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Evaluarea colar  – o perspectiv  teoretic

prof. Adriana Co ovanu, Inspectoratul colar Jude ean Suceava 

Evaluarea este o component  esen ial  a procesului instructiv/educativ, a triadei instruire-predare-
evaluare, având ca scop cunoa terea efectelor activit ii desf urate, în vederea optimiz rii ei, pe baza 
colect rii, organiz rii i interpret rii rezultatelor ob inute prin intermediul instrumentelor de evaluare. De 
asemenea, rolul ei este s  depisteze limitele înv rii, gre eli, lacune, nivel prea sc zut de cuno tin e, 
dificult i în interpretarea i aplicarea cuno tin elor, pentru dep irea acestora i realizarea progresului 
colar.  

Elementele evalu rii sunt: 

Informa iile care privesc nivelul de cuno tin e i competen e al elevilor, permi ând formularea
aprecierilor; 

Aprecieri, estim ri ale situa iei prezente sau prognoze ale celei viitoare;
Decizii care privesc modalit i de ac iune;

Etapele procesului de evaluare:

a)precizarea domeniului de aprecieri: volumul de cuno tin e; în elegerea i interpretarea
cuno tin elor; aplica ii ale informa iilor însu ite; abilit i intelectuale de ordin general; 

b)descrierea informa iilor necesare i depistarea celor disponibile pentru formularea aprecierilor;

c)stabilirea graficului i modului de ob inere a informa iilor necesare;

d)alegerea instrumentelor de colectare a informa iilor i analiza lor;

e)elaborarea aprecierilor i luarea deciziilor concretizate în calificative, note i m suri de ac iune;

Func ii principale i specifice ale evalu rii:

Func ia diagnostic  - ce vizeaz  depistarea lacunelor, gre elilor i înl turarea acestora;
Func ia prognostic  - care anticipeaz  performan ele viitoare ale elevilor;
Func ia de selec ie - permite clasificarea i ierarhizarea elevilor;
Func ia de certificare - care relev  competen ele i cuno tin ele elevilor la finele unui ciclu/form

de colarizare; 
Func ia motiva ional  sau de stimulare a activit ii de înv are a elevilor i se manifest  prin

valorificarea pozitiv  a feed-back-ului oferit de evaluare, în sensul aprecierii propriei activit i; 
Func ia de orientare colar  - intervine în alegerea unei anumite forme de educa ie;
Realizarea acestor func ii ale evalu rii presupune folosirea echilibrat  a strategiilor de evaluare,

diversificarea tehnicilor i instrumentelor de evaluare. 
Momente i modalit i de realizare a evalu rii 

Metodologia evalu rii de proces (a rezultatelor colare) presupune r spunsuri la urm toarele 
întreb ri: 

a) Pe cine evalu m? - to i elevii, ca grup; elevii lua i individual; un anumit grup (de vârst );

b) Când ? - de câteva ori pe an, la diferite date; la date fixe; continuu;

c) Prin ce mijloace? - probe scrise, orale, practice; observa ia direct  în clas ; referate, proiecte, teme
pentru acas ; portofolii; 
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d) Pentru cine? - elevi, p rin i; profesori, factori de decizie; institu ii care vor angaja viitori absolven i; 

e) În func ie de ce?  - obiective curriculare; standarde i criterii de evaluare formativ-educativ ; 

Evaluarea poate fi continu  sau periodic . 

Se realizeaz : - la începutul programului de instruire; pe parcurs; secven ial; în final; 

Modalit ile de realizare a evalu rii se structureaz  în func ie de momentul aplic rii, în: evaluare 
ini ial , evaluare continu  (formativ ). evaluare cumulativ  (sumativ , global ). 

Evaluarea cumulativ  este într-un fel, o evaluare de bilan . Ea se caracterizeaz  prin: 

un caracter normativ, permi ând compararea performan elor elevilor cu obiectivele generale ale 
disciplinei i cu nivelul de preg tire al elevilor la începutul programului; 

se realizeaz  la intervale mari de timp (la finalul unui capitol, curs, an colar, ciclu de înv mânt), 
determinând aprecieri finale asupra rezultatelor colare; 

are efecte reduse asupra amelior rii procesului de înv are; 
m surarea se realizeaz  prin sondaj în rândul elevilor i asupra materiei parcurse; 
urm re te ierarhizarea elevilor dup  performan ele ob inute ; 
rezultatele acestei evalu ri pot fi utilizate de organele de decizie pentru formularea unor m suri 

privind organizarea i desf urarea procesului instructiv-educativ. 
Abordare comparativ  între evaluarea sumativ i evaluarea formativ : 

Criteriul folosit Evaluarea sumativ  Evaluarea formativ

Mijloace 
disponibile 
prioritare 

-verific ri par iale - aprecieri gen 
bilan

-verific ri gen sondaj-valabile doar 
pentru unii elevi i doar pentru o 
parte a materiei 

-verific ri sus inute pe secven e mici -aprecieri 
care determin  amelior ri 

-verificarea întregii materii/elemente esen iale - 
aprecieri valabile pentru to i elevii 

Obiectivul 
principal 

-evaluarea cantitativ  a rezultatelor -
efect ameliorativ redus la nivelul 
lec iei 

-evaluare calitativ  a rezultatelor –ameliorarea 
lec iei - perfec ionarea activit ii de instruire – 
înv are - evaluare 

Criteriul de 
apreciere a 
rezultatelor  

-compararea cu obiectivele specifice  
ale disciplinei de înv mânt 

-compararea cu obiectivele 
concrete/opera ionale ale activit ii de instruire 
– înv are - evaluare 

Func ia 
prioritar
exercitat

-clasificare, ierarhizare a elevilor -stimulare a dezvolt rii elevilor 

Efecte 
psihologice 

-stres, rela ii de opozi ie profesor -
elev/surs  de stres 

-rela ii de colaborare profesor - elev, dezvoltând 
capacitatea de autoevaluare 

Timp  -evaluarea ocup  30-35% din 
activitatea didactic

-evaluarea ocupa 8-10% din activitatea 
didactic

Metode tradi ionale de evaluare: probe scrise; probe orale; probe practice. 

Fiecare din aceste metode tradi ionale are avantaje i dezavantaje. Din acest motiv, ele trebuie 
combinate într-un mod optim. 

Metode alternative de evaluare: observarea sistematic  a comportamentului elevului prin: fi e de 
evaluare/autoevaluare, liste de control/verificare, sc ri de clasificare; investiga ia; proiectul; referatul; 
portofoliul o modalitate de evaluare cu spectrul larg, permi ând strângerea unui material bogat i variat 
despre progresul colar al elevului utilizând o varietate de metode i tehnici de evaluare; autoevaluarea este 
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o tehnic  corelat  cu instrumentele de evaluare prezentate mai sus, permi ând elevului o cunoa tere a 
performan elor proprii; 

Metodele alternative ofer  profesorului informa ii suplimentare despre activitatea i nivelul de 
achizi ii al elevului. Acestea completeaz  datele furnizate de metodele tradi ionale. 

În evaluarea de ast zi, indiferent de tipul ei folosim itemii. Din punct de vedere al obiectivit ii în 
notare, itemii se clasifica în: itemi obiectivi, itemi semiobiectivi, itemi subiectivi. 

Calit ile  instrumentelor de evaluare: Pentru ca rezultatele evalu rii s  aib  semnifica ie pentru 
evaluatori, evalua i, institu ii i societate, instrumentele de evaluare au urm toarele calit i: validitatea, 
fidelitatea, obiectivitatea, aplicabilitatea. 

Rela ia dintre curriculum i evaluare 

Important este c  urm rind toate aceste obiective profesorul poate aprecia i nota orice contribu ie 
pozitiv  a elevului i observa multiplele aspecte ale implic rii acestuia în procesul instructiv-educativ, 
precum i caracteristicile acestui proces în vederea amelior rii lui i realiz rii progresului colar în func ie 
de posibilit ile fiecarui elev, de interesele i preocup rile sale, de cerin ele programelor colare i ale 
societ ii. 
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Necesitatea îndep rt rii stereotipiilor din evaluare. 
Avantaje i dezavantaje ale utiliz rii celor trei tipuri de probe de evaluare 

prof. înv. primar Abrudan Andreea Monica 
Liceul Teoretic „Nicolae B lcescu” Cluj-Napoca 

În prezent, una dintre problemele evalu rii este subiectivitatea care afecteaz  rezultatele acesteia. Este 
nevoie de prezen a obiectivului, despre o apreciere obiectiv  a performan elor elevilor. Vorbim de acest 
lucru atunci când cel care o realizeaz  nu influen eaz  rezultatele. În planul evalu rii, obiectivele i 
con inutul evalu rii, sistemul de notare, func iile sociale ale evalu rii sau normele de promovare ac ioneaz
ca factori obiectivi. 

Subiectivismul, o problem  a evalu rii, ine de natura uman i creeaz  riscul ca niciodat  doi 
evaluatori s  nu fie într-un consens perfect în acordarea notelor i/sau punctajelor. 

Pe lâng  subiectivitate, o problem  major  a evalu rii, erorile în evaluare i notare amenin i ele 
rezultatele elevilor. Erorile sunt un produs al intercal rii subiectivismului persoanei care face evaluarea 
între metodele, instrumentele i tehnicile de evaluare, pe de o parte, i rezultatele evalu rii, pe de alt  parte. 

Un profesor-evaluator pe lâng  m surile pe care trebuie s  le ia este necesar s  eviden ieze: 
- o foarte bun  preg tire de specialitate; 
- abilit i în domeniul designului procesului evaluativ; 
- capacitate de a identifica, m sura/aprecia corect efortul i performan ele în înv are ale elevilor; 
- abilit i de colectare corect  a datelor/informa iilor care s -l ajute s  fac  o evaluare adecvat  a 

performan elor celui evaluat; 

              Avantaje Dezavantaje 

Proba 
oral

flexibilitatea i adecvarea 
individual  a modului de evaluare prin 
posibilitatea de a alterna tipul întreb rilor 
i gradul lor de dificultate în func ie de 

calitatea r spunsurilor oferite de c tre 
elev; 

posibilitatea de a clarifica i 
corecta imediat eventualele erori sau 
neîn elegeri ale elevului  

formularea r spunsurilor urm rind 
logica i dinamica unui discurs oral, ceea 
ce ofer  mai mult  libertate de 
manifestare a originalit ii elevului, a 
capacit ii sale de argumentare etc.; 

ofer  mai mult  libertate de 
manifestare a originalit ii educabilului, a 
capacit ii sale de argumentare. 

diversele circumstan e care pot 
influen a obiectivitatea evalu rii atât din 
perspectiva profesorului, cât i din cea a 
elevului. nivelul sc zut de validitate i 
fidelitate; 

consumul mare de timp, având în 
vedere c  elevii sunt evalua i individual. 

nu se acord anse egale tuturor 
elevilor, gradul de dificultate al întrebarilor 
fiind diferit; 

dezavantajeaz  copiii timizi i pe cei 
care elaboreaz  mai greu r spunsurile. 

Proba 
scris

permit evaluarea unui num r mare 
de elevi într-un timp relativ scurt. 

posibilitatea evaluatorului de a 
emite judec i de valoare mult mai 
obiective, întemeiate pe existen a unor 
criterii de evaluare clar specificate i 
prestabilite. 

întârziere în timp a momentului în 
care se realizeaz  corectarea unor gre eli sau 
completarea unor lacune identificate – nu 
putem oferi un feed-back imediat elevului. 
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posibilitatea elevilor de a- i 
elabora r spunsul în mod independent, 
reflectând cuno tin e i capacit i 
demonstrate într-un ritm propriu. 

diminuarea st rilor tensionale, de 
stres, care pot avea un impact negativ 
asupra performan ei elevilor timizi sau cu 
alte probleme emo ionale. 

Proba 
practic

ofer  posibilitatea elevului de a- i 
dezvolta atât competen ele generale 
(comunicare, analiz , sintez , evaluare), 
cât i pe cele specifice, aplicative. 

reprezint  situa ii de înv are, în care 
se evalueaz  capacit i variate ale 
elevilor, care nu pot fi surprinse prin 
intermediul altor tipuri de probe.  

sunt mari consumatoare de timp;  
sunt greu de organizat în multe domenii;  
lucr rile copiilor sunt apreciate subiectiv, 

în func ie de preferin ele sau gusturile 
cadrului didactic;  

notarea este greu de f cut, iar elaborarea i 
formularea descriptorilor de performan
sunt deficitare.  

Bibliografie: 

Stoica, A.: Evaluarea curent i examenele. Ghid pentru profesori, Ed.Prognosis, Bucure ti, 2001 
Voiculescu, E.: Factori subiectivi ai evalu rii colare. Cunoa tere i control, Ed. Aramis, Bucure ti, 2001 
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Evaluarea tradi ional

Prof. Înv. Pre c. Abrudan Diana Maria 

“Evaluarea merit  un loc important în înv mânt,din care face parte integrat . Ea are întotdeauna un 
raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii.” (D. Ausbel). 

Luând în considerare studiile lui D.Ausbel,se poate afirma cu certitudine c  evaluarea este o 
component  important  a procesului de înv mânt,ce permite luarea în cuno tin  de cauz  a unor decizii 
de reglare,ameliorare i perfec ionare a activit ii elevului. Dup  D. Ausbel ea este punctul final într-o 
succesiune de evenimente: stabilirea scopurilor, prin prisma comportamentelor dezirabile, proiectarea i 
executarea programului,m surarea rezultatelor,aprecierea lor. 

În fapt, procesul nu este încheiat, deoarece pe baza evalu rii va fi reluat într-un mod mai convenabil 
adecvat nevoilor de educa ie i posibilit ilot reale de a le satisface,astfel încât evaluarea are rolul unei 
leg turi,a unei conexiuni inverse,a unui feed-back operativ între etapa parcurs i cea urm toare. 

Evaluarea trebuie conceput  nu numai ca un control al cuno tin elor,sau ca mijloc de m surare 
obiectiv ,ci ca o cale de perfec ionare,ce presupune o strategie global  a form rii. 

Opera ia de evaluare nu este o etap  suprapus  procesului de înv are,ci constituie un act integrat 
activit ii pedagogice. 

Evaluarea constituie o validare a juste ei secven elor educative,a componentelor procesului didactic 
i un mijloc de delimitare,fixare i interven ie asupra con inuturilor i obiectivelor educa ionale. 

“Evaluarea educa ional  este procesul de colectare sistematic , orientat  de obiectivele definite, a 
datelor specifice privind evolu ia i/ sau performan a eviden iate în situa ia de evaluare, de interpretarea 
contextual  a acestor date i de elaborare a unei judec i de valoare cu caracter integrator care poate fi 
folosit  în diverse moduri, prespecificate îns  în momentul stabilirii scopului procesului de evaluare” 
(Stoica, A., Mustea , S., 1997). Pornind de la aceast  definire a procesului de evaluare pot fi subliniate 
unele valen e ale evalu rii: - aprecierea unor tr s turi, caracteristici sau componente prin raportare la o 
scal  de m surare clar definit ; - un proces de evaluare se poate realiza în momentul în care îi este stabilit 
scopul, în func ie de acesta fiind proiectate apoi obiectivele, selectate procedurile i construite 
instrumentele. 

Fa  de modelul clasic al evalu rii, care pune în coresponden  doar m surarea i aprecierea, modelul 
secven ial tinde s  acopere toate componentele i anume: verificarea, m surarea, semnificarea i 
argumentarea. 

Dup  modul cum se integreaz  în desf urarea procesului didactic, sunt semnalate urm toarele 
strategii de evaluare:  

Evaluarea ini ial , care se realizeaz  la începutul unui nou ciclu de înv are sau program de instruire 
în scopul stabilirii nivelului de preg tire al elevilor. Prin intermediul evalu rii ini iale se identific  nivelul 
achizi iilor elevilor în termeni de cuno tin e, competen e i abilit i, în scopul asigur rii premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa respectiv . Strategia de evaluare formativ  (continu ) înso e te întregul 
parcurs didactic, realizându-se prin verific ri sistematice ale tuturor elevilor asupra întregii materii.  

Strategia de evaluare sumativ  sau cumulativ  se realizeaz , de obicei, la sfâr itul unei perioade mai 
lungi de instruire (de exemplu, capitol, semestru, an colar, ciclu de înv mânt etc.), oferind informa ii 
utile asupra nivelului de performan  al elevilor în raport cu obiectivele de instruire propuse. 
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Evaluarea sumativ  se concentreaz  mai ales asupra elementelor de permanen  ale aplic rii unor 
cuno tin e de baz , ale demonstr rii unor abilit i importante dobândite de elevi într-o perioad  mai lung
de instruire. 

Prin prob  se în elege orice instrument de evaluare proiectat, administrat i corectat de c tre profesor.  

Probele orale reprezint  metoda de evaluare cel mai des utilizat  la clas . Datorit  fidelit ii i 
validit ii lor sc zute, aceste probe nu sunt recomandabile în situa ii de examen, ele fiind caracteristice în 
principal disciplinelor care presupun demonstrarea capacit i i abilit i dificil de surprins prin intermediul 
probelor scrise. 

Probele scrise (teze, probe de control, alte lucr ri scrise) sunt practicate, i chiar uneori preferate, 
datorit  avantajelor sale imposibil de ignorat, în condi iile în care se dore te eficientizarea procesului de 
instruire i cre terea gradului de obiectivitate în apreciere.  

Probele practice sunt utilizate în vederea evalu rii capacit ii elevilor de a aplica anumite cuno tin e 
teoretice, precum i a nivelului de a st pânire a priceperilor i deprinderilor de ordin practic. Pentru 
realizarea cu succes a unei activit i practice, este normal ca înc  de la începutul anului colar, elevii s  fie 
aviza i asupra: tematicii lucr rilor practice, modului în care ele vor fi evaluate (baremele de notare) i 
condi iile care le sunt oferite pentru a realiza aceste activit i (aparatura, uneltele, s li de sport etc.). Un tip 
specific de prob  practic  îl constituie activit ile experimentale în contextul disciplinelor cu caracter 
practic-aplicativ. Prin intermediul acestor activit i experimentale, care reprezint  în primul rând situa ii de 
înv are, profesorul î i propune s  evalueze capacit i variate ale elevilor, care nu pot fi surprinse prin 
intermediul altor tipuri de probe. 
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

Acatrinei Daniela-Petronela 

Educa ia online reprezint  o modalitate nou  de a privi procesul de înv are, în care elementele de 
fond r mân acelea i, doar mijlocul de schimb i însu ire a cuno tin elor se modific . 

Metodele educa ionale online sunt din ce în ce mai utilizate în contextul actual i au avantajul c
faciliteaz  predarea i înv area. Avantajele reale ale înv rii online pot fi confort, flexibilitate i înv are 
oriunde i oricând. 

Oportunitatea educa iei online aduce noi considera ii în evaluare, iar profesorii care folosesc predarea 
online î i îmbun t esc continuu strategiile de predare i î i concep instrumentele de evaluare astfel încât 
s  ofere feedback imediat, pentru a-i ajuta pe elevi s  în eleag i s  aplice ceea ce au înv at.  

Evaluarea online este utilizat  pentru a verifica atingerea obiectivelor propuse în activitatea de 
înv are i aplicarea cuno tin ele dobândite. Cadrul didactic folose te numeroase instrumente tradi ionale 
de evaluare, iar metodele i tehnicile folosite sunt în conformitate cu strategiile de predare online i 
reprezint  o parte necesar  în procesul de înv are la distan .  

Instrumentele de evaluare online permit atât evaluarea formativ , care urm re te nivelul de în elegere 
al elevilor permi ându-i astfel, profesorului, s - i adapteze predarea în consecin , cât i evaluarea sumativ
care va m sura global, la sfâr it de unitate, de capitol sau de semestru, competen ele dobândite de copii pe 
parcursul unei perioade mai lungi de înv are. 

Datorit  trecerii la noi medii de înv are, în special cele online i la distan , profesorii sunt obliga i 
s  g seasc i s  foloseasc  cele mai eficiente metode de evaluare, pentru a realiza i a oferi educa ie în era 
digital

Pentru evaluarea procesului instructiv-educativ profesorii pot utiliza platformele i aplica iile 
disponibile online care ofer  posibilit i variate de folosire a metodelor i a instrumentelor de evaluare: 
evaluarea oral  pe parcursul orei, fi e de lucru, teste de evaluare, eseuri, referate,proiecte, portofolii. 

O metod  eficient  pentru ca elevii s  se implice în rezolvarea problemelor o reprezint  discu iile 
online asincrone care vor ar ta nivelul de în elegere, de c tre ace tia, a con inutului cursului i în care î i 
vor dezvolta capacitatea de gândire critic . 

Testele scurte, s pt mânale, pot ar ta dac  elevii sunt la curent cu lec iile s pt mânale i dac  au 
nevoie de remediere.  

Sarcinile regulate de scriere, cum ar fi exprimarea unui punct de vedere sau o reflec ie pe o anumit
tem , pot ajuta la evaluarea elevilor în în elegerea con inutului cursului. 

Activit ile de grup online ajut  la diminuarea izol rii pe care unii elevi participan i la cursurile online 
o resimt, ajutându-i s  se men in  angaja i i motiva i sus inându-se unul pe cel lalt, de aceea multe dintre 
activit ile individuale pot fi schimbate în astfel de activit i. O sarcin , cum ar fi un proiect, poate fi mai 
eficient  online, deoarece fiecare etap  poate fi prezentat  treptat profesorului, iar elevul poate primi 
feedback continuu. 

Evaluarea pentru disciplinele care au activit i de înv are practice/aplicative se poate realiza prin 
experimente simple, pe care le realizeaz , în prealabil, profesorul i le prezint  pe platform i în care se 
pot folosi obiecte la îndemân  prin cas . 
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În evaluare se mai pot utiliza i metode alternative interactive, cum ar fi, activit ile de tip dezbatere, 
joc didactic, joc de rol, concurs, studiu de caz, etc. 

Ca formatori i îndrum tori ai viitorilor adul i, prin oricare dintre metodele de evaluare aplicate, 
p str m dorin a de a preg ti elevii pentru situa ii reale, punând în eviden  cali ile i abilit ile acestora, 
oferindu-le suport, încredere i motiva ie. 

RESURSE BIBLIOGRAFICE: 

Vi an F. V., 2021, Strategii de evaluare în mediul online, Ed. Eduland, Bucure ti 
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EVALUAREA DIDACTIC  - ÎNTRE TRADI IONAL I MODERN 

Prof. itinerant ACHIL RI EI MARIA 
coala Profesional  Special  ,,Sf. Stelian” Boto ani 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorit  numeroaselor cercet ri, studii, lucr ri 
elaborate pe aceast  tem . Evaluarea colar  este perceput  ast zi ca fiind organic integrat  în procesul de 
înv mânt, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. 

Evaluarea este o problem  de o mare înc rc tur  moral  întrucât realizeaz  clasific ri i selec ii, prin 
intermediul ei se dau verdicte, se hot r te soarta unor oameni. Este procesul menit s  m soare i s
aprecieze valoarea rezultatelor sistemului de educa ie i înv mânt.      Ac iunea de evaluare pedagogic
include trei opera ii ierarhice:  m surarea: consemnarea unor caracteristici observabile exprimate în 
termeni cantitativi sau/ i prin descrieri concentrate asupra unor zone restrânse de manifestare;  aprecierea: 
interpretarea faptelor consemnate în func ie de anumite criterii calitative;  decizia: op iuni pentru anumite 
modalit i de ac iune , are i valoare de prognoz . În evaluarea educa ional  actual , aflat  mereu în c utare 
de noi modalit i specifice ameliorative, scalele numerice de notare intrate în tradi ie nu mai sunt de mult
vreme singura tehnic  studiat  de docimologia contemporan . Astfel s-au impus aten iei teoreticienilor, dar 
i practicienilor educa iei i alte criterii tehnice evaluative. Tendin a actual  în evaluarea contemporan  este 

aceea încuraj rii studiului i aplic rii tehnicilor de apreciere criterial , de progres, de proces (formativ ) 
sau pe obiective mai largi i flexibile. Docimologia modern i-a conceput, apropiat i introdus, deja în uzul 
curent o serie de categorii conceptuale opera ionale specifice, dintre care: elemente de competen , 
standarde de performan , indicatori de performan , capacit i i subcapacit i, 
discriptori de performan , probe (sarcini) , subiecte, bareme de corectare, certificarea evaluativ , raporturi 
de evaluare, calificative evaluative etc.  

Pricipalele calit i ale acestui sistem de evaluare sunt flexibilitatea i adaptabilitatea sa: 
odat  introduse modelele motrice pentru punerea în ecua ia evaluativ  a principalelor obiective de 

referin  de la nivelul curricular, precum i a principalelor capacit i, sistemul este capabil de autoreglare. 
Evaluarea tradi ional  centrat  pe acumularea de cunostin e, în care notarea este un scop în sine, un 

mijloc de clasificare, constituindu-se un moment separat de activitatea de predare-înv are cap t  noi 
conota ii.  

Evaluarea actual  se realizeaz  în vederea adopt rii unor decizii i m suri ameliorative, pune accent 
pe problemele de valoare, pe emiterea judec ii de valoare, ce acoper  atât domeniile cognitive cât i pe 
cele afective i psihomotorii ale înv rii scolare..Elevul este evaluat pentru ceea ce tie , nu este sanc ionat 
pentru ceea ce nu tie.  

Înv mântul modern solicit  conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de referin
care s  aib  la baz  formarea competen elor elevului. Centrarea pe competen e este o preocupare major  a 
ultimilor ani.. Noul sistem de evaluare prin calificative bazate pe descriptori de performan  a însemnat 
schimbarea orient rii evalu rii dinspre cantitativ spre calitativ; elevul devine subiect i obiect al evalu rii; 
nu mai intereseaz  ierarhizarea elevilor, încadrarea lor într-o norma statistic , raportarea la anumite 
abloane, se realizeaz  o evaluare obiectiv , transparen  în notare.  

Expresia terminal  a opera iei de apreciere, de emitere a unei judec i de valoare, în raport cu 
performan a (competen a elevului evaluat) este exprimat  prin unul din calificativele “FB”,”B”,”S”,”I“. 

