă nu au fost adresate. Atunci când se întâmplă aşa, plasaţi 
comentariul în locul adecvat.

              Dacă NU, treceţi la pasul 3.

     Pasul 3. Comentariul spune ceva important despre subiectul discuţiei?

              Dacă DA, lipiţi-l pe coală sub întrebarea respectivă.

              Dacă NU, lăsaţi-l la o parte.

              Sugestie: Folosiţi mai puţină bandă adezivă, pentru că mai târziu s-ar putea 
să vreţi să mutaţi citatele.

      Pasul 4. Se aseamănă acest comentariu cu ceea ce s-a spus mai devreme?

               Dacă DA, începeţi să grupaţi aceste citate, să formaţi o categorie, în care 
includeţi lucrurile care se aseamănă.

               Dacă NU, începeţi să formaţi o nouă categorie.

               În acest mod, faceţi comparaţii şi luaţi decizii referitor la fi ecare comentariu.

     Pasul 5. După ce aţi decupat transcrierile, revedeţi citatele
  nefolosite, pentru a vedea dacă se potrivesc categoriilor create. 



51GHID pentru t ineri  ş i  profesionişt i  care  lucrează cu t ineri i

7. Asiguraţi-vă că toate citatele care spun lucruri asemănătoare se afl ă la un loc. 
Rearanjaţi-le până când veţi fi  mulţumit. Poate că vreţi să cereţi părerea altor 
persoane despre felul cum aţi obţinut categoriile. 

8. Scrieţi un rezumat pentru fi ecare pagină cu comentarii, în care să descrieţi cum 
a răspuns fi ecare grup de participanţi la acea întrebare. De exemplu, veţi obţine 2 
rezumate – unul despre opiniile elevilor referitor la o întrebare, iar altul – despre 
opiniile profesorilor la acelaşi subiect. 

9. Încercaţi să comparaţi rezumatele. Prin ce se aseamănă? Prin ce se deosebesc? 
Descrieţi ceea ce observaţi. Mai târziu poate veţi dori să oferiţi o interpretare a 
lucrurilor sau să faceţi unele recomandări. 

În timpul acestui proces, va trebui să decideţi câtă importanţă să acordaţi 
anumitor comentarii sau subiecte. De obicei, se iau în considerare câţiva factori:

Frecvenţa. Suntem atenţi la cât de des se spun anumite lucruri, dar este greşit 
să presupunem că lucrurile care sunt menţionate cel mai des, sunt şi cele mai 
importante. Se poate întâmpla, de exemplu, ca un comentariu de importanţă 
majoră să fi e făcut o singură dată în cadrul unei discuţii focus-group. Trebuie 
să cunoaşteţi multe lucruri despre tema studiată pentru a putea identifi ca o 
remarcă valoroasă.

Precizia. De obicei, se acordă mai multă importanţă comentariilor precise 
care oferă detalii.

Implicarea emoţională. Acordăm mai multă valoare comentariilor 
sau subiectelor care îi implică emoţional pe participanţi.

Răspândirea. Frecvenţa şi răspândirea sînt lucruri asemănătoare, 
dar diferite. Răspândirea se referă la câte persoane diferite au spus 
un anumit lucru. Frecvenţa arată de câte ori s-a spus un anumit lucru. 
De exemplu, un subiect poate fi  menţionat de multe ori, 
dar să fi e adus în discuţie de o singură persoană.

10. După ce aţi terminat acest nivel al analizei, puteţi continua cu includerea 
interpretărilor sau / şi a recomandărilor echipei de evaluare. Chiar dacă raportul 
unei evaluări prin metode calitative nu este atât de riguros în delimitarea 
rezultatelor obţinute şi analizei lor, este important ca prezentarea studiului să fi e 
realizată în aşa fel, încât orice cititor să poată face distincţia între acestea. 
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Identifi carea categoriilor

Analiza datelor de natură calitativă se bazează pe identifi carea categoriilor. 
Modul în care clasifi căm lucrurile pe categorii depinde de scopul nostru. 
Evaluatorii trebuie să refl ecteze la utilitatea categoriilor pe care le aleg. De 
cele mai multe ori, acestea sunt determinate de obiectivele evaluării.

Refl exivitatea evaluatorilor

În evaluările calitative despre evaluatori se spune că sunt precum un fel de 
instrument pentru colectarea şi analiza informaţiilor. Aceasta înseamnă că, prin 
opiniile lor ei ar putea infl uenţa analiza datelor. Pentru a evita direcţionarea 
interpretărilor în sensul unor opinii preconcepute referitoare la tema evaluării, 
cei care analizează datele trebuie să fi e conştient de propriile convingeri, valori, 
opinii, idei vizavi de tema respectivă. Uneori evaluatorii au intuiţii referitoare 
la ceea ce pot afl a atunci când analizează informaţiile şi trag concluzii imediat 
ce găsesc primul argument care le susţine ideea. Pentru a evita concluziile 
pripite, puneţi-vă întrebări care să vă pună la îndoială ideea, căutaţi dovezi 
care nu vă susţin punctul de vedere sau care oferă informaţii contrare, cereţi 
părerea altor persoane, fi ţi dispus să renunţaţi la o interpretare şi să acceptaţi 
şi alte opţiuni.

Persoana care analizează informaţia reprezintă vocea 
participanţilor la evaluare 

Este util ca evaluatorul să se considere purtătorul de cuvânt al participanţilor. 
Sarcina lui este de a comunica în mod clar care este părerea participanţilor 
despre subiectul evaluat. Este posibil să aveţi de prezentat opinii diferite. 
Atunci misiunea va consta în a arăta toată gama de păreri existentă. 

Implicarea operatorilor de teren

Specifi cul metodelor calitative sugerează că este foarte util ca în analiza 
informaţiilor să participe şi persoanele care au colectat datele. Nu tot ce se 
întâmplă în cadrul unei discuţii este posibil de înregistrat, de aceea operatorii 
pot avea o contribuţie serioasă în explicarea anumitor aspecte.
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Folosirea computerului pentru organizarea informaţiilor 
calitative

Există mai multe abordări în acest domeniu: decupaţi şi lipiţi fragmente de 
text, codifi caţi citatele cu care operaţi, utilizaţi acelaşi comentariu în diferite 
secvenţe de analiză, codifi când diferit părţi ale aceluiaşi citat. Toate aceste 
abordări operează cu texte, de aceea este nevoie să avem la dispoziţie 
transcrieri ale înregistrărilor audio. Avantajul programelor computerizate de 
procesare este că ne ajută în lucrul cu fragmente mari de text, dar de fi ecare 
dată avem nevoie de acest nivel de analiză. Printre programele computerizate 
de prelucrare a informaţiilor calitative sunt NUD.IST şi QSR N6.

 Analiza informaţiei cantitative 

Dacă volumul datelor cantitative este mic sau nu aveţi abilităţi de utilizare a 
computerului pentru analiza lor, puteţi opta pentru organizarea manuală a 
datelor. Dar dacă volumul e mare (mai mare de 200-300 de subiecţi) sau este 
necesară o analiză sofi sticată, este bine să apelaţi la programe speciale. Există 
mai multe programe utile pentru analiza datelor cantitative din evaluare / 
monitorizare – SPSS, Access şi Excel. Utilizarea fi ecărui program necesită 
abilităţi şi cunoştinţe de diferită complexitate. Pentru date reieşite dintr-un 
proiect relativ mic, Excel este cel mai simplu şi poate servi şi ca un sistem de 
stocare a informaţiilor care este foarte important pentru monitorizare. 

Informaţia cantitativă este reprezentată de comentariile verbale care pot fi  
transformate în cifre, adică aprecieri prin acord / dezacord sau printr-o valoare, 
alegerea anumitor categorii, etc. 

Sugestii pentru analiza datelor cantitative:

1. Faceţi o copie a informaţiei brute.

2. Efectuaţi câteva operaţii statistice de bază pentru fi ecare întrebare a evaluării. 
La această etapă, fi ecare variabilă va fi  examinată în termeni de rezultate ale 
evaluării. Gândiţi-vă, ce pot însemna aceste rezultate? Sunt aceste rezultate 
mai mari sau mai mici decât vă aşteptaţi să fi e? Dacă este posibil, comparaţi 
datele cu cele obţinute în alte evaluări. 

3. Pentru a identifi ca domeniile unui proiect în care s-au înregistrat succese 
sau este nevoie de efectuat îmbunătăţiri, analiza operează cu aşa caracteristici 
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ale participanţilor la studiu ca: vârsta, situaţia economică, studiile, aria de 
rezidenţă (urban sau rural), sexul etc. De cele mai multe ori sunt utilizate 
doar câteva dintre categoriile enumerate. Este necesar de decis care anume 
caracteristici sânt relevante pentru obiectivele şi indicatorii proiectului. 
Gândiţi-vă că rezultatele obţinute sunt de la eşantionul întreg. Dar dacă acest 
eşantion ar fi  împărţit în câteva grupuri diferite (în baza răspunsurilor oferite 
la anumite întrebări), ar putea să difere rezultatele de la un grup la altul? Spre 
exemplu, este posibil ca bărbaţii şi femeile să răspundă diferit la una şi aceeaşi 
întrebare?

4. Analizaţi concomitent câte două întrebări ale studiului de evaluare. Gândiţi-
vă la fi ecare variabilă din studiu – împreună cu care variabilă poate fi  analizată? 
Pentru a decide, apelaţi la întrebările pe care le abordează evaluarea. Acestea 
vă vor ajuta să organizaţi informaţiile. 

5. Găsiţi o modalitate de a include într-un tabel cât mai multe rezultate 
statistice calculate (medii, frecvenţe, rate). Aceasta va contribui la prezentarea 
sintetică a constatărilor evaluării. 

6. În cazul întrebărilor care au fost abordate şi în alte evaluări sau cercetări 
cantitative, comparaţi rezultatele obţinute cu cele din studiile respective. 
Ignoraţi diferenţele mai mici de 5%, ele se pot datora erorilor de eşantionare. 
Dacă depistaţi diferenţe mai mari de 20%, este posibil că unele dintre rezultate 
să nu fi e valide.

Operaţii statistice folosite frecvent

Calcularea frecvenţelor – constă în enumerarea activităţilor, persoanelor, 
lucrurilor care posedă o anumită caracteristică. În tabelul de mai jos este 
ilustrat un exemplu de distribuţie a frecvenţei după vârsta participanţilor la 
evaluare.

Grup de vârstă Total (persoane)

Până la 25 de ani 117

Între 25 şi 44 de ani 78

Peste 45 de ani 42

Total 237
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Există două moduri de a număra manual răspunsurile din chestionare: 

 a citi fi ecare chestionar pe rând, notând pe o foaie separată 
 codul / răspunsurile pentru fi ecare întrebare;

 a citi răspunsurile la aceeaşi întrebare din toate chestionarele, 
 numărându-le concomitent.

Teoretic, prima metodă este mai rapidă, dar practic – nu, deoarece lasă loc 
greşelilor. Cea de-a doua metodă este mai efi cientă, deoarece presupune să 
faceţi câte un grup de chestionare pentru fi ecare variantă de răspuns la aceeaşi 
întrebare. Aceasta înseamnă că pentru fi ecare întrebare analizată, chestionarele 
trebuie de fi ecare dată re-grupate. În acest mod şi greşelile pot fi  descoperite la 
timp, în procesul numărării răspunsurilor. 

De exemplu, pentru a număra rezultatele la întrebarea „Ce sex aveţi?”, va trebui 
să formaţi 2 grupuri de chestionare – masculin şi feminin, sau chiar 3, în cazul 
când vor fi  şi chestionare în care respondenţii nu vor răspunde la această 
întrebare. Când aţi format grupurile, număraţi câte chestionare se conţin în 
fi ecare din ele, totodată verifi când dacă le-aţi grupat corect. Suma totalurilor 
obţinute după numărarea tuturor grupurilor de chestionare formate ar trebui 
să coincidă cu numărul total de chestionare completate. După ce aţi aranjat 
sub formă de tabel datele, adică răspunsurile numărate, continuaţi în acelaşi 
mod cu următoarea întrebare din chestionar. Tabelul de mai jos prezintă un alt 
exemplu de distribuţie a frecvenţei, conform sexului participanţilor la studiu.

În cazul întrebărilor din chestionar, care oferă posibilitatea de a alege 
câteva variante de răspuns, este mai difi cil de numărat manual rezultatele. 
În asemenea cazuri, chestionarul unuia şi aceluiaşi respondent ar trebui să 
nimerească concomitent în 2 sau 3 grupuri diferite. De exemplu, la întrebarea 
„Ce limbi străine cunoaşteţi?”, unii respondenţi ar putea da mai multe 

Răspuns Nr. de respondenţi 

Sex masculin 61

Sex feminin 79

Fără răspuns 2

Total 142
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răspunsuri. Una dintre soluţii este să formăm grupuri diferite pentru fi ecare 
variantă de combinaţie a răspunsurilor: engleza, franceza, germana; engleza 
şi franceza; engleza şi germana; etc. O altă cale ar fi  formarea a câte două 
grupuri de chestionare pentru fi ecare variantă de răspuns: în primul grup 
incluzând respondenţii care cunosc limba engleză, iar în al doilea – pe cei 
care nu o cunosc.