La ora actual  se tinde spre o evaluare complex , realizat  prin intermediul unor metodologii 
complexe, i a unui instrumentar diversificat. Astfel s-a extins gama metodelor de evaluare folosite de 
cadrele didactice la clas , vorbindu-se insistent despre complementaritatea metodelor tradi ionale (evalu ri 
orale, scrise, probe practice etc.) cu altele noi, moderne (portofoliul, proiectul, investiga ia, autoevaluarea 
etc.) ce reprezint  de fapt alternative în contextul educa ional actual, când se cere cu insisten a deplasarea 
accentului de la evaluarea produselor  înv rii la evaluarea proceselor cognitive ale elevului în timpul 
activit ii de înv are. Al turi de metodele de evaluare tradi ionale, metodele alternative de evaluare vizeaz
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pe lâng  obiectivele de înv are i pe cele atitudinale i comportamentale, metodele alternative se utilizeaz
la ciclul primar adaptate la particularit ile de vârst  ale elevilor, la specificul fiec rei discipline i la 
condi iile în care se desf oar  activitatea didactic . Tehnicile de evaluare utilizate la ora actual  sunt 
distribuite pe un continuum, limitat, pe de o parte de tehnicile de testare pentru care exist  un model complet 
al r spunsului corect, iar pe de alt  parte, de tehnicile de testare pentru care nu exist  un model complet al 
r spunsului corect. Instrumentele de evaluare sunt compuse din itemi (de diferite tipuri) care sunt într-o 
leg tur  indisolubil  cu tehnicile i instrumentele de evaluare. Într-o lume aflat  în permanent
transformare, modernizarea înv mântului prin utilizarea metodelor noi de înv are-evaluare a unor 
strategii moderne, care permit reasambl ri, reajust ri i adapt ri la disciplinele de înv mânt, depinde în 
ultim  instan  de cunoa terea, de în elegerea i de abilitatea de a le folosi.  

Bibliografie:
-  Cuco  Constantin – Pedagogie colar , ed. Polirom, Ia i, 2002 
- M.E.N. Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare, Ghid de evaluare pentru înv mântul primar, 
Bucure ti, 1999 
-  Didactica Nova – Revista de informare i cultur  didactic , Craiova, 2005 
- Înv mântul primar – nr. 4, 2003, ed. Miniped, Bucure ti 
- Ghidul programului de informare/formare a institutorilor/înv torilor, Bucure ti, 2003 
- www.didactic.ro 
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METODI SI TEHNICI DE EVALUARE  
IN INVATAMANTULPRESCOLAR ONLINE 

Achim Laura Raluca                                                                    
Gradinita cu Program Prelungit nr. 7, Satu Mare 

“Evaluarea reprezint  un proces continuu formal sau informal de apreciere a calit tii, a 
importan ei sau a utilit ii activit ii de predare-înv are, proces desf surat din nevoia 
cotidian  de secole, de comparare sau ameliorare a acestuia”. 

Evaluarea online este o metod  a evalu rii care poate r spunde eficient situa iilor identificate, mai ales c
poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu i cumulativ . 

Evaluarea online este sus inut  de acelea i principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate i 
echidistan i utilizeaz  multe din strategiile folosite în predarea i evaluarea tradi ionale fa  în fa . 
Diferen a const  în contextul evalu rii, în interac iunile dintre evaluator i cei care sunt evalua i i procesele 
de colectare i administrare.  

Evaluarea online poate fi utilizat : 
ca o surs  independent  de dovezi pentru evaluare; 
ca o contribu ie la întregul proces de evaluare; 
în vederea colect rii, transmiterii i administr rii materialelor de evaluare i resurselor. 

Evaluarea online poate furniza: 
mai mare flexibilitate asupra locului, momentului i modului în care este efectuat  evaluarea; 
o mai larg  gam  de op iuni elevilor pentru a- i demonstra cuno tin ele i abilit ile. 

În gr dini e nu este permis  testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul 
curriculum este promovat  ideea încuraj rii i dezvolt rii imaginii pozitive de sine, a încrederii în for ele 
proprii ale copiilor i progresul individual în ritm propriu. 

Pentru pre colar, func iile specifice ale evalu rii sunt: 

o îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 
evaluarea o determin , s  le integreze în sisteme 

o s -i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative 
o îi sus ine interesul pentru cunoa tere 
o stimulându-i i dirijîndu-i înv area 
o contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare 
o contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia 

În aceasta perioad , când inem leg tura cu copiii i p rin ii online, educatorul nu are o sarcin  u oar . 
Deci reprezint  o form  de înv are la distan , facil , destinat  celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de înv mânt clasic, traditional, ”fa  în fa ”. 

Dar exist  multe instrumente, jocuri online i pentru copii pre colari. Prin platformele i aplica iile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare i evaluare, dar ceea 
ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t ii pedagogia folosit . Deci, pedagogia 
mai întâi; apoi tehnologia. 
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Cu to ii ne-am mutat activitatea în mediul online, am f cut cuno tint i am ”îmbl nzit” aplica ii care 
faciliteaz  înv area la distan . i continu m împreun , în mediul online, s  oferim aceea i educa ie de 
înalt  calitate i s  ne îndeplinim misiunea noastr  în contextul în care gr dini a/ coala ”fa  în fa ” este 
închis . 

 Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispozi ie o gam  larg  de posibilit i de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai preg tit  decât suntem noi dispu i s  explor m. 

 Oricât de performant  sau prietenoas  ar fi o aplica ie de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui 
pe deplin multiplele ac iuni ale feedbck-ului înv rii, ac iuni ini iate prin microdeciziile educatorului. 

 În aceste momente grele facem evaluare on-line pentru a avea un scop, pentru a nu ne izola de 
educa ie i de tot ceea ce înseamn  ea. 
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EVALUAREA LA GR DINI  ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Prof. Înv. Pre colar ACIU CRINA MARIA                                                 
Gr dini a cu P. P. Nr. 7 Satu Mare 

Via a noastr  de zi cu zi se afl  sub semnul valoriz rii, este permanent supus  unor valori. Nici vârsta 
pre colar  nu scap  de presiunea acestui proces de valorizare, de raportare la anumite repere, aflându-se în 
permanen  într-un proces de restructurare continu .  

În gr dini , evaluarea, ca i component  important  a procesului de înv mânt, cap t  o valoare 
deosebit   permi ând luarea în cuno tin  de cauz , a unor decizii de reglare, ameliorare i perfec ionare a 
activit ii pre colarului. Ausubel, psihologul american, considera procesul de evaluare ca 
fiind:" punctul final într -o succesiune de evenimente: stabilirea scopurilor, prin prisma comportamentelor 
dezirabile, proiectarea i executarea programului, m surar ea rezultatelor, aprecierea lor".  

În planificarea i conceperea activit ii de evaluare din gr dini  cadrul didactic trebuie s  aib  în 
vedere o serie de exigen e: 

•activitatea de evaluare trebuie s  cuprind  verificarea i aprecierea rezultatelor, evaluarea procesului, 
a strategiilor alocate, adic  nu numai evaluarea elevilor, ci i a con inutului, a metodelor, a obiectivelor, a 
situa iei de înv are;

• luarea în calcul i a altor indicatori, precum conduita, personalitatea elevilor, atitudinile; 
• transformarea copilului într -un permanent partener al educatorului prin autoevaluare,interevaluare 

i evaluare controlat ; 
  • raportarea rezultatelor la evolu ia societ ii. 
Educatorul, ca ini iator în aceast  secven  educativ , preia unele obiective din program , adaptându-

le particularit ilor copiilor i situa iilor de înv are. Pentru a ob ine rezulatele a teptate, educatoarea va 
încerca s  descopere acele modalit i prin care se va manifesta comportamentul scontat, condi iile în care 
se a teapt  ca acesta s  apar i nivelul de performan  al achizi iilor (minime, medii, maxime). În faza 
urm toare, dup  procesul de înv are, educatoarea va apela la metode i instrumente de culegere de date, 
care conduc la rezultate cantitative. Acestea vor fi prelucrate calitativ, prin raportare la obiective. Metodele 
cel mai des utilizate pentru culegerea datelor sunt: observa ia, conversa ia, studiul produselor activit ii, 
analiza procesului de integrare social , testul,ancheta. Dintre acestea, un loc aparte îl ocup  observa ia i 
conversa ia. Activitate din gr dini  are preponderent un caracter formativ-educativ, ce nu se pot concretiza 
pe termen scurt, ci într-o viziune de construc ie pas cu pas, colaborând i cu al i factori (familie, coal , 
media, societate), motiv pentru care evaluarea este fragmentar , incomplet , unele rezultate ap rând mai 
târziu, în mediul colar.  

În completarea metodelor tradi ionale de evaluare cadrul didactic face apel la mijloacele digitale, ce 
ofer  posibilitatea observarea gradului de interac iune, de comunicare i colaborare. Atât pre colarii, cât i 
p rin ii acestora consider  mediul online drept un mediu cu multiple beneficii, ce in în primul rând de 
sprijinul acestora i de faptul c  procesul de înv are are loc în mediul confortabil al celui mic. 

Printre cele mai utilizate platforme de lucru pentru evaluare în gr dini  se num r  Zoom, 
GoogleMeet, Webex, Twinspace Clasroom. Deseori pre colarilor i p rin ilor acestora le pot fi trimise link-
uri, des folosite sunt i white board-urile, unde se poate desena, colora, face opera ii matematice sau ad 
not ri pe ecran.  

Jocurile on-line sunt aplica iile ce p streaz  elementul ludic, sunt apreciate de copii i u or de utilizat. 
Jingsawplanet- este o aplica ie care permite înc rcarea unui fi ier de tip text sau fotografie i decuparea sub 
forme de piese în func ie de complexitatea dorit , în func ie de specificul vârstei. Quizizz  este un instrument 
on-line pentru feed-back, cu ajutorul c ruia se pot realiza evalu ri formative într-un mod distractiv pentru 
pre colari.  

Permite inserarea de r spunsuri multiple, imagini, audio text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot 
utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i pentru cea de acas . Folosit  cu regularitate este i aplica ia 
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worldwall, ce poate crea jocuri interactive pentru sus inerea înv rii, de forma cuvântul lips , anagrame, 
puzzle, rebus, adev rat sau fals, sorteaz , spânzur toare, deschide cutia etc). 

Prin procesul de evaluare, educatorul urm re te atingerea scopului final al educa iei, acela de a preg ti 
copilul pentru o integrare f r  disfunc ii în coal i în societate.Urmând pa ii unei evalu ri eficiente,  fie 
tradi ionale sau moderne  i respectând cerin ele acesteia,educatorul modernizeaz  procesul de înv mânt 
i spore te rolul educa iei în formarea personalit ii pre colarului. 
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EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE I TRADI IONAL LA GR DINI

Profesor înv mânt pre colar: Acs Melinda                                                
coala Profesional  ”George Co buc” Medie u Aurit, Structura Iojib 

Evaluarea copiilor solicit  timp îndelungat, r bdare, consemnarea r spunsurilor sau a observa iilor 
educatoarei. Sistemul metodologic al evalu rii rezultatelor i progreselor copiilor cuprinde mai multe 
metode i procedee de examinare. 

Evaluarea are rolul de a m sura i aprecia, în func ie de obiective, eficien a procesului de predare-
înv are, raportat  la îndeplinirea func iilor ei, la cerin ele economice i culturale ale societ ii 
contemporane. 

Din perspectiva momentului efectu rii i a modului de interpretare  a datelor cu relevanta în 
desf urarea  procesului didactic, se contureaza utilizarea în înv mântul preprimar a urmatoarelor de 
evaluare : 

evaluare ini ial
evaluare cumulativ - sumativ
evaluare formativ - continu

Evaluarea ini ial  – se realizeaz  la începutul anului colar, în momentul ini ierii unui program de 
instruire, i are rol de a stabili nivelul de cuno tinte, priceperi i deprinderi, de a cunoa te capacit ile de 
înv are ale copiilor.Cconcluziile desprinse în urma evalu rii ini iale  ajut  la realizarea predic iei – 
stabilirea coordonatelor esen iale ale activit ii viitoare, a obiectivelor, alegerea strategiilor adecvate pentru 
ob inera performantei copiilor, ritmul de parcurgere a con inuturilor, deci premisa pentru eficienta 
procesului de înv mânt pre colar viitor, care se va oglindi în planificarea semestrial . 

Datele ob inute la acest tip de evaluare ajut  la conturarea activit ii didactice  în trei planuri : 
ostabilirea modului adecvat de predare a noului con inut ; 
oorganizarea unui program coerent de recuperare pentru intreag  grup  de copii ; 
oaplicarea unor masuri recuperatori pentru unii copii din grup , fie de sprijin i recuperare, fie 

activitate suplimentar  pentru copiii supradota i. 
Evaluarea formativ - continua este una din formele cele mai des utilizate în gr dini i se manifest

în toate activit ile derulate, de la observarea continuu a comportamentului copiilor, a reac iilor pe care le 
au la diverse solicit ri, a semnal rii progreselor pe care le fac prin rezolvarea  unor sarcini cu un grad ridicat 
de dificultate, pân  la recompensarea succeselor pe care copiii le ob in. Utilizarea acestei forme de evaluare 
ajut  atât educatoarea , dar în special copilul la reglarea activit ii.  

Evaluarea sumativ , cumulativ  se realizeaz  de regula la sfâr itul unui semestru, al unui an colar, 
urm re te s  realizeze un sondaj  despre cuno tin ele i achizi iile copiilor în urma particip rii la un anumit 
program educa ional.  

Deoarece activitatea din gr dini  are preponderent un caracter formativ, educativ, cu finalit i ce nu 
se pot concretiza imediat, ci într-o viziune de construc ie pas cu pas, în colaborare cu al i factori, evaluarea 
este fragmentar , incomplet , unele rezultate apar mai târziu, în coal  sau la finele ei.  

Metoda observa iei const  în surprinderea i consemnarea elementelor definitorii pentru dezvoltarea 
copilului. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui protocol de observa ie, precizarea instrumentelor, 
consemnarea datelor în protocol, interpretarea acestora din punct de vedere psihopedagogic. Aceste date 
pot oferi un tablou complex al evolu iei i dezvolt rii copilului. 

Evaluare oral  se realizeaz  prin metoda conversa iei care se folose te mai frecvent i într-o form
mai complex  începând cu grupa mijlocie. 

Evaluarea scris   se realizeaz  în principal prin utilizarea fi elor, care pot ajuta la îmbinarea muncii 
frontale cu munca individual i constituie elemente specifice în evaluarea formativ . 
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Evaluarea prin probe practice se realizeaz  prin metoda jocului i a exerci iului. Operarea în plan 
obiectual este specific  înv rii la vârsta pre colar i se materializeaz  prin exerci ii-joc ce solicit  o 
rezolvare ac ional-practic . 

Metodele tradi ionale pentru evaluarea activit ii pre colarilor vot fi completate de metodele 
complementare de metode alternative (portofoliul, proiectul, investiga ia, studiul de caz), astfel încât 
educatoarea va concepe adev rate strategii evaluative care s  reflecte nivelul de dezvoltare atins de 
pre colar, strategii ce vor fi utilizate într-un climat deschis, felxibil, degajat, permisiv, care s  le inspire 
copiilor dorin a de a participa la astfel de activit i f r  teama de e ec. 

Aceast  perioad  dificil  a pus la încercare modalit ile cadrului didactic de adaptare la situa ia 
curent . O mare schimbare a fost trecerea de la înv mântul tradi ional, la cel în mediul online. 

Cele mai eficiente platforme pe care le folosesc deja profesorii – Zoom i Google Meet, Google 
Classroom (cu sugestii de alternative unde procesul de a crea o întâlnire online e similar i accesul e 
gratuit). 

Profesorul are nevoie de resurse i aplica ii de înv are pe care le poate crea sau resurse deja 
existente sub form  de prezent ri, lec ii, fi e, imagini i clipuri pe care le putem folosi atât în timpul 
lec iilor live, cât i ca teme de lucru pentru acas . Aici lista e mai lung i include aplica ii precum 
ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkle sau Digitaliada, precum i surse de inspira ie 
pentru filme, teme i studiu individual, etc. 

Evaluarea realizat  în pre colaritate devine o modalitate de sporire a rolului educa iei organizate în 
formarea personalit ii, educatoarea îndeplinindu- i misiunea nobil  de a preg ti copilul pentru integrarea 
cu succes în activitatea colar . 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Prof. ing. Adriana - Anamaria Bindea,                                                     
coala Gimnazial  "Dacia" - Oradea 

„Profesorul este un actor, înv area este un spectacol ... Cred c  nu exist  decât o singur  înv are 
autentic , aceea care se face în stare de bucurie. Atâta vreme cât aceste dou  acte (actul imperativ al 
profesorului i momentul de bucurie al elevului), nu fac jonc iunea, totul este sortit e ecului”. (Solomon 
Marcus) 

Cred c  cea mai valoroas  abilitate pentru ca un copil s  reu easc  în via  este aceea de a fi sociabil. 
De a fi capabil s  comunice cu al i oameni, s  interac ioneze, s  lucreze în echip , s  poat  comunica liber, 
neîngr dit. 

„Cu cât tii mai mult, cu atât mai bine” – sta e crezul universal al p rin ilor i al profesorilor. 
Adolescen ii sunt for a i i acas i la coal  s  asimileze cât mai mult  informa ie pur teoretic , f r  s  le 
fie stimulate gândirea sau creativitatea în vreun fel. 

Ce se-ntâmpl  de fapt? Creierul memoreaz i este folosit robotic, iar creativitatea nu poate fi 
exploatat . Într-o lume în care este foarte probabil c  vor avea competitori robo i, creativitatea este cu atât 
mai important i trebuie încurajat  înc  de la gr dini .  

De exemplu, înv area i evaluarea pe proiect, cu utilizarea media, ofer  elevilor posibilitatea de a fi 
creativi, originali, interesa i de domeniul studiat. 

Experien a colii online ne ajut  s  în elegem faptul c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu 
mult  aten ie i în mod adecvat.  

Prin intermediul platformelor si aplica ilor utilizate în activitatea online elevii pot fi evalua i sincron 
i asincron. Instrumentele de lucru asincrone avantajeaz  elevii introverti i sau nesiguri pe competen ele 

lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întreb ri sau redacta diverse versiuni ale temei. 
Autoevaluarea, înv area prin descoperire, evaluarea de c tre colegi, reflec ia, articularea sunt câteva 

dintre metodele prin care elevii sunt încuraja i s  î i dirijeze înv area i propria evaluare. 
În contextele online, implicarea este absolut esen ial i toate aceste instrumente trebuie s  creeze o 

interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 
Profesorii i-au dovedit m iestria i originalitatea în modalit ile diverse de evaluare. Astfel, pe 

diferite platforme educa ionale profesorii au creat teme interesante, bazate pe teste clasice de evaluare, fi e 
de lucru, vizion ri ale unor documentare/materiale didactice i dezbaterea lor, realizarea unor jocuri de rol 
online, implicând foarte mul i elevi, vizitarea unor muzee i biblioteci virtuale i apoi realizarea feedback-
ului la nivelul clasei, sus inerea unor eseuri personalizate, teme colaborative etc. Evaluarea online a devenit 
o provocare pentru elevi i profesori, adesea surprinzând prin originalitate. 

Cea mai frecvent  punere în practic  a evalu rii online este reprezentat  de testele de tip chestionar. 
Acestea pot presupune r spunsuri de tip „da”/”nu” („adev rat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de r spuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întreb ri cu r spuns 
deschis. 

Pentru probele orale putem folosi comunicarea video-audio, sau pur i simplu camerele web în 
grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul s  poat  expune r spunsul la o întrebare sau o lec ie înv at
si care au o variant  gratuit  ce permite prezen a simultan  a pân  la 100 de participan i. 

Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzic . Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 

E adev rat, s-au schimbat timpurile, metodele, programa. S-au schimbat multe, dar un lucru r mâne 
la fel, peste ani: copiii înva  doar de la dasc lii care pun mai mult decât tiin  în lec iile lor, ceva ce nicio 
facultate sau curs nu-i poate înv a: pun i un dram de suflet! 
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Copiii no tri au nevoie de dasc li care s  le stârneasc  pasiuni, nu temeri!   
De oameni care s  le sufle în aripi, s -i înve e s  gândeasc , nu s -i doboare cu teme i proiecte! 

Elevul trebuie încurajat s  caute mereu solu ii pentru situa iile pe care le experimenteaz : cum ar 
putea s  fie de folos teoria înv at  de el, pentru g sirea unor solu ii practice?  

În timpul evalu rii elevul trebuie provocat s - i spun  propria p rere i s  reflecteze, decât s  preia 
sau s  memoreze interpret rile altora, s  caute s  g seasc  metode i solu ii diverse, la o problem , mai 
degrab  decât s   caute un singur r spuns „corect”, doar pentru a bifa sarcina. 

Creierul nostru este predispus c tre creativitate, mai ales în perioada adolescen ei. Tocmai de aceea 
prin evaluare trebuie stimulat i încurajat  creativitatea i inova ia precum i focusarea pe g sirea de solu ii 
inovatoare. 

S  descoperim ce e mai bun în copiii no tri, nu ce e mai r u! 
Copilul ar trebui s  în eleag  adev rata valoare a înv rii, adev rata valoare a cuno tin elor i s

doreasc  s  înve e pentru el. 

i de aceea, perioada pe care o travers m este o mare oportunitate de a rea eza în mintea copilului de 
ce este, de fapt, important s  înve e. S  în eleag  c  de fapt înva  pentru el, nu pentru profesor, nici pentru 
p rin i i deci temele sunt responsabilitatea lui, nu a altcuiva. 

Înseamn  c  prin efort sus inut, pornind de la lucrurile care îl pasioneaz , el poate deveni foarte bun 
la ceea ce face, poate face performan . 

Încrederea în profesori se construie te treptat i niciodat  din critici i anxietate. Copiii no tri au 
nevoie de dasc li care s -i asculte, nu s -i pun  la col ! 

Pasiunile lor izvor sc datorit  profesorilor entuzia ti, niciodat  din partea celor duri sau plafona i. 
Performan ele colare apar din pasiune, niciodat  din fric ,  

Poate c  peste ani vom uita multe din cele ce vom fi înv at la coal , dar niciodat  nu vom uita un 
dasc l pe care l-am iubit! 
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EVALUAREA GRADULUI DE ACHIZI IE A COMPETEN ELOR 
ANTERIOARE PRIN EVALUARE INI IAL  LA BIOLOGIE 

PROF. ADRIANA MIRCEA                                                             
COALA GIMNAZIAL ’’VLAICU VOD ’’ BR ILA 

Evaluarea ini ial  va viza achizi iile elevilor la disciplina Biologie în anii colari anteriori, din 
perspectiva programei ce urmeaz  a fi parcurs  în anul colar 2021–2022. Evaluarea ini ial  va permite 
profesorului s  identifice activit ile de recuperare, necesar a fi realizate, în vederea structur rii 
competen elor specifice, în anul colar 2021–2022. De asemenea, evaluarea ini ial  va sta la baza realiz rii 
planific rilor calendaristice i a proiect rii unui demers didactic eficient, centrat pe elev. 

O evaluare ini ial  eficient  ajut  profesorul i elevii s  aprecieze gradul în care au fost atinse 
competen ele vizate de programa la disciplina Biologie din ciclul gimnazial. 

EXEMPLU:  
TEST DE EVALUARE INI IAL   
BIOLOGIE  
CLASA a VIII-a 

I. Imaginea al turat  reprezint  o plant  cu flori. Noteaz  în casete organele indicate de s ge i. 20 p. 

II. Recunoa te i urm toarele animale i indica i mediul de via  al acestora. 12 p. 

Denumire animal_______________ ___________________ __________________  
Mediul de via _______________ ___________________ __________________  

III. Completa i spa iile libere: 12 puncte  
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1. Celula este alc tuit  din: membran , citoplasma i _________________.  
2. Respira ia presupune schimbul de ____________________ i dioxid de carbon între organism i 

mediul de via .  
3. Grupa de sânge este o caracteristic  mo tenit  de la __________________.  
4. Rinichiul este organ al sistemului ____________________.  

IV. Încercuie te litera corespunz toare r spunsului corect. Este corect  o singur  variant  de r spuns. 
6 puncte 

1. Plante specifice p durilor de foiase sunt:  
a. bradul i molidul  
b. stejarul i fagul  
c. nucul i caisul  
d. grâul i porumbul  
2. Este o m sur  de protec ie a mediului înconjur tor  
a. poluarea solului cu de euri menajere  
b. construirea de fabrici i uzine în centrul ora elor  
c. reducerea utiliz rii îngr mintelor chimice  
d. vânatul i pescuitul  

V. Citi i textul urm tor:  30 puncte 

„ Rezultatul activit ilor de ecologizare desf urate în localitatea noastr , în cursul zilei de samb t , 
a constat în colectarea selectiv  a unor cantit i de de euri a c ror greutate a fost mai mic  decat cea 
colectat  anul trecut. Cea mai mare parte a de eurilor a constat din ambalaje alimentare pe care erau 
inscrip ionate valoarea energetic , cantit ile de gr simi, acizi satura i, glucide, proteine i sare, precum i 
ambalaje de detergen i, s punuri, produse cosmetice i aparate electrocasnice. Aruncarea la întamplare a 
acestor de euri are efecte negative asupra vegetatiei aflate în Parcul Or senesc din apropiere, a pH-ului 
solului i a calit ii aerului respirat.” 

Alc tuie te pe baza textului, un minieseu cu titlul „ Calitatea aerului condi ioneaz  calitatea vie ii!” 
de maxim ase fraze respectand urm toarele repere: 

- sursele de poluare a aerului; 5 puncte 
- efectele polu rii aerului asupra st rii de s n tate a organismelor; 5 puncte 
- modalit i de reducere a concentra iilor de poluan i din aer; 5 puncte
Pentru cooeren a textului i p strarea lungimii precizate se ofer  15 puncte. 

  

VI. Enumera i dou  reguli de igien  cunoscute: 10 puncte  
1. ...........................................................................................................................................  

2. ...........................................................................................................................................  

Not : Se acord  10 puncte din oficiu. 

RECOMAND RI PENTRU CONSTRUIREA NOILOR ACHIZI II 

În func ie de nivelul achizi iilor elevilor identificat în urma evalu rii ini iale, profesorul construie te 
procesul instructiv- educativ astfel încât elevul, s  î i dezvolte capacitatea de sintez , s  recunoasc i s
aplice în practic  no iuni specifice disciplinei Biologie. Recomandat este ca toate no iunile reactualizate 
sau dobândite de elevi pe parcursul anului colar s  fie adaptate nivelului de în elegere, capacit ii de 
comunicare, s  aduc  cunoa tere i s  stimuleze gândirea practic . 

Integrarea tehnologiei în procesul de evaluare are nevoie de mai multe condi ii pentru a putea fi 
realizat , cea mai important  fiind buna preg tire a profesorului în aceast  privin . Recomandarea 
principal  se refer  la cunoa terea de platforme i instrumente digitale: platforme de înv are online 
(Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams, Edmodo, Learningapps), mijloace de comunicare cu elevul 
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(Whatsapp, Facebook/Messenger, email), aplica ii online cu scop de înv are (Kahoot, Padlet, Livresq), 
aplica ii pentru comunicarea colaborativ  online (Meet, Skype, Zoom). De asemenea, se vor folosi resurse 
educa ionale deschise, valide/validate din punct de vedere educa ional. 

Fiecare profesor va alege metoda de evaluare în func ie de competen ele specifice care trebuie 
evaluate i va construi un instrument de evaluare adaptat acestora. 

BIBLIOGRAFIE:  

1. *** Programele colare (în vigoare) de biologie pentru gimnaziu;  
2. *** Ghid de evaluare pentru disciplina biologie, Editura ERC PRESS, Bucure ti, 2011;  
3. *** Înv area tiin elor. Ghid metodologic pentru un demers didactic eficient. Editura Didactic i 

Pedagogic  R.A., Bucure ti, 2013.  

ACTIVITATE APLICATIV : 

Modelarea – instrument de evaluare online vs. onsite( fa  în fa )- la clasa a VI-a 

PROF. COORDONATOR: Adriana Mircea 

CL. GIMNAZIALA ‘’VLAICU VODA’’ BRAILA 

TEMA: CELULA-UNITATEA DE BAZ  A TUTUROR ORGANISMELOR 

SARCINA DE LUCRU: 

Elevii au de modelat (realizarea unor machete)  Celula vegetal i Celula animal  la alegere, utilizand 
plastilina, carton, coli A 3, coli bloc desen A 3, culori, carioci pt realizarea unor desene sau imagini 3D ale 
celulei eviden iind  structura acesteia si precizand rolului organitelor celulare. 

CRITERII DE EVALUARE: 

- originalitate; 

- creativitate; 

- respectarea corectitudinii tiin ifice; 

- incadrarea in tematica; 

- mod de prezentare. 
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Metode i tehnici de evaluare 

Prof. înv. primar Agache Marta-Cecilia 

„O evaluare corect  a înv mântului nu va putea fi posibil  niciodat  cu ajutorul unui instrument 
unic i universal. Trebuie s  ne orient m ferm spre o abordare multidimensional  „(Gilbert De Landsheere) 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt,statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorit  numeroaselor cercet ri, studii, lucr ri 
elaborate pe aceast  tem .Este perceput   ca fiind parte integrat  în procesul de înv mânt, având rolul de 
reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. 

Procesul de evaluare necesit  demersuri i atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exact i conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse , asigurarea 
validit ii, a relevan ei, a fidelit ii demersului evaluativ. 

I. Metode i instrumente de evaluare 
Metoda de evaluare este o cale prin intermediul c reia cadrul didactic „ofer  elevilor posibilitatea de 

a demonstra nivelul de st pânire a cuno tin elor, de formare a diferitelor capacit i testate prin utilizarea 
unei diversit i de instrumente adecvate scopului urm rit." 

Tehnica de evaluare reprezint  un element constitutiv al metodei, prin intermediul c ruia elevul ia la 
cuno tin  sarcina de evaluare. El este cel „care pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât i demersul 
ini iat pentru a atinge scopul propus" 

  
II. Metode i instrumente tradi ionale 
1. Probele orale: 
Evaluarea oral  se realizeaz  mai ales prin întreb ri - r spunsuri i prin îndeplinirea unor sarcini de lucru, oral 

sau în scris, sub directa supraveghere a profesorului. Este folosit  cu prec dere ca verificare curent i par ial , pe 
parcursul programului de instruire, ca i în cadrul examenelor. Examinarea oral  const , în toate cazurile, în probe 
la care r spunsurile sunt date oral. . 

2. Probele scrise: 
 Probele scrise sunt mijloace de evaluare utilizate la toate nivelurile de colaritate i la marea majoritate a 

disciplinelor de înv mânt. 
Probele scrise îndeplinesc func ii de diagnostic, de feed-back , corectiv i de autoevaluare . 
Rolul principal al acestor probe este de a face posibil , periodic, o evaluare obiectiv i operativ  pe 

baza unui cuantum de cuno tin e relevant i cu scopul de a regla i perfec iona procesul instructiv-educativ. 
Probele scrise au un dublu rol: de evaluare a randamentului elevilor la diversele discipline de studiu 

i de dezvoltare a capacit ii de exprimare în scris a elevilor. 

3. Probele practice 
Probele practice sunt utilizate în vederea evalu rii capacit ii de a aplica anumite cuno tin e teoretice, 

precum i a gradului de st pânire a priceperilor i deprinderilor de ordin practic. Acestea cuprind forme de 
realizare, experien e de laborator, lucr ri experimentale, lucr ri de atelier, desene. 

III. Metode i tehnici complementare 
Aceste metode permit profesorului sa obtina repere si informatii asupra derularii activitatii sale, prin 

folosirea unor instrumente adecvate cu care apreciaza achizitiile elevilor si progresul lor. In acest fel, 
metodele complementare au functia de reglare a desfasurarii activitatii. 

1. Proiectul este o metod  mai ampl . Acesta presupune formularea temei de c tre profesor i 
explicarea sarcinilor, precum i perioada de realizare. Urmeaz  o perioad  în care elevii se documenteaz , 
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colecteaz  date i aplic  tehnicile de lucru sugerate de profesor. Dup  finalizeaz  produsului, are loc o 
prezentare a proiectului. Aceast  metod  stimuleaz  creativitatea i elevii pot face dovada capacit ii de a 
investiga un subiect dat, de a formula o concluzie, folosind metode i instrumente diferite, precum i 
cuno tin e din diverse domenii.   

2. Portofoliul poate con ine temele pentru acas  ale elevilor, noti ele din clas , compuneri, fi e de 
lucru, r spunsuri la chestionare. Acestea trebuie s  fie f cute de c tre elev, de unul singur în afara colii 
sau sub îndrumarea profesorului sau a p rin ilor. Poate fi un instrument de evaluare, cât i un instrument de 
autoevaluare pentru a cuantifica progresul f cut i o dovad  a aceea ce a înv at. Avantajele acestei metode 
sunt stimularea creativit ii i a implic rii elevului în procesul de evaluare, dezvoltarea sim ului critic i a 
motiva iei. Pentru a diversifica notarea, portofoliul este o alt  medod  folosit  de mine.  

3. Observarea sistematic  a activit ii i comportamentului elevului fiind un produs al interac iunii 
profesor-elev ofer  posibilitatea celui dintâi de a cunoa te progresele înregistrate în învatare, interesele i 
aptitudinile elevilor, atitudinea fa  de activitatea colar . Fi a de activitate personal  a elevilor utilizat
mai ales ca metoda de înv are prin activitate proprie, ofer i posibilitatea de evaluare a preg tirii elevilor, 
mai ales capacitatea de înv are a acestora. Studiul de caz s-a dovedit a fi i o bun  metod  de evaluare, 
care se realizeaza prin analiza i dezbaterea cazului pe care profesorul îl are în vedere. O metoda folosit
de c tre profesor pentru evaluarea activit ii elevului este i fi a de caracterizare psihopedagogic  la sfâr it 
de ciclu colar. Investi ia const  în solicitarea elevului de a rezolva o problem  teoretic  sau de a realiza o 
activitate practic  pentru care elevul este pus în situa ia de a întreprinde o investiga ie.  

4. Investiga ia se folose te, de regul , ca metod  de înv are, pentru a-i deprinde pe elevi s  gândeasc
i s  ac ioneze independent, atât individual cât i în echip . 

La începutul semestrului, profesorul stabile te lista de teme pe care elevii urmeaz  s  le abordeze cu 
ajutorul investiga iei, perioada investiga iei, modul de lucru, de prezentare i de valorificare a rezultatelor. 

Investiga ia se poate realiza individual sau colectiv. 
Este de preferat ca rezultatele sã fie analizate cu clasa de elevi, pentru ca profesorul s  poat  formula 

observa ii, aprecieri i concluzii.Pe baza analizei activit ii elevilor i a rezultatelor ob inute de ei în cadrul 
investiga iei, profesorul poate acorda note, valorificând, în felul acesta, func ia evaluativ  a 

investiga iei. 
5. Chestionarul, folosit pe scar  larg  în anchetele de teren de c tre sociologi, precum i ca metod

de cercetare psihopedagogic , poate fi folosit i ca instrument de evaluare, mai ales atunci când profesorul 
dore te s  ob in  informa ii despre felul în care elevii percep disciplina predat  sau stilul lui de predare i 
de evaluare. 

Cu ajutorul chestionarului se pot ob ine informa ii despre op iunile elevilor i atitudinea lor fa  de 
disciplin  sau fa  de anumite probleme cuprinse în program i manual, ceea ce înseamn  c , pe aceast
cale, putem ob ine informa ii i despre nivelul lor de motiva ie la o anumit  disciplin . 

În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente i pot fi folosite în diferite scopuri i pentru obiective 
diferite de c tre profesor. Profesorul trebuie îns  s  diversifice evaluarea i s  o centreze pe obiectivele de 
la clas . Sunt de p rere c  abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesa i i 
rezultatele vor fi mai productive. 

Bibliografie: 

1. Stoica A.-”Reforma evalu rii în înv mânt”, editura Sigma, Bucure ti,2002 
2. Cerghit Ioan- “Metode de înv mânt”, editura Polirom,Ia i,2006 
3. Manolescu M.- “Evaluarea colar . Metode, tehnici, instrumente”, Bucure ti, Editura Meteor 

Press, 2006 
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Metode, tehnici i instrumente de evaluare 

Realizat de: Agachi Dana 

Evaluarea este procesul multidimensional de ob inere a informa iilor, cu ajutorul unor instrumente de 
evaluare, în scopul elabor rii unor judec i de valoare, raportate la ni te criterii propuse i care se finalizeaz
cu aprecieri ce permit luarea de decizii. 

Metoda de evaluare este o cale prin intermediul c reia cadrul didactic „ofer  elevilor posibilitatea de a 
demonstra nivelul de st pânire a cuno tin elor, de formare a diferitelor capacit i testate prin utilizarea unei 
diversit i de instrumente adecvate scopului urm rit." 

Instrumentul de evaluare reprezint  un element constitutiv al metodei, prin intermediul c ruia elevul 
ia la cuno tin  sarcina de evaluare. El este cel „care pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât i 
demersul ini iat pentru a atinge scopul propus";  

Alegerea celor mai adecvate metode i instrumente de evaluare reprezint  o decizie important  în 
vederea realiz rii unui demers evaluativ pertinent i util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
c : „O evaluare corect  a înv mântului nu va putea fi posibil  niciodat  cu ajutorul unui instrument unic 
i universal. Trebuie s  ne orient m ferm spre o abordare multidimensional  (...)". (Stanciu, M., 2003, 

p.284) 
Evaluarea ne permite s  ne pronun m “asupra st rii unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informa iilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite s  m sur m în 
raport cu o anumit  norm  la care ne raport m” (Etienne Brunswic). 

În sens larg, prin strategie se în elege ansamblul de ac iuni întreprinse într-o organiza ie (militar , 
economic , educa ional  etc.) pentru atingerea obiectivelor stabilite pe termen lung sau mediu. 

Strategia vizeaz  asigurarea i preg tirea resurselor umane i materiale, probleme de planificare i 
organizare a muncii, de cooperare în cadrul organiza iei sau cu alte organiza ii etc., potrivit func iilor 
managementului modern, toate acestea avînd îns  un caracter anticipativ, cu b taie lung , deci un pronun at 
spirit de previziune. A adar, a stabili o strategie de evaluare în înv mânt echivaleaz  cu a fixa când 
evaluezi, sub ce form , cu ce metode i mijloace, cum valorifici informa iile ob inute etc. Desigur, în final, 
în func ie de concluziile desprinse, elevul î i va modifica strategia de înv are, profesorul pe cea de predare 
iar directorul strategia managerial . Strategia de evaluare denot  modul de integrare a ac iunii de evaluare 
(realizabil  prin opera iile de m surare-apreciere-decizie) în structura de func ionare a activit ii didactice/ 
educative.  

Conceptul de strategie de evaluare reflect  tendin a de extindere a ac iunilor evaluative: de la 
verific rile tradi ionale la evaluarea proceselor i condi iilor de desf urare a activit ii didactice, a 
situa iilor de instruire/înv are. 

Evaluarea este realizat  întotdeauna cu un anumit scop. Diversitatea situa iilor educative, precum i 
spectrul larg de obiective presupun aplicarea unor variate strategii de evaluare, în unele cazuri apare 
necesitatea de a compara performan ele elevilor; în altele - de a determina nivelul achizi iilor elevului în 
raport cu un obiectiv fixat. Exist  situa ii în care se impune identificarea abilit ii elevilor de a executa 
ac iuni necesare pentru rezolvarea unei probleme specifice; în alte situa ii se urm re te ob inerea unor 
informa ii generale despre performan e în contextul dezvolt rii preconizate i al devierilor posibile. 

Metode i instrumente de evaluare în ciclul primar 

Clasificarea cea mai des utilizat  este aceea care distinge urm toarele metode i instrumente de 
evaluare: 

A. Metode i instrumente tradi ionale 
1. Probele orale: 
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Evaluarea oral  se realizeaz  mai ales prin întreb ri - r spunsuri i prin îndeplinirea unor sarcini de lucru, oral 
sau în scris (de obicei la tabl ), sub directa supraveghere a profesorului. Este folosit  cu prec dere ca verificare 
curent i par ial , pe parcursul programului de instruire, ca i în cadrul examenelor. Examinarea oral  const , în 
toate cazurile, în probe la care r spunsurile sunt date oral. Cerin a educatorului poate fi oral , scris  sau practic .  

Caracteristici ale evalu rii orale: 

- în func ie de num rul persoanelor c rora le sunt adresate întreb rile:  
frontal  (când interoga iile se adreseaz  întregului grup de elevi); 
individual  (când se vizeaz  un elev anume); 
pentru un grup (când sunt antrena i doar elevii dintr-un grup). 

- în func ie de modul de integrare în unit ile temporale ale procesului didactic: 
 evaluare oral  curent  (desf urat  în fiecare lec ie / or );  
evaluare periodic  (dup  un num r variabil de lec ii / ore); 
evaluare final  (la terminarea lec iilor/orelor destinate parcurgerii unui capitol) 

Moduri de realizare 
Examinarea oral  se realizeaz  în multiple forme, utilizându-se tehnici variate. Dintre instrumentele 

principale de evaluare oral  pot fi men ionate: 

a) conversa ia de verificare (prin întreb ri i r spunsuri) 
b) cu suport vizual 
c) redarea (repovestirea); 
d) descrierea i reconstituirea 
e) descrierea / explicarea / instructajul 
f)  completarea unor dialoguri incomplete astfel încât s  dobândeasc  sensul adecvat.  

2. Probele scrise: 

Ca i examin rile orale, probele scrise sunt mijloace de evaluare utilizate la toate nivelurile de colaritate i 
la marea majoritate a disciplinelor de înv mânt. 

Probele scrise îndeplinesc func ii de diagnostic, de feed-back (pentru elev i cadru didactic), corectiv
i de autoevaluare (în rela ia elevului cu sine).  

Rolul principal al acestor probe este de a face posibil , periodic, o evaluare obiectiv i operativ  pe 
baza unui cuantum de cuno tin e relevant i cu scopul de a regla i perfec iona procesul instructiv-educativ. 

Probele scrise au un dublu rol: de evaluare a randamentului elevilor la diversele discipline de studiu 
i de dezvoltare a capacit ii de exprimare în scris a elevilor. 

-extemporalul (lucrarea scris  neanun at ); 
-activitatea de munc  independent  în clas ; 
-lucrarea de control (anun at ); 
-testul; 

Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie s  conduc  la optimizarea întregului proces desf urat în 
coal . Ea trebuie s  fie formativ , situativ i s  dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 

mi care i de aceea evaluarea nu trebuie s  se rezume doar la un singur instrument, ci s  se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse.Cunoa terea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai con tien i 
i îi motiveaz  s  se implice în sarcin .Evaluarea eficient  este urmat  de dezvoltare. O posibilitate de a 

spori eficien a evalu rilor colare este de a muta accentul de pe m surarea produselor pe constatarea 
efectelor ac iunilor valorizatoare i pe stimularea capacit ii de autoevaluare. 

Bibliografie: 

Metode, tehnici i instrumente de evaluare- Livia Tiron 
Teoria i metodologia evalu rii-Constantin Cuco

28



Evaluarea în mediul online 

prof. Alb li  Ramona,                                                                   
Liceul Tehnologic Motru 

În contextul situa iei actuale, în care sistemul educa ional din Rom nia a trebuit s  se adapteze într-
un ritm foarte rapid în ceea ce prive te înv m ntul online, majoritatea profesorilor au f cut eforturi 
colosale de a putea preda online, dar mai ales s  evalueze online.  

Tehnologiile informatice au p truns din ce în ce mai mult în domeniul educa iei, în predarea tututor 
disciplinelor, iar dezvoltarea exponen ial  a Internetului a determinat diversificarea ofertei educa ionale, 
ap rând noi tipuri de cursuri, aplica ii i platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

Facilitarea accesului din fa a calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la 
manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, înv are, 
dar i evaluare s  fie adoptate în diverse institu ii educa ionale. 

Evaluarea  online a devenit necesar i obligatorie, îns   destul de dificil  de  realizat pentru adep ii 
evalu rii  tradi ionale.  

Experien a  colii online ne ajut  s  în elegem  faptul  c   tehnologiile  sunt  instrumente  de  aplicat 
cu mult   aten ie i în mod adecvat. Marea provocare pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de 
evaluare ca document Word – adic  de la simpla înlocuire  a unei buc i de h rtie cu un document electronic 
– i s  foloseasc  tehnologia pentru a determina  elevii s   devin   autonomi  în  înv are. 

De  exemplu, înv area i evaluarea pe proiect , cu utilizarea  media, ofer  elevilor posibilitatea de a 
fi creativi, originali, interesa i  de  domeniul  studiat. 

Evaluarea  online a  devenit  o provocare  pentru  elevi  i  profesori, adesea   surprinzând  prin  
originalitate. 

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate:  

 Google Classroom - reprezint  clasa virtual  unde putem discuta cu elevii – Meet video este inclus 
gratuit acum; putem ad uga materiale, chestionare, acorda feedback i primi temele de la elevi. 

Google Forms – cu ajutorul acestei aplica ii putem crea teste online atât pentru evaluarea ini ial , cât 
i pentru diferite teste pe parcursul anului colar.Serviciul permite profesorului s  includ  imagini sau video 

pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii pot primi atât întreb ri deschise, cât i 
închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu. Func ia Quiz permite, pe mai departe, oferirea de 
feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. 
Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de 
îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Kahoot – cu ajutorul acestei aplica ii elevii devin „profesori”, construind ei în i i itemi de teste. Este 
o aplica ie foarte interesant , iubit  de copii, este un mod atractiv de a afla lucruri noi.  

Wordwall – este o aplica ie ce permite crearea mai multor tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, 
mai ales la înv mântul primar. Func iile acestei aplica ii fiind multiple, nu permite elevului alunecare spre 
plictiseal i indiferen , se pot crea material diverse, cu un mare grad de implicare din partea elevilor. 

Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Evaluarea joac  un rol important în procesul de înv are – atât evaluarea sumativ  cât i formativ
ofer  informa ii despre progres i ghideaz  înv area. De asemenea, evaluarea este esen ial  pentru procesul 
de certificare i rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a m sura evolu ia i succesul elevilor, 
profesorilor, cursurilor sau ale institu iilor. 
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Evaluarea online are ca scop mai degrab  evaluarea formativ  decât sumativ  a elevilor. Acesta 
furnizeaz  cea mai întâlnit  form  de feedback prin intermediul forumurilor de discu ii sau exerci iilor 
online. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Prin natura ei, evaluarea online ofer  un grad de independen  al elevilor i abilitatea de a rezolva 
diverse probleme. 

Procesul de evaluare online elibereaz , de asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate 
pentru a identifica domeniile de performan  sc zut , astfel încât profesorii s  se poat  concentra asupra 
acestor lacune de înv are. Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programede înv are specifice pentru 
ace ti cursan i, ceea ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Brut Mihaela, Metode de testare online http://www.infoia i.ro/mihaela 2005/2006 
2. Cuco , C (2008), Teoria i metodologia evalu rii. Ia i: Editura Polirom 
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EVALUAREA ÎNTRE TRADI IONAL I ONLINE 

ALBU M D LINA- AMALIA                                                           
COALA PRIMAR  NR. 1 POIANA 

Pornind de la afirma ia ,,A înv a un copil nu înseamn  s -i d m adev rul nostru, ci s -i dezvolt m 
propria gândire, s -l ajut m s  în eleag  cu gândirea lui lumea”, Ioan Cerghit propune o succesiune de 
metode alternative, în viziunea autorului acestea fiind destinate ,,evalu rii calitative”: elaborarea i 
sus inerea proiectelor; organizarea expozi iilor; alc tuirea jurnalelor personale; lucr rile de grup; 
interviurile i dezbaterile. 

Pe lâng  aceste metode tradi ionale i alternative de evaluare cadrele didactice au fost nevoite s
g seasc  alte metode de evaluare pe care s  le foloseasc  în mediul online deoarece tim cu to ii c  de un 
an i jum tate încoace coala s-a desf urat mai mult în mediul online din cauza situa iei pandemice.  

Perioada pe care o travers m reprezint  pentru noi to i mai mult decât o provocare obi nuit , întregul 
nostru stil de via  este pus la îndoial  pe o durat  nedeterminat . 

Tot ceea ce înseamn  proces de predare-înv are- evaluare a redevenit în aten ia noastr  sub titulatura 
de proces educa ional la distan . Cu to ii am fost nevoi i s  ne mut m activitatea în mediul on-line i am 
f cut cuno tint  cu aplica ii care faciliteaz  înv area la distan . 

Voi prezenta în cele ce urmeaz  câteva din metodele de evaluare pe care le-am folosit la clasa mea în 
aceast  perioad  de coala online. De i la început a fost pu in dificil , provocator atât pentru mine cât i 
pentru elevi ( predau în mediul rural la 4 clase simultane, elevi majoritari rromi) ne-am obi nuit destul de 
repede cu platforma Google Classroom pe care am lucrat împreun  cu elevii mei.  

Prin intermediul platformelor si aplica ilor utilizate în activitatea online elevii pot fi evalua i sincron 
i asincron. Instrumentele de lucru asincrone avantajeaz  elevii introverti i sau nesiguri pe competen ele 

lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întreb ri sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, i 
cadrul didactic are timp s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele, s  trimit  feedback. De asemenea, 
dac  se poate îmbun t i aceast  tem  în urma feedback-ului elevilor, la alt  clas  se poate trimite varianta 
revizuit . De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se aloc  teme, fi e de lucru, 
chestionare i se poate trimite feedback. Chiar dac  necesit  crearea unui cont sau logare, elevul are timp 
s  o fac i s  lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitat  creativitatea la maxim. Pe aceast  platform  elevii pot 
primi i un test quizz în care pe lâng  itemi cu alegere multipl  sau cu completarea spa iilor libere pot 
ap rea i itemi cu r spuns deschis. Rezolvarea celor din urm  se fotografiaz i se trimite la finalul orei de 
curs. Elevii i profesorul sunt loga i pe meet pe perioada rezolv rii testului. De asemenea, profesorul are 
posibilitatea s  posteze o fi  de lucru sau un test de evaluare pe email, elevii rezolv  sarcinile de lucru într-
un interval de timp alocat, fotografiaz  rezolvarea i o trimit pentru a fi evaluat . Autoevaluarea sau 
evaluarea reciproc  a temelor se poate realiza cu succes.  

Exemple: 

– Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
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pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
Elevii mei au fost foarte încânta i de aceast  aplica ie pe care am folosit-o ori de câte ori am avut ocazia.  

BIBLIOGRAFIE: 

1. Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative i complementare. Structuri, stiluri i strategii, Editura 
Aramis, Bucure ti, 2002 

2. https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 

3.https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-
tehnologia/ 

  

  

32



EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

-ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL- 

Profesor: ALBU MARIA                                                                
Colegiul Na ional  „Ion Minulescu”, Slatina, Olt 

Motto: „Ob inute prin metode proaste, rezultatele nu pot fi niciodat  bune”. (William Shakespeare) 

În aceast  perioad  pandemic , sistemele educa ionale din întreaga lume au nevoie de a se reinventa, 
dat  fiind situa ia în care coala s-a mutat acas i cursurile se fac online, în mare parte.Contextul social în 
care ne afl m în acest moment a determinat profesorii s  g seasc  noi metode de predare i de evaluare a 
informa iilor, precum: examene pe platforme, proiecte, studii de caz, prezent ri, portofolii, teste  
interdisciplinare. 

Înv area online are atât avantaje, cât i dezavantaje. 

Ca puncte tari ar fi curiozitatea elevilor, ansa de a ne cunoa te elevii într-un cadru nou, posibilitatea  
de a înregistra lec ia (cu acordul elevilor) i oportunitatea de înv are pentru noi, ca profesori. Mutarea 
cursurilor în online încurajeaz  elevii s  aib  mai mult  autonomie în înv are, folosindu- i creativitatea la 
maximum. De asemenea, coala online poate sus ine ritmul înv rii i poate cre te încrederea elevilor în 
capacit ile i resursele proprii, devenind autodidac i. 

Ca puncte slabe trebuie amintite aspecte precum: imposibilitatea tuturor elevilor de a participa la 
lec iile online, limitarea contactului uman, înc rcarea cu teme a elevilor, lipsa internetului în anumite zone 
ale rii, riscurile tehnice. 

Prin intermediul platformelor i aplica iilor disponibile online, dispunem de diverse tehnologii utile 
în predare i evaluare, inând cont, evident, c  pedagogia primeaz . Este important ca evaluarea s  fie 
centrat  pe aspectele ei formative, astfel încât s  înt reasc i s sus in  interesul elevilor pentru studiu, s -
i îndrume spre acumularea de c t mai multe cuno tin e i spre activitatea de înv are. Facilitarea accesului 
din fa a calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la manuale electronice, la o 
multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare – evaluare s  fie adoptate de c tre 
profesori. 

Instrumentele online pe care le folosesc eu în aceast  perioad  de e-learning sunt urm toarele: 

Zoom – este o platform  de conferin e video, iar c teva dintre func ionalit i includ: trimiterea de 
mesaje i de fi iere de orice tip i screen share-ul, care îi ofer  profesorului posibilitatea de a împart i cu 
elevii informa ii prin urm rirea ecranului laptopului. 

Google Classroom, o clas  virtual  în care profesorul poate trimite documente i poate nota elevii pe 
baza unor teme sau teste realizate în Google Forms. Pot fi corectate temele i poate fi oferit feedback 
fiec rui elev. 

Google Forms – permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a aob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise.Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. 

Google Meet – este o platform  de comunicare instant prin video i chat, unde putem crea  un link de 
înt lnire, iar participan ii trebuie doar s -l acceseze pentru a putea intra în sesiunea online. Meet ofer
op iuni precum: comunicare cu participan ii cu video, microfon i prin chat, partajarea ecranului, activarea 
modului silen ios pentru anumi i participan i, etc. 
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Kahoot – prin aceast  aplica ie elevii devin „ profesori”, construind eie în i i itemi de teste. Este o 
aplica ie extrem de apreciat  de elevi i de profesori. 