Calcularea procentajelor – arată proporţia activităţilor, obiectelor, 
persoanelor care posedă o anumită caracteristică în cadrul eşantionului 
total. Procentajele sunt utilizate deseori pentru a prezenta starea curentă sau 
schimbările produse în timp într-un anumit domeniu. 

Iată un exemplu de distribuţie procentuală conform vârstei şi sexului 
participanţilor la un studiu.

Exemplu de „citire” a tabelului: 

 21% din toţi participanţii la evaluare sunt bărbaţi cu vârsta 
 de până la 25 ani sau

 21% din bărbaţii participanţi la evaluare au până la 25 de ani.

Calcularea mediei este utilizată pentru a sintetiza rezultatele studiului. 
Rezultă din împărţirea sumei răspunsurilor numerice la o anumită întrebare 
la numărul de răspunsuri / participanţi. De exemplu, în cazul întrebărilor care 
necesită o exprimare mai nuanţată a opiniei (1 = nu sunt de acord, 2 = sunt 
parţial de acord, 3 = sunt de acord), este mai clar dacă spuneţi că media pentru 
o anumită întrebare este de 2.4, decât dacă spuneţi câţi respondenţi au ales 
să răspundă „1”, câţi – „2” sau „3”. Media aritmetică are proprietăţi matematice 
care o fac utilă pentru realizarea multor procedee statistice. 

Grup de vârstă conform sexului Bărbaţi Femei Total 

Până la 25 de ani 21% 14% 35%

Între 25 şi 44 de ani 20% 19% 39%

Peste 45 de ani 8% 18% 26%

Total 49% 51% 100%
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PREZENTAREA REZULTATELOR EVALUĂRIIPREZENTAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

Atunci când rezultatele unei evaluări sunt împărtăşite altor persoane, pe 
lângă realizarea funcţiei de informare, are loc şi sensibilizarea opiniei publice 
referitor la o temă. 

La etapa de raportare a constatărilor studiului, evaluatorii au difi cila sarcină 
de a organiza cât mai concis, util şi interesant totalitatea de informaţii de care 
dispun. În acest proces, ei trebuie să se ghideze de întrebările abordate în 
cadrul evaluării şi de publicul căruia îi vor fi  prezentate rezultatele. În cazul 
raportului de evaluare, indicatorii măsuraţi vor avea un rol important în 
organizarea informaţiilor. 

Atunci când aţi încheiat analiza datelor obţinute, trebuie să luaţi decizii în 
legătură cu diverse aspecte: 

 Cui îi vor fi  prezentate rezultatele? 

 În ce formă acestea trebuie prezentate? 

 Ce trebuie să includă prezentarea? 

 Cât de voluminoasă trebuie să fi e? 

 Ce stil să aibă? 

 Modalităţi de prezentare a rezultatelor unei evaluări

Raportul scris

O prezentare efi cientă a rezultatelor studiului include analiza tuturor aspectelor 
investigate, a conexiunilor dintre acestea, a factorilor care le determină şi arată 
datele din evaluare care susţin ideile expuse. Raportul poate reda diverse 
aspecte aşa cum au fost abordate în studiu sau poate urma o altă cale, care 
pare mai logică pentru publicul căruia îi este destinat. De exemplu, factorii de 
decizie ar prefera să citească un raport în care lucrurile sînt redate aşa ca să fi e 
utile pentru a lua decizii. 

De obicei, între 5 şi 30 de pagini este un volum sufi cient pentru a reda 
rezultatele, concluziile şi recomandările unei evaluări. Decizia asupra 
volumului raportului scris aparţine echipei de implementatori şi evaluatori 
ai proiectului. 
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Următoarele lucruri sunt importante în acest sens: 

 Cu cât un raport este mai scurt, cu atât este mai probabil să fi e citit.

 Cu cât este mai lung raportul, cu atât mai mult timp durează elaborarea 
 lui, ceea ce generează riscul ca rezultatele prezentate să nu mai fi e actuale. 

 Dacă este prea scurt, raportul ar putea să nu includă toată informaţia
 necesară pentru a lua anumite decizii în domeniul cercetat 
 sau pentru studiile viitoare din domeniu. 

 Cu cât mai multe aspecte are evaluarea şi cu cât este mai mare 
 numărul de participanţi la aceasta, cu atât mai voluminos va fi  raportul. 

 Dacă raportul va fi  util mai multor categorii de persoane, poate fi 
 elaborată o variantă generală (mai scurtă) şi una mai specifi că 
 (mai lungă), destinată anumitor grupuri de persoane.

 Rapoartele scrise operează cu 3 elemente de bază: cuvinte, cifre şi 
 grafi ce. De multe ori, unul dintre acestea predomină. Pentru a fi  cât 
 mai explicite şi mai atractive, rapoartele trebuie să le includă pe toate 
 într-un mod echilibrat, aproximativ în aceeaşi măsură. Cele mai 
 importante constatări pot fi  prezentate în diverse moduri, pentru 
 a fi  înţelese de mai multe persoane. Deseori este necesar 
 a comenta rezultatele prezentate prin cifre. 

Exemplu de schiţă pentru un raport scris

Pagina de copertă. Menţionează titlul, persoanele sau organizaţia care primesc 
sau preiau raportul, numele evaluatorilor, data când este prezentat.

Sumarul executiv. Se plasează după copertă şi descrie contextul şi motivul 
pentru care s-a organizat evaluarea, enumeră principalele constatări, concluzii şi 
recomandări. De multe ori, are 2-3 pagini şi ar trebui să poată fi  citit independent 
de celălalt text. Oferă orice informaţie importantă pentru ca cititorul să înţeleagă 
rezultatele prezentate, importanţa şi utilitatea studiului. Este deosebit de 
important pentru persoanele care ar putea 
să nu aibă timp pentru a citi întreg raportul.

Cuprinsul. Ajută cititorii să se descurce cu rapoartele mai lungi, 
dar nu e necesar în cazul celor mai scurte. 

Scopul şi metodele. Descrie scopul evaluării şi prezintă pe scurt desfăşurarea ei. 
Complexitatea de prezentare a metodologiei depinde de publicul pentru care 
e destinat raportul. De cele mai multe ori, cititorii sunt interesaţi de numărul şi 
tipurile de participanţi, locul în care s-a desfăşurat şi metodele folosite. Toate 
acestea trebuie redate pe scurt, iar întrebările propriu-zise ale cercetării pot fi  
incluse în anexă.
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Rezultatele / constatările. Acest compartiment trebuie organizat în funcţie de 
ideile cele mai importante pentru cititori. În multe cazuri, dacă informaţia este 
redată în ordinea în care a fost colectată, ea nu este atât de interesantă şi poate 
avea multe repetări. De aceea, este preferabilă structurarea rezultatelor după 
cele mai importante teme şi constatări ale evaluării. Scopul principal al unui 
raport este a oferi cunoştinţe, a ajuta pe cineva să înţeleagă anumite aspecte, a 
transmite informaţii. Decideţi care dintre informaţiile pe care le deţineţi pot fi  noi, 
importante, valoroase pentru public.

Concluzii şi recomandări. Această secţiune cuprinde un rezumat al ideilor 
esenţiale emise de participanţi şi arată consecinţele care se impun în legătură cu 
problemele dezbătute. Recomandările constituie sugestii referitoare la modul 
în care pot fi  folosite rezultatele. Se consideră că oferirea de recomandări este 
opţională. Datorită faptului că a lucrat mult timp asupra datelor obţinute în 
studiu, echipa de evaluare este în poziţie bună să ofere recomandări referitor 
la acţiunile care trebuie întreprinse în domeniul respectiv. Totuşi, unii sunt de 
părerea că cititorii trebuie să deducă din rezultatele prezentate care ar fi  acţiunile 
potrivite pe viitor. O variantă de compromis, dar care este mult mai efi cientă, este 
aceea în care evaluatorii şi cititorii elaborează în comun recomandările pentru 
domeniul studiat. În acest scop, imediat ce sunt gata rezultatele studiului, poate 
fi  desfăşurat un atelier de lucru în cadrul căruia persoanele interesate să discute 
constatările prezentate şi să formuleze recomandări de viitor.

Dacă decideţi să includeţi recomandări în raportul de evaluare, asiguraţi-vă că 
acestea sunt clare, concise şi directe. Într-un raport de evaluare, recomandările ar 
putea viza:

 modalităţi de îmbunătăţire a felului în care a fost gestionat 
 proiectul (planifi care, luare de decizii, dezvoltare de politici, 
 necesitatea de asistenţă tehnică sau de a dezvolta capacităţi etc.);

 acţiuni necesare pentru a spori efi cienţa şi efi cacitatea proiectului; 

 sugestii pentru optimizarea procesului şi a metodologiei 
 de evaluare / monitorizare;

 tematici pentru cercetări de viitor.

Anexe. Aici se includ informaţii despre participanţi – date socio-demografi ce, 
modul în care au fost selectaţi, dar fără a oferi detalii care ar putea identifi ca 
persoanele. Mai pot fi  incluse detalii despre metodele utilizate şi copii ale 
instrumentelor de colectare (chestionar, ghid 
de interviu, metode participative).
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Sugestii pentru elaborarea rapoartelor de evaluare

 Prima variantă a raportului nu este niciodată şi cea fi nală. Includeţi pauze 
 în programul de activităţi, căutaţi comentarii constructive din partea altor 
 persoane şi planifi caţi mai multe corecturi. Durează mult să scrieţi clar şi la
 obiect. În 1657, Pascal scria: „Această scrisoare este mai lungă decât de obicei, 
 dar asta numai pentru că nu am avut timp să o scurtez”. 

 Scopul raportului este acela de a comunica un anumit mesaj. Faceţi aşa ca 
 acesta să fi e înţeles de cititori. Pentru aceasta, folosiţi în prezentarea rezulta -
 telor acelaşi limbaj pe care l-ar folosi şi publicul căruia vă adresaţi. Evitaţi 
 frazele lungi şi cuvintele difi cile. Defi niţi termenii de specialitate în glosar. 

 Raportul trebuie să îmbine două elemente de natură diferită: 
 onestitatea profesională în prezentarea datelor şi a concluziilor obţinute 
 şi arta de a prezenta informaţiile într-o manieră pozitivă şi optimistă.

 Structura raportului trebuie să fi e simplă. Împărţiţi informaţia pe capitole 
 tematice relativ egale ca volum şi denumiţi-le astfel încât să sugereze 
 conţinutul lor.

 Utilizarea efi cientă a informaţiilor de natură calitativă face un raport
 mult mai interesant. Citatele, exemplele scurte, fotografi ile (utilizate 
 doar cu acordul participanţilor) ş.a. conferă rezultatelor un aspect 
 mai personalizat şi le măreşte credibilitatea.

 Felul în care raportul este scris şi aranjat poate transmite sau nu profesio nis -
 mul echipei de cercetare şi infl uenţează credibilitatea studiului. Faceţi aşa 
 ca prezentarea lui să fi e atractivă şi să capteze atenţia publicului.

 Majoritatea rapoartelor sunt prezentate în formă scrisă, de multe 
 ori destul de voluminoasă. Dar există mai multe modalităţi interesante
 şi atractive de a o face. Alegerea depinde nu doar de public, dar 
 şi de resurse (timp, fonduri, capacităţile cercetătorilor).

Sugestii pentru utilizarea în raport a comentariilor făcute 
de participanţii la studiu

 prezentaţi citatele care au o legătură de sens cu textul raportului;

 clarifi caţi contextul fi ecărui citat, menţionând cărei categorii 
 de sursă informaţională aparţine;

 oferiţi o scurtă interpretare a citatelor, arătând cum opiniile redate 
 se integrează în rezultatele prezentate; 

 respectaţi un echilibru între text şi citate, acestea constituind 
 în jur de o pătrime din rezultatele prezentate; 
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Exemplu 

Tinerii implicaţi în evaluare au afi rmat că una dintre schimbările semnifi cative care 
s-a produs cu ei în rezultatul participării la proiect este formarea unei atitudini 
optimiste faţă de viitor şi locul / rolul propriu în cadrul societăţii. Având convingerea 
că lucrurile pot fi  schimbate, ei nu ezită să ia atitudine şi abordează constructiv 
fenomenele şi acţiunile din comunitate care îi vizează direct sau indirect.

 „Sunt mai optimistă, am căpătat încredere în mine, sunt mai curajoasă”;

 „Am învăţat să fi u mai optimist, mai îndrăzneţ, mai descurcăreţ”;

 „Înainte de a mă implica eram altfel, acum sunt o fi re optimistă,
 curioasă, receptivă, am depăşit nişte bariere de comunicare”;

 „Optimist şi mai activ în societate”.

Sursa: „Tinerii Evaluează Participarea”, raport de evaluare a participării tinerilor 
în Republica Moldova, EYE Moldova, UNICEF 2004.