În concluzie, înv area trebuie s  continue dincolo de coala cu aceste instrumente online accesibile 
tuturor. Depinde de fiecare dintre noi, profesori sau elevi, dac  vom în elege c coala viitorului nu poate 
exista f r  sprijinul noilor tehnologii, de aceea nu ne r mâne dec t s  ne facem din ele un prieten i un 
sprijin în procesul de predare-înv are-evaluare. 

Bibliografie: 

1. Cristea, S., -  Dic ionar de termeni pedagogici, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1998 
2. Stoica, A.,  - Reforma evalu rii în înv mânt, Edfitura Sigma, Bucure ti, 2000. 
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Pro si contra utilizarii aplicatiei Kahoot! 

ALDEA FLORICICA, 
Liceul Tehnologic ASTRA Pitesti 

Kahoot este o aplica ie ce poate fi folosit  cu succes la majoritatea disciplinelor, în orice moment al 

lec iei: predare, fixare, evaluare. 

La utilizarea platformei mi s-a p rut foarte avantajos pentru mul i utilizatori faptul c  platforma este 

complet gratuita, de asemenea prezint  avantaj faptul c  exist  o interfa  care atrage, este colorat i se 

încurajeaz  participarea activ  la platform . 

Faptul c  se folose te cu destul  usurin  este un punct forte, se pot crea cu usurin  testele pentru 

diferite lec ii, un alt avantaj este dat de faptul c  se utilizeaz  stiluri de întreb ri diferite i este permis 

r spunsul elevilor chiar dac  ace tia sunt timizi f r  a- i mai face probleme, sau s  fie complexa i. 

Se poate utiliza pe majoritatea tipurilor de browser i de asemenea este un punct forte faptul c

permite interac iune între elevii clasei existând în acela i timp o banc  de teste care pot fi adaptate 

cerintelor. 

Aspectele care dezavantajeaz  utilizarea aplicatiei Kahoot în evaluare ar fi faptul c  elevii pot ghici 

r spunsurile sau pot r spunde f r  a le gândi în profunzime, zgomotul devine deranjant când lucr m cu 

grupuri mari de elevii, ei devin entuziasma i, pot exista elevi care nu au dotarea cu dispozitive necesare i 

ace tia nu pot fi monitoriza i. 

Nu to i elevii pot fi categorisi i ca performan i, nu este avantajoas  limitarea  num rului de caractere 

de nou zeci pe întrebare i de aizeci pe r spuns, acestea ducând la limit ri în apreciere, nu este corect 

pentru un elev s  piard  tot ce a lucrat dac  se pierde conexiunea la internet. 

Este foarte important faptul c  elevii percep utilizarea acestei aplica ii ca pe un joc, ei nu simt c  sunt 

evalua i, sunt relaxa i i dornici de a interac iona i mai mult cu tehnologia digital  în mediul colar, în 

educa ie. 

Folosirea aplica iilor îmbog esc practica evaluativ , evitând rutina i monotonia. Feed-backul este 

imediat pentru elev i professor. 
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Evaluarea limbajului oral în terapia tulbur rilor de limbaj 

Profesor psihopedagog Alecu Elena 
Centrul colar de Educa ie Incluziv , Ora ul V lenii de Munte 

Probele pentru evaluarea limbajului oral sunt un set de probe care evalueaz  nivelul limbajului i 
eviden iaz  dizabilit ile existente. Probele se aplic  pre colarilor i colarilor mici în vederea depist rii 
logopatiilor. 

1. Proba pentru testarea vorbirii indepenente urm re te modul de articulare al cuvintelor,  
calitatea mesajului transmis în vorbirea independent . Sarcina copilului este de a denumi imagini din 

albumul logopedic. Albumul logopedic este folosit pentru a identifica dac  sunetelefonemele sunt 
pronun ate corect, distorsionat, omise sau substituite, avându-se în vedere pozi ia sunetului în cuvânt: 
ini ial , median , final . Imaginile i cuvintele trebuie s  fie adaptate particularit ilor de vârst i de 
dezvoltare ale copiilor. Ca procedee se mai folosesc descrierea de imagini, culori, recitarea, cântecul, 
povestirea, automatisme verbale/zilele s pt mânii, num rat pân  la zece. Se noteaz  sunetele pe care copilul 
le pronun  cu greutate, tipul tubur rilor intervenite, respira ia în timpul vorbirii, recit rii i cântecului, 
ritmul, melodicitatea, dac  poate povesti, cât i structura logic  a povestirii. 

Copiii au fost examina i individual iar r spunsurile au fost consemnate în fi e. 

2. Examinarea capacit ii de pronun ie prin imita ie se începe cu pronun area sunetelor alfabetului în 
ordinea dificult ilor, apoi silabe directe i inverse cu sunetele respective. Se cere copilului s  repete 
sunetele incluse în onomatopee, apoi în cuvinte în care sunetele se g sesc în pozi ie ini ial , median , final . 
La sfâr it se vor pronun a propozi ii care con in sunete deficitare (de 2-3 ori) pentru a eviden ia clar 
tulburarea. Concomitent se examineaz i combina ii de consoane sau de vocale în diferite cuvinte. 

La baza fi ei de examinare a vorbirii reflectate stau urm toarele reguli : 
-cuvintele s  fie uzuale, s  poat  fi în elese i de copiii care dispun de un vocabular s rac; 
-s  poat  fi u or ilustrate cu imagini sau s  denumeasca obiecte concrete; 
-sunetul s  apar  în diferite combina ii: articulare u oar i dificil , la început, la mijloc sau la sfâr it 

de cuvânt. 
Se consemneaz  la aceast  prob  atât sunetele la care întâmpin  dificult i în pronun ie (sunet  
omis, distorsionat sau substituit), cât i aspecte deosebite privind ritmul i fluen a vorbirii sau  
respira ia în timpul vorbirii. 

3. Proba pentru examinarea vocabularului.  
A ez m în fa a copilului imagini colorate sau obiecte din diferite categorii, în limita capacit ii de 

în elegere, pentru a le recunoa te i denumi. Se noteaz  imaginile sau obiectele recunoscute, denumite, 
pentru a delimita volumul vocabularului. 

4. Proba pentru examinarea în elegerii vorbirii. 
a) Examinarea în elegerii la nivelul cuvântului. 
A ez m în fa a copilui zece obiecte, toate fiind din mediul familiar copilului, în raport cu vârsta i 

capacitatea de în elegere. Copilul trebuie s  ating  cu mâna sau s  dea obiectul indicat. Se execut  proba 
sub form  de joc. I se cere copilului s  aleag  unul din obiecte, s -l  

pun  într-un camion de juc rie i s -l împing . Dac  copilul nu în elege sarcina verbal  i se arat  cum 
trebuie s  execute i se repet  cerin a cu un alt obiect.  
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Se vor folosi urm toarele categorii de obiecte: o minge, o p pu , o perie, o lingur , o ma inu , un 
pantof, o cheie, o carte, un creion, o ascu itoare. 

Am notat: dac  indic  imediat obiectul sau ezit ; cât de repede înva  jocul; cu ce gesturi  
împinge ma ina; dac tie s  caute obiectele din afara razei sale vizuale stricte; dac  mânuie te 

obiectele cu îndemânare sau cu sincinezii parazitare; dac  denume te obiectul, dac  execut  sarcina la 
comanda examinatorului. 

b) Examinarea în elegerii propozi iei, frazei 
Dup  examinarea în elegerii cuvântului trecem la examinarea în elegerii propozi iei i a  
frazei. Începem prin a-i cere s  execute lucruri simple, apoi mai complexe, folosind o serie de  
opt comenzi. Am notat dac  copilul în elege i execut  corect comenzile i dac  verbalizeaz   
ac iunea atunci când este solicitat de examinator. 

Proba vorbirea independent  ; Itemi 

1.Ascult  ce i se spune 
2.În elege ce i se spune 
3.Exprim  ce i se spune 
4, 5.Emite corect toate sunetele separate/ în timpul vorbirii 
6.Emite distorsionat, substituite, omite sunete  
7.Emisie nazalizat  a sunetelor 
8.Ritmul vorbirii 
9.Vorbire în timpul inspira iei 
10,11,12.Se exprim  în sunete/ silabe/cuvinte/propozi ii 
13.Vocabularul uzual  
14.Valorific  vocabularul achizi ionat în diverse activit i 
Rezultate ob inute la probele de evaluare ale limbajului oral sunt consemnate într-un tabel. 
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Evaluarea unei activit i integrate (disciplinele istorie i geografie) 

Prof. înv. primar Alecu an Elena Gabriela                                                 
coala Gimnazial  “Simion B rnu iu”Blaj – Tiur, structura M n rade 

Competen e specifice: 

2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiz  a surselor pentru a identifica informa ii variate despre 
trecut (disciplina istorie); 

4.1. Dezvoltarea curiozit ii de cunoa tere a elementelor geografice caracteristice orizontului local, 
rii i lumii contemporane (disciplina geografie).   

Metode de evaluare: 

- Observarea sistematic  a comportamentului elevilor; 

- Chestionare oral ; 

- Portofoliul. 

Exemple de itemi cuprin i în procesul evalu rii. 
Itemul 1 (oral): Denume te jude ul reprezentat în aceast  imagine.  

Itemul 2 (oral): Indic  ora ul Blaj pe harta jude ului Alba. 

Itemul 3 (scris): Fiind atent la forma de mai sus a jude ului Alba, realizeaz  conturul acestui jude , pe 
harta României de mai jos: 

Itemul 4 (scris): Completeaz  propozi iile cu termenii(cuvintele) existen i la finalul textului: 
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De la orizontul local la ar

Am avut bucuria de a vedea lumina zilei în c su a mea din localitatea ………………………. 

În prezent sunt elev în clasa …..  la coala …………………………......... 

Din acest an studiez i geografia. A a am aflat c  cerul nu se întâlne te cu p mântul, c ci acolo e 
……………………………………. 

Localitatea mea e udat  de râul …………………………………. Îl cheam  pe fratele s u, 
………………………………………… pentru a se uni în ora ul ……….. pe care poetul Mihai Eminescu 
l-a numit ……………………… 

Dealurile, înc rcate cu ………………. râd în soare c ci vinul de pe Târnave e cunoscut în întreaga 
lume. 

Jude ul meu, jude ul ……………. se mândre te c  pe teritoriul s u a avut loc Marea Unire din 1 
Decembrie 1918 de la ………………... 

Dac  harta rii mele, …………………….,. are culorile: verde, g lbui, maro, albastru înseamn  c
are i ………………… i ……………….. i ………………… precum i ape limpezi, cristaline sau litoral 
la Marea cea Neagr . 

Sunt mândru c  sunt român! 

Semneaz   

elev, ……………………………. 

 (România, a IV-a, Alba, Blaj, Gimnazial  SIMION B RNU IU, câmpii, dealuri, mun i, Alba Iulia, 
Târnava Mic , Târnava Mare, Mica Rom , linia orizontului, struguri).  

Itemul 5: Colec ioneaz  diferite imagini cu ora ul Blaj i realizeaz  fotografii cu obiectivele turistice 
din aceast  localitate. 

Bibliografie: 

1. Alois, Ghergu , 2016, Educa ia incluziv i pedagogia diversit ii, Editura Polirom; 

2. Alios, Ghergu , 2001, Psihopedagogia persoanelor cu cerin e speciale, Editura Polirom; 

3. Ago ton, Silviu, 2015, M n rade – 810 ani de atestare documentar , Editura Sf. Ierarh Nicolae; 

4. Programa colar  pentru disciplina ISTORIE, respectiv GEOGRAFIE clasa a IV-a, aprobate prin 
O.M. nr. 5003, din 02.12.2014.  
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Necesitatea unui nou model de înv are a CHIMIEI 

Profesor de chimie: Adriana Lumini a Alexandrescu                                         
COLEGIUL NA IONAL ”ION MAIORESCU„ GIURGIU                                   

ANUL COLAR 2021-2022 

•    La test rile interna ionale PISA (2000, 2006, 2009) i TIMSS (1995, 1999, 2003, 2007), 
performan ele elevilor români la tiin e s-au situat în mod constant sub media interna ional .  

•    Un factor frecvent asociat cu astfel de rezultate îl constituie curriculumul colar care poate orienta 
procesul de instruire spre acumularea de cuno tin e ori poate pune accent pe transferul cunoa terii  din 
mediul academic în via , a a cum este cazul curriculei Pisa i TIMSS.  

•    Rezultatele la test rile interna ionale nu sunt singurul motiv pentru care se impune un nou model 
de înv are a chimiei, ci mai ales faptul c  între aceste rezultate i cre terea economic  a unei ri exist
leg turi strânse.  

•     Motivul principal este nevoia de corelare a competen elor elevilor cu cerin ele pie ei muncii. 

ABORDAREA TRANDISCIPLINAR

Trandisciplinaritatea este privit  ca o form  superioar  a interdisciplinarit ii. 
Trandisciplinaritatea permite înv area în societatea cunoa terii i asigur  formarea la elevi a 

competen elor transferabile, dezvoltarea competen elor de comunicare, intercunoa tere, autocunoa tere, 
asumarea rolurilor în echip , formarea comportamentului,  prosocial, i evaluare formativ . Temele 
trandisciplinare ajut  elevul s  înve e în ritm propriu i s  fie evaluat în func ie de ceea ce tie, stimuleaz
cooperarea între elevi, minimaliz ndu-se competi ia, ofer  elevilor posibilitateade a- i crea strategii proprii 
de abordare a diverselor situa ii, asigurând o înv are activ . Este necesar  exploatarea i punerea în 
eviden  a leg turilor dintre variatele discipline (chimie, fizic , biologie, matematic , geografie, ecologie, 
informatic , literatur , istorie). 

INTERDISCIPLINARITATEA CHIMIE-FIZIC

Se eviden iaz  în activit i de înv are ca electrizarea corpurilor ,conductoarele, izolatoarele, 
transform rile de stare de agregare sau determinarea constantelor fizice care sunt strâns legate de structura 
atomilor i propriet ile lor. 

Studiul producerii curentului electric începe cu elementele galvanice a c ror func ionareare are la 
baz  procese chimice. 

Efectele curentului electric se explic  tot pe baza propriet ilor chimice cu aplica ii în industria 
chimic  (electroliza, galvanoplastia, galvanostegia).  

INTERDISCIPLINARITATEA CHIMIE-BIOLOGIE 
Func iile i procesele care au loc în organismele vii sunt explicate ca procese chimice.                 
Se eviden iaz  leg turile cauz -efect.     
Exemple de activit i de înv are. 
Apa, aerul, solul, circuitul oxigenului în natur . 
Importan a apei, rolul biologic al s rurilor, al cationilor. 
Medicamentele antiacide, schimbul de substan e i energie la nivel celular etc. 

INTERDISCIPLINARITATEA CHINIE- MATEMATIC
Vizeaz  no iuni ca propor ia, propriet ile propor iei, iruri de rapoarte egale, regula de trei simpl , 

procente pentru în elegerea i însu irea corect  a no iunilor de chimie cum ar fi :     
Num rul de moli, masa de substan  corespunz toare, masa molar .  

40



A legii conserv rii masei substan elor, legea propor iilor definite.      
A calculelor chimice: compozi ia procentuala, calcule pe baza formulelor i a ecua iilor chimice, 

concentra ia solu iilor. 
Se eviden iaz  în reprezent ri grafice (dependen a vitezei de reac ie de temperatur , de 

concentra ia reactan ilor), calcului pH-ului, calculul produsului de solubilitate etc. 
ALTE ASPECTE ALE INTERDISCIPLINARIT II 

Interdisciplinaritatea chimiei cu: informatica prin prezent ri  Power Point, software educative, 
efectuarea diferitelor calcule prelucrarea datelor i sistematizarea lor sub form  de grafice, diagrame. 

Literatur  prin probe creative(eseu, poezii, proverbe etc.) 
Prin date din istoria descoperii elementelor chimice, a substan elor chimice, a legilor fundamentale 

ale chimiei, via a i activitatea savan ilor în domniul chimiei. 
Ecologia prin cunoa terea efectelor polu rii apelor, aerului i solului. 

  

  

41



Metode i tehnici de evaluare în înv mântul preuniversitar 

ALEXANDRU CRISTINA                                                              
coala Gimnazial  ”Constantin Iv nescu” Po ta Câln u, Buz u 

De-a lungul timpului, în teoria i practica educa iei i instruirii, conceptul de evaluare a suferit  
modific ri semnificative. De la simpla verificare a cuno tin elor acumulate de c tre elev i notarea lor   de  
c tre  învatator  s-a  ajuns  la extinderea  ac iunilor evaluative  asupra  rezultatelor  sociale  ale  sistemului  
de  înv mânt, asupra proceselor  de instruire, a durabilit ii cunostin elor  elevului,  a  calit tii 
curriculumului  colar  i  a preg tiri personalului didactic . 

Evaluarea introduce o norm  valoric , evoluând sub influen a pedagogiei prin obiective, în dou   
direc ii: 

Sumativa care se concentreaz  asupra rezultatelor grupei de elevi, reflectând performantele; 
Formativa care analizeaza situatiile complexe, demersurile de studiu i procesele de înv are  

diverse; 
Analizând practicile evaluative, Ion T.  Radu  remarc   faptul c  “evaluarea  performantelor  colare  

este  tot  mai  mult in eleas   nu ca ac iune de control -  sac iune  , limitata la  verificare  i  notare, ci  ca 
proces ce se  întrep trunde  organic  cu  celelalte  procese  ale  actului  didactic,  exercitând   o  functie  
esential – formativa, concretizat  în  a informa  i  a ajuta  în luarea  unor  decizii cu  scopul  de  ameliorare  
a activit ii în ansamblu “.Rela iile func ionale dintre ac iunile de evaluare a rezultatelor colare i procesele 
de instruire i educare, relev  func iile fundamentale ale evalu rii în activitatea colar .  

Prima dintre acestea este de constatare i apreciere a rezultatelor produse. Urm toarea vizeaz
cunoa terea factorilor i situa iilor care au condus la ob inerea rezultatelor constatate, la diagnosticarea  
activit ilor  desf urate.   

Constatarea i diagnosticarea ofer , prin datele i informa iile referitoare la starea procesului, sugestii 
pentru deciziile care urmeaz  a fi adoptate cu privire la desf urarea activit ii în etapele urm toare i 
anticiparea rezultatelor posibile. Sub acest aspect, evaluarea îndepline te o func ie de predic ie 
(pronosticare).  

În func ie de obiectivele educa ionale  urm rite, se   folosesc  strategii de evaluare variate, ce îmbin
evaluarea continu  cu utilizarea diferitelor forme de testare. Este esen ial ca aceste ac iuni de evaluare s
fie judicios echilibrate, p strându-se cu m sur  raportul dintre aspectele informative i cele formative 
cuprinse în obiectivele procesului de predare-înv are. 

METODE DE EVALUARE: 

I.  Metode tradi ionale 

Evaluarea se poate realiza prin metode tradi ionale numite  a a  datorit   consacr rii  lor  în timp  fiind  
cele  mai des  folosite. În aceasta   categorie intra   probele orale, probele  scrise  si probele  practice . 

Probele orale  

-avantaje 
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-adecvarea întreb rilor la elev i la r spunsurile anterioare ale acestuia pentru a grada gândirea  
elevului prin  înreb ri  ajutatoare la  r spunsul  asteptat ; 

- clarificarea pe moment a  erorilor  i / sau a  neîtelegerilor  ap rute ; 

-oferirea posibilit ii elevului de a se exprima liber, de a- i manifesta originalitatea, capacitatea de  
argumentare;   

- interac iunea dintre evaluator i evaluat permite  evaluarea comportamentului  afectiv –atitudinal;   

Limite – gradul de dificultate poate s  difere de la elev la altul în înreb rile ce vizeaz   acela i  con inut  

-varia ii în comportamentul evaluatorului ;   

- nivel sc zut de validitate i fidelitate;   

- consum mare de timp. 

Probele scrise   

-avantaje 

- economie de timp permi ând evaluarea unui num r mare de elevi într-un timp  scurt; 
- acoperirea unitar  ca volum i profunzime la nivelul continutului evaluat; 
- un grad mai înalt de obiectivitate;    
- un stress mai sc zut pentru elevii timizi. 
- Limite –decalajul temporal între momentul aplic rii testului i  momentul  corect rii unor  gre eli    

i  complet rii unor  lacune.  
Probele practice sunt utilizate în vederea evalu rii capacit ii elevilor de a aplica anumite  cuno tin e 

teoretice precum i a gradului  de st pânire a priceperilor i deprinderilor de ordin  practic . 

-avantaje - verific  competentele legate de utilizarea corecta i eficien a  a instrumentelor i  aparaturii  
de laborator; 

- eviden iaz   originalitatea elevului raportat   la  aplicarea  practic   a cuno tin elor  teoretice. 

-limite- necesit  un volum mare de timp  i  materiale;   

- greu de evaluat rezultatele individuale, în condi iile în care materialul didactic permite dar  realizarea  
de lucrari  pe  grupe.  

II. Metode   complementare (alternative) de evaluare  

Principalele metode complementare de evaluare sunt: observarea sistematica a activita ii i 
comportamentului elevilor; evaluarea prin investigatie; evaluare proiectelor; evaluarea  
portofoliilor;autoevaluarea; hartile conceptuale; metoda R.A.I; tehnica 3-2-1; jurnalul  reflexiv; 

III - Evaluarea în  contextul  înv rii  prin  cooperare  

Activit ile de înv are prin cooperare presupun  activit i în care  elevii înva  pe  grupe  i  cooperând 
pentru  realizarea  sarcinilor . Elevii  înva   împreun i  pun în practic  individual  cele  înv ate. Pentru  
realizarea  sarcinilor, elevii trebuie  s - i  dezvolte  abilitatile  de r spundere  individual . 

R spunderea individual  este promovat  atunci când: 

fiecare elev este evaluat; 
fiecarui elev îi sunt comunicate rezultatele muncii sale; 
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fiecare elev r spunde fa  de ceilal i colegi din grup pentru propria activitate sau contribu ie la 
reusita grupului. 

Evaluarea analittica permite invatatorului  sa  stie  precis  la  ce  nivel  se  gaseste fiecare  dintre  elevii 
sai . 

Oricum ar fi, tradi ional  sau modern , bazat  pe metode vechi sau noi, conven ionale sau nu, 
evaluarea este un moment în cadrul înv rii, la fel de important ca i predarea, de aceea ea trebuie aplicat
atât asupra elevilor. 

Bibliografie: 

*Voiculescu Elisabeta,’’Factorii subiectivi ai evaluarii scolare. Cunoasterea si control’’, Ed. Aramis, 
Buc -2007 

*Radu Ion ’’Evaluare in procesul   didactic’’, EDP RA, Buc. - 2000  

*Radu Ion ’’Teorie si practica in evaluarea  eficientei   invatamantului ’’ , EDP, Buc. - 1998 

*Vasile Moglan’’Didactica disciplinei- Limba i literatura român - în înv mântul primar”, Ed. 
Miniped, Buc. -2010 
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Evaluarea tradi ional  în inv mântul preuniversitar 

Alexandru Elena 

Ion Jinga define te evaluarea ca fiind un proces complex de comparare a rezultatelor activit ii 
instructiv-educative cu obiectivele planificate(evaluarea calit ii), cu resursele utilizate (evaluarea 
eficien ei) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului). 

Evaluarea pre colar  reprezint  un ansamblu de activit i dependente de anumite inten ii. Acestea 
transced datele imediate i contingente, raportându-se la o serie de func ii si scopuri bine determinate. 
Scopul evalu rii nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfec iona procesul educativ. 

În practica educa ional , se disting trei stragetii de evaluare: evaluare ini ial , continu /formativ i 
sumativ /final . 

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de “instruire” i stabile te nivelul de 
pregatire a pre colarilor în momentul ini ierii programului, respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit iilor urm toare, deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiecarui copil.  

Concluziile desprinse în urma evaluarii ini ial  ajut  la realizarea predic iei-stabilirea coordonatelor 
esen iale ale activit ii viitoare, a obiectivelor, a stragetiilor adecvate pentru ob inerea performan ei copiilor 
ritmul de parcurgere a con inuturilor, deci premisa, pentru eficien a procesului de înv mânt pre colar 
viitor care se va oglindi în planificarea semestrial .  

Datele ob inute la acest tip de evaluare ajut  la conturarea activit iilor didactice în trei planuri: 
stabilirea modului adecvat de predare a noului con inut, organizarea unui program cooerent de recuperare 
pentru întreaga grup  de copii i aplicarea unor masuri recuperatorii pentru unii copii din grup , fie de 
sprijin, fie de recupare, fie de activitate suplimentar  pentru copiii supradota i. 

Evaluarea continu  pe care o reg sim în derularea tuturor activit iilor curente din cadrul gradini ei,  
oprereaz  în diverse forme: 

- a observ rii continue a comportamentului copiilor, a surprinderii reac iilor pe care ei le au la 
solicitari diverse, a semnal rii progreselor pe care le ob in prin trecerea de la o sarcin  la alta; 

- a recompens rii succeselor pe care copiii le ob in în înv are prin formule premiale de genul 
“Bravo”, “Foarte bine”, “Excep ional”; 

- a atitudinilor de sprijin, de încurajare, pentru dep irea  anumitor obstacole si dificult i de înv are 
prin formule de genul “ Se poate i mai bine” “Mai încearc  o  data” “Dovedeste ca poti fi cel mai bun”. 

Evaluarea sumativ  intervine, de obicei, la cap tul unui componente tematice, care se desf oara pe 
o durat  mai mare de timp sau la sfâr it de semestru – cand se revizuiesc cuno tiin ele deprinderile, 
abilit ile dobândite în acest interval cu scopul explicit al int ririi i stabiliz rii noilor comportamente 
achizi ionate. 

Întregul demers evaluativ se realizeaz  cu ajutorul unor metode adaptate, desigur, strategiilor 
didactice specifice înv mântului pre colar. 
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Metoda observa iei este o metoda de evaluare care consta în  surprinderea i consemnarea 
evnimentelor definitorii pentru dezvoltarea copilului. Rezultatele observa iei se materializeaz  în aprecieri 
deschise, directe cu valoare evaluativ  sau în consemn ri în scris a unor date din a caror sintez  se poate 
realiza un tablou complex al evolutiei i dezvolt rii copilului. Informa iile ob inute despre copil prin 
intermediul observa iei sunt consemnate într-o fisa personal  a copilului pentru a pune în eviden  aspectele 
evolutive, sau, dimpotriv  unele involu ii, stagn ri, regrese, care, prin acumulare, atrag aten ia asupra 
urgen ei de a se interveni ameliorativ i optimizator. 

Metoda consemnarii grafice, a preferin elor este o metod  care permite prelucrarea i interpretarea 
datelor ob inute despre fiecare copil prin eviden ierea zonelor de interes, a preferin elor copilului, dar i a 
domeniilor în raport cu care el întâmpin  dificult i.  

Metoda consemn rii grafice a progreselor copilului este o metoda comparativa care pune in evidenta 
anumite manifestari prin valorile lor la start si prin valorile inregistrate intr-o faza ulterioara a angajarii intr-
o activitate oarecare.  

Metoda portofoliului const  în selectarea i p strarea diferitelor lucr ri ale copiilor. (desen, pictur , 
colaje) pentru ca, pe baza probelor materiale, s  poata opera ulterior evaluarea de tip cumulativ care va 
marca, de asemenea progresele pe care ei le-au realizat într-o unitate mai mare de timp 

Astfel, prin toate aceste forme de evaluare i metode de apreciere a rezultatelor, pre colarii devin 
treptat capabili s  se autoaprecieze, s  descopere ce au lucrat bine, corect, ce achizi ii noi au, dar i ce lipsuri 
trebuie compensate. 

A adar, prin evaluare, educatoarea i i îndepline te misiunea nobil  de a preg ti copilul pentru o 
integrare f r  disfunc ii în coal , de a urm ri ce se întâmpl  cu el i dup  terminarea gradini ei i furnizând 
înv torilor datele necesare continu rii ac iunii instructiv-educative  pe diferite trepte. 
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DE LA EVALUAREA INI IAL  LA EVALUAREA FINAL

Prof. ALEXANDRU MIHAELA– Gr dini a P. N. ,,Pinocchio”                                
Lic. Teh. ,,M. Eminescu”/ Slobozia - Ialomi a 

Evaluarea ini ial  propune opera iile de m surare – apreciere - decizie la începutul activit ii de 
instruire, în vederea cunoa terii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi/elevului. 

Acest tip de evaluare îndepline te o func ie pedagogic  prioritar predictiv . În mod analogic, testele 
de cuno tinte elaborate i aplicate special pentru m surarea i aprecierea nivelului ini ial de preg tire al 
elevilor sunt denumite teste predictive. 

Evaluarea ini ial  este necesar  la începutul unui an colar, la începutul unui semestru, a a cum 
remarc  I. T.Radu: 

 La începutul lec iei, evaluarea ini ial  corespunde unei faze numit , în mod tradi ional, a verific rii 
le iei anterioare. În func ie de rezultatele acestei verific ri sau ale acestei evalu ri ini iale, profesorul va 
confirma parcursul anticipat în proiectul s u de lec ii sau va aduce corecturi, ajust ri, complet ri. Pot fi 
propuse noi secven e sau subsecven e de recuperare, stimulare, completare. În acest  perspectiv , chiar de 
la începutul unei lec ii, evaluarea ini ial  îndepline te o func ie pronun at predictiv . 

Func ile specifice pe care le îndepline te strategia de evaluare ini ial , pe fondul func iei predictive, 
sunt concentrate de I.T.Radu în doua niveluri de referin  : 

Func ia diagnostic , vizeaz  cunoa terea m surii în care subiec ii st pânesc cuno tin ele i posed
capacit ile necesare angaj rii lor cu anse de reu ita într-un nou program.  

În felul acesta pot fi identificate: 
lacunele, golurile pe care elevul le are în preg tire; 
resursele pe care le are ca volum de informa ii, dar mai ales în ceea ce prive te capacit ile de 

înv are momentane i de perspectiv ; 
conceptele principale pe care elevul le st pâne te, cu ajutorul c rora va putea asimila con inuturile 

noi i fondul de reprezent ri, care s  favorizeze în elegerea acestora; 
posibilit ile reale ale clasei i ale fiec rui elev, inâand seama de capacitatea de a lucra independent; 
abilit i le necesare pentru însu irea cuno tin elor în plan teoretic i aplicarea lor; 
deficie tele i dificult ile reale care apar în activitatea de înv are. 

Func ia prognostic  sugereaz  profesorului condi iile prealabile desf ur rii noului program, care 
permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea ini ial  are astfel rolul major, un rol activ în derularea proiectului 
pedagogic curricular construit de înv tor. Înv torul, plecând de la diagnoza stabilit , va interveni pentru 
selec ionarea, realizarea i dezvoltarea corect  a: 

obiectivelor programului urm tor (viitoarea lec ie, capitol); 
con inuturilor absolut necesare; 
metodelor eficiente de predare-înv are-evaluare; 
modurilor i formelor optime de organizarea a activit ii. 
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Func ia prognostic  presupune: ra ionalitate, fezabilitate, determinare, dar i flexibilitate în alegerea 
obiectivelor i a resurselor corespunzatoare pentru îndeplinirea acestora. 

În concluzie, trebuie subliniat  evolt a pe care o înregistreaz  evaluarea ini ial  în contextul teoriei i 
metodologiei curriculum-ului. Astfel, dezvolt rile mai recente ale teoriei privind evalu rile în educa ie, 
extind rolul evalu rilor ini iale, independent de dimensiunea ei. Evaluarea ini ial  este indisociabil
construc iei unui demers didactic riguros i eficace. Func iile ei sunt asigurate pân  la final numai dac
resursele sunt stabilite i folosite pentru a face posibil  derularea activit ii în condi ii de eficien . 

Evaluarea sumativ  propune oper iile de m surare-apreciere-decizie în timpul s u la sfâr itul unei 
activit i didactice educative în vederea cunoa terii nivelului real de st pânire a materiei dup  parcurgerea 
anumitor perioade i secven e de instruire, conform obiectivelor programelor colare adaptate de profesor 
la condi iile concrete ale clasei de elevi. Acest tip de evaluare îndepline te o func ie pedagogic  prioritar 
cumulativ , cu resurse formative limitate la momentul desf ur rii activit ii didactice . 

Literatura de specialitate consider acest tip strategic de evaluare drept una tradi ional  inspirat  din 
grija pentru realizarea unui bila  al performan elor elevilor pe o anumit  perioad . De aici i denumirea care 
poate fi dat  acestei strategii de evaluare final . Este o strategie absolut necesar  deoarece ea contribuie la 
finalizarea activit ilor printr-o decizie. Problematica ei const  în perfec ionarea formelor i metodelor alese 
pentru a stabili o legatur  logic  atât cu evaluarea ini ial  cât i cu evaluarea continu  .Evaluarea sumativ
trebuie s  se bazeze pe mai multe m sur tori i aprecieri ini iale i continue în vederea lu rii unei decizii 
finale optime. 

Pe de alt  parte, evaluarea sumati  trebuie continuat  în contextul în care acest lucru este posibil ca 
reper pentru o nou  evaluare ini ial i ca surs  pentru perfe tionarea în continuare a activi tii respective. 

Bibliografie: 

I. T. Radu, ,,Evaluarea în procesul didactic”, Editura Didactica i Pedagogic , Bucure ti, 2000 

Ioan Neacsu, Adrian Stoica, ,,Ghid general de evaluare i examinare”,  Editura Didactic i 
Pedagogic , Bucure ti, 1998  

I.T. Radu, ,,Teorie i practi  în evaluarea eficien ei înv mântului”, Editura Didactic i Pedagogic , 
Bucure ti, 1981  

  

48



Profesorul creativ în online 

Alexandru Teodora 

”Creativitatea este un proces de înv are aparte, la care elevul i profesorul sunt una i 
aceea i persoan .” (Arthur Koestler) 

Un profesor creativ, indiferent de disciplina pe care o pred ,  î i procur i concepe resurse  didactice, 
realizând conexiuni între toate disciplinele de înv mânt. Galileo Galilei, aprecia  matematica   ca fiind 
limba cu care Dumnezeu a scris Universul. Conexiunile sunt diverse: de la tiin ele reale, la cele umaniste,  
art , turism, astronomie, gastronomie, etc. 

Prin  improviza ie i teatru se pot alc tui diverse jocuri, prin care, elevul s - i însu easc  diferite 
no iuni precum: intersec ie, mul ime, reuniune, puteri, func ii, divizibilitate, vectori, etc. În momentul în 
care elevul tr ie te acea no iune în propria sa piele, o poate re ine un timp  îndelungat. 

Munca în echip , schimbul de idei dezvolt  gândirea critic i d  posibilitatea elevilor timizi s  se 
exprime. Ace tia pot veni cu idei surprinz toare, i astfel, ideile unui om pot creea valoare colectiv . 

La disciplina matematic , profesorul creativ va alege instrumente digitale pentru a facilita înv area 
no iunilor predate. Astfel, formulele se pot înv a mai u or cu ajutorul aplica iei WordWall. Se pot crea 
lec ii video, fi e de lucru, teste, etc. ce con in  întreb ri  din con inutul studiat (aplica ia ISLCollective), 
astfel încât accesul la urm toarele sec iuni s  se fac  dup  parcurgerea eficace a fiec rei segment de lec ie. 
Aceste con inuturi pot fi create utilizând formulare google, aplica ii precum: kahoot, padlet, ChaterPIX, 
Jamboard, etc.  

Captarea aten iei elevilor poate fi realizat  de profesorul creativ, printr-o intrebare incitant , un 
filmule , un cântec, etc 

Pentru a crea lec ii interactive se pot folosi principiile lui Rosenshine, platforma 
Goosechase(vân toare de comori), Peardek, etc., fi e de lucru (wizer.me), posdcasturi(Synth), portofoliu 
digital (Wakelet)etc.  

Aplica iile men ionate mai sus, au un rol important în toate etapele lectiilor i sunt folosite de cele 
mai multe ori în evaluarea elevilor.  

Pentru îmbun t irea calit ii lec iilor, acest profesor creativ  va c uta permanent exemple i formate 
de prezent ri realizate de al i colegi, utilizând platforme precum: SlidesMania, DesignED, prezent ri 
interactive- Activit i virtuale în aer liber, fi e de activitate poster cu reguli digitale-  realitate augmentat
etc.  
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Formularele Google – instrumente foarte utile pentru evaluarea online 

Prof. Irina Alexe 

Evaluarea, ca parte a procesului instructiv-educativ, este actul didactic complex, prin care se 
apreciaz : 

Nivelul i calitatea cuno tin elor acumulate (defini ii, teorii, principii, legi, formule, concepte); 
Capacitatea de utilizare a achizi iilor (priceperi, deprinderi, abilitatea de a folosi diverse tehnici); 
Poten ialul intelectual (ra ionamente inductive i deductive, creativitate); 
Tr s turile de personalitate (comportamente, atitudini). 

În perioada în care cursurile s-au desf urat online, ritmul i volumul achizi iilor au avut caracteristici 
diferite fa  de perioada când activitatea s-a desf urat fa  în fa . Cu toate acestea, atât elevii, cât i 
profesorii au fost nevoi i s  m soare nivelul atins pentru a ti ce este de f cut pe mai departe (remediere, 
consolidare etc.). Pentru acestea a fost necesar  identificarea unor instrumente care s  ajute la m surarea 
corect , obiectiv  a nivelului atins de fiecare elev. În func ie de acesta, se poate organiza activitatea 
didactic  în mod corespunz tor, iar elevul devine con tient de propriul progres în înv are. Formularele 
Google reprezint  instrumente online foarte utile pentru evaluarea nivelului de performan . Acestea permit 
includerea unor tipuri diferite de itemi, cum ar fi: 

Itemi obiectivi – avantaje: au capacitatea de a testa un num r mare de elemente de con inut în timp 
relativ scurt, au timp scurt de r spuns  i asigur  obiectivitatea în evaluare i notare. 

 Din Formularele Google se poate alege dintre variantele: 

R spunsuri multiple: elevul va trebui sa aleaga dintre cel putin dou  raspunsuri din cele prezente; 
Gril  cu mai multe variante: le permite elevilor s  selecteze un r spuns pentru fiecare rând 

individual dintr-o anumit  gril . 
Caset  de selectare sub form  de gril : permite selectarea unuia sau mai multor r spunsuri pentru 

fiecare rând individual dintr-o anumit  gril . 
Casete de selectare: se poate selecta un r spuns din cele prezente sau se poate selecta op iunea 

“altul” iar elevul poate da r spunsul cu cuvintele sale. 
R spunsurile corecte i punctajele pot fi setate, iar evaluarea i punctajul se vor acorda automat. 
Exemple de itemi obiectivi: 

Itemi semiobiectivi –trebuie s  aib  precizate: obiectivul, enun ul i schema de notare. Libertatea 
elevului de a reorganiza informa ia primit i de a formula r spunsul în forma dorit  este redus , r spunsul 
cerut elevului poate fi limitat ca spa iu, form i con inut prin structura întreb rii. 
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- tipuri: itemi cu r spuns scurt/ de completare întreb ri structurate 

Din Formularele Google se va alege: 

R spuns scurt: r spunsul la întrebarea adresat  necesit  pu ine cuvinte ce justific  r spunsul. 

R spunsurile nu pot fi setate, evaluarea i atribuirea punctajului se vor face ulterior de c tre cadrul 
didactic. 

Itemi subiectivi – solicit  construirea r spunsului de c tre elevi, testându-le creativitatea i 
caracterul original al r spunsului. 

- tipuri: eseu cu r spuns restrâns,  eseu structurat, eseu nestructurat 

Din Formularele Google se vor alege: 

Paragraf: r spunsul la întrebare necesita o justificare mai lung . 
R spunsurile nu pot fi setate, evaluarea i atribuirea punctajului se vor face ulterior de c tre cadrul 

didactic. 

Chiar dac  evaluarea online red  mai pu in fidel rezultatele înv rii, consider c  este util i c  poate 
s  ofere informa ii asupra modului de atingere a competen elor specifice.  
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE ONLINE                                          
IN INVA MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. Alexe Sonia Florentina,                                                             
Gr dini a Nr. 268, sect. 5, Bucure ti 

În gr dini e nu este permis  testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. In noul curriculum 
este promovat  ideea încuraj rii i dezvolt rii imaginii pozitive de sine, a încrederii în for ele proprii ale 
copiilor i progresul individual în ritm propriu. 

Cele mai utilizate forme de evaluare în lucrul cu pre colarii sunt: 
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 

preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv.  
Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 

permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.  

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i de studiu. 

 Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini .  
Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 

considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului.  
Printre metodele i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , 

se înscriu urm toarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptual
/ cognitiv , Tehnica florii de nuf r, metoda col urilor, tehnica analitico-sintetic , cubul, turnirul întreb rilor, 
cvintetul, R.A.I. ( R spunde. Arunc . Interogheaz .) jurnalul grupei. 

În perioda in care activitatile se desfasoara in mediul online, când inem leg tura cu copiii i p rin ii 
online, educatoarea nu are o sarcin  u oar .  

Modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare: 
Kindrepedia – platform  destinat  înv mântului pre colar prin intermediul c reia se poate 

interac iona cu u urin  cu copiii i p rin ii, se pot incarca fi e de lucru, modele de activit i , orarul grupei 
etc.. 

Google Classroom: aici pute i discuta cu copiii i p rin ii– Meet video chat e inclus gratuit poate fi 
oferit feedback direct fiec rui copil, se poate crea o banc  de comentarii pentru feedback. 

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
educatoarei s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru copii.  

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i copiii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 Instrumente digitale utilizate în înv mântul pre colar pentru evaluarea online: 
Book Creator - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 

evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Book Creator este un instrument simplu pentru 
a crea c r i digitale minunate. i în planificarea s pt mânal , toate sarcinile pot fi legate în jurul pove tii. 
Astfel vom ti cine ne urm re te ac iunile zilnice. Când finaliz m sarcinile, primim feedback de la copii i 
p rin i. Link: https://bookcreator.com/ 

Kahoot- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul c ruia se creeaz
teste interactive pentru copii. Pute i ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor pentru a cre te 
gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. Rezultatele testului 
sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. Link: https://kahoot.com/ 
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Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i 
pentru cea de acas  . Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele 
oferite de platform . Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precum i 
rapoarte detaliate despre r spunsuri, timp etc. Link: https://quizizz.com/admin 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este deschis pentru diverse tehnologii utile 
în predare i evaluare. 

Se spune c  cel mai bun instrument este acela pe care oamenii îl vor folosi. 
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L’EVALUATION EN LIGNE EN FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 

Prof. Alina Laura Clinciu,                                                               
Colegiul Na ional «Andrei aguna» Bra ov 

Les salles de classe intelligentes, les laboratoires de haute technologie et, plus important encore, les 
systèmes d’examen papier en ligne entraînent une transformation numérique dans le secteur de l’éducation. 
Les écoles, les collèges, les universités et les centres d’excellence passent progressivement des évaluations 
traditionnelles sur papier aux systèmes d’évaluation en ligne. 

De plus, l’évaluation des apprentissages à distance propose de nombreux défis au corps enseignant 
pendant la pandémie de covid-19. Il est possible que cette évaluation soit très difficile à réaliser chez les 
élèves ayant des difficultés d’apprentissage. Sans oublier les problèmes techniques qui peuvent subvenir. 
Cependant, évaluer à distance peut présenter certains avantages, par exemple un accès rapide à l’évaluation 
pour les familles éloignées, et la diminution du temps de déplacement pour les élèves et leurs familles. 

Avantages de l’évaluation en ligne 
À la base, l’évaluation en ligne est une tâche difficile. Les enseignants ont du mal à évaluer d’énormes 

volumes de réponse appartenant à des élèves de différents niveaux d’éducation. Ils évaluent les 
connaissances d’un élève dans plusieurs matières différentes et leurs niveaux d’apprentissage de base à 
avancer. Les outils d’évaluation en ligne facilitent la fourniture d’une expérience d’apprentissage 
personnalisée aux étudiants, car leurs scores, notes et performances sont suivis dans le système centralisé. 
Ces outils ont spécifiquement renversé les difficultés liées à l’évaluation sur papier. Ces outils d’évaluations 
en ligne aident à: 

Centraliser et rationaliser l’administration et l’évaluation des examens 
Réduire les coûts, les efforts et le temps nécessaires pour évaluer manuellement les feuilles de 

réponses 
Numériser et crypter les copies des feuilles de réponses pour un partage rapide et sécurisé 
Réduire les risques de faute professionnelle et améliore l’évaluation fiable des feuilles de réponses 
Options pour ajouter des commentaires pour référence de l’étudiant 
Fonctions de notation automatique pour réduire les erreurs humaines 
Récupération facile des scripts de réponse à la demande des élèves ou des enseignants 
Garder une trace du résultat et des classements de chaque élève 
Vérifier les résultats spécifiques d’un élève et cartographier ses progrès au fil du temps 

Comment créer un quiz en ligne pour ses élèves ? 
Les quiz sont un outil d’évaluation traditionnelle. De plus, lorsqu’ils sont associés à la technologie, 

ils constituent un excellent moyen d’engager l’apprentissage des élèves. Les questions de quiz peuvent 
prendre un certain nombre de formes, telles que des questions à choix multiple, des champs à remplir et des 
questions à réponse rapide. L’un des avantages des quiz est qu’ils sont courts et faciles à évaluer. Un autre 
est que l’ordre des questions et les options peuvent être aléatoires, de sorte que le quiz de chaque élève est 
unique. 

Les quiz en ligne sont idéaux pour mesurer les résultats d’apprentissage sur un large public. Étant 
donné que chaque élève passe le même test, vous pouvez comparer et comparer les résultats entre 
différentes classes, écoles ou communautés. 
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Un quiz en ligne non noté peut être donné avant le début d’une leçon pour obtenir une mesure de base 
des connaissances existantes d’un élève. Vous pouvez également intégrer un test de vérification des 
connaissances dans un module pour renforcer les concepts enseignés dans la leçon, ou faire un test final 
noté à la fin du cours pour évaluer la performance globale des étudiants. 

Outils d’évaluation en ligne gratuits 
Voici une liste de 10 outils pour créer un quiz en ligne pour ses élèves : 

1. Formative 
Formative est un outil TICE étonnant qui permet de créer des évaluations, des quiz et des 

questionnaires en ligne pour vos élèves. De plus, il offre aux enseignants la possibilité de suivre les réponses 
de leurs élèves et de leur faire un retour en direct. Vous pouvez poser des questions de types variés. Dans 
la version gratuite, vous avez accès aux types de questions suivantes : Choix multiples, Sélection multiple, 
Vrai ou faux, Réponse courte, Développement, et Montre ton travail. 

2. Evalbox 
Evalbox est la plate-forme d’évaluation qui gère et corrige automatiquement les examens en ligne, 

les examens papier, les examens à distance ! Les enseignants peuvent gérer les bases de questions, créer 
des questionnaires variés par tirage au sort (ou manuellement), et lancer autant d’examens et aussi 
fréquemment que vous le souhaitez… L’évaluation à distance devient facile !  

3. The Answer Pad 
Utilisez la technologie pour engager vos élèves dans un environnement d’apprentissage du 21e siècle. 

Capturez des données depuis n’importe quel appareil à l’aide d’un navigateur Web ou de l’application The 
Answer Pad. Avec son accès flexible et sa fonctionnalité permettant de gagner du temps, le Answer Pad est 
un outil idéal pour votre salle de classe inversée ou mixte. 

4. Crowdsignal 
Vous pouvez créer des quiz et des sondages. C’est simple et flexible, vous permettant de personnaliser 

les styles en fonction du profil de vos élèves. Créez vos enquêtes et sondages en utilisant les modèles 
personnalisés ou créez les vôtres. Utilisez le moteur de reporting en profondeur pour agréger, imprimer et 
exporter vos résultats. 

 5. Google Drive 
Grâce au service de formulaires de Google Drive, les enseignants peuvent créer en quelques secondes 

un questionnaire ou test en ligne. Après, ils pourront le partager par courriel ou l’insérer dans un blog ou 
site de classe. Pour noter et corriger automatiquement les tests, il suffit d’ajoute le script Floobaroo à la 
feuille de calcul Google. 

6. Quizbean  
QuizBean est un outil TICE qui facilite la création des quiz et des évaluations que les élèves pourront 

compléter en ligne. 

Les enseignants peuvent créer facilement en quelques minutes des quiz basés sur du texte ou des 
images en ligne. Ils peuvent ajouter des explications à chaque question. Ils ont aussi la possibilité de 
proposer des questions avec des réponses multiples ou avec un classique vrai-faux. 

Les élèves pourront y répondre individuellement. Cet outil vous offre des statistiques précises sur les 
résultats : qui a répondu, quand et quel est le résultat ou le score obtenu. 

7. Quizlet 
Cet outil en ligne permet aux enseignants de créer facilement des quiz et des tests interactifs. 

L’enseignant peut insérer des images et des sons. De plus, il contient des cartes mémo pour aider l’élève à 
mémoriser une leçon et de se tester lui-même. Le site contient aussi de tests crées par les autres utilisateurs. 
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8. Experquizz 
On finit cette liste par un outil expert. Grâce à Experquizz, l’enseignant peut associer aux évaluations 

à distance des explications, et des supports de cours. Ainsi, il permet aux enseignants de créer des 
questionnaires sur toute thématique, avec des questions variées. 

Pour obtenir une mesure précise des compétences, cet outil vous propose de structurer vos questions 
en chapitres. 

Différents types de questions 
Explications et supports de cours 
Espace de révision personnalisé 

9. Kahoot est une plate-forme d’apprentissage et de jeux-questionnaires qui vous permet de créer des 
quiz en ligne très intéressants pour votre classe. Kahoot ! est super amusant et addictif. Vous pouvez créer 
vos propres kahoots ou choisir parmi leur bibliothèque de jeux. Jouez à des kahoots en direct, en groupe, 
lancez des défis ou attribuez-les comme devoirs.  

10. Padlet est un moyen très simple de créer un tableau d’affichage en ligne qui permet aux 
enseignants et aux élèves de partager et de collaborer. Ce qui est génial avec Padlet, c’est qu’il offre 
tellement de flexibilité ! Il fonctionne sur n’importe quel appareil et vous pouvez partager à peu près 
n’importe quel type d’informations texte, liens, téléchargement de fichiers, photos, vidéos, à peu près 
n’importe quel type de réponse. Il existe également de nombreuses façons de concevoir vos pages. 
Personnalisez l’arrière-plan, organisez les informations de nouvelles manières. 

 Sitographie: 

https://archives.refad.ca/evaluation_en_ligne.pdf 

https://www.profweb.ca/publications/articles/l-evaluation-des-apprentissages-a-distance-dans-un-
programme-en-approche-par-competences 

https://www.profweb.ca/publications/articles/une-banque-de-ressources-sur-l-evaluation-en-ligne 

https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-
numerique/archives/2011/pratiques-defis-evaluation-en-ligne 
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Evaluarea- parte integrant  fundamental  a procesului educa ional 

prof. înv. primar Alina Paraschiva 
coala Gimnazial ”Liviu Rebreanu”, Tg. Mure

De regul , cadrele didactice pun în centrul activit ii lor evaluarea, nu metodele de predare-înv are 
i astfel beneficiile directe pentru elevi. Pe de alt  parte, orice metod  de predare-înv are ar trebui evaluat

pentru a vedea ce grad de eficien  are.  
În acest sens, ar trebui urm ri i câ iva pa i: 

Stabilirea criteriilor de succes pe lec ie/unitate de înv are 
Stabilirea celui mai bun mod de evaluare  
Administrarea evalu rii la începutul lec iei 
Predarea propriu-zis
Repetarea evalu rii la sfâr itul lec iei sau unit ii de înv are 
Analiza rezultatelor: Au fost metodele/activit ile folosite optime? Ce schimb ri sunt necesare sau 

amelior ri pot fi realizate? 
Evaluarea este o parte integrant  fundamental  a procesului educa ional. 
Principalele opera iuni ale actului evaluativ sunt: 
1. m surarea 

desemneaz  procedeele de culegere ale informa iilor 
stabile te o rela ie între un ansamblu de evenimente/caracteristici/etc. i simboluri (cifre, litere, 

expresii) 
2. aprecierea 

emite judec i de valoare asupra rezultatelor m sur rii 
implic  o atitudine axiologic / o raportare a rezultatelor la un sistem de valori (criterii) 

3. decizia 
exprim  scopul evalu rii 
implic  evaluatorul în roluri de factor decizional 
stabile te obiectul evalu rii în concordan cu obiectivele deciziilor care urmea-z  s  fie adoptate 
adopt  m suri de ameliorare pentru etapele urm toare ale procesului didactic 

Evaluarea are trei func ii generale: 
1. func ia constatativ

cunoa terea st rii procesului evaluat 
reflectarea fidel i realist  a rezultatelor constatate 
ameliorarea sistematic  a procesului didactic 

2. func ia diagnostic
realizarea unei diagnoze etiologice/de cauzalitate 
precizarea factorilor afla i la originea situa iei constatate i a condi iilor ini iale de realizare a 

procesului de instruire 
eviden ierea elementelor care au asigurat succesul/au dus la e ec 

3. func ia prognostic
anticiparea rezultatelor posibile 
sugerarea/fundamentarea unor decizii de cre tere a eficien ei i eficacit ii pro-cesului didactic 

Cele mai frecvent folosite forme de evaluare folosite în coli sunt: 
1. Probe orale/auditive 

Evaluare individual
Activitate de grup 
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Contribu ii individuale la discu ii 
Interevaluarea activit ii verbale 

2. Probe scrise 
Teste 
Întreb ri cu r spuns scurt 
Redactare pe larg ca r spuns la întreb ri structurate 
Redactare pe larg ca r spuns la întreb ri deschise 
Evaluare atunci când elevii utilizeaz  pentru cercetare bibliografie 
Autoevaluarea lucr rii scrise 

3. Probe practice 
Test practic la o sarcin  stabilit
Evaluarea periodic  a abilit ilor elevilor 
Interevaluarea abilit ilor practice 

4. Metode combinate 
Proiect 
Cercetare 
Portofolii 
Dosare cu realiz rile elevilor 

Trebuie s  existe un echilibru între ac iunile de evaluare informative i formative, iar acesta presupune 
cunoa terea unor tehnici i instrumente de evaluare variate.  Doar prin folosirea echilibrat  a strategiilor de 
evaluare se poate realiza o bun  analiz , remediere i reglare. 