Sugestii pentru prezentarea în raport a rezultatelor cantitative

 menţionaţi dacă întrebarea avea răspunsuri multiple, 
 listaţi toate răspunsurile şi procentajele pentru fi ecare răspuns;

 dacă întrebarea cerea un răspuns numeric şi acestea sunt cam multe
 (10, de ex.), în loc de a prezenta procentajul pentru fi ecare variantă 
 de răspuns, menţionaţi răspunsul cel mai frecvent, răspunsul 
 cu cea mai mică frecvenţă şi media  obţinută de la toate răspunsurile;

 în cazul întrebării cu răspuns numeric, puteţi arăta, printr-un grafi c,
 distribuţia răspunsurilor;

 explicând rezultatele cantitative, faceţi un rezumat de câteva fraze 
 şi concentraţi-vă pe sensul celor prezentate, dar fără a repeta cifre;

 dacă eşantionul este destul de mare (200 de participanţi) 
 şi observaţi diferenţe între răspunsurile diferitor grupuri de participanţi, 
 menţionaţi-le. Le puteţi include într-un tabel. De exemplu, redaţi nivelul 
 de participare în comunitate după variabilele „vârstă” sau „sex”;

 denumiţi şi numerotaţi toate tabelele şi grafi cele prezentate, pentru 
 a facilita înţelegerea lor. Menţionaţi mărimea eşantionului şi descrierea 
 clară a semnifi caţiei cifrelor pe care le conţin.

 includeţi citate scurte, pentru a nu plictisi cititorii;

 prezentaţi doar cele mai relevante şi ilustrative citate;

 redaţi comentariile participanţilor prin caractere deosebite 
 de cele utilizate pentru restul textului. 



MONITORIZAREA 
ŞI EVALUAREA
MONITORIZAREA MONITORIZAREA MONITORIZAREA 
ŞI EVALUAREAŞI EVALUAREAŞI EVALUAREAŞI EVALUAREA

Capitolul

62 GHID pentru t ineri  ş i  profesionişt i  care  lucrează cu t ineri i62 GHID pentru t ineri  ş i  profesionişt i  care  lucrează cu t ineri i

Exemplu 

NIVELUL DE INFORMARE GENERALĂ A TINERILOR DESPRE 
FENOMENUL HIV/SIDA

Tabel 1.1.  Esenţa fenomenului HIV/SIDA

După cum se observă în tabelul 1.1., tinerii prezintă o cunoaştere de nivel 
mediu, evident insufi cient, al naturii virusului şi bolii. ¾ din ei apar informaţi 
despre perioada de incubare a virusului, totuşi mai puţini recunosc efectul 
imunodefi cient al acestuia. Proporţia răspunsurilor „nu ştiu” la întrebările privind 
informarea denotă goluri în cunoştinţele despre esenţa fenomenului.

În general, respondenţii cu vârsta de peste 22 
ani din acest studiu au oferit cele mai corecte 
răspunsuri. Nivelul lor de informare se poate 
datora faptului că aceste persoane îşi fac studiile 
la universităţi sau sunt profesori. Grupul de 
vârstă 19-22 ani este următorul corect, deşi 
insufi cient, informat, după care urmează tinerii 
de16-18 ani şi cei de 12-15 ani. 

Subiecţii de sex masculin apar, în general, mai 
bine informaţi. Această situaţie se poate datora 
mai multor fenomene: curiozitate mai mare a 
băieţilor, acces mai mare la informaţie, care 
circulă mai uşor în mediul lor, afectare mai mică 
de „tabu-uri” în acest domeniu.

Respondenţii din oraşe dau dovadă de un nivel mai bun al cunoştinţelor generale 
despre HIV/SIDA, iar localităţile din centrul republicii arată o viziune mai realistă, 
decât nordul şi sudul.

Sursa: „HIV/SIDA şi adolescenţii: cunoştinţe, opinii şi atitudini”, cercetarea informării, a resurselor 
informaţionale şi a atitudinilor tinerilor din Republica Moldova privind HIV/SIDA, CIDDC 2003

             Întrebare/Răspuns Da Nu Nu ştiu Nr Total

Poţi avea virusul HIV în sânge şi 
să nu ştii despre aceasta 75,3% 16,6% 6,6% 1,4% 100%

O persoană care arată sănătos 
poate avea HIV 73,5% 15,1% 10,4% 1% 100%

SIDA scade rezistenţa 
organismului la infecţii 66,4% 15,2% 16,8% 1,7% 100%

Poţi avea virusul HIV
în sânge şi să nu ştii
despre aceasta

O persoană care
arată sănătos poate
avea HIV

SIDA scade rezistenţa 
organismului 
la infecţii
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Serii scurte de  rapoarte scrise

Dacă studiul conţine mai multe aspecte, acestea pot fi  prezentate în cadrul 
câtorva rapoarte mai mici. În acest mod, cititorii „asimilează” mai uşor 
informaţia pe care vreţi să le-o aduceţi la cunoştinţă. Este efi cient să distribuiţi 
săptămânal câteva rapoarte scurte, care să fi e de 4-5 pagini. Desigur, după ce 
aţi difuzat toate rapoartele mici, puteţi alcătui unul mare, pentru a sistematiza 
toate rezultatele.  

Prezentarea orală

Prezentările în faţa publicului, cu ajutorul programelor soft (ca powerpoint), au 
devenit destul de răspândite. Dar şi proiectoarele cu slide-uri sunt utile. Dacă 
posibilităţile tehnice sunt limitate, poate fi  folosită tabla sau o coală mare de 
hârtie. De obicei, prezentarea nu înlocuieşte raportul scris, dar contribuie la 
diseminarea informaţiei. Varianta completă a raportului poate fi  înmânată 
publicului care participă la prezentare. Aşa o prezentare poate dura 30-60 
minute, cu demonstrarea a 20-30 de imagini cu tabele, grafi ce şi puţin text. La 
ea pot fi  prezenţi în jur de 40 de persoane. După prezentarea propriu-zisă, se 
poate organiza o discuţie, când participanţii pot adresa întrebări, iar echipa de 
evaluare va răspunde la ele. 

Prezentarea poate fi  efectuată de câteva persoane, în acest mod informaţia 
este percepută mai uşor, deoarece publicul nu se plictiseşte. În cadrul 
prezentărilor trebuie arătate cele mai importante constatări şi concluzii. 
Pentru această formă de prezentare a unei evaluări, sunt importante abilităţile 
de prezentare ale evaluatorilor. 

Prezentări în cadrul emisiunilor radio

Această formă de prezentare este efi cientă în cazul persoanelor care preferă să 
asculte, nu să citească o informaţie. Un avantaj al acestei forme de prezentare 
este faptul că dacă se realizează la un post de radio cu acoperire mare şi 
la o oră potrivită, de informaţie vor benefi cia mulţi oameni. O variantă ar fi  
realizarea unui interviu cu membrii echipei de evaluare despre rezultatele 
acesteia. Totuşi, emisiunea radio nu este cea mai reuşită cale în cazul datelor 
numerice, deoarece un volum mare de cifre nu este uşor de memorizat. 
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Prezentări în cadrul emisiunilor televizate

În cadrul lor pot fi  combinate interviul cu unul sau câţiva membri ai echipei 
de evaluare şi prezentarea de slide-uri sau postere cu grafi ce etc. Acest 
tip de rapoarte este efi cient pentru că are o acoperire mare şi răspunde 
intereselor persoanelor care percep mai simplu informaţia vizuală sau care 
nu ar citi rapoartele scrise. Un dezavantaj al metodei este că poate încălca 
confi denţialitatea participanţilor la studiu. Este important de a anunţa 
participanţii despre intenţia de a utiliza această metodă de prezentare a 
studiului şi de a obţine acordul lor. 

Atelierele

Acestea constituie spaţii foarte efi ciente pentru ca participanţii (până la 
15 persoane) să înţeleagă şi să poată interpreta rezultatele unei evaluări în 
termeni practici. În timp ce alte tipuri de prezentări se bazează pe capacitatea 
publicului de a asimila un volum mare de informaţie într-un timp relativ 
scurt, atelierele pot avea o durată de câteva ore sau câteva zile, în funcţie 
de complexitatea evaluării. În cadrul lor, persoane interesate, cum sunt 
implementatorii de proiecte, factorii de decizie, actorii comunitari etc., pot 
analiza posibilităţile de aplicare în practică a rezultatelor evaluării. Uneori, 
aceste persoane au nevoie de ajutorul membrilor echipei de evaluare pentru 
a înţelege corect rezultatele prezentate şi a identifi ca cele mai bune soluţii.

 Utilizarea rezultatelor unei evaluări 

Diseminarea raportului

Raportul poate fi  distribuit persoanelor şi organizaţiilor interesate care 
vor utiliza rezultatele acestuia: grupuri de benefi ciari, fi nanţatori actuali şi 
potenţiali, actori comunitari interesaţi, consultanţi, cercetători etc. În varianta 
sa completă, raportul trebuie oferit neapărat donatorilor şi factorilor de decizie. 
Alte modalităţi de informare despre rezultatele studiului constituie rapoartele 
anuale ale organizaţiei, rapoartele tematice, comunicatele de presă, scrisorile, 
paginile electronice. 
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Îmbunătăţirea proiectului

Raportul de evaluare subliniază punctele tari şi slabe ale proiectului şi 
sugerează soluţii pentru problemele identifi cate. Este important nu doar 
faptul dacă proiectul şi-a atins obiectivele propuse. Aplicarea în practică 
a constatărilor evaluării se manifestă şi prin elaborarea acţiunilor de 
fortifi care a proiectului. Echipa de implementare a proiectului poate să 
utilizeze concluziile şi lecţiile învăţate din raport pentru îmbunătăţirea 
activităţii sale ulterioare. Planul de acţiuni în acest sens este mai efi cient 
dacă are o durată stabilită în timp şi desemnează persoanele responsabile 
pentru anumite activităţi concrete. 

Advocacy pentru a mări susţinerea proiectului 

Evaluările pot servi şi ca instrumente pentru a obţine susţinerea 
persoanelor interesate în realizarea proiectelor viitoare. Documentarea 
succeselor obţinute ajută o organizaţie sau un grup de iniţiativă să 
câştige încrederea şi suportul factorilor de decizie, credibilitatea în faţa 
comunităţii şi fonduri din partea donatorilor.

Elaborarea de noi proiecte

Recomandările unui raport de evaluare contribuie la dezvoltarea 
proiectelor existente, dar şi la elaborarea de intervenţii sistematice noi în 
domeniu. Evaluarea furnizează conţinuturi pentru planifi carea continuă 
a acţiunilor într-un ciclu de programe ale unei organizaţii sau grup de 
iniţiativă. Informaţia obţinută devine una de start pentru demararea 
altor activităţi destinate unor grupuri-ţintă concrete. 

Dezvoltarea de politici sociale

Rezultatele evaluării pot fi  abordate la nivel regional şi naţional pentru a 
determina implicaţiile pe care le au asupra politicilor sociale din domeniu. 
Dacă evaluarea prezintă rezultate consecvente, conţine recomandări cu 
referire la schimbările de politici şi demonstrează benefi ciile acestora, 
sunt foarte utile în activitatea factorilor de decizie. 
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ASPECTE ETICE ALE EVALUĂRILOR 
DIN DOMENIUL SOCIAL
ASPECTE ETICE ALE EVALUĂRILOR 
DIN DOMENIUL SOCIAL

Aspectele etice legate de cercetările în domeniul social au fost mult discutate 
în literatura de specialitate şi sunt de o importanţă foarte mare. Specialiştii 
atenţionează că evaluatorii trebuie să ia în consideraţie respectarea principiilor 
etice încă de la etapa de planifi care a studiului de evaluare. Se consideră că 
evaluările calitative necesită o abordare şi mai riguroasă din această perspectivă. 
Deşi evaluarea calitativă are anumite particularităţi în această privinţă, ea nu este 
nicidecum „mai etică”. Toate evaluările trebuie să se ghideze de principii etice 
transparente. Evaluatorii sunt responsabili să prezinte participanţilor la studiu 
principiile etice pe care se bazează.

Acordul informat de a participa la evaluare

Toţi cei care sunt vizaţi într-o formă sau alta de evaluare, au 
dreptul de a fi  informaţi şi consultaţi referitor la obiectul ei. 

Deoarece a participa sau nu la o evaluare este dreptul oricărei persoane, 
pentru a lua această decizie, ea are nevoie de o anumită informaţie referitor la 
natura studiului. Se recomandă ca, înainte de începerea investigaţiei, subiecţii 
implicaţi să fi e informaţi cât mai amănunţit despre obiectivele evaluării, 
membrii echipei de evaluare, participanţii la procesul de evaluare, măsura în 
care evaluarea solicită dezvăluirea unor aspecte ale vieţii personale, modul în 
care vor fi  înregistrate informaţiile, modul în care datele vor fi  utilizate şi care 
sunt posibilele benefi cii şi riscuri de pe urma participării. În nici o împrejurare 
evaluatorul nu trebuie să inducă în eroare asupra temei şi obiectivelor 
evaluării. 