Proiectarea evalu rii din cadrul lec iei 
se realizeaz  concomitent i în rela ionare cu proiectarea activit ii de predare-înv are. 
va fi real i eficient  dac  va m sura, în primul rând, progresul elevului fa  de propriile sale 

performan e înregistrate la un moment dat. 
profesorul ine cont de: 

ocompeten ele specifice ale programei pe care trebuie s  le realizeze elevii; 
operforman ele minime, medii i superioare pe care trebuie s  le demonstreze elevii pentru a 

eviden ia faptul c  au atins competen ele specifice; 
ospecificul colectivului de elevi pentru care se proiecteaz  evaluarea; 
ocând i în ce scop se evalueaz ; 
opentru ce tipuri de evaluare se opteaz ; 
ocum va trebui s  se procedeze pentru ca fiecare elev s  fie evaluat prin mai multe tipuri de 

probe pentru ca evaluarea s  fie cât mai obiectiv ; 
ocum se vor folosi datele oferite de instrumentele de evaluare pentru recuperare i reglare. 
  Câteva condi ii obligatorii pentru realizarea unei evalu ri obiective i eficiente ar fi: 

accentul pe evaluarea formativ  (valorificarea poten ialului de care dispun elevii) i nu pe evaluarea 
sumativ  (inventariere i ierarhizare); 

echilibru între formele de evaluare oral i scris ; 
folosirea frecvent  a: 

oco-evalu rii 
ointerevalu rii 
oevalu rii prin consultare 
oautoevalu rii; 

realizarea, dup  fiecare activitate de evaluare a rezultatelor colare, a unei auto-evalu ri a 
procesului; Astfel profesorul poate s : 

oinventarieze nivelul de formare a competen elor individuale ale elevilor 
ostabileasc  modalit i de reglare, de la o etap  la alta, a activit ii de predare-înv are-formare 

diferen iat  a elevilor. 
Se impune luarea în considerarea a unui set de criterii pentru (auto)evaluarea proiect rii: 

existen a tuturor tipurilor de competen e specific pentru o unitate de înv are; 
împ r irea logic i coerent  a con inuturilor no ionale în cadrul unit ilor de înv are; 
num rul de lec ii/teme respect  normativul (3-8 lec ii /teme); 
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resursele strategice i materiale sunt în acord cu competen ele specifice; 
resursele de timp sunt alocate echilibrat (activit i frontale, activit i pe grupe, activit i 

individuale); 
exist  însemn ri care permit reglarea i adaptarea demersului didactic (în rubrica „Observa ii”); 
formele de evaluare proiectate permit evaluarea fiec rei competen e specifice. 
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Proiect educa ional:                                                                    
EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Între online i tradi ional 

Alistar Adina                                                                          
GPN Cogeasca, jud Iasi 

Înv area online este acum aici i va r mâne mult timp. Înlocuie te multe dintre metodele tradi ionale 
i schimb  modurile în care profesorii î i desf oar  activitatea educa ional . Avantajul utiliz rii înv rii 

online este faptul c  elevii vor putea înv a ceea ce vor, când vor, unde vor, cât vor i, cel mai important, 
vor putea evalua ceea ce au înv at.De i educatorii de la toate nivelurile de înv mânt au adoptat utilizarea 
tehnologiei ca instrument de predare, problema evalu rii nivelului înv rii elevilor într-un curs online nu 
a fost abordat  în detaliu. Cu toate c  instruirea online poate fi mai eficient , mai convenabil i mai 
flexibil  atât pentru elevi, cât i pentru profesori, trebuie subliniat faptul c  tehnologia ar trebui utilizat
pentru a facilita predarea i a promova înv area. Evaluarea online este mai mult decât o simpl  testare a 
elevilor. inând cont de câteva principii de baz , profesorii care utilizeaz  înv area online î i pot adapta 
activit ile de evaluare pentru a oferi feedback util, responsabilitate, oportunit i elevilor i pentru a 
demonstra calitatea actului educativ. Procesul de evaluare este un sistem de m surare a performan elor 
academice. Doar pentru c  poate fi dificil de m surat nivelul înv rii, nu înseamn  c  înv area nu a avut 
loc. Ideea este c , dac  profesorii care predau online î i îmbun t esc în continuare strategiile de predare, 
elevii vor înv a mai mult i mai bine. 

Indiferent dac  profesorii predau într-o sal  de clas  tradi ional  sau cu ajutorul internetului, 
instrumentele de evaluare ar trebui s  fie concepute pentru a oferi elevilor feedback imediat, a-i ajuta s
în eleag i s  aplice ceea ce au înv at. Elevii trebuie beneficieze de corelarea materialului cu aplica ii din 
lumea real . Cursurile trebuie s  aib  obiective de înv are, metode de evaluare pentru a m sura rezultatele 
înv rii i componente de feedback c tre i de la elev. Astfel, evaluarea are trei componente de baz : 
m surarea obiectivelor de înv are, autoevalu ri pentru ca elevii s - i m soare propriile realiz ri, 
interac iunea i feedbackul între profesor i elevi. Pentru ca evaluarea s  îmbun t easc  predarea i 
înv area, trebuie s  fie un proces continuu la care to i participan ii sunt angaja i. Evaluarea eficient  trebuie 
s  fie activ i autentic  în predarea online. Evaluarea tradi ional  este practicat  în sala de clas , astfel 
încât profesorii pot s  monitorizeze mai bine progresul elevilor, s  în eleag i s  promoveze înv area i 
s  î i m reasc  capacitatea de a ajuta elevii s  devin  mai eficien i, s  se autoevalueze i s  se auto-
direc ioneze 

Printre instrumentele de evaluare online în rândul pre colarilor enumer m: 
JINGSAWPLANET- este o aplica ie care permite înc rcarea unui fi ier de tip text sau fotografie i 

decuparea sub forme de piese în func ie de complexitatea dorit ( de la 3 la câteva sute de buca i). Este o 
aplica ie gratuit i nu necesit  crearea de cont de utilizator. 

WORLDWALL - este o aplica ie util  pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocur i interactive 
pentru sus inerea înv rii, fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De exemplu: Cuvântul lips , Anagrame, Pu 
zzle, Rebus, Adev rat sau Fals, Sorteaz , Ch estionare, Spânzur toare, Deschide cutia et c); Este un 
instrument digital u or de utilizat i pl cut de copii datorit  elementelor ludice inserate. 

LEARNINGAPPS-este o platform  care ofer  m odele de aplica ii, precum i posibilitatea cre rii de 
con inut; Exist  aplica ii interesante (de exemplu: reb us, une te perechile, puzzle, completeaz  cuvântul 
lips  etc.); Avantajul este c  se pot u or partaja (link, cod de încorporare) sau pot fi folosite drept material 
de înv are pe platforma LearningA pps (creând clase în care s  îi invita i pe cop ii ; se pot face si sondaje 
pentru a m sura fe ed-back-ul) 

Evaluarea online nu înseamn  doar urm rirea num rului de vizualiz ri sau „acces ri” de pe un site 
de c tre fiecare elev în parte. Doar ,,prezentarea” nu înseamn  înv are.  
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Participarea este u or de m surat, deoarece software-ul cursurilor online poate contoriza de câte ori 
elevii vizualizeaz  o anumit  pagin , contorizeaz  timpul cât elevul se afl  pe site etc..  

Rezultatele înv rii sunt totu i mai greu de m surat i implic  o preg tire special  a profesorului., 

Bibliografie: 

1. Georgescu P. 2020,-Provocari ale evaluarii in mediul online  
2. Vi an V., 2021, Strategii de evaluare in mediul online, Editura. Eduland    
3. Enache, R., Proiectarea i implementarea curriculumului centrat pe competen e – suport de curs 
4. Mihala cu, D., 2006, Curriculum, Instruire, Evaluare, Editura Ex Ponto. 
5. Suport de curs „Digitaliada” Utilizarea aplica iei digitale „KAHOOT” –suport de curs 
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Evaluarea in invatamantul primar-intre on-line si traditional 

Prof. ALMARIEI CARMEN 

Evaluarea reprezint  o component  esentiala a procesului instructiv-educativ, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorit  numeroaselor cercet ri, studii, lucr ri 
elaborate pe aceast  team,precum si invatarii online ,modalitate de invatare-evaluare nemaiintalnita pana 
in prezent. Evaluarea colar  este perceput  ast zi ca fiind integrat  în procesul de înv mânt, având rolul 
de reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. 

Evaluarea tradi ional    expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activit ii de evaluare 
sunt: examinare, verificare, ascultare, control, chiar daca aceasta activitate se desfa oar   intr-un context 
cotidian, i nu la finalul unui program de instruire;aprecierea colar  sau verificarea se constituia ca moment 
separat de activitatea de predare-invatare. 

Evaluarea on-line este asociat  grijii fa  de masurarea i aprecierea rezultatelor cu ajutorul 
calculatorului,cadrele didactice fiind nevoite sa gaseasca noi modalitati ,metode si strategii de evaluare a 
rezultatelor elevilor;     nu este un scop in sine, un simplu control, ci se realizeaz  în vederea adopt rii unor 
decizii si m suri ameliorative.În acest context se impune diversificarea strategiilor evaluative i alternarea 
metodelor, tehnicilor i instrumentelor tradi ionale de evaluare cu cele moderne 
(alternative/complementare),asistate de calculator. 

„Spre deosebire de metodele tradi ionale care realizeaz  evaluarea rezultatelor colare ob inute pe un 
timp limitat i în leg tur  cu o arie mai mare sau mai mic  de con inut, dar oricum definit  – metodele 
alternative de evaluare prezint  cel pu in dou  caracteristici: pe de o parte, realizeaz  evaluarea rezultatelor 
în strâns  leg tur  cu instruirea/înv area, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de alt  parte, ele privesc 
rezultatele colare ob inute pe o perioad  mai îndelungat , care vizeaz  formarea unor capacit i, 
dobândirea de competen e i mai ales schimb ri în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
înv are.”(Radu, 2000, 223). 

Integrarea evalu rii în structura activit ii didactice de c tre concep iile pedagogiei mo-derne 
determin  amplificarea func iei educative a acesteia, situând-o într-o pozi ie cheie în procesul instructiv-
educativ. Aceast  consecin  deriv  dintr-o fireasc  în elegere a evalu rii ca „ tiin  a valorii” (Ioan 
Cerghit, op. cit., pag. 287). A evalua înseamn , între altele, a emite judec i de valoare, ceea ce presupune 
a te raporta la valori sau a face trimitere la un sistem de valori. 

Procesul evaluativ î i relev  pe deplin func ia de feed-back atunci când educatorul i elevii se reg sesc 
în calitate de parteneri în cadrul procesului educa ional. Aceasta presupune ca fiecare dintre parteneri s
con tientizeze rolul pe care îl de ine la nivelul interac iunii didactice i s  foloseasc  reac iile celuilalt 
pentru a- i optimiza propriul comportament. 

În înv mânt, evaluarea dobânde te o anumit  specificitate, având în vedere faptul c  ac-tivitatea 
educa ional  în ansamblul ei este orientat i raportat  la un sistem de valori ale culturii, ale tiin ei, 
literaturii i artei, ale filosofiei i moralei, ale calit ii umane i sociale. Cu alte cuvinte înv mântul î i 
declar  în mod clar priorit ile pentru un anumit sistem de valori, î i justisfic  op iunile i preferin ele în 
raport cu anumite valori traduse în obiective. Aceste valori trebuie s i le însu easc i s i le interiorizeze 
elevul, s  le integreze în structurile sale de cunoa tere i sim ire, în conduita personal . 

Din perspectiva abord rii curriculare i sistemice a procesului de înv mânt, evaluarea face parte 
integrant  dintr-un tot, nu trebuie tratat  izolat, ci în strâns  corela ie cu celelalte activit i prin care se 
realizeaz  procesul de înv mânt, cu predarea i înv area. Pe de alt  parte, metodele, tehnicile i 

62



instrumentele de evaluare nu pot fi disociate de celelalte variabile ale evalu- rii: obiectul evalu rii (ce se 
evalueaz ), criteriile / obiectivele educa ionale, strategiile evaluative etc. 

O caracteristic  a ultimelor lucr ri de referin  în domeniu este aceea c  în domeniul colar trebuie 
s  vorbim despre evaluare în termeni de procese. În locul termenului consacrat de “evaluare” trebuie s
vorbim de “activitate evaluativ ”, de “evaluare în ac iune, în desf urare”.În domeniul evalu rii colare 
asist m la un proces de îmbog ire a acesteia i tranzi ia de la manifestarea ei ca instrument de m sur i 
control la un demers centrat pe înv area de c tre elev, pe procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea i pe 
autoreglarea cunoa terii. Din perspectiva acestor idei, evaluarea colar  devine dinamic , centrat  pe 
procesele mentale ale elevului, fa-vorizând autoreglarea, autoreflec ia i înlocuind acea concep ie static , 
bazat  pe control, exami-nare, sanc iune. În acest fel se poate ajunge la “înv area asistat  de evaluare”. 

Înv mântul modern solicit  conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de referin
care s  aib  la baz  formarea competen elor elevilor. Multe sisteme de înv mânt, inclusiv cel românesc 
din ultimii ani, î i propun s  dezvolte activitatea instructiv-educativ  având ca referen ial competen ele 
generale i specifice pe care trebuie s  le dobândeasc  cel ce înva  – elevul – pe parcursul i la finalul unui 
ciclu de instruire, al unui an de studiu etc. 

Centrarea pe competen e este o preocupare major  a ultimilor ani. În zilele noastre, se tinde spre o 
evaluare complex , realizat  prin intermediul unei metodologii complexe i a unui instrumentar diversificat 
care presupune:Metodele i tehnicile moderne de evaluare (h r ile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-
2-1, proiectul, portofoliul, jurnalul reflexiv, investiga ia, observa ia sistematic  a comportamentului 
elevilor, autoevaluarea etc.) au multiple valen e formative care le recomand  ca modalit i adecvate de 
optimizare a practicilor evaluative, fiind susceptibile, în primul rând, s  faciliteze coparticiparea elevilor la 
evaluarea propriilor rezultate. 

Metodele i tehnicile moderne de evaluare, contribuie la  eviden ierea, cu mai mult  acurate e, a 
progresului în înv are al elevilor i, în func ie de acesta, facilitarea regl rii/autoregl rii activit ii de 
înv are; la  activizarea elevilor;   dezvoltarea creativit ii;  dezvoltarea gândirii critice si 
creative;  formarea i dezvoltarea unor competen e func ionale, de tipul abilit ilor de prelucrare, 
sistematizare, restructurare i utilizare în practic  a cuno tin elor; formarea i dezvoltarea capacit ilor de 
investigare a realit ii;   formarea i dezvoltarea capacit ii de cooperare, a spiritului de echipdezvoltarea 
capacit ii de autoorganizare i autocontrol;     dezvoltarea capacit ilor de interevaluare i 
autoevaluare;  formarea i dezvoltarea capacit ii reflective i a competen elor metacognitive;  cristalizarea 
unei imagini de sine obiective;  dezvoltarea motiva iei pentru înv are i formarea unui stil de înv are 
eficient etc.. 

Informa iile ob inute prin intermediul metodelor alternative constituie repere consistente pentru 
adoptarea deciziilor de ameliorare a calit ii procesului de predare-înv are. 

Prin platformele si aplicatiile disponibile on-line,s-au creat diverse c i pentru tehnologii utile in 
predare-inv are-evaluare ,astfel incat profesorii sa le utilizeze pentru a evalua si a conduce optim procesul 
de invatare al elevilor sai,chiar si de la distanta. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

Prof. Aluc i Elena,                                                                     
coala Gimnazial  Grum ze ti, jude ul Neam

FORME DE EVALUARE  
În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 

metode tradi ionale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
metode complementare (moderne): observarea sistematic  a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realiz rii structurii testului de verificare 

trebuie s  avem în vedere corelarea con inutului cu obiectivele înv rii: cunoa tere, în elegere, aplicare, 
analiz , sintez , evaluare, aptitudini i deprinderi. 

Dup  elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoa te dac  acesta m soar
ceea ce este destinat s  m soare 

Con inut: cunoa terea con inutului; 
Construct: inteligen a, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme; 
Concuren : verific  dac  are cuno tin e i din alte domenii conexe concurente; 
Predictiv : dac  va putea folosi acele cuno tin e în materii viitoare; 
Fidelitatea testului – ob inerea de rezultate constante în cazul aplic rilor succesive; 
Obiectivitatea – gradul de apreciere între diferi i evaluatori independen i; 
Aplicabilitatea – concordan a dintre forma i con inutul testului. 

Evaluarea online se aseam n  cu evaluare tradi ional  prin formele de evaluare, dar se deosebe te 
prin modul de aplicare, locul aplic rii. 

” În cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea materialului de înv mânt, 
conceperea i scrierea mai multor versiune de soft educa ional, testarea lor pe serii de subiec i i apoi 
desprinderea concluziilor privitoare la eficien a softului respectiv 

”Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este f cut  instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. 
Este o evaluare brut , cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu ofer  nici un indiciu 
explicativ cu privire la natura gre elii sau a cauzei acesteia. Îns  tocmai acest fapt poate declan a noi eforturi 
de înv are/în elegere.”  

I NSTRU ME NTE DE EV A LUAR E  
Pentru probele orale putem folosi f r  nicio problem  comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 

i simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom sau Meet, în care evaluatul s  poat  expune 
r spunsul la o întrebare sau o lec ie înv at .  

 Probele scrise pot fi instrumente on-line.  
Probele practicepot fi instrumente de evaluare doar dac  au aplicabilitate în mediul electronic.  
Din metodele moderne putem utilize în mediul on-line referatele, portofoliile i proiectele  pentru 

înc rcarea acestora i evaluarea ulterioar  de c tre profesor.  
Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispozi ie o gam  larg  de posibilit i de evaluare, uneori 

tehnica fiind mult mai preg tit  decât suntem noi dispu i s  explor m.  
Pentru a cre te gradul de corectitudine a unui examen on-line, în formatul gril , o solu ie de e-learning 

trebuie s  poat  pun  la dispozi ia creatorului de teste urm toarele func ionalit i esen iale: 
Definirea i gruparea întreb rilor pe categorii ; 
Alocarea dinamic  în teste a întreb rilor de pe diferite categorii; 
Dispunerea aleatorie a întreb rilor i variantelor de r spuns în test; 
Definirea diferitelor tipuri de întreb ri în categorii: cu un singur r spuns, cu r spunsuri multiple, 

r spunsuri scurte i multe alte variante; 
Programarea testelor la anumite intervale orare; 
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Limitarea timpului pentru execu ia unui test în func ie de num rul de întreb ri i de nivelul de 
dificultate, validat în prealabil; 

Închiderea automat  a unui test i salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
Limitarea posibilit ii de întoarcere la întreb rile anterioare; 
Punctaj diferit pe tipuri de întreb ri i nivel de dificultate; 
Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-line la 

test, din varii motive dependente sau nu de platform  sau evaluat; 
Protejarea accesului în teste cu o parol  comunicat  pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype 

sau alt instrument în care s  se asigure prezen a studen ilor); 
Limitarea accesului la rezultatele testului pân  la finalizarea particip rii tuturor participan ilor la 

proces. 
Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluareca document Word. 
Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în sarcini 
i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

– Google Classroom: pe Meet video chat pot fi corectate temele i poate fi oferit feedback direct 
fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru feedback  

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt.Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu.– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin 
„profesori”, construind ei în i i itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare. 
Exist , de asemenea, multe programe de anima iepe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screen cast-o-matic în care s  surprind
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

”Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplica ie de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele ac iuni ale feedback-ului înv rii, ac iuni ini iate prin microdeciziile educatorului.”  
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

Liceul Tehnologic ,,Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vân tori Neam
Prof. înv. pre colar: Aluc i Maria 

Petrariu Cristina 

Competen ele cheie reprezint  un pachet mutifunc ional, transferabil de cuno tin e, abilit i i 
atitudini de care au nevoie to i indivizii pentru împlinirea i dezvoltarea personal , incluziunea social i 
g sirea unui loc de munc . Acestea trebuie s  se fi dezvoltat la sfâr itul educa iei obligatorii i trebuie s
ac ioneze ca fundament pentru înv are, ca parte a educa iei pe tot parcursul vie ii. 

În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie s  urm reasc  valen ele pedagogice ale acestora 
(gradul de interac iune, de comunicare i colaborare, dezvoltarea competen elor secolului al XXI-lea etc.). 
Beneficii pentru pre colari: un mediu de înv are mult mai confortabil, dar care necesit  suportul adul ilor 
(al p rin ilor, în cazul înv rii de acas ). Un aspect motivant pentru cadrele didactice îl reprezint  schimbul 
de bune practici i asisten  din partea colegilor. V  prezent m câteva dintre aplica iile i instrumentele 
digitale car e se pot utiliza în facilitarea înv rii on-line i în sus inerea gr dini ei de acas . 

CONFERIN ELE ON-LINE faciliteaz  transmiterea de informa ii în timp real i înv area sincron 
a pre col arilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc.  

Zoom – Este platforma de ore on-line cea mai utili zat  de c tre cadrele didactice din România. Se 
creeaz  conturi gratuite pentru profesori (contul colii nu are limit  de timp.Pre colarilor i p rin ilor 
acestora le trimitem link-ul. Pe white board se poate desena, colora, face opera ii matematice sau adnot ri 
pe ecran; se pot împ rt i ecranul i documentele aflate în calculator/laptop. Se pot crea camere secundare 
pentru pre colari pentru a încuraja munca în grupuri mici. ( Breakout rooms) Exist  op iunea s  se 
înregistreze întreaga conferin  audio-video. https://zoom.us/ 

GoogleMeet – Este o aplica ie din suita Google for Education pe care o pute i accesa doar dac
ave i un cont de gmail. Gmailul a primit recent, datorit  pandemiei Covid-19, si optiunea de meet care 
anterior a fost doar platit . Meet este aplica ia Google similar  cu Skype de la Microsoft – o platform  de 
comunicare instant prin video i chat, unde pute i crea un link de întâlnire, iar participan ii trebuie doar s -
l acceseze, f r  s  aib  vreun cont, pentru a putea intra in sesiunea online. Meet accepta pân  la 100 
participan i gratuit i of er  acelea i op iuni ca i întâlnirea de pe Zoom: comunicare cu participan ii cu 
video, microfon i prin chat, partajarea ecranului, activarea modului silen ios pentru anumi i participan i, 
împ rt irea de alte link-uri prin chat. https://meet.google.com/ 

HARTI DIGITALE– printre cele mai cunoascute tipuri de aplica ii digitale se num r i h r ile 
dintre care enumer m Google Maps,Tripline i Zeemaps, ca i instrumente colaborative care se pot utiliza 
cu succes i la ciclul pre colar. 

PERE II VIRTUALI– sunt aplica ii digitale care ofer  spa iu de afi are colaborativ atât pentru 
varianta text, imagine, video, site-uri web. Printre cele mai cunoscute sunt Padlet si lino.it.  

PADLET– este o aplica ie care permite utilizatorilor s  afi eze materialele în acest perete virtual. 
Peretele este o pagin  web care permite utilizatorilor înc rcarea diferitelor materiale pe o tem  dat , 
materiale de tipul documentelor, prezent rilor, legaturilor spre diferite site-uri web. Este gratuit , dar 
necesit  crearea unui cont. Te po i loga cu contul de yahoo, gmail sau Facebook. Se poate accesa 
aici: www.padlet.com 

JOCURI ON-LINE – sunt aplica ii pl cute de c tre copii i de cadrele didactice deoarece î i 
p streaz  sim ul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. JINGSAWPLANET- 
este o aplica ie care permite înc rcarea unui fi ier de tip text sau fotografie i decuparea sub forme de piese 
în func ie de complexitatea dorit ( de la 3 la câteva sute de buca i).  
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Este o aplica ie gratuit i nu necesit  crearea de cont de utilizator. Se poate accesa de 
aici: www.jingsawplanet.com 
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Evaluarea în mediul online 

Prof. Anastasiei Raluca 
                                     

Evaluarea reprezint  un proces care necesit  o reflec ie profund i o planificare a strategiei didactice 
înc  de la conceperea activit ilor de înv are.  

O alt  defini ie a evalu rii reprezint  activitatea care permite formularea unor judec i privind starea, 
func ionarea, evolu ia viitoare probabil  a elevului, profesorului prin intermediul instrumentelor de m sur . 

Stabilirea unei strategii de evaluare de la începutul demersului didactic dezvolt  o coeren  între 
activit ile de predare-înv are i metodele de evaluare, în consecin  asigur  validitatea demersului 
evaluativ pe care ne dorim s  îl parcurgem împreun  cu elevii. 

Majoritatea metodelor i procedeelor de evaluare sunt transferabile la distan . Acest lucru se poate 
realiza astfel: transferând un test tradi ional sus inut în clas  într-o lucrare scris  sus inut  acas  pe 
dispozitivul informatic sau într-un examen individual sus inut într-o videoconferin ,transferând o expunere 
în fa a clasei într-o prezentare individual  înregistrat i postat  pe platform  sau pe grupul clasei. 

În primul rând, IT-ul permite interac iunea nesimultan  prin înregistrarea de c tre elevi a unor 
prezent ri audio/video care s  fie evaluate de profesor ulterior, schimbul de mesaje scrise de clarificare în 
aplica ii de tip chat, dar i oferirea de clarific ri prin sugerarea de c tre profesor a unor referin e online, 
care s  fie studiate ulterior de c tre elev.  

Un avantaj al utiliz rii unei platforme reprezint  flexibilitatea în atribuirea sarcinilor de lucru care 
poate duce la personalizarea i la cre terea relevan ei interven iilor elevului, g sirea unor texte i lec ii 
adaptate la nivelul clasei.  