Acest acord din partea actorilor comunitari oferă şi un suport pentru efectuarea 
evaluării, deoarece facilitează accesul la diferite persoane şi instituţii. În acest 
scop, sunt utile atât explicaţiile verbale referitoare la studiu, cât şi scurtele 
prezentări în scris ale acestuia. 

Protecţia bunăstării psihologice a participanţilor 
(evitarea traumatizării)

Principala sarcină a evaluatorilor este asigurarea bunăstării 
fi zice, emoţionale şi sociale a tuturor participanţilor 
la studiu, în special, a copiilor. 
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Pe parcursul evaluării, începând cu etapa de colectare a datelor, trebuie 
evitată orice fel de etichetare a persoanelor (de exemplu, denumiri ca „grup-
problemă”). Este important ca toţi participanţii implicaţi să se simtă valoroşi 
şi nu victime sau parte a problemei. Pentru aceasta, ei trebuie să fi e ascultaţi 
şi respectaţi pentru toate opiniile exprimate. De asemenea, trebuie create 
condiţii favorabile pentru ca ei să înţeleagă că sunt liberi să vorbească doar 
atât cât vor, indiferent de subiect. 

Este important ca membrii echipei de colectare a datelor să acorde maximă 
atenţie stării emoţionale a participanţilor, îndeosebi în situaţiile când sunt 
discutate subiecte foarte sensibile sau când tematica evaluării are tangenţe 
cu diverse probleme sociale: sărăcia, abandonul, marginalizarea, violenţa, 
etc. În cazul unor reacţii emoţionale negative, se poate organiza o activitate 
care să-i ajute să depăşească această stare. Evaluatorii vor avea grijă ca, după 
comunicarea cu ei, persoanele implicate să nu rămână indispuse, cu o stare 
emoţională dezechilibrată.

Membrii echipei de colectare a datelor trebuie să fi e pregătiţi şi pentru situaţia 
în care unele persoane îşi vor împărtăşi anumite experienţe neplăcute din 
viaţă. Oricare ar fi  strategia pe care o va adopta operatorul de teren, aceasta 
trebuie să fi e orientată spre protecţia respondentului. Astfel, se poate 
discuta cu acesta despre posibilităţile de a acţiona în situaţia relatată de el. 
De asemenea, el poate fi  încurajat să se adreseze unei persoane de încredere 
din comunitate, care poate să-i ofere ajutor şi suport. În asemenea cazuri este 
foarte important să nu se creeze condiţii pentru agravarea situaţiei persoanei 
respective. De aceea, specialiştii recomandă re-adresarea cazurilor difi cile 
către organele de resort doar cu acordul participanţilor la studiu. 

Asigurarea confi denţialităţii 

Anonimatul este un drept fundamental al participanţilor 
la evaluare. Asigurarea anonimatului respondenţilor este 
o condiţie pentru garantarea credibilităţii evaluării. 

Puţini oameni şi-ar exprima opiniile adevărate, detaliile din viaţa personală 
sau emoţiile în legătură cu o anumită problemă, ştiind că numele lor ar 
apărea în nişte publicaţii la care ar avea acces un public larg. Acesta reprezintă 
şi preocuparea multor copii care sunt implicaţi în evaluări, în special, atunci 
când se afl ă în situaţii de viaţă mai difi cile şi îşi doresc ca unele persoane 
(părinţi, profesori etc.) sau chiar nimeni să nu afl e ce au spus în cadrul evaluării. 
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De aceea, este foarte important ca participanţii la studiu să fi e asiguraţi că 
identitatea lor nu va fi  descoperită. 

Persoanele implicate trebuie anunţate că luarea de notiţe şi înregistrarea 
declaraţiilor lor este o parte extrem de importantă din evaluare. Această 
acţiune este explicată prin faptul că evaluatorii îşi doresc să nu „piardă” nici o 
idee din cele expuse de participanţi. 

Tratarea corectă a aşteptărilor 

Este important să se răspundă adecvat şi sincer la 
eventualele întrebări din partea participanţilor, legate 
de benefi ciile lor de pe urma participării la evaluare.

A propune unor persoane să participe într-o evaluare, înseamnă a le trezi 
anumite aşteptări faţă de utilizarea rezultatelor acesteia şi îmbunătăţirea 
situaţiei personale. Pentru unii oameni ar putea fi  difi cil să înţeleagă că 
problemele lor sau ale comunităţii în care trăiesc nu se vor rezolva imediat 
după realizarea evaluării. De aceea, este important de spus că efectele unei 
evaluări sunt relativ îndepărtate în timp. Rezultatele evaluării vor ajunge 
la persoanele care au putere de decizie şi vor fi  utilizate ca atare. Nu faceţi 
promisiuni personale sau din partea unei organizaţii, care nu sunt realizabile 
sau nu vor fi  realizate prin această evaluare.

De multe ori, pentru participanţi este important să ştie că mai multe persoane 
din ţară, care se afl ă în condiţii similare, vor benefi cia de pe urma evaluării 
realizate.

În acelaşi timp, trebuie evitat pesimismul. Uneori, nivelul aşteptărilor de viitor 
merită să fi e ridicat, în special în cazul copiilor, deoarece încurajarea acţionează 
motivant asupra comportamentului.

Stimulente pentru participarea la studiu

Recompensa oferită unei persoane este o apreciere a 
investiţiei sale de efort şi timp pentru realizarea evaluării. 

În unele comunităţi oamenii comunică liber şi deschis cu un evaluator, fără 
a avea nevoie de vreo recompensă. Aceasta este adevărat, în special, dacă 
organizaţia care efectuează sau fi nanţează evaluare este cunoscută şi dacă 
respondenţii văd o legătură între a-şi exprima opiniile şi îmbunătăţirea 
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serviciilor din comunitate. În alte comunităţi oamenii consideră că este fi resc 
să obţină o recompensă pentru faptul că oferă unele informaţii şi investesc 
timpul lor liber. Există şi cazuri când persoanele participante se pot simţi 
mituite prin oferirea de cadouri doar pentru faptul că îşi împărtăşesc opiniile. 

În cazul copiilor şi tinerilor, recompensarea este, de asemenea, un semn că 
sunt trataţi cu seriozitate, ca parteneri egali. Deoarece banii în calitate de 
recompensă sunt consideraţi un element manipulator, copiii participanţi 
în evaluări ar putea benefi cia de anumite „cadouri”. Este destul de difi cil să 
ghiceşti exact ce ar stimula fi ecare respondent. De aceea, atunci când se 
decide asupra stimulentelor, „cadourilor”, ţineţi cont de următoarele:

 să fi e uşor pentru a fi  transportat de persoana 
 care colectează informaţii; 

 să fi e sufi cient de interesant / util / atractiv pentru a stimula cooperarea; 

 să aibă o valoare medie, pentru a nu provoca răspunsuri distorsionate, 
 cauzate de tendinţa de a produce o impresie plăcută.
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1. AFIRMAŢIILE

Tipul metodei
Individuală sau de grup, calitativă

Scop
 Explorarea atitudinii unui număr mare de persoane faţă de un anumit 

subiecte. 

Materiale 
 Fişe cu afi rmaţii (anexă), carnet, pix

Timp 
 20 minute

Procedură
 Această metodă presupune completarea unor propoziţii

standardizate, cu care participanţii pot fi  de acord sau nu. 

 Determinaţi mai întâi propoziţiile pe care le veţi include în fi şă.

 Completarea fi şelor poate fi  realizată în cadrul unui atelier de evaluare, de 
către fi ecare participant în mod individual sau în grupuri mici. Adulţii şi tinerii 
pot lucra împreună la completarea acestei fi şe sau pot lucra separat, dar 
completând fi şele simultan şi în prezenţa unui facilitator. 

 Completarea fi şelor poate avea loc şi prin poşta electronică, dar trebuie să vă 
asiguraţi că fi şele vor fi  returnate. 

 Oferiţi participanţilor câte o fi şă. În anexă găsiţi un exemplu de fi şă 
standardizată cu propoziţiile care trebuie completate de către participanţii la 
evaluare. Tema fi şei propuse ca exemplu este participarea tinerilor, însă puteţi 
elabora asemenea afi rmaţii la tema pe care o evaluaţi dvs. Când alcătuiţi fi şa, 
aveţi grijă să lăsaţi sufi cient spaţiu pentru răspunsurile respondenţilor.

 După ce aţi colectat fi şele, urmează analiza lor, care va fi  desfăşurată 
împreună cu membrii echipei de evaluare după atelierul propriu-zis. 
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Anexă. Afi rmaţiile (exemplu).

Vârsta ____________  Sexul    F  B

Ocupaţia__________________________________________________

Te rugăm să completezi următoarele afi rmaţii cu cuvinte proprii. 
Nu te gândi prea mult, scrie primele cuvinte care îţi vin în minte. 
Poţi fi  sigur / sigură că nimeni nu va afl a răspunsurile tale.

1. Drepturile tinerilor sunt ____________________________________

2. Obligaţiile tinerilor sunt ____________________________________

3. Tinerii pot participa de la vârsta de ___________________________

4. Tinerii nu ar trebui să _______________________________________

5. Tinerii ar trebui să _________________________________________

6. Tinerii ar trebui să participe la ________________________________

7. Tinerii nu ar trebui să participe la _____________________________

8. Opiniile tinerilor sunt ______________________________________

9. Atunci când tinerii iau decizii, rezultatul este ___________________

10. Adulţii au responsabilitatea să ______________________________

Îţi mulţumim pentru sinceritate!



TEHNICI DE MONITORIYARE 
ŞI EVALUARE PARTICIPATIVĂ
TEHNICI DE MONITORIYARE TEHNICI DE MONITORIYARE TEHNICI DE MONITORIYARE 
ŞI EVALUARE PARTICIPATIVĂŞI EVALUARE PARTICIPATIVĂŞI EVALUARE PARTICIPATIVĂ

Capitolul

72 GHID pentru t ineri  ş i  profesionişt i  care  lucrează cu t ineri i72 GHID pentru t ineri  ş i  profesionişt i  care  lucrează cu t ineri i

2. AGENDA
Tipul metodei

Calitativă

Scop
 Înregistrarea evenimentelor, faptelor, activităţilor, atitudinilor în anumite 

perioade de timp din cadrul unui proiect. 

Materiale
 Agende, pixuri

Timp
 Pe parcursul unei perioade stabilite în cadrul proiectului.

Procedură
 Începeţi completarea agendei chiar de la începutul proiectului. Decideţi 

împreună cu grupul / echipa de implementare cine va înregistra datele. 

 Agendele pot fi  mai mult sau mai puţin structurate şi nu sunt în mod necesar 
bazate pe indicatori, dar pot descrie teme generale. Ele pot fi  concentrate pe 
o singură temă / activitate sau pot cuprinde mai multe tematici. 

 Informaţiile pot fi  documentate în scris, înregistrate pe casetă video sau 
audio, fotografi i. Pot fi  incluse de asemenea şi diagrame. Agendele pot fi  
scrise având la bază discuţiile de grup, de exemplu ca anexe a proceselor 
verbale. În mod alternativ, acestea pot fi  scrise în mod individual de 
persoanele interesate de proiect. 

 Agendele pot fi  apoi folosite în timpul şedinţelor sau dezbaterilor în echipă.

 Colectarea datelor, analiza lor şi apoi prezentarea concluziilor pot necesita 
şi alte metode, precum interviurile, linia istorică a timpului, discuţiile 
focus-group şi compilarea înregistrărilor  audio / video / fotografi ilor. O 
copie a agendei va rămâne la persoana care a înregistrat datele şi care 
poate compara ce s-a schimbat în timp şi din ce motive au avut loc aceste 
schimbări.

Sugestii
 Această metodă este utilă pentru a atrage atenţia la detalii care ar putea trece 

neobservate. Explică cum s-a produs o schimbare. 

 Metoda este accesibilă pentru tineri, deoarece ei înşişi pot decide când şi 
cum vor înregistra datele. 

 Agendele pot furniza informaţii detaliate şi de calitate, dar care trebuie corect 
formulate şi introduse cu regularitate. Conţinutul agendelor trebuie analizat foarte 
atent. Prin urmare, este util a decide în prealabil ce fel de notiţe trebuie făcute.
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3. ANALIZA CÂMPULUI DE INFLUENŢE
Tipul metodei

Calitativă, de grup

Scop
 Analizarea modului în care a evoluat proiectul (pentru funcţia de evaluare);

 Analizarea factorilor pozitivi şi a obstacolelor întâlnite în proiect;

 Planifi carea unor proiecte, activităţi (pentru funcţia de planifi care).

Materiale
 Coli mari de hârtie, carioca color, bandă adezivă 

Timp
 1 oră 10 minute

Procedură
 Ajutaţi participanţii să formeze grupuri mici, de 3-5 persoane, apoi explicaţi 

atent metoda.

 Funcţia de evaluare. Prezentaţi participanţilor schema câmpului de infl uenţe 
şi rugaţi-i să scrie în câmpul din stânga situaţia de la începutul proiectului – 
în trecut, iar în câmpul din dreapta – starea proiectului în prezent.

 Apoi rugaţi-i să analizeze factorii (de exemplu, resursele) care au ajutat 
proiectul să evolueze până la situaţia actuală şi să-i noteze pe săgeţile 
orientate în sus. Pe săgeţile orientate în jos participanţii vor scrie obstacolele 
care au infl uenţat această evoluţie.

 Funcţia de planifi care a proiectului. În loc de descrierea situaţiei din trecut 
şi prezent, participanţii descriu prezentul şi apoi scopurile de viitor ale 
proiectului şi, de asemenea, identifi că resursele care îi vor ajuta să le atingă 
şi obstacolele care îi pot împiedica.

 În dreptul celor două „câmpuri” ale trecutului şi prezentului sau 
prezentului şi viitorului, va fi  indicată o perioadă estimativă.

 În timpul activităţii, facilitatorul poate merge de la grup la 
grup pentru a se asigura că participanţii nu se îndepărtează de 
întrebarea-cheie şi să acorde ajutor acolo unde este necesar.

 După ce completează schema, fi ecare grup prezintă rezultatele 
în grupul mare, apoi urmează o discuţie.
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Exemple de întrebări:

Pentru evaluare: 

 „Cum s-au schimbat tinerii în urma participării la proiect?”

Pentru planifi care: 

 „Cum ar putea Centrul Comunitar să favorizeze accesul copiilor la programele sale?”

Sugestii
 Realizarea unor liste cu infl uenţele pozitive şi negative este utilă pentru 

analiza proiectului.

 Lucrul în grupuri mici stimulează discuţiile şi ideile noi. Ar putea fi  necesară 
prezenţa mai multor facilitatori – câte unul pentru fi ecare grup, dar aceasta se 
decide în funcţie de experienţa şi numărul participanţilor. 

Anexă. Analiza câmpului de infl uenţe.
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4. ANALIZA SWOT
Tipul metodei

De grup, calitativă

Scop
 Identifi carea punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi riscurilor unui 

proiect sau unei activităţi.

Materiale 
 Coală de hârtie, carioca, lipici, carnet, pix

Timp
 15 minute

Procedură
 Rugaţi participanţii să formeze grupuri mici de 4-5 persoane. Prezentaţi-le 

metoda şi explicaţi-le semnifi caţia fi ecărui termen.

 Ce înseamnă puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, riscuri ?

Puncte tari Lucrurile bune din cadrul unui proiect sau a unei activităţi; aspectele 
cu care participanţii se mândresc. 

Puncte slabe Lucrurile care nu au mers prea bine.

Oportunităţi Idei despre cum pot fi  înfruntate punctele slabe şi consolidate 
punctele tari. 

Riscuri Lucrurile care constrâng sau ameninţă oportunităţile. 

 Puneţi la dispoziţia fi ecărui grup câte o coală de hârtie şi carioca. Propuneţi 
participanţilor să despartă foaia în patru părţi, iar apoi să discute şi să noteze 
cât mai multe elemente posibile pentru fi ecare secţiune. 

 Explicaţi-le că punctele tari şi punctele slabe se referă la aspectele interne ale 
grupului, ale proiectului sau activităţii, pe când oportunităţile şi riscurile se 
pot referi atât la aspectele interne, cât şi la cele externe. 

 După ce participanţii au încheiat analiza, fi ecare grup este invitat să prezinte 
rezultatele în faţa tuturor participanţilor. Asistentul moderatorului va nota 
comentariile tinerilor.

 Pot fi  organizate mai multe analize SWOT cu diferiţi actori implicaţi în 
proiect. Apoi le puteţi compara şi discuta despre deosebirile şi asemănările 
experienţelor şi oportunităţilor existente.



TEHNICI DE MONITORIYARE 
ŞI EVALUARE PARTICIPATIVĂ
TEHNICI DE MONITORIYARE TEHNICI DE MONITORIYARE TEHNICI DE MONITORIYARE 
ŞI EVALUARE PARTICIPATIVĂŞI EVALUARE PARTICIPATIVĂŞI EVALUARE PARTICIPATIVĂ

Capitolul

76 GHID pentru t ineri  ş i  profesionişt i  care  lucrează cu t ineri i76 GHID pentru t ineri  ş i  profesionişt i  care  lucrează cu t ineri i

Punctele tari
 Avem un grup de tineri care este 

dornic să se implice în activitatea 
Consiliului Local al Tinerilor.

 Şcoala din localitate este dispusă
să ne ofere un spaţiu pentru ctivitate. 

Punctele slabe
 Nu ştim cum să organizăm activitatea 

Consiliului Local al Tinerilor. 

 Nu avem bani pentru  proiecte.

 Majoritatea actorilor comunitari sunt mai 
puţin interesaţi de activităţile tinerilor.

Oportunităţi 
 Avem echipament oferit de casa 

de cultură pe care putem să-l folosim 
pentru proiect.

 Noul primar susţine proiectele 
destinate tinerilor.

 Centrul Regional de Resurse oferă 
granturi pentru Consiliile Locale ale 
Tinerilor. 

Riscuri
 Unii membri ai comunităţii consideră că 

tinerii nu ar trebui să participe în procesele 
de luare a deciziilor.

 Am putea să nu câştigăm grantul.

Anexă. Analizăa SWO (exemplu):

Sugestii

 Această metodă este utilă pentru a încuraja implicarea mai multor persoane, 
de exemplu, în cadrul unui proces de planifi care strategică. Analiza SWOT 
poate fi  utilă în transformarea unor greşeli sau punctele slabe în puncte tari 
prin intermediul unui proces de învăţare constructivă. 

 Analiza SWOT este un punct de pornire pentru autoevaluarea de grup.

 O analiză SWOT poate fi  desfăşurată ca un asalt de idei în cadrul unui atelier.

 În baza acestei analize, puteţi face o listă de acţiuni necesare pentru 
rezolvarea unei probleme sau continuarea unui proiect, activităţi.

Exemplu de listă de acţiuni:

 Contactaţi primarul din localitate pentru a discuta despre strategia locală 
pentru tineret.

 Organizaţi o şedinţă cu tinerii şi alţi membri ai comunităţii.

 Luaţi legătura cu Centrul de Resurse pentru a vă oferi asistenţă.
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Exemple de întrebari:

 „Ce înseamnă pentru voi participarea?”

 „Numiţi cel puţin 3 succese pe care le-a obţinut grupul vostru în urma participării 
la acest proiect”.

5. ASALTUL DE IDEI (BRAINSTORMING)
Tipul metodei

De grup, calitativă

Scop
 Încurajarea generării a cât mai multe idei pe o temă specifi că, fără a le supune 

analizei.

Materiale
 Carioca, coli mari de hârtie

Timp
 10 minute

Procedură
 Anunţaţi tema asaltului de idei şi întrebarea, apoi rugaţi grupul să se 

gândească la aceasta. Încurajaţi participanţii să gândească critic şi creativ.

 Apoi, rugaţi participanţii să spună, fi ecare pe rând, succint ideea 
sa. La această etapă, ideea fi ecăruia trebuie luată în consideraţie şi 
scrisă pe o coală de hârtie sau pe tablă. Nu permiteţi participanţilor 
să comenteze ideile altora, ci doar să le asculte. 

 Odată ce au fost notate toate ideile, începeţi dezbaterea. De 
asemenea, răspunsurile participanţilor pot fi  grupate pe categorii 
sau puse în ordinea priorităţilor.

Sugestii

 De obicei, participanţilor le este difi cil să nu comenteze ideile celorlalţi, atunci 
când sunt prezentate. Stabiliţi, de la bun început, regula conform căreia, 
toate ideile expuse în timpul asaltului de idei vor fi  acceptate, iar discuţia va 
avea loc după ce toţi îşi vor exprima opinia.

 Unii participanţi pot să domine în timpul activităţii. Pentru a evita o 
asemenea situaţie, puteţi distribui tuturor participanţilor fi şe, pe care fi ecare 
va scrie ideea sa. La fel, îi poţi ruga să facă un asalt de idei în sub-grupuri.

 De una singură, această metodă nu este sufi cientă. De obicei ea este folosită în 
combinaţie cu alte metode, de exemplu, pentru a începe o discuţie focus-group.

© UNICEF/Pirozzi
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6. BILANŢUL
Tipul metodei

De grup, calitativă

Scop

 Identifi carea părţilor slabe şi celor forte ale activităţii;

 Identifi carea soluţiilor pentru îmbunătăţirea părţilor slabe ale activităţii.

Materiale
 Fişe colorate, carioca neagră pentru fi ecare participant,

bandă adezivă sau lipici

Timp
 15-20 de minute

Procedură
 Oferiţi participanţilor fi şe de două culori, de exemplu verde şi roşu. Rugaţi-i să 

scrie cu carioca neagră: 

 ce a fost bine – pe fi şele verzi şi 

 ce ar trebui îmbunătăţit – pe cele roşii. 

 Reamintiţi-le să scrie lizibil, câte o singură idee pe fi şă (vezi regulile de la 
metoda vizualizarea prin fi şe). Ei pot utiliza mai multe fi şe, dacă au mai multe 
idei.

 Când toată lumea a încheiat, fi şele sunt lipite pe tablă / perete / o coală de 
hârtie, iar facilitatorul le citeşte cu voce tare, cerând să fi e explicate fi şele 
neclare şi mulţumind participanţilor pentru critica lor constructivă.

 Facilitatorul utilizează această informaţie pentru a îmbunătăţi atelierul în 
zilele ce urmează.

Sugestii
 Această metodă se recomandă ca metodă de evaluare a unei zile de activitate 

în timpul unui atelier de câteva zile.

 Când citiţi fi şele, începeţi cu ce ar putea fi  îmbunătăţit (fi şele roşii). Iar apoi 
încheiaţi pe o notă pozitivă – cu ceea ce a fost bine (fi şele verzi), acest fapt va 
dispune pozitiv grupul.

 Participanţii ar putea fi  obosiţi la fi nele zilei şi să nu fi e dispuşi pentru încă o 
activitate. În acest caz, bilanţul zilei poate fi  realizat în dimineaţa următoare, 
cu toate că ideile nu vor fi  la fel de „proaspete”, în schimb participanţii vor fi  
mai relaxaţi.
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7. CALENDARE SEZONIERE
Tipul metodei

Calitativă 

Scop

 Înregistrarea datelor pe diferite perioade de timp (sezon, an, lună şi chiar 
săptămână) pentru a arăta schimbările ciclice în cadrul unui proiect;

 A identifi ca dacă au fost sau nu înlăturate obstacolele. 

Timp
 Pe parcursul proiectului

Procedură
 Mai întâi se stabileşte perioada care va fi  monitorizată (săptămâni, luni, 

sezoane sau ani). Acest fapt va fi  stabilit în funcţie de indicatorii selectaţi, deşi 
este indicat să nu fi e monitorizaţi prea mulţi indicatori.

 Calendarul poate fi  reprezentat orizontal sau circular. Calendarele circulare nu 
sunt potrivite pentru analize care durează mai mulţi ani. 

 Calendarul în sine poate fi  folosit pentru a aduna date. În mod alternativ, 
dacă datele sunt colectate pe alte căi, atunci pentru fi ecare interval de timp 
informaţia adunată va fi  completată la rubrica corespunzătoare în calendar, 
astfel metoda calendarului fi ind o formă de înregistrare a informaţiei. După 
câteva înregistrări de date, calendarul va arăta progresul şi, în aşa fel, va 
stimula discuţii pentru a înţelege care sunt schimbările şi de ce au loc. 

 Cu toate acestea, relevanţa unor astfel de schimbări va depinde în totalitate 
de ceea ce doriţi să monitorizaţi.

Sugestii
 Metoda calendarului este ideală pentru monitorizarea perioadelor de timp 

specifi ce, de exemplu, un sezon. Oricum, calendarele sezoniere pot să nu 
prezinte neapărat data precisă. 
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8. CHESTIONARUL 
Tipul metodei

Individuală, calitativă sau / şi cantitativă

Scop

 Colectarea informaţiilor consecvente, cantitative şi uneori calitative de la un 
număr mare de respondenţi.

Materiale
 Copii ale chestionarelor

Timp
 Elaborarea, pilotarea şi revizuirea chestionarului poate dura mai multe zile, în 

funcţie de complexitatea evaluării şi de mărimea chestionarului.

 Aplicarea chestionarului poate dura de la 15 minute la câteva ore, în funcţie 
de numărul şi tipul întrebărilor.

Procedură
 Un chestionar reprezintă o listă structurată de întrebări. Calitatea informaţiei 

pe care o veţi obţine din chestionare este direct proporţională cu calitatea 
formulării întrebărilor. 

 Cum se întocmeşte un chestionar? La începutul oricărui chestionar trebuie 
să fi e clar explicat scopul acestuia, iar respondentul trebuie asigurat de 
confi denţialitatea răspunsurilor lui.

 Chestionarul include, de asemenea, o secţiune pentru statistică şi pentru 
gruparea respondenţilor (de exemplu: numele, ocupaţia, vârsta, sexul, 
localitatea, număr de telefon etc.)

 Formulează apoi întrebările într-o consecutivitate logică.

Întrebările pot fi  închise, cu variante de răspuns, când respondentul este rugat să 
aleagă una sau mai multe variante dintre cele propuse, sau pot fi  
deschise, când respondentul răspunde cu propriile cuvinte.