Un alt atu ar fi utilizarea manualului în form  digital  sau de program pentru tabl  interactiv . 
Manualul nu trebuie s inteasc  simpla transmitere de con inuturi, cu atât mai mult cu cât mediul digital 
permite automatizarea unor func ii interactive elementare, precum verificarea solu iilor corecte, a 
pronun iei, trimiterea la cadrul teoretic sau la achizi iile anterioare, gestionarea eficient  a textelor scrise 
sau audiate, adaptate diferitelor niveluri de în elegere    

Utilizarea unor resurse online al c ror scop nu este înv area limbilor moderne, dar care poate fi 
adaptat, anumite jocuri ce implic  competen e lingvistice pot exersa i extinde achizi iile din program , 
ghiduri de c l torii sau emisiuni de g tit la TV, clipuri YouTube cu tem  dat  pot servi ca punct de pornire 
pentru proiecte în sensul c  elevii pot extrage informa ii pe care s  le foloseasc  în sarcina lor. Pagini web 
ale unor institu ii sau organiza ii pot fi folosite pentru redact ri cu rol de transfer de informa ii, iar dezbateri 
filmate sau articole pot fi folosite ca baz  pentru redactarea unor eseuri argumentative. 

De exemplu, dac  doresc s  consolidez competen a de producere a mesajelor orale, am nevoie de o 
platform  care s  permit  comunicarea oral  sincron , iar dac  doresc s  integrez i o imagine pentru a 
dezvolta aceast  competen , am nevoie de o aplica ie sau o combina ie de aplica ii care s  îmi permit
comunicarea oral  sincron  si proiectarea imaginii (De exemplu, Zoom). 

Putem folosi o platform  care s  permit  comunicarea sincron  (Zoom,Google Meet, 
MircrosoftTeams) drept mediu de comunicare i s  integr m în cadrul acesteia alte platforme prin 
intermediul unei func ii de proiectare a ecranului (Share Screen pentru Zoom- exemplul pentru clasa a IX-
a L2; Present pentru Google Meet etc.). Totodat , putem permite interac iunea elevilor cu con inutul 
proiectat de noi printr-o func ie de control asupra ecranului pe care îl proiect m, implicându-i i oferindu-
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le o experien  asem n toare cu cea din sala de clas  putând astfel s  scrie, s  deseneze, s  aib  control 
asupra aplica iei pe care o proiect m i s  dea r spunsuri. 

Pentru elevii care nu reu esc s  fie prezen i la întâlnirile pe ZOOM din motive diferite, este indicat
op iunea Google Classroom. În cadrul acesteia se g se te aplica ia MEET care ofer , la rândul ei, varianta 
de comunicare direct  cu elevii, dar i prezentarea materialelor preg tite de cadrul didactic. Elevii pot s - i 
demonstreze competen ele prin crearea de clipuri video care s  prezinte un concept înv at în timpul orelor.  

Prin oricare din metodele aplicate on line, p str m dorin a de a preg ti elevi pentru situa ii reale 
punând în eviden  calit ile i abilit ile acestora oferind motiva ie, support i încredere. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Între online i tradional 

Anastasiu Ramona – Viorica 

Repere conceptuale evolutive   
În evolu ia conceptului de evaluare identific m trei categorii de defini ii (Ch. Hadji., pag. 

30; Stufflebeam, 1980, pag. 17; C. Cuco , pag. 365):  
1. Defini iile ”vechi” (Evaluare = m surare) 
2. Defini iile pedagogiei prin obiective (Evaluare = congruen a cu obiectivele opera ionale) 
3. Defini iile ”noi”, actuale concept evaluarea ca apreciere, emitere de judec i de valoare (Evaluarea 

= emitere de judec i de valoare) 
Defini iile relativ recente ale evalu rii colare sunt foarte diverse, îns  au multe note comune. 

Din multitudinea de variante, desprindem urm toarea defini ie: “A evalua înseamn  a emite judec i de 
valoare privind înv area de c tre elev, pe baza unor criterii adecvate obiectivelor fixate, în vederea lu rii 
unor decizii” (Potolea, Manolescu, 2005). Re inem dou  concepte fundamentale care fac parte din procesul 
evaluativ normal i concordant cu stadiul actual al evolu iei evalu rii colare: 

No iunea de obiectiv în raport cu care trebuie s  situ m rezultate elevilor; 
No iunea de ”criterii de apreciere” adecvate obiectivului fixat. 

Evaluarea în înv mânt este o problem  veche cu conota ii noi, un subiect controversat, datorit , în 
special, înc rc turii sale morale (deoarece prin evaluare se realizeaz  clasific ri i selec ii, se dau 
„verdicte”, cu alte cuvinte, se hot r te soarta unor oameni). Ca i altor concepte, evalu rii i se atribuie mai 
multe accep iuni. De exemplu, Steliana Toma (1991, p. 160) define te evaluarea ca fiind un proces de 
m surare i apreciere a valorii rezultatelor sistemului de educa ie i înv mânt sau a unei p r i a acestuia, 
a eficien ei resurselor, condi iilor i strategiilor folosite prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, 
în vederea  lu rii unor decizii de îmbun t ire i perfec ionare.   

Un alt autor, Terry Tenfrink (1974), consider  evaluarea în înv mânt ca pe un proces de ob inere 
a  informa iilor – asupra elevului, profesorului însu i sau asupra programului educative – i de valorificare 
a  acestor informa ii în vederea elabor rii unor aprecieri care, la rândul lor, vor fi utilizate pentru adoptarea 
unor  decizii.  

Ioan Jinga (1993) define te evaluarea ca pe un proces complex de comparare a rezultatelor 
activit ii instructiv-educative cu obiectivele planificate (evaluarea calit ii), cu resursele utilizate 
(evaluarea eficien ei) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului). irul exemplelor ar putea 
continua.  Ne rezum m îns  la aceste trei defini ii pentru a observa c :  

 evaluarea este un proces (nu un produs), deci o activitate etapizat , desf urat  în timp.  
 ea nu se rezum  la notarea elevilor (care este expresia numeric  a aprecierii performan elor  colare 

ale acestora), ci vizeaz  domenii i probleme mult mai complexe (inclusiv curricula  sau sistemul de 
înv mânt, în ansamblu).  

evaluarea implic  un ir de m suri, compara ii, aprecieri (deci judec i de valoare), pe baza  c rora 
se pot adopta anumite decizii, menite s  optimizeze activitatea din domeniile supuse  evalu rii.  

Evaluarea online poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , 
continu i cumulativ . Cea mai frecvent  punere în practic  a evalu rii online este reprezentat  de testele 
tip chestionar. Acestea pot presupune r spunsuri de tip „da”/”nu” („adev rat”/”fals”) sau selectarea uneia 
sau mai multor variante corecte de r spuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întreb ri 
cu r spuns deschis. Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metod  ce poate fi aplicat
indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate i provoac  elevii s  aib  o aten ie sporit  pentru a 
face alegerile sau complet rile corecte, în acela i timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 
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Unele dintre op iunile online enumerate în literatura de specialitate includ: teme scrise, participarea la 
discu ii online, eseuri, publicarea lucr rilor/prezent rilor elevilor, quiz-uri i întreb ri online, activit i 
experien iale, cum ar fi jocul de rol, teme collaborative, dezbateri, portofolii, revizuiri, examene online (cu 
carte deschis , structurate, cronometrate). 

Dintre aplica iile pe care le-am folosit la evaluarea on-line, au fost urm toarele: 
Google Forms – folosite mai ales la Geografie i Istorie. Cu ajutorul acesteia, se pot realiza teste de 

evaluare con inând itemi cu alegere multipl , dual , dar i itemi cu r spuns scurt. Accesând din bara de 
Google cele 9 puncte, Google Forms, putem crea astfel de teste relativ u or, atât cu întreb ri deschise, cât 
i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu. Func ia Quiz permite oferirea de feedback prompt, iar 

notarea se face automat, dup  ce, în prealabil, am ales variantele corecte i am acordat punctajul necesar. 
Elevul vede automat punctajul dup  ce a finalizat testul. Consider c  este o aplica ie eficient  în evaluarea 
on-line. 

Google Classroom – aici am putut corecta temele i oferi un feedback direct fiec rui elev 
Google Jamboard este un mod de vizualizare al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot vedea toate 

r spunsurile date pe post-it-uri virtuale sau pot introduce imagini i informa ii pe post-it-uri. Este o metod
eficient  mai ales la evaluarea prin proiecte. 

  Kahoot – cu ajutorul acestei aplica ii elevii devin „profesori”, construind ei în i i itemi de teste. 
Este o aplica ie foarte interesant , iubit  de copii, este un mod atractiv de a afla lucruri noi. 

WordWall – cu ajutorul acestei aplica ii se reu e te s  creeze diverse materiale prin care elevii reu esc 
s  sintetizeze cele înv ate, indiferent de disciplina de studiu. Func iile acestei aplica ii fiind multiple, nu 
permite elevului alunecare spre plictiseal i indiferen , se pot crea materiale diverse, cu un mare grad de 
implicare din partea elevilor. 

LivresQ – o alt  aplica ie foarte îndr git  de elevi, cu ajutorul se reu e te s  se creeze multe teste de 
evaluare, fie cu itemi duali, multipli, cu r spuns scurt sau lung. Avantajul acestei aplica ii este c  po i crea 
o multitudine de resurse atractive, de la completarea spa iilor lacunare, pân  la trasarea de s ge i între 
casetele unui exerci iu sau completarea r spunsurilor scurte cu ajutorul imaginilor. 

Evaluarea joac  un rol important în procesul de înv are – atât evaluarea sumativ  cât i formativ
ofer  informa ii despre progres i ghideaz  înv area. 

Evaluarea este esen ial  pentru procesul de certificare i rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri 
pentru a m sura evolu ia i succesul elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale institu iilor. 

  Evaluarea online are ca scop mai degrab  evaluarea formativ  decât sumativ  a elevilor. Acesta 
furnizeaz  cea mai întâlnit  form  de feedback prin intermediul forumurilor de discu ii sau exerci iilor 
online. 

Exist  un num r de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare, cum ar fi: 
posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un num r mare de r spunsuri. 
oferirea unui feedback prompt 
monitorizarea r spunsurilor elevilor 
evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
evalu rile pot fi p strate i reutilizate. 

Prin natura ei, evaluarea online ofer  un grad de independen  al elevilor i abilitatea de a rezolva 
probleme 

Lucrul în afara colii, departe de profesori i colegi, înseamn  c  elevii trebuie s - i asume 
responsabilit i mai mari dac  doresc s  reu easc  la cursurile online. 

Provocarea care r mâne este aceea de a g si rezultate m surabile pentru a demonstra însu irea 
competen elor i a abilit ilor dorite. 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar - ntre tradi ional i on-line 

Prof. Anca Bontea 
coala Gimnazial  Nr. 28, Gala i 

Privind retrospectiv la perioada de început a colii on-line, nu pot s  nu m  gândesc la poemul lui 
Cristopher Logue: Veni i la margine!/ Nu putem, vom c dea!/ Veni i la margine!/ Nu putem, este prea sus!/ 
Veni i la margine!/ i ei s-au dus./ i el i-a împins./ i ei au zburat. Cam asta s-a întâmplat i cu noi, profesori 
i elevi, în prim vara anului 2020. Am fost împin i în pr pastie i am înv at s  zbur m. F cuser m pa i 

timizi spre digitalizarea educa iei de ani buni, dar pandemia ne-a înv at s  zbur m. Ne-a fost greu la 
început, ne era fric , dar ne-am construit aripi i ne-am început în l area. Aripi precum Google Classroom, 
Zoom, Nearpod, Wordwall, Jamboard, Padlet, Canva, Miro, Livresq, Asq, MozaWeb, Book Creator etc. 
F r  ele nu am fi putut reu i s  (ne) lumin m. Le-am primit cu interes, curiozitate, chiar bucurie, din dorin a 
de a aduce un suflu nou orelor on-line. 

Schimb rile prin care am trecut i înc  mai trecem în via a colar  ne determin  s  abord m cu mare 
seriozitate problema evalu rii. Am tiut de la început c  nu se va mai putea preda în mod tradi ional, dar 
am avut rezerve în ceea ce prive te evaluarea.  Am început  cu Google Forms cu verificare automat .  Au 
fost multe puncte slabe, dar am în eles c  este necesar s  aplic m un minichestionar tip gril  la sfâr itul 
fiec rei ore (chiar i la orele cu prezen  fizic ) pentru un feedback real. Au urmat testele gril  cu verificare 
manual , ac iune cronofag , dar care reflect  mult mai bine realitatea, întrucât am alternat itemii obiectivi, 
semiobiectivi i deschi i. Mi s-a p rut c  ne-am apropiat foarte mult de evalu rile date în clas . Numai c
nu mai eram în clas , ci acas , a a c  trebuia s  facem artificii suplimentare pentru a men ine aten ia i 
interesul elevilor no tri. 

Platforma Nearpod pentru evaluarea la distan  ni s-a p rut excelent . Platforma este interactiv i 
este un mod atractiv de a îmbina audio cu video, PPT, PDG, Google Slides etc. A fost modalitatea pe care 
am g sit-o pentru a avea activi to i elevii în or , pentru c  dac  ace tia nu erau într-adev r pe platform , ci 
pe un alt link, numele lor ap rea cu ro u. Instrumentele de pe platform  ne-au ajutat s  evalu m obiectiv, 
dar i creativ. Am evaluat atât formativ, la sfâr itul unor ore pentru anumite con inuturi, cât i sumativ, la 
finalul unit ilor de înv are. De asemenea, am folosit Nearpod i pentru anumite exerci ii din testele de 
antrenament. Sarcinile sunt contratimp i platforma indic  exact când lucreaz  elevul. Foarte interesant este 
faptul c  platforma permite înregistrarea mesajelor vocale, atingând astfel i problema evalu rii orale. 
Platforma poate fi folosit i pentru predare, nu doar pentru evaluare. Ne-a pl cut atât de mult în cadrul 
orelor on-line sincron, încât am decis s  o folosim în continuare pentru teme. Tablele colaborative au 
deschis noi orizonturi, parc  acum elevii au în eles cel mai bine ce înseamn  cooperarea. 

Am pus un accent deosebit pe evaluare prin proiecte, pentru c  i-am v zut mai creativi ca niciodat . 
Este u or de în eles c  le-a f cut pl cere i lor s  testeze tot felul de aplica ii, cum ar fi, de exemplu, Story 
Jumper, Book Creator sau aplica iile pentru benzi desenate. Au prezentat c r i în moduri atractive, au 
înregistrat videoclipuri în care au prezentat recenziile, au realizat trailere pentru c r ile citite, au participat 
chiar i la concursuri de book-trailere. 

Am avut parte de mari revela ii... Am p it al turi pe un nou drum, mereu altul, mereu în continu
schimbare.  Ne-am dorit ca elevii s  r mân  empatici, creativi, inovatori, activi, s  colaboreze i s
comunice mai bine.  Ne-am dorit s  demonstr m c  ne putem adapta la schimb ri, c  putem p stra aprins
flac ra curiozit ii i a educa iei. Am în eles într-adev r cum se poate contura profilul de formare al 
absolventului de gimnaziu, structurat pe opt competen e cheie, pentru c coala on-line, prin toate 
instrumentele digitale oferite, a îmbinat magistral toate aceste competen e. 

coala on-line ne-a r pit multe, dar ne-a i oferit o nou  cale. Vom p stra tot ce a fost bun din aceast
experien i vom încerca s  g sim formula potrivit  pentru a împleti cele dou  direc ii: tradi ional i on-
line.  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. înv. pre c. Andreescu Elena Loredana                                                
C. GIMN. NR. 13/ G. P. P. NR. 6 RM. VÂLCEA 

                                                                                                                                                                     

„ Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat . Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii.’’ (D. Ausbel) 

Tipurile de evaluare care sunt utilizate de c tre educatoare în înv mântul pre colar sunt: 

- evaluarea ini ial

- evaluarea continu i 

- evaluarea sumativ   

Evaluarea ini ial  este realizat  de c tre cadrele didactice la începutul anului colar sub forma unor 
teste sau a unor aplica ii, pentru a identifica nivelul cuno tin elor, al deprinderilor i abilit ilor, dar i pentru 
a determina, în func ie de profilul grupei, ritmul desf ur rii activit ilor, în baza c ruia î i proiecteaz
planificarea s pt mânal i semestrial . 

Evaluarea continu  este realizat  permanent, prin mai multe modalit i, pe care le vom aminti în cele 
ce urmeaz . 

Evaluarea sumativ  se realizeaz  la finalul semestrelor i al anului, când se face i caracterizarea 
grupei. 

Între metodele utilizate în înv mântul pre colar predomin  metodele alternative, f r  a fi excluse 
cele clasice precum aprecierea performan elor prin atribuirea de calificative sau teste individuale de 
cuno tin e i/sau deprinderi, ce iau forma unor fi e cu sarcini. Sunt folosite fi ele de evaluare i 
calificativele, de i acestea sunt foarte apropiate de înv mântul obligatoriu. 

Dintre modalit ile alternative de evaluare utilizate pot fi amintite: 

 lucr rile practice, 

 portofoliile cu produsele copiilor, 

 aprecierile verbale, 

 autoevaluarea, 

 serb rile, 

 discu iile individuale cu copiii, 

 afi area lucr rilor, 

 aprecierea rezultatelor prin premii, laude, încuraj ri, prin ecusoane (flori, iepura i, ursule i), 

medalii, 
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 „metoda consemn rii pe un grafic (cu puncte i procentaje)” a rezultatelor, pe activit i i 

preferin e. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

– Între online i tradi ional - 

Prof. Înv. Pre . Andrei Aura Valentina 
coala Gimnazial  Sili tea, Braila 

Cu to ii am experimentat predarea i evaluarea online i am întâmpinat un num r mare de dificult i 
în perioada pandemic , cu toate acestea st  în natur  fiec rui educator s  caute metode creative de a-i atrage 
pe cei mici în universul cunoa terii indiferent de mediul în care se desf oar  activit ile educative. 

Evaluarea este modul prin care un educator culege roadele muncii i caut  masuri de ameliorare a 
comportamentelor care nu au fost atinse pentru a veni în sprijinul pre colarilor care necesit  ajutor. Pentru 
mine aceasta a fost adev rata provocare, g sirea unor metode prin care s  evaluez în mediul online 
rezultatele celor mici.  

Pentru ca activit ile propuse de mine s  aib  rezultate am avut în vizor urm toarele aspecte: 
În primul rând sprijinul p rin ilor a fost esen ial, deoarece f r  ajutor acestora nici una din 

activit ile gândite de mine nu s-ar fi materializat; 
Internetul ofer  o gama larga de materiale, dar cea mai important  parte este selectarea lor i modul 

în care acestea pot fi accesate i utilizate de cei de acas ; 
Am c utat s  desf or activit i scurte care s  men in  cât mai mult interesul copiilor; 
 Nu to i copii au avut acces la internet,mai ales prin prisma faptului c  predau în mediul rural, i a 

trebuit sa g sesc solu ii pentru ca cei defavoriza i s  nu se simt  exclu i.  

Dac  evaluarea tradi ional  are i ea anumite lacune, în evaluarea online lacunele se adâncesc i nu 
po i supune pre colarii unui ir lung de fi e de lucru care sunt pentru ei atât de statice. Pentru umplerea lor 
am apelat la mijloace i metode care s  invite pre colarii la joac , deoarece jocul în pre colaritate este 
esen ial, este motorul de pornire a curiozit ii i invit  copilul s  experimenteze. 

Pentru a oferi o imagine asupra experientelor pe care le-am avut în mediul online voi prezenta 
metodele  i mijloacele prin care am evaluat proiectul „ În lumea pove tilor”: 

Am confec ionat personaje din pove tilor pe care le-am citit copiilor, acestea au fost folosite mai 
apoi pentru a dramatiza sub forma unui teatru online pus în scena prin intermediul platformei classroom; 

Am propus transpunerea unei scene din poveste prin desen sau pictura care s-a finalizat cu o 
expozi ie care a fost apreciata de c tre întreg colectivul clasei; 

Am folosit imagini cu personaje din pove tile alese i le-am amestecat ca mai apoi copiii s  le 
recunoasc i s  spun  câte ceva despre ele;  

Pentru a diminua efectul static al activit ilor am f cut pauze de mi care i jocuri cu text i c nt. 

În urma experien elor avute în perioada pandemic  consider ca în momentul actual activit ile 
educative care se desf oar  în mediul online nu îndeplinesc nevoile pre colarilor: de a interac iona cu 
convârstnici, de a înva  prin jocuri distractive i pline de mi care, nu încurajeaz  explorarea, limiteaz
comunicarea i depind de ajutorul permanent al p rin ilor care nu de pu ine ori au cu mult mai multe 
responsabilit i.  

Inova ia în procesul de educa ie const  în preocuparea cadrelor didactice de a g si metode, solu ii 
ingenioase care s  aib  rolul de a men ine pre colarul i nevoile sale de înv are în prim plan, fie c  este 
vorba de o lec ie de predare, consolidare, evaluare sau autoevaluare.  

Metodele interactive în procesul de predare nu mai este o noutate, multe cadre didactice folosesc cu 
succes calculatorul, proiectorul, tableta, internetul în diferitele etape ale lec iei dar consider c  folosirea 
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acestora trebuie s  fie urmate de un cadru didactic prezent care s  explice i s  intervin  pentru a sprijini i 
încuraja eforturile celor mici in cautarea i asimilarea informa iilor at t de necesare în procesul instructiv-
educativ. 
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Flexibilizarea procesului de înv mânt                                                    
prin utilizarea metodelor de evaluare online 

prof. Andrei Daniela - Ioana,                                                             
coala Gimnazial  C rpini , Crasna, Gorj 

Dezvoltarea profesional i înv area în modelul tradi ional devin deja istorie. Nu exist  exper i în 
clase, lucrurile se mi c  rapid, iar profesorii i elevii trebuie s  fac  echip  pentru crearea unui mediu de 
înv are prin utilizarea tehnologiilor moderne. Ast zi, cel mai bun i cel mai important canal de distribu ie 
este cel online. Mediul online sprijin  abilit ile secolului XXI precum colaborarea, comunicarea i 
creativitatea. 

Cea mai nou  tendin  în înv mânt, cunoscut i apreciat  ca cea mai eficient i de dorit de pân
acum, este înv mântul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, conceptul de 
înv mânt electronic (sau virtual) este reprezentat de interac iunea dintre procesul de predare – înv are si 
tehnologiile informa ionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un concept, este parte din 
înv mântul actual, tinzând s  devin  tot mai c utat prin economia de timp pe care o implic . E-learning 
semnific , într-o defini ie neconsacrat , ansa omului de a se informa facil, rapid, în orice domeniu, nefiind 
condi ionat de un suport fizic (c r ile din hârtie) sau de un intermediar (profesorul). Acest concept permite 
flexibilizarea procesului de înv mânt pân  la a oferi cea mai larg  gam  de c r i electronice, sfaturi, 
imagine i text. 

E-learning câ tig  teren în fiecare zi prin punerea în aplicare a noilor tehnologii în formare. 
Posibilitatea de a ne conecta prin intermediul unui site web pentru a dobândi cuno tin e noi pe linia de 
îndrumare de la oameni care sunt,uneori, la sute de kilometri distan i a înv a aproape complet aspectul 
acestor con inutului în timp real, permite dobândirea de noi cuno tin e f r  stresul de zi cu zi. 

Oportunit ile de înv are online i utilizarea resurselor educa ionale deschise i a altor tehnologii pot 
reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii i permit utilizarea mai eficient  a timpului 
profesorului. Ast zi, putem vorbi despre o înv are combinat  care îmbin  oportunit ile de înv are fa  în 
fa  cu oportunit ile de înv are online. Gradul în care are loc înv area online i modul în care este 
integrat  în curriculum pot varia în func ie de coli. Strategia de combinare a înv rii online cu instruirea 
colar  fa  în fa  este util  pentru a adapta diversele stiluri de înv are ale cursan ilor i pentru a le permite 

fiec rui cursant s  studieze în ritmul propriu. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
i s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. În contextul online, 

implicarea este esen ial i instrumentele alese pentru predare i evaluare trebuie sa creeze o interac iune 
uman  mai profund i mai semnificativ . Creativitatea pe care tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva 
despre care noi, profesorii, trebuie s  vorbim pozitiv. 

Evaluarea e în responsabilitatea profesorului. Iar pentru asta atât profesorul cât i întreg sistemul 
educa ional trebuie s  asigure cele 3C caracteristici esen iale ale evalu rii: s  fie continu , complet i 
corect . 

Evaluarea este o cuantificare a m surii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, au 
fost eficiente metodele de predare/înv are. 

Metode de evaluare: 

Teste de tip chestionar: un mod de evaluare cu r spunsuri DA/NU sau r spunsuri multiple aplicabile 
în orice domeniu. Necesit  un efort din partea profesorului în preg tirea întreb rilor i r spunsurilor. Este 
un mod de evaluare cu un înalt nivel de obiectivitate atâta timp cât elevii în eleg importan a evalu rii i 
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lucreaz  corect, individual f r  s  comunice între ei. În acest tip de evaluare nu se pune accent pe 
creativitate. 

Evaluarea bazata pe proiect cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. Proiectul 
reprezint  o metod  complex  de evaluare, individual  sau de grup, recomandat  profesorilor pentru 
evaluarea sumativ . Elaborarea proiectului necesit  o perioad  mai mare de timp, câteva zile sau câteva 
s pt mâni. Pe parcursul realiz rii proiectului, cadrul didactic ofer  suport i consultan  elevilor în 
desf urarea cercet rii, în colectarea datelor necesare i poate efectua evalu ri par iale. Experien a mea este 
c  le place acest lucru iar creativitatea manifestat  este uluitoare. Pe platforma Google Classroom putem 
discuta cu elevii- Meet video chat este inclus gratuit, pot fi corectate temele i poate fi oferit feedback direct 
fiec rui elev. Proiectele pot fi prezentate clasei, elevii sunt extrem de inventivi. Utilizarea proiectului este 
o metod  eficienta de evaluare dar i o metod  de înv are interactiv  care plaseaz  elevul într-o situa ie de 
cercetare autentic , cultiv  responsabilitatea pentru propria înv are i rezultatele acesteia. 

Testul clasic, postat pe activitatea la clasa, în word, timp de rezolvare si apoi înc rcare pe platform . 
Permite corectarea si feedback direct fiec rui elev. Implic  seriozitate si corectitudine din partea elevilor i 
tim c , înc , la aceast  parte trebuie s  mai lucr m. Trebuie s -i facem pe elevi s  în eleag  c  evaluarea 

are rolul verific rii cuno tin elor acumulate, nu este o pedeaps , este i un mod de a constata lacunele 
ap rute si de a le corecta. 

Portofoliul: reprezint  un instrument utilizat în cadrul evalu rii sumative, care permite estimarea 
progresului în înv are al elevului prin raportare la achizi iile realizate în perioade de timp mai mari( 
semestru, an colar). 