Scala este deseori utilizată în chestionare. Respondentul este 
rugat să aprecieze o afi rmaţie propusă, exprimându-şi opinia 
prin marcarea unui nivel de pe scală. Scalele cu patru niveluri 
precum: „acord total; acord; dezacord; dezacord total” obligă 
respondentul să aleagă o anumită poziţie faţă de afi rmaţie. 
La scalele cu cinci nivele între „acord” şi „dezacord” se adaugă 
„neutru” (sau „nu ştiu”). În ambele cazuri rezultatele pot fi  
analizate şi prezentate cantitativ. Este foarte important să 
adăugăm şi varianta „Nu ştiu”, pentru a nu forţa respondentul să 
aleagă o variantă care nu-i convine.
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Anexă. Exemplu de întrebări pentru chestionar:
Întrebare deschisă: 

 Ce opinie aveţi despre implicarea copilului Dvs. în diverse activităţi / proiecte de 
participare?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Întrebare închisă:

 Apreciază de la 0 la 3 (0 – niciodată, 1 – rar, 2 – des, 3 – de cele mai multe ori) 
frecvenţa cu care primeşti informaţii despre HIV/SIDA de la diferite surse:

 Primesc informaţii despre HIV/SIDA de la: (încercuieşte răspunsul potrivit)

 Cei de vârsta mea – prieteni, colegi, vecini  0....1....2.....3 

 Părinţi         0....1....2.....3

 Fraţi, surori        0....1....2.....3

 Profesori        0....1....2.....3

 Televizor         0....1....2.....3

 Radio       0....1....2.....3

 Ziare, reviste        0....1....2.....3

 Alte surse (numeşte) __________________   0....1....2.....3 

 Se recomandă să verifi ci, de fi ecare dată, claritatea întrebărilor prin pilotarea 
chestionarelor pe un eşantion al populaţiei care urmează a fi  chestionată. 
La pilotare, roagă participanţii să ofere feedback privind durata completării 
chestionarului şi neclarităţile existente în chestionar. 

 O bună pilotare a chestionarului va îmbunătăţi calitatea acestuia: limbajul, 
consecutivitatea întrebărilor, mărimea lui etc.

Dacă nu veţi face o pilotare a chestionarului, riscaţi să compromiteţi întreaga 
evaluare!

 La fi nal, mulţumiţi respondenţilor pentru participare.
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Sugestii

 Chestionarul trebuie alcătuit astfel încât să nu-i ia prea mult timp 
respondetului şi să fi e cât mai accesibil pentru acesta.

 Calitatea datelor colectate depinde de formularea întrebărilor. Iată câteva 
sugestii pentru formularea întrebărilor:

  În primul rând, verifi că fi ecare întrebare să nu conţină două sau chiar mai
 multe întrebări. Dacă întrebarea este prea mare, separ-o în mai multe întrebări.

  Întrebările nu trebuie să aibă mai mult de un singur sens. Verifi că fi ecare întrebare!

  Întrebările trebuie să fi e clar formulate. Foloseşte un limbaj cât mai simplu. 

  Mărimea ideală a unei întrebări este de maximum 20 de cuvinte.

  Evită jargoanele!

  Evită formulările complicate sau negative.

  Evită termenii inexacţi cum ar fi  „în general”, „de obicei”, „des”, „rar”, „tipic” 
 – răspunsurile ar putea fi  ambigue. 

  Fii atent ca întrebările să nu fi e îndrumătoare, adică să nu sugereze răspunsul. 

  Aranjează întrebările într-o ordine logică; în măsura în care este posibil, 
 cele mai simple întrebări să fi e primele.

  Fii atent ca primele întrebări să nu infl uenţeze răspunsurile la întrebările ulterioare.

 Redactează chestionarul cât mai atractiv din punct de vedere vizual, cu 
subtitluri clare, aerisit etc.

 Pe fi ecare pagină indică titlul şi numărul paginii.

Alternative

 Chestionarul de grup: în unele situaţii, chestionarele pot fi  completate în grup, 
ca o activitate; participanţii pot discuta şi alege un răspuns comun. 

 Analiza participativă a rezultatelor: persoanele interesate de proiect şi 
respondenţii pot fi  implicaţi în centralizarea şi analizarea răspunsurilor. În acest 
scop poate fi  organizat un atelier.
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9. DESENUL IMPACTULUI
Tipul metodei

Calitativă, individuală

Scop

 Ilustrarea schimbării provocate sau care poate fi  provocată de anumite 
evenimente din trecut, prezent sau viitor;

 Stimularea creativităţii tinerilor pentru a oferi cât mai multe detalii despre un 
eveniment sau proces. 

Materiale
 Hârtie A4, 5 seturi de carioca color (roşu, albastru, verde, negru), bandă adezivă, 

reportofon sau carnet şi pix, aparat de fotografi at (după posibilităţi).

Timp
 45 de minute

Procedură
 Începeţi cu un moment de relaxare şi refl ecţie (puteţi asculta o muzică relaxantă). 

Sugeraţi participanţilor să se gândească la vieţile lor, începând cu cele mai timpurii 
amintiri. „Aduceţi-vă aminte de momentele fericite şi cele difi cile care au avut loc în 
viaţa voastră. Gândiţi-vă ce v-a infl uenţat să deveniţi aşa cum sunteţi astăzi”.

 Apoi asistentul poate împărţi participanţilor carioca şi foi A4, iar facilitatorul îi va ruga 
să deseneze un „lucru” care le-a schimbat viaţa şi să semneze la fi nal desenul, notând 
prenumele şi vârsta. Unica regulă este ca participanţii să utili zeze cel puţin trei culori 
în desenul pe care îl fac. „Regula celor trei culori” va asigura crearea unor desene vii 
care, în caz contrar, au tendinţa să fi e monocromatice. Spuneţi-le participanţilor 
să nu-şi facă griji în privinţa abilităţilor artistice.

 Când toţi au încheiat, invitaţi fi ecare participant să-şi prezinte desenul. Rugaţi 
participanţii să facă şi un scurt comentariu pe marginea desenului pentru a-l explica 
(nu mai mult de 1-2 minute). Prezentările trebuie înregistrate pe reportofon 
sau înscrise atent pe foi, cuvânt cu cuvânt, de la persoana 1, de către asistent. 
Înregistrarea comentariilor ce însoţesc fi ecare desen este absolut obligatorie 
pentru a le putea utiliza ca sursă de date pentru evaluare.

Sugestii
 Dacă veţi omite exerciţiul de relaxare de la început, rezultatele acestei metode 

vor fi  mai superfi ciale. Acesta încurajează participanţii să refl ecteze asupra schimbărilor 
care s-au produs cu adevărat. 

Sugestii

Exemple de întrebări:
 „Desenaţi un eveniment care v-a schimbat viaţa, un moment-cheie care 

v-a făcut să fi ţi aşa cum sunteţi astăzi”.
 „Arătaţi printr-un desen cum v-a schimbat participarea la proiect”.

i va ruga 
nd 

in trei culori 

i un scurt comentariu pe marginea desenului pentru a-l explica 
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Lista de control pentru organizarea discuţiilor focus-group

Determinaţi componenţa grupului
 Participanţii au acelaşi nivel de cultură generală?
 Participanţii au aceeaşi experienţă în subiectul în cauza?
 Este importantă separarea participanţilor după vârstă, sex, statut etc.?

 Subiectul necesită grupuri mici, intime?

10. DISCUŢIA FOCUS-GROUP  (DFG) 
Tipul metodei

Individuală, calitativă

Scop

 Explorarea în profunzime a unei teme specifi ce împreună cu un grup 
preselectat de persoane care au aceleaşi caracteristici şi experienţe;

 Determinarea opiniilor participanţilor asupra acestei teme şi cunoaşterea 
motivelor acestor opinii. 

Materiale
 Carnet şi pix, reportofon.

Timp
 Între 1-2 ore

Procedură
 Planifi carea. Mai întâi trebuie clarifi cat foarte bine scopul discuţiei focus-

group. Scopul nu este atingerea consensului, ci explorarea şi lărgirea 
diverselor perspective. 

 O discuţie focus-group efi cientă depinde şi de componenţa grupului. 
Participanţii trebuie să aibă cel puţin o caracteristică comună care să 
unească grupul, dar care are legătură cu tema evaluării. În acest sens, 
puteţi verifi ca din timp participanţii prin telefon sau scrisori. Este bine ca 
participanţii să nu se cunoască foarte bine. Mărimea ideală a unui grup este 
între 6 şi 12 participanţi: sufi cient pentru a avea o bună dinamică a grupului şi 
pentru ca fi ecare să vorbească, să-şi exprime părerea.

 Este bine a afl a interesele participanţilor înainte de sesiune. Dacă grupul nu 
este interesat, probabil discuţia nu v-a fi  productivă

 Faceţi toate aranjamentele administrative, necesare pentru desfăşurarea 
discuţiei. De exemplu, asiguraţi-vă că a fost ales un loc convenabil pentru 
întâlnire, că este asigurat transportul etc. 
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 Pregătiţi un set de întrebări care ar provoca o discuţie productivă. Uneori 
cinci sau şase întrebări bine formulate, privind atât conţinutul, cât şi procesul 
unui proiect, sunt sufi ciente.

 Utilizaţi numai întrebări deschise, acestea încurajează participanţii să dezbată 
şi să discute cu propriile lor cuvinte.

 Evitaţi propoziţii care încep cu „Cât de mult...?”, pentru că acestea tind să 
limiteze răspunsurile. Evitaţi întrebările închise la care se poate răspunde 
prin „Da” sau „Nu”. Nu folosiţi prea des întrebarea „De ce?”, pentru că este prea 
directă şi deseori pune participanţii în defensivă. 

 Întrebările trebuie să decurgă în mod fi resc una după alta, participanţii nu 
trebuie să aibă impresia că li se pun nişte întrebări bine structurate, dar să 
simtă că întreaga sesiune este o discuţie. Repartizaţi câte jumătate de oră 
pentru fi ecare întrebare.

 Discuţia propriu-zisă. Începeţi discuţia cu un salut, prezentând tema 
discuţieei şi scopul cu care s-a organizat discuţia focus-group. Anunţaţi grupul 
că va fi  înregistrat în timpul discuţiei şi cereţi consimţământul participanţilor 
pentru aceasta. Garantaţi anonimatul şi a confi denţialitatea celor discutate. 
Atunci când se prezintă, participanţii îşi pot da nume fi ctive dacă doresc, 
pentru a-şi proteja intimitatea. Este bine să le menţionaţi acest lucru înainte 
de a începe.

Stabiliţi împreună cu participanţii sau anunţaţi regulile de discuţie:
  discuţia va dura maxim 2 ore;

  se va vorbi clar şi concis, aşa încât fi ecare să-şi poată exprima opinia;

  valorează sinceritatea şi părerea fi ecăruia; 

  scopul nostru nu este să ajungem la un consens, ci să facem 
 un schimb de idei referitor la tema abordată;

  se va vorbi pe rând, respectându-ne reciproc;

  dacă ceva nu este clar, întrebările sunt binevenite;

Rolul moderatorului: 
  Orientarea grupului pe procesul de îndeplinire a sarcinii;

  Adoptarea unei poziţii neutră; participanţii sunt experţii, 
 nu facilitatorul;

Determinaţi atmosfera de lucru a grupului
 Participanţii vor avea sufi cientă intimitate pentru a vorbi liber?
 Toţi participanţii se pot vedea / auzi reciproc?
 Amplasarea este convenabilă pentru participanţi?
 Participanţii se vor simţi cumva ameninţaţi sau neconfortabil?
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  Mai mult ascultă decât vorbeşte;

  Încurajarea tuturor participanţilor să se implice;

  Activizarea sau temperarea grupului atunci când este necesar;

  Recapitularea din timp în timp a opiniilor grupului, sintetizându-le. 

Sugestii

 Metoda poate fi  aplicată în activităţile de evaluare, în special, în grupurile 
specifi ce de populaţie. 

 Atunci când analizaţi datele, încercaţi să identifi caţi ideile şi conceptele de 
bază pentru a le organiza într-un tabel. Rapoartele narative pot fi  completate 
cu citate.

 Consultaţi sugestiile pentru transcrierea discuţiei focus-group, prezentate în 
cadrul metodei interviul.

Exemple de întrebări:

 „Ce credeţi despre ...?”

 „Ce v-a plăcut cel mai mult la ...?”

 „Cum v-a ajutat...?”

 „Cum credeţi, care este impactul ...?”

 „Cum aţi caracteriza ...?”

Tehnici pentru stimularea discuţiei:

 Repetarea întrebărilor;

 Repetarea ultimei replici exprimate;

 Sugerarea ideii că moderatorul nu cunoaşte multe despre subiect şi adresarea 
unor întrebări specifi ce pentru a afl a detalii;

 Pauza în aşteptarea răspunsului – o poziţie meditativă a capului sau o privire ce 
denotă aşteptare;

 Repetarea răspunsului;

 Cât mai multe întrebări de tipul „Când?”, „Ce?”, „Unde?”, „Care?” şi „Cum?”

 Comentarii neutre, de exemplu, „Altceva?”, „Încă?” sau „De ce vă simţiţi aşa?”
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11. HARTA SOCIALĂ 
Tipul metodei

Calitativă, de grup

Scop

 Descrierea contextului în care se desfăşoară un proiect şi interacţiunile care 
au loc în cadrul acestuia, realizând o hartă a comunităţii unde să fi e arătate: 
structurile, instituţiile, asociaţiile, grupurile de interese, locurile, resursele şi 
hotarele comunităţii;

 Analizarea percepţiei participanţilor asupra mediului, a resurselor şi a 
problemelor existente în comunitate. 

Materiale
 Coli mari de hârtie, carioca color, bandă adezivă, reportofon, carnet şi pix, sală.

Timp
 1 oră

Procedură
 Alegeţi câteva proiecte pe care grupul le cunoaşte. 

 Rugaţi participanţii să formeze grupuri mici a câte 4-5 persoane conform 
proiectelor.

 Sugeraţi echipelor să înceapă cu un asalt de idei şi să întocmească o listă a 
elementelor de bază pentru desfăşurarea proiectului, apoi 
să facă un altul pentru a vedea ce anume lipseşte.

 Propuneţi apoi grupurilor să deseneze câte o hartă a 
comunităţii, indicând instituţiile, asociaţiile şi resursele 
existente pentru proiect.

 Când grupurile au încheiat lucrul, invitaţi participanţii să 
facă o prezentare a rezultatelor în grupul mare. 

 Prezentările grupurilor sunt înregistrate pe reportofon sau 
se iau notiţe.

elementelor de bază pentru desfăşurarea proiectului, apoi 

 Prezentările grupurilor sunt înregistrate pe reportofon sau 
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Sugestii
 Este important ca grupurile care realizează hărţile sociale să fi e diverse după 

sex, vârstă, etnie etc., pentru ca să existe mai multe puncte de vedere. Diferite 
grupuri vor oferi diferite perspective asupra situaţiei, chiar dacă realizează 
harta aceleiaşi comunităţi sau proiect. Acest lucru se întâmplă pentru că 
valorile şi priorităţile participanţilor sunt diferite.

 Această tehnică poate fi  utilizată la orice nivel al proiectului. În cadrul 
evaluării realizarea hărţii în grupuri mici stimulează discuţia şi poate fi  de 
ajutor în procesele de planifi care şi de luare a deciziilor.

Alternativă
 Diagrama Venn. Decupaţi cercuri din hârtie colorată, de diferite mărimi 

şi distribuiţi-le grupurilor. Rugaţi-i să le plaseze pe o coală de hârtie în 
conformitate cu statutul (importanţa) diferitor instituţii, structuri comunitare 
şi resurse (cercurile mai mari vor reveni elementelor mai importante). 
Gradul de suprapunere dintre cercuri va arăta cât de intens interacţionează 
grupurile. Aceasta este o bună tehnică pentru analiza percepţiilor 
persoanelor interesate de proiect asupra relaţiilor din comunitate.

Exemple de întrebări:
 „Desenaţi o hartă a activităţilor în care au fost implicaţi tinerii şi indicaţi în ce 

măsură s-au implicat aceştia”
 „Desenaţi o hartă descriind toate elementele importante ale mediului în care se 

desfăşoară proiectul dumneavoastră”.
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12. INTERVIUL
Tipul metodei

Individuală, calitativă

Scop

 Colectarea unor informaţii verbale relevante pentru evaluare.

Materiale
 Ghidul de interviu, carnet şi pix sau reportofon. 

Timp
 20-60 de minute pentru desfăşurarea unui interviu

Procedură
 Începeţi pregătirea de interviu prin elaborarea ghidului de interviu care conţine 

un set de întrebări la tema evaluării şi vă va ajuta să abordaţi toate punctele-cheie 
şi să nu lăsaţi interviul să devieze de la subiect. 

 Rezervaţi timp sufi cient pentru realizarea ghidului de interviu. Pe acesta nu se fac 
notiţe, pentru că lungimea răspunsurilor nu poate fi  anticipată şi nici nu trebuie limi-
tată. Nu se recomandă mai mult de zece întrebări (cu cât mai puţine, cu atât mai bine).

 Ghidul de interviu poate fi  prezentat intervievatului cu puţin timp înainte, pentru 
a-i oferi posibilitatea să-şi organizeze gândurile înainte de interviu.

Cum se desfăşoară interviul?
 Începeţi prin a vă prezenta şi a anunţa scopul interviului. Asiguraţi intervievatul de 

confi denţialitatea răspunsurilor lui. Stabiliţi o relaţie de încredere cu respondentul 
pentru ca acesta să-şi împărtăşească experienţa şi opiniile sale. 

 Dacă utilizai un reportofon, cereţi permisiunea respondentului de a-l înregistra. 
Uneori reportofonul poate inhiba discuţia.  

 Începeţi cu întrebări uşoare, deschise,  apoi continuaţi cu întrebările mai specifi ce, 
conform ghidului. Orice întrebare mai difi cilă sau mai sensibilă trebuie lăsată 
pentru fi nele interviului, când comunicarea dintre cei doi este consolidată 
la maximum. Cel mai important lucru pe care îl puteţi face, este să 
convingeţi respondentul că-l ascultaţi activ şi că sunteţi foarte interesat de 
ceea ce spune. Nu uitaţi de importanţa comunicării nonverbale! Nu ţineţi 
mâinile şi braţele „încrucişate” şi menţineţi un contact vizual adecvat.

 Planifi caţi din timp cum veţi înscrie şi analiza informaţia. Notiţele trebuie 
făcute de la persoana întâi, iar ideile sau descrierile trebuie înregistrate 
cuvânt cu cuvânt, sub formă de citat. Informaţia trebuie înscrisă exact 
aşa cum este auzită şi nici într-un caz nu se admite fi ltrarea prin prisma 
valorilor celui care conduce interviul.

 Instrumentul de bază al intervievatorului este întrebarea şi este foarte 
bine ca acesta să fi e conştient de tipul întrebării pe care o adresează. 

ă 

i foarte interesat de 
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 După interviu urmează analiza datelor obţinute. 

 Analiza datelor calitative necesită mult timp. Alocaţi de două ori mai mult 
timp pentru analiza datelor decât pentru interviu.

Sugestii

 Cel mai bine este să realizaţi interviul faţă-n faţă, dar, de asemenea, el poate fi  
realizat şi prin telefon.

 Un intervievator bun este:
  Un ascultător activ, abil în comunicarea interpersonală;
  Respectuos faţă de ideile şi valorile intervievatului;
  Interesat să înveţe de la intervievat;
  Conştient de importanţa comunicării nonverbale;
  Abil în a face oamenii să vorbească şi îi poate încuraja în acest sens;
  Cu experienţă în luarea notiţelor / înscrierea informaţiei;
  Atent la limbajul corpului şi la tonul vocii (limbajul corpului este important 

 şi la telefon: oamenii aud când zâmbeşti!).

 Sugestii pentru transcrierea interviului şi a discuţiei focus-group:
  Transcrieţi întrebările şi răspunsurile aşa cum apar în cadrul discuţiei, 

 nu neapărat în ordinea sau forma în care se conţin în ghid.
  Delimitaţi clar expunerile diferitor persoane din grup, ale intervievatorului 

 şi intervievatului, ale moderatorului şi respondenţilor.
  Fiţi atenţi la aspectele comportamentale ale participanţilor care pot fi  utile 

 la analiză. Redaţi între paranteze aşa manifestări din timpul discuţiei, cum ar fi : 
 râsul, vorbirea foarte tare, ţipătul, întreruperile reciproce ale vorbitorilor etc.

  Transcrieţi comentariile cuvânt cu cuvânt. Nu este vorba despre notarea mo -
 men telor principale ale unei întâlniri, ci despre o transcriere fi delă. Nu schimbaţi 
 cuvintele şi nu corectaţi greşelile. Dacă nu înţelegeţi anumite cuvinte, lăsaţi 
 puncte de suspensie (...), pentru a indica faptul că există cuvinte lipsă în transcriere. 

  Nu trebuie să vă preocupe punctuaţia. Atunci când vorbesc, oamenii nu 
 folosesc propoziţii complete. Folosiţi punctuaţia doar acolo unde are sens. 
 Puneţi punct acolo unde pare să fi e sfârşitul unei propoziţii.

  Rezervaţi sufi cient timp transcrierii. Aceasta durează mai mult decât discuţia 
 în sine sau audierea înregistrării. Acest timp poate varia în funcţie de viteza 
 dactilografului, de calitatea înregistrării, durata discuţiei, complexitatea subiectului.

Exemple de întrebări:
 Foloseşte în primul rând întrebările deschise (de exemplu: „Povesteşte-mi despre 

colaborarea grupului de educatori de la egal la egal cu administraţia şcolii”)
 Adresează apoi întrebări provocatoare (de exemplu: „De ce zici că a fost o colaborare 

efi cientă?”
 Evită întrebările închise – acestea limitează discuţia (de exemplu: „Grupul vostru de 

educatori de la egal la egal desfăşoară activităţi în şcoală?”); 
 Întrebările multiple sunt confuze (de exemplu, „Cum colaborează grupul vostru cu 

şcoala, cu Primăria şi cu alţi actori comunitari?”); 
 Evită întrebările care sugerează răspunsul (de exemplu, „Educatorii de la egal la egal 

colaborează efi cient cu administraţia şcolii?”). 
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Exemplu de întrebare pentru ghidul de interviu: 

 „Spui că participarea la acest proiect a reprezentat o schimbare majoră în viaţa 
ta. Aş vrea să te rog să vorbeşti despre cum te-ai implicat în acest proiect şi ce a 
însemnat asta pentru tine”.

13. ISTORIOARELE
Tipul metodei

Calitativă, individuală

Scop

 Colectarea de istorioare pe o anumită tematică din viaţa participanţilor;

 Obţinerea a cât mai multe informaţii necesare pentru realizarea evaluării care 
să completeze datele generale, calitative şi cantitative. 

Materiale
 Reportofon sau un carnet şi pix.

Timp
 20-40 de minute, în funcţie de istorioară şi respondent.

Procedură
 Această metodă este realizată prin intermediul unor întrebări deschise pentru a 

încuraja participanţii să descrie cât mai amănunţit şi să pună accent pe detaliile-
cheie, relevante evaluării. Aceste întrebări se cuprind într-un ghid de interviu, 
elaborat de echipa de evaluare (vezi metoda interviul).

 Înainte de desfăşurarea propriu-zisă a interviului, se creează o atmosferă 
prietenoasă şi de încredere, explicând intervievatului scopul interviului. Tot ceea 
ce relatează persoana implicată, este înregistrat, de aceea se cere intervievatului 
permisiunea de a-l înregistra pe reportofon / casetofon sau de a lua notiţe conform 
spuselor sale.  În timpul interviului, intervievatul este rugat să vorbească despre 
propriile experienţe, gânduri şi sentimente. 

 Istorioarele constituie o modalitate foarte bună de a afl a direct de la participanţi mai 
multe detalii despre proiect şi despre impactul acestuia. Metoda oferă o dimensiune 
personală, umană raportului de evaluare, care altfel ar putea fi  prea sec.

 
 La fi nal intervievatului i se poate propune să audieze istorioara în întregime. 
 Interviul este apoi transcris cuvânt cu cuvânt de pe înregistrare.

Sugestii
 Pentru toate instrumentele / tehnicile calitative de colectare a datelor este important 

să planifi ci din timp cum vei analiza datele.
 Pentru a primi răspunsuri detaliate şi complete despre diverse situaţii din viaţa 

participanţilor, este bine să le acordaţi timp sufi cient pentru refl ecţie. Acest lucru poate 
fi  realizat prin aplicarea la început a unei alte metode, de exemplu Desenul impactului. 
Tinerii vor fi  mai deschişi şi mai predispuşi să împărtăşească apoi detalii din viaţa lor.
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14. JOCUL PE ROLURI 
Tipul metodei

De grup, calitativă

Scop 

 Explorarea experienţelor şi opiniilor tinerilor cu privire la interacţiunile lor cu 
adulţii în cadrul activităţilor de participare.

Materiale 
 Sală, carnet, pix, reportofon

Procedură
 Explicaţi participanţilor metoda şi întrebaţi-i apoi dacă doresc să participe la 

activitate.

 Rugaţi tinerii să pregătească un joc pe roluri / o scenetă pentru a arăta 
modalităţile în care ei interacţionează cu adulţii în cadrul proiectului. 
Sugeraţi-le să pregătească două scenete – una pozitivă şi alta negativă, dar 
pot alege să prezinte doar una dintre ele. Sceneta nu trebuie să dureze mai 
mult de 5 minute, iar pentru pregătire oferiţi participanţilor 10 minute. Dacă 
grupul este mare şi dispuneţi de puţin timp, grupul poate fi  împărţit în două 
sau trei subgrupuri. 

 În timpul pregătirii scenetei nu supravegheaţi grupurile. 

 Priviţi prezentarea scenetei, fără a interveni sau a comenta ceva, dar luând 
notiţe. 

 După ce s-a încheiat sceneta, aplaudaţi şi luaţi loc lângă participanţi. 

 Începeţi o sesiune de întrebări şi înregistraţi răspunsurile tinerilor cu 
reportofonul. Încercaţi să afl aţi ce schimbări au avut loc în urma activităţilor 
din cadrul proiectului.

La sfârşitul discuţiei mulţumiţi participanţilor. La sfârşitul discuţiei mulţumiţi participanţilor. 

Exemple de întrebări:
 Despre ce a fost sceneta? 
 Cine erau personajele? 
 Ceea ce aţi prezentat în scenetă s-a întâmplat cu adevărat? 
 Sceneta este tipică pentru un dialog dintre tineri şi adulţi? 
 Cum s-au simţit personajele în timpul derulării evenimentelor? 
 Ce aţi dori să schimbaţi în scenetă?
 Cum credeţi că puteţi realiza aceste schimbări?
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Exemplu de întrebare: 

 „Descrieţi evoluţia proiectului vostru prin desenarea unei linii istorice a timpului, 
marcând cele mai importante realizări şi datele concrete ale acestora”.

15. LINIA TIMPULUI
Tipul metodei

Calitativă, de grup

Scop

 Înregistrarea evenimentelor importante din perspectiva participanţilor, 
desfăşurate în cadrul proiectului;

 Analiza evoluţiei proiectului.

Materiale
 Tablă / coli mari de hârtie, carioca color, bandă adezivă.

Timp
 55 de minute

Procedură
 Alegeţi câteva proiecte cu care participanţii sunt familiarizaţi. 
 Ajutaţi participanţii să formeze grupuri mici a câte 4-5 persoane, în care 

să se regăsească reprezentanţi ai proiectelor pe alese pentru evaluare.
 Rugaţi fi ecare grup să deseneze o linie a timpului şi să înregistreze pe ea 

evenimentele importante care au avut loc pe durata proiectului: să marcheze cele 
mai importante momente şi data când a avut loc fi ecare. Pentru aceasta ei pot 
folosi cuvinte, simboluri, imagini (sau, cel mai bine, toate trei) inventate de ei.

 Fiecare grup va alege un reprezentant care va prezenta linia timpului 
pe care au realizat-o în grupul mare. 

 Rugaţi raportorii să facă o prezentare concisă pentru ca să se încadreze 
în 3 minute.

 Apoi invitaţi grupurile să prezinte rezultatele. 
 Pentru a putea utiliza datele, este foarte important ca asistentul să 

înregistreze prezentările pe reportofon sau să ia notiţe cât mai exacte. 

Sugestii

 Linii ale timpului pot fi  realizate pentru diferite teme.

Alternativă

 Linia impactului. Această metodă este o combinaţie dintre două: 
Linia timpului şi Desenul impactului. Participanţii desenează 
în mod individual cum au evoluat evenimentele în timp.
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Exemple de afi rmaţii:
1. „În opinia mea, proiectul este efi cient”.
2. „Grantul mic a contribuit la consolidarea capacităţilor Consiliului Local al 

Tinerilor de a implementa proiecte în comun cu alte Consilii”.
3. „Tinerii consilieri colaborează efi cient cu autorităţile publice locale pentru a 

soluţiona problemele din comunitate”.

16. SCALA CU FEŢE ZÂMBITOARE
Tipul metodei

De grup, cantitativă

Scop

 Evaluarea cantitativă, în grup, a unor întrebări / subiecte specifi ce din cercetare.

Materiale
 Două coli mari de hârtie, carioca, abţibilduri pentru fi ecare participant (câte 

unul pentru fi ecare întrebare cercetată).

Timp
 30 de minute

Procedură
 Mai întâi, alegeţi subiectele ce urmează a fi  evaluate. Pregătiţi din timp un set de 

întrebări standard. 

 Întrebările trebuie formulate sub formă de afi rmaţii la care participanţii pot răspunde 
după scala următoare: „acord total; acord; neutru; dezacord; dezacord total; nu ştiu”. 
Adaptaţi întrebările şi asiguraţi-vă că grupul cunoaşte tema evaluării. Pregătiţi din 
timp un exemplu pentru a le explica participanţilor cât mai bine procesul. Desenaţi 
o schemă cu afi rmaţiile ce urmează a fi  prezentate grupului, fi ecare răspuns fi ind 

reprezentat de feţe zâmbitoare (vezi schema anexată). Nu uitaţi să scrieţi sub 
fi ecare „faţă zâmbitoare” semnifi caţia ei (acord total, acord etc.) 

Plasaţi schema la înălţimea tuturor membrilor grupului şi citiţi afi rmaţiile, 
explicând eventualele neclarităţi pe care le au participanţii. 

Oferiţi fi ecărui participant câte o bulină adezivă pe care s-o utilizeze pentru 
fi ecare afi rmaţie. 

Rugaţi participanţii să voteze unul câte unul, exprimându-şi opinia personală.

Calculaţi apoi rezultatele sau propuneţi unui sau mai multor participant să le 
calculeze: acord total=5 puncte; acord=4 puncte; neutru=3 puncte; dezacord=2 

puncte; dezacord total=1 punct; nu ştiu=0 şi votul nu se ia în calcul. Calculaţi media 
pentru fi ecare întrebare şi împreună cu grupul interpretaţi rezultatele.
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Sugestii

 Este posibil ca unii participanţi să voteze concomitent pe mai multe coloane 
sau să omită un rând. În acest caz rezultatele nu sunt valide. Pentru a evita 
această situaţie, puteţi da fi ecărui participant un cod personal (ex.: o literă 
A, B, C etc.) şi să-i rugaţi să scrie pe bulina adezivă codul lor, astfel fi ecare va 
şti care este abţibildul lui. În acest caz, dacă cineva greşeşte, veţi putea invita 
persoana respectivă să mai voteze o dată.

 Pentru a studia diferenţele de opinie dintre diferite grupuri, puteţi ruga 
participanţii să formeze grupuri mici (de exemplu fete şi băieţi, diferite 
grupuri de vârstă, diferite proiecte, diferite regiuni etc.). Oferiţi fi ecărui 
sub-grup buline adezive de culori diferite. Apoi calculaţi mediile aparte 
pentru fi ecare grup de participanţi la evaluare.

 Dacă nu dispuneţi de buline adezive, puteţi distribui fi ecărui participant câte 
un creion sau carioca pentru a vota. Rugaţi-i să voteze doar o singură dată 
pentru fi ecare întrebare.

Alternativă 

 Metoda poate fi  aplicată pentru mai multe grupuri cu întrebări standard 
alcătuite de echipa de evaluare. Însă este posibilă şi varianta când 
participanţii din fi ecare grup vor propune întrebările care îi preocupă pe ei 
pentru a fi  evaluate. În al doilea caz va fi  mai difi cil să generalizaţi anumite 
rezultate.

Anexa. Scala cu feţe zâmbitoare.
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Sursa: „Tinerii în acţiune! 15 istorii de succes”, CIDDC, UNICEF, Guvernul SUA, Radda Barnen, Chişinău 2003.

Exemplu de studiu de caz:

 Cum aţi colectat resurse pentru a completa fondul de carte al bibliotecii şcolare?
 „Primarul satului s-a arătat dispus să ne ajute, personal ne-a donat 500 de lei. La scurt timp 

Primăria a făcut o donaţie de carte în valoare de 1600 de lei. Aceasta ne-a încurajat şi am 
devenit mai insistenţi în căutarea resurselor. Am scris nişte apeluri pe care le-am afi şat prin 
sat pentru a sensibiliza sătenii. Am mers şi la un şir de agenţi economici. Mulţi au răspuns 
la apelul nostru. Preotul a făcut şcolii o donaţie de carte. Am făcut cunoscută problema 
noastră şi Primarului raionului, care a donat 500 de lei pentru procurare de carte.

 Am folosit şi o altă modalitate de a colecta fonduri. În holul şcolii am pus un borcan 
căpăcit, în care se adunau contribuţiile elevilor şi profesorilor. Fiecare putea să vadă banii 
care se adunau şi în felul acesta am asigurat transparenţa acţiunii.

 În continuare vom contacta diferite edituri pentru a le solicita suportul în completarea 
fondului de carte al bibliotecii noastre”. 

17. STUDIUL DE CAZ
Tipul metodei

Calitativă, individuală

Scop

 Analizarea şi documentarea unei istorii de viaţă sau a unei succesiuni de evenimente 
legate de o anumită persoană, grup, organizaţie, activitate, proiect, localitate etc.;

 Oferirea unor informaţii mai detaliate despre contextul şi factorii umani din cadrul 
proiectului pentru a completa informaţia sumară oferită de alte mijloace de colectare.

Materiale
 Carnet, pixuri, reportofon

Procedură
 La început se defi neşte scopul şi tipul de informaţii pe care doriţi să le colectaţi prin 

metoda studiului de caz. Apoi decideţi modul de selecţie a indivizilor, grupurilor sau 
organizaţiilor care vor constitui subiectul studiului de caz. 

 Decideţi cum vei obţine informaţia. Dacă studiaţi un grup, s-ar putea să intervievaţi 
câţiva membri ai acestuia, apoi să analizaţi răspunsurile lor şi să subliniaţi asemănările 
şi deosebirile. Dacă doriţi să faceţi un studiu de caz despre o organizaţie, gândiţi-vă 
mai întâi ce persoane veţi intervieva, pentru a obţine o imagine generală a situaţiei. 
Dacă faceţi un studiu de caz despre o localitate, atunci veţi avea nevoie de informaţie 
suplimentară, pe lângă interviurile pe care le veţi face. 

 Elaboraţi un ghid de interviu care vă va ajuta să colectaţi informaţia. Toate răs pun-
surile intervievaţilor vor fi  notate, precum şi oricare alte lucruri pe care le observaţi. 

Sugestii
 Este recomandat ca studiul de caz să fi e aplicat împreună cu alte metode, de 

exemplu chestionarul. 
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Exemplu de întrebare: 

 „Notaţi pe fi şele de culoare roz obstacolele pe care le-aţi întâlnit în publicarea 
ziarului pentru tineri, iar pe fi şele albastre – modalităţile prin care le-aţi depăşit”.

18. VIZUALIZAREA PRIN FIŞE (VIPP)
Tipul metodei

De grup, calitativă

Scop

 Încurajarea generării a cât mai multe idei pe o temă specifi că.

Materiale
 Carioca, fi şe de una sau mai multe culori (în funcţie de numărul întrebărilor) 

de dimensiunile aproximative 90 x 210 mm 

Timp
 20 minute

Procedură
 Această metodă este asemănătoare cu asaltul de idei. Diferenţa este că ideile 

participanţilor nu sunt notate pe o coală de hârtie, ci fi ecare participant îşi 
notează ideile sale pe o fi şă.

 Pe o coală mare de hârtie se scrie întrebarea adresată grupului şi se afi şează 
în faţa auditoriului. Distribuiţi fi ecărui participant câteva fi şe şi carioca de 
culoare neagră. Dacă aveţi mai multe întrebări, folosiţi fi şe de diferite culori 
pentru diferite întrebări. Explicaţi pentru ce întrebare este fi ecare culoare.

 Dacă unii participanţi ai mai multe idei, ei pot lua mai multe fi şe adiţional.

 Explicaţi participanţilor cum se completează cât mai efi cient fi şele:
  pe o fi şă se scrie o singură idee;
  se scrie lizibil şi apăsat, cu litere mari, care să poată fi  citite de la distanţă;
  se foloseşte întreaga suprafaţă a fi şei;
  se scriu punctat ideile-cheie, în loc de paragrafe lungi;
  se scriu maximum 3 rânduri pe fi ecare fi şă;
  un singur cuvânt pe fi şă este insufi cient pentru a exprima o idee;

 După ce participanţii şi-au scris ideile, fi şele sunt colectate de 
moderator sau fi ecare lipeşte fi şa sa pe un perete cu o fâşie de 
bandă adezivă. Moderatorul citeşte cu voce tare toate fi şele, 
verifi când dacă sensul fi ecărei fi şe este clar pentru toţi. Dacă o 
fi şă nu este clară, persoana care a scris-o este rugată să vină cu 
clarifi cări. Explicaţia se adaugă pe fi şă sau persoana completează 
altă fi şă. 
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 Apoi fi şele sunt clasifi cate. Rugaţi participanţii să propună denumiri pentru 
fi ecare grup de idei. Denumirea fi ecărui grup de idei se scrie pe o fi şă de altă 
culoare. 

Sugestii 

 Fişele pot fi  clasifi cate spontan şi intuitiv, în timp ce sunt colectate. Încurajaţi 
participanţii să faciliteze gruparea fi şelor. Ei vă pot ajuta să citiţi fi şele cu voce 
tare sau să le clasifi caţi.

 La fel ca şi în cazul asaltului de idei, această metodă nu este sufi cientă de una 
singură. De obicei ea este folosită în combinaţie cu alte metode, de exemplu, 
pentru a realiza o hartă comunitară sau o analiză a câmpului de infl uenţe.