Probele orale : se pot face online pentru ca putem folosi f r  nici o problem  comunicarea audio-
video unu la unu, sau pur i simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul s
poat  expune r spunsul la o întrebare sau o lec ie înv at . 

Pentru evaluare se pot folosi câteva instrumente/aplica ii: Quizizz; Wordwall; Quizlet; Learning Apps 
etc, platforme cu ajutorul c rora se pot crea teste, fi e de lucru, activit i interactive. Oricât de performant
sau prietenoas  ar fi o aplica ie de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele ac iuni ale 
feedback-ului înv rii, ac iuni ini iate prin microdeciziile educatorului. 

 BIBLIOGRAFIE: 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

-ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL- 

ANDREI GABRIELA 
COALA GIMNAZIAL  NR. 165 BUCURE TI 

Societatea se afl  într-o continu  schimbare, astfel încât, atât dasc lii, cât i elevii, p trund într-o lume 
a tehnologiei, aceasta devenind chiar spa iul colar în care se desf oar  o multitudine de activit i. Noile 
tehnologii joac  un rol important în trecerea de la un mediu de înv are la un altul, centrat pe elev. 
Platformele online digitale redefinesc rolurile celor doi factori ai actului educa ional, plasându-i într-o clas
virtual .  

Se cunoa te faptul c  evaluarea, component  a procesului de înv mânt, reprezint  un act didactic 
complex integrat procesului de înv mânt, urm rind m surarea rezultatelor colare, punerea în 
coresponden  a rezultatelor colare cu obiectivele opera ionale prestabilite, formularea unor judec i de 
valoare despre procesul i produsul înv rii elevilor pe baza unor criterii calitative numite descriptori de 
performan . Aceasta are un rol deosebit în furnizarea informa iilor necesare desf ur rii optime a 
procesului instructiv-educativ. Informa iile fac referire la con inuturile care trebuie s  fie evaluate, criteriile 
pe baza c rora evalu m, obiectivele care au fost realizate, momentele evalu rii, de aceea putem spune c
este un proces reglator în desf urarea procesului instructiv-educativ, dar i faptul c  permite adoptarea 
unor decizii în vederea perfec ion rii procesului de înv mânt. 

Dac  în spa iul clasei pot fi elaborate probe scrise, elevii pot primi diferite sarcini în cadrul unor 
lucr ri practice, pot fi evalua i oral, pot fi analizate portofoliile realizate de ace tia, în spa iul virtual, 
platformele de înv are online ofer  posibilitatea dasc lilor de a construi probe de evaluare online. Aceste 
platforme sunt destinate post rii de documente i suporturi de curs în spa iul virtual, dar ofer i posibilitatea 
realiz rii probelor de evaluare a cuno tin elor sau a competen elor, de a alege tipurile de itemi, posibilitatea 
de setare a timpului destinat finaliz rii probei. 

Metoda de evaluare (evaluare tradi ional  sau evaluare online) reprezint  calea pe care profesorul o 
parcurge împreun  cu elevii în demersul evaluativ, oferind acestora posibilitatea de a demonstra care este 
nivelul achizi iilor prin utilizarea instrumentelor adecvate de evaluare. Profesorul este cel care alege cele 
mai adecvate metode i instrumente de evaluare în vederea realiz rii unui demers evaluativ corespunz tor. 
Evaluarea trebuie s  fie un proces continuu, trebuie s  devin  un proces dinamic, un proces care trebuie s
favorizeze autoreglarea i autoreflec ia parte integrant  a procesului de înv are, în m sur  s  le ofere atât 
elevilor, cât i profesorilor,,oportunit i de reflec ie i de perfec ionare continu ” (Ciolan,L., Ciolan, L.,E., 
2008, pag.30). 

Alegerea uneia dintre metodele de evaluare (tradi ionale sau alternative) este condi ionat  de anumi i 
factori cum ar fi: scopul i obiectivele evalu rii, tipul evalu rii, con inuturile care trebuie s  fie evaluate, 
priceperea dasc lului în a îmbina metodele i instrumentele de evaluare. ,,Cele tradi ionale i cele moderne 
pot s  coexiste în diferite combina ii, mai ales odat  cu extinderea ariei de cuprindere a evalu rii dintre 
rezultate spre procese”(Cerghit,I.,2008, pag.381). 

Dintre variantele digitale existente pentru evaluare putem enumera: portofoliul digital, proiectul 
digital, autoevaluarea, jurnalul reflexiv. Portofoliile i proiectele digitale se caracterizeaz  prin 
generozitatea spa iului i a posibilit ilor multiple de valorificare a formelor diverse de exprimare (imagine, 
mi care, text, dinamism, materiale multimedia realizate de cei mici).  

În cadrul activit ilor desf urate atât fizic, cât i online, am inclus cu succes metoda proiectului. 
Elevii au fost pu i în situa ii inedite de lucru. ,,P durea în imagini” a avut ca sarcini de lucru întocmirea 
unui poster( digital sau tip rit) cu imagini reprezentând plante i fructe de p dure, marcarea unui traseu 
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turistic, dar i colaje pe diferite teme.Un alt proiect propus spre realizare a fost ,,Povestea bobului de grâu”, 
elevii având ca sarcin  de lucru crearea unui poster cu imagini reprezentând traseul pe care îl parcurge 
bobul de grâu pân  la procesul de fabrica ie al pâinii. În cadrul proiectului ,,Drumul c r ii” au primit ca 
sarcin  construirea un afi  prin care enun urile scrise îndemnau la protejarea copacilor. Au realizat un traseu 
al c r ii de la t ierea copacilor din p dure pân  la tipografie. Alte proiecte au avut ca produs final reviste 
care cuprindeau crea ii ale micilor colari, dar i crea ii populare, cu scopul de a ne cunoa te tradi iile i 
obiceiurile str mo e ti. Evaluarea s-a realizat atât ca proces deoarece elevii au investigat, au descoperit, au 
experimentat, au prelucrat informa ii, cât i ca produs, acesta a reprezentat expresia performan ei 
individuale sau de grup, a interesului pentru tema dat . A reprezentat metoda prin care s-au evaluat achizi ii 
cognitive, s-a evaluat cooperarea cu ceilal i colegi participan i la realizarea proiectului, dar i folosirea 
corespunz toare a resurselor. 

În cadrul proiectului ,,P durea-aurul verde al planetei”, elevii au colectat, au prelucrat, au selectat i 
au sintetizat informa ii privitoare la p dure (alc tuire, faun , protejarea acesteia, rolul pe care îl are p durea 
în via a oamenilor, dar i a vie uitoarelor), au redactat proiectul, au realizat produse finale precum portofolii, 
crea ii literare (dialoguri între p dure i vie uitoarele ei, versuri realizate de elevi), afi e cu îndemnuri pentru 
protejarea p durii, postere- p durea în imagini, colaje realizate din materiale naturale, colec ie de plante ale 
p durii. Pentru realizarea acestor produse, copiii au lucrat pe grupe, fiecare grup  având de îndeplinit 
anumite sarcini de lucru.De asemenea, fiecare grup  a prezentat proiectul realizat.În cadrul evalu rii s-au 
luat în discu ie anumite criterii privitoare la efortul depus de elevi cum ar fi: raportarea elevului la tema 
dat , performarea sarcinilor, documentarea, nivelul de elaborare i comunicare, creativitatea elevilor, 
calitatea rezultatelor. În ceea ce prive te calitatea proiectelor realizate de c tre grupele de elevi, evaluarea 
s-a realizat inând cont de validitatea proiectelor, completitudinea acestora, elaborarea i structurarea 
acestora, calitatea materialelor utilizate, dar i creativitatea. 

Portofoliul reprezint  ,,o selec ie dintre cele mai bune lucr ri sau realiz ri personale ale elevului, cele 
care îl reprezint i care îi pun în eviden  progresele, care permit aprecierea aptitudinilor, talentelor, 
pasiunilor, contribu iilor personale. Alc tuirea portofoliului este o ocazie unic  pentru elev de a se 
autoevalua, de a- i descoperi valoarea competen elor i eventualele gre eli. În al i termeni, portofoliul este 
un instrument care îmbin  înv area cu evaluarea continu , progresiv , dinamic i multilateral  a 
procesului de activitate i a produsului final. El spore te motiva ia înv rii”41 (Cerghit, I.,2008, pag.383). 
Acesta poate fi realizat i digital. 

Evaluarea acestor produse rezultate în urma desf ur rii activit ilor au o semnifica ie deosebit
pentru micii colari deoarece munca lor este apreciat  la adev rata valoare i le ceeaz  sentimentul utilit ii 
a ceea ce produc.  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Prof. înv. pre c. Andrei Ionela Roxana                                                     
Gr dini a ”M r i or” Bucure ti, Sector 4 

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea,  performan ele i eficien a acestora la un moment 
dat, oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic. 

În opinia lui David Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care 
cuprinde urm torii pa i: 

- Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al elevilor; 

- M surarea rezultatelor aplic rii programei; 

- Evaluarea rezultatelor. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu i final . 
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul anului colar i stabile te nivelul de preg tire a pre colarilor în 
momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare pentru reu ita activit ilor 
urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul fiec rui copil. Pentru ca 
evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, m surare i apreciere 
a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind  de la obiectivele propuse. 

Datele ob inute ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului con inut al programei, organizarea unui program de recuperare, dac  este cazul i adoptarea 
unor m suri de sprijinire i recuperare a unora din pre colari. 

Evaluarea formativ-continu  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt 
ce permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, s  identifice lacunele dup  fiecare secven  de 
înv are, s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.                                     
Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an colar, 
ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare global  a 
rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i de studiu. 
Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare direct
între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. Probele 
orale ofer  copilului posibilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i justifice 
r spunsul. 
Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului.  

Tipuri de portofolii: 

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri); 

- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii); 

- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 
etc.) 

Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolu iei copilului; 
lucr ri ale acestuia; poze cu sarcini/activit i pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  etc. 
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În concluzie, portofoliul nu este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului, ci poate fi 
reprezentativ pentru crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e.                

Printre metodele i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , 
se înscriu urm toarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida,  ghicitorile, tehnica foto-limbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta 
conceptual /cognitiv , Tehnica florii de nuf r, metoda col urilor, tehnica analitico-sintetic , cubul, turnirul 
întreb rilor, cvintetul,  R.A.I. ( R spunde. Arunc . Interogheaz ), jurnalul grupei.  

Dup  Ausubel „evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrant . Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii.” Astfel, 
evaluarea este prioritar  în cadrul procesului de înv mânt din ara noastr , fiind considerat  o surs  a 
solu iilor de perfec ionare a actului didactic.  

Bibliografie: 
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Evaluarea în mediul online 

Prof. Andrei Lenu a,                                                                    
coala Gimnazial  „Decebal” Craiova 

În procesul de înv mânt, evaluarea este o activitate de colectare, organizare i interpretare a datelor 
privind efectele rela iei profesor – elev, cu scopul de a face eficient  func ionarea întregului sistem 
educa ional. Evaluarea are rol de feed – back pentru elevi, profesori, p rin i i pentru factorii de decizie. 
Rezultatele ei constituie puncte de sprijin pentru luarea deciziilor referitoare la efectuarea de prognoze, 
anticiparea costurilor economice ale educa iei i modificarea curriculumului. Scopul major al evalu rii este 
s  ofere datele necesare care s  permit  luarea celor mai bune decizii educa ionale. 

Evaluare online este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. Primii care 
au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a produce 
schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze.  

În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist coala ca spa iu, ca 
tot ansamblul rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Se schimb  rutinele pentru 
înv are: de preg tire pentru coal  (plecarea spre coal , drumul în sine au efecte psihologice asupra 
mobiliz rii înv rii) i de înv are (informa iile nu mai sunt primite în acela i fel, nu se mai înva  la fel). 

Atât în înv are, cât i în evaluare, fiecare r spuns al elevului implic  un process cognitiv, fiecare la 
un alt nivel.  

Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 
rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe rapid. Procesul de evaluare online elibereaz , de 
asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica domeniile de performan
sc zut , astfel încât profesorii s  se poat  concentra asupra acestor lacune de înv are. 

Instrumentele online pe care eu le folosec i le-am folosit în perioada colii online sunt urm toarele: 
Zoom este o platform  de conferin e video, iar câteva dintre func ionalit i includ: trimiterea de 

mesaje i de fi iere de orice tip i screen share-ul, care îi ofer  profesorului posibilitatea de a împ rt i cu 
elevii informa ii prin urm rirea ecranului laptopului. Mie aceast  aplica ie îmi place, deoarece are multe 
oportunit i.  

Google Meet o platform  de comunicare instant prin video i chat, unde putem crea un link de 
întâlnire, iar participan ii trebuie doar s -l acceseze, pentru a putea intra în sesiunea online. Meet ofer
acelea i op iuni ca i întâlnirea de pe Zoom: comunicare cu participan ii cu video, microfon i prin chat, 
partajarea ecranului, activarea modului silen ios pentru anumi i participan i, împ rt irea de alte link-uri 
prin chat. 

Google Classroom, o clas  virtual  în care profesorul poate trimite documente i nota elevii pe baza 
unor teme sau teste realizate în Google Forms. Pot fi corectate temele i poate fi oferit feedback direct 
fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente 
comentarii pe care le oferim elevilor etc. 

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise.  Elevii pot primi 
atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu). Elevii pot afla imediat dac
la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu.  

Pentru evaluarea elevilor am folosit platforma asq i didactic.ro.  
Evaluarea online poate furniza:mai mare flexibilitate asupra locului, momentului i modului în care 

este efectuat  evaluarea; o mai larg  gam  de op iuni elevilor pentru a- i demonstra cuno tin ele i 
abilit ile. 
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METODE TRADI IONALE DE EVALUARE 

PROF. ÎNV. PRIMAR ANDREI MAGDALENA                                            
COALA GIMNAZIAL  DOMA NEA                                                   

JUDE UL CARA  - SEVERIN 

1. Evaluarea oral
Caracteristici 
Evaluarea oralã se realizeaz  printr-o conversa ie pe baza cãreia cadrul didactic stabile te cantitatea 

informa iei i calitatea procesului i a produsului activitã ii de înv are în care a fost implicat elevul. Din 
perspectiv  modern , evaluarea trebuie s  înso easc  procesul de predare-înv are. Evaluarea oral  permite 
realizarea cu prisosin ã a acestui deziderat.  

Conversa ia euristic  este cea mai important  metod  folosit  în procesul evaluativ de tip oral. Pentru 
a putea fi utilizat  în procesul de înv are a unor date, aspecte, fapte, întâmpl ri, elevii trebuie s  beneficieze 
deja de informa ii anterioare. 

Din perspectiv  modern , metoda conversa iei euristice „permite adaptarea autonom  a elevului la 
nivelul unui program de activitate care se modific  în func ie de rezultatele ob inute” (Gilbert de 
Landsheere). Întreb rile sunt  fundamentul conversa iei euristice. Acestea sunt instrumente 
(subinstrumente) elementare, cele mai uzuale, întâlnite deosebit de frecvent, în cele mai diverse situa ii 
evaluative, indiferent de modalitatea de evaluare.  

2. Evaluarea prin probe scrise 
Caracteristici , modalitã i de realizare 
Evaluarea scrisã apeleaz  la suporturi concretizate în fi e de munc  independent ,  lucr ri de control, 

teze etc. Elevii prezint  achizi iile lor în absen a unui contact direct cu cadrul didactic.  
Func ia principal  a evalu rii prin probe scrise în context cotidian (nu în situa ii de examen) este 

aceea de a oferi cadrului didactic informa ii privind calitatea activit ii realizate i efectele acesteia 
exprimate în nivelul de preg tire al elevilor. Ea semnaleaz  situa iile în care unii elevi nu au dobândit 
capacit ile, subcapacit ile, abilit ile etc. preconizate la un nivel corespunz tor i, în consecin , este 
necesar  aplicarea unor m suri recuperatorii. 

Principalele modalit i de realizare a evalu rilor prin probe scrise sunt: 
Probe scrise de control curent. Acestea cuprind 1-2 întreb ri din lec ia de zi i dureaz  max. 15-

20 de minute. Lucr rile de acest gen au rol de feed-back atât pentru elev cât i pentru cadrul didactic. 
Cerin ele (itemii) pot viza atât reproducerea celor înv ate precum i exerci ii de munc  independent ; 

„Examin rile scurte de tip obiectiv”, cu durata de 5 minute: se dau 4-6 întreb ri la care elevii 
r spund în scris succesiv. Corectarea se poate face fie de elevii în i i prin raportare la model (comparare cu 
r spunsurile corecte) oferite fie de cadrul didactic, fie de colegi, prin schimbarea lucr rilor; 

Lucr ri scrise/probe aplicate la sfâr itul unui capitol. Acest tip de probe acoper  prin itemii 
formula i elementele esen iale, reprezentative ale capitolului respectiv. Ele verific i evalueaz
îndeplinirea tuturor obiectivelor terminale ale capitolului respectiv. Îndeplinesc o func ie diagnostic ; 

3. Evaluarea prin probe practice 
Caracteristici 
Evaluarea prin probe practice vizeaz  identificarea capacit ilor de aplicare practic  a cuno tin elor 

dobândite de cãtre elevi, a gradului de încorporare a unor priceperi i deprinderi, concretizate în anumite 
suporturi obiectivale sau activit i materiale. Probele practice rãspund unui deziderat al pedagogiei 
moderne, i anume acela de a da curs cerin ei de „ a ti sã faci”. 
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 Evaluarea practic  este posibil i necesar  atât la disciplinele care în mod tradi ional s-au centrat pe 
o evaluare practic  (este cazul educa iei tehnologice, educa iei plastice, educa iei muzicale, educa iei 
fizice), dar i la discipline predominant teoretice, axate pân  nu demult pe o evaluare teoretic . 

Variante ale evalu rilor practice 
Probele practice, în m sura în care sunt bine concepute, relevã în modul cel mai elocvent ceea ce elevii 

cunosc i sunt capabili s  fac . Pentru cadrul didactic r mâne o cerin ã fundamentalã dimensionarea unor 
probe, care, în mod indirect, dar decisiv, pot sã punã în eviden ã ceea ce sunt capabili s  realizeze elevii. 

Probele evaluative de ordin practic se pot gândi în urm toarele perspective: 
Executarea de c tre elevi a unor produse pornind de la un model; 
Realizarea de c tre elevi a unor ac iuni pornind de la un proiect de ac iune; 
Simularea unor ac iuni în condi ii speciale (pe calculator, în s lile de simulare etc). 

Variante 
1. Activit ile experimentale. Sunt specifice în contextul disciplinelor cu caracter practic-explicativ. 
2. Analiza produselor activitã ii elevilor. Este o variant  a evalu rii practice, care se focalizeaz

numai pe produsul final al unei secven e educa ionale parcurse de elev. 

Prin produs al activit ii elevului se în elege tot ceea ce realizeaz  el în coal i în afara ei. Începând 
de la cele mai simple forme pe care le îmbrac  realiz rile acestuia, cum ar fi temele pentru acas i pân  la 
cele mai complexe, atât rezultate ale activit ii intelectuale (eseuri, compuneri, poezii, monografii etc.), cât 
i practice. 

Aceastã form  nu ignor  îns  procesul înv rii, întrucât produsul final sau par ial se configureaz
treptat, e alonat i poate fi ameliorat din mers. 

BIBLIOGRAFIE: 
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EVALUAREA DIDACTIC

PROF. ANDREI MIHAELA- IULIANA,                                                   
COALA GIMNAZIAL  ”NICOLAE B LCESCU”,                                        

COMUNA NICOLAE B LCESCU, JUDE UL BAC U 

Evaluarea didactic  de ine un rol important în procesul de înv mânt. Ea are întotdeauna un raport 
direct sau indirect cu progresul înv rii, dar i al pred rii. 

Pentru ca evaluarea progresului colar s - i ating  scopurile, profesorul trebuie s  se ini ieze în 
principalele direc ii oferite de cercetarea docimologic :  

a) înlocuirea sau completarea probelor clasice de evaluare cu teste de evaluare compuse din itemi 
bine structura i, ce permit o evaluare obiectiv  a progresiei înv rii, a deprinderilor i a capacit ilor 
intelectuale; 

b) Asimilarea competen elor necesare particip rii la elaborarea sistemului de evaluare la nivel 
na ional (standarde, instrumente, modalit i i forme de evaluare); 

c) Familiarizarea cu instrumente i mijloace obiective de evaluare (sc ri de evaluare, teste 
docimologice, baremuri etc.);  

d) Trecerea activit ii de evaluare de la ac iunea centrat  preponderent pe nivelul de informare a 
elevilor, la un act evaluativ complex care s  acopere toate laturile sistemului educa ional. 

Evaluarea îndepline te deopotriv  func ii sociale i pedagogice. 
Analiza rezultatelor colare ofer  societ ii posibilitatea s  se pronun e asupra înv mântului ca 

subsistem, s  confirme sau s infirme acumularea de c tre cei instrui i a cuno tintelor i abilit ilor necesare 
unei activit i social-utile. 

Din punct de vedere pedagogic evaluarea ofera informa ii referitoare la rela iile dintre componentele 
interne ale procesului educa ional, în special a celor dintre profesor i elev. Cunoscând performan ele 
elevilor putem aprecia dac  activit ile proiectate i-au atins scopul. 

Principala problem  a înv mântului actual – supraînc rcarea - nu ine numai de con inutul 
programei, ci i de tradi iile ultimilor ani i de presiuni exterioare exercitate asupra sistemului (presiunile 
ciclului colar urm tor, olimpiadele, presiunile p rin ilor, stâng cia muncii diferen iate). 

Poate fi utilizat  drept prob  de evaluare orice form  de verificare – oral , scris  sau practic  – 
tradi ional  sau alternativ , dac  sunt îndeplinite urm toarele condi ii: 

- sunt stabilite capacit ile i con inuturile care se evalueaz ; 
- competen ele generale i specifice care se formeaz ; 
- tipurile de itemi adecva i; 
- descriptorii de performan ; 
- modalitatea în care se vor face cunoscute p rin ilor i elevilor rezultatele ob inute. 
Instrumentele de evaluare sunt clasificate în instrumente tradi ionale (probe scrise, probe practice, 

probe orale) i instrumente alternative ( observarea sistematic , investiga ia, proiectul, portofoliul, tema 
pentru acas , activitatea independent , autoevaluarea). 

Dintre instrumentele alternative de evaluare: 
- Observarea sistematic  a elevilor poate fi f cut  pentru a evalua performan ele elevilor, dar în 

special comportamentele afectiv- atitudinale. Pot fi evaluate: concepte i capacit i – organizarea i 
interpretarea datelor; selectarea instrumentelor de lucru; descrierea i generalizarea unor procedee, tehnici, 
rela ii; utilizarea materialelor auxiliare, inclusiv a calculatorului; atitudinea elevilor fa  de sarcina dat ; 
concentrarea asupra sarcinii de rezolvat; implicarea activ ; adresarea unor întreb ri pertinente; 
completarea/îndeplinirea sarcinii; revizuirea metodelor i a rezultatelor; comunicarea: discutarea sarcinii 
cu profesorul în vederea în elegerii acesteia. 

- Investiga ia reprezint  o situa ie complicat  care nu are o rezolvare simpl . Evaluarea poate viza: 
sarcina poate fi scurt , timpul de lucru este relativ lung; începe, se desf oar i se termin  în clas ; 
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individual  sau în grup presupune diverse obiective; poate urm ri caracteristici personale ale elevilor 
precum: creativitate i ini iativ , participare în cadrul grupului, cooperare, persisten , flexibilitate, dorin
de generalizare. 

- Proiectul- presupune o activitate mai ampl  decât investiga ia care începe în clas  prin definirea i 
în elegerea sarcinii, se continu  acas  pe o anumit  perioad i se încheie tot în clas  prin prezentarea în 
fa a colegilor a rezultatelor ob inute sau a produsului realizat. Proiectul este ales dac : prezint  interes 
pentru elevi; elevii sunt ner bd tori pentru a crea un produs de care s  fie mândri; pot g si resurse materiale; 
subiectul nu va ales urmând rutina din clas . 

- Portofoliul- reprezint  o colec ie de informa ii despre progresul colar al unui elev, ob inut printr-o 
varietate de metode i tehnici de evaluare. Con inutul s u va fi focalizat pe concepte i capacit i esen iale: 
selec ii din însemn ri; produse elaborate; produse care indic  interesele, stilul elevului i folosirea unor 
variet i de inteligen e; produse care arat  procesul de dezvoltare (început, planificare, revizuire); criteriile 
pe baza c rora munca va fi evaluat . 

- Autoevaluarea- este realizat  prin întreb ri pe care i le pun elevii în i i în condi ii necesare pentru 
formarea deprinderilor evaluative ca: prezentarea obiectivelor ce trebuie atinse; încurajarea formul rii de 
întreb rii/ r spunsuri în scris; încurajarea evalu rii în cadrul grupului etc. 

Evaluarea online este o metod  a evalu rii care poate r spunde eficient situa iilor identificate, mai 
ales c  poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu i 
cumulativ . 

Cea mai frecvent  punere în practic  a evalu rii online este  reprezentat  de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune r spunsuri de tip “da”/”nu” (“adev rat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de r spuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întreb ri cu r spuns 
deschis. 

Aceast  metod  poate fi aplicat  la orice disciplin  din planul cadru, obligatorie sau op ional , are un 
înalt nivel de obiectivitate, este rapid  pentru aflarea rezultatelor i creaz  o imagine de ansamblu asupra 
materiei deoarece provoac  elevii s m aib  o aten ie sporit  pentru a putea face alegerile corecte i 
complete. 

Metoda evalu rii online folose te urm toarele tipuri de aplica ii: 
-Tutoriale sau lec ii interactive ghidateTutorialele sunt utilizate foarte des în înv area aplica iilor 

informatice:  Microsoft Office, Adobe, Internet, realizare pagini web etc. 
-Exerci iile practice (drill and practice. Exerci iile practice sunt de mai multe tipuri: aplica ii 

obi nuite; aplica ii de proiectare; aplica ii de execu ie, construc ie, produc ie sau fabrica ie i crea ie  
-Simul ri i experimente. Cu ajutorul simul rii se încearc  reproducerea unor situa ii reale, a unor 

procese sau fenomene a a încât elevul s  fie pus în situa ia de a interac iona cu programul de instruire, de 
a rezolva în mod similar cu un operator din via a real  problemele practice, dar intr-un mod simplificat. 

-Jocurile pentru instruire sunt jocuri predominate de activit i de simulare. Elevul este pus s  rezolve 
o situa ie- problem  cu ajutorul unor regului i modalit i de ac iune care s  conduc  la atingerea scopurilor.  

-Testele pedagogice sunt cea mai importanta categorie i în acela i timp cea mai întâlnit  fie 
independente fie ca parte a unei aplica ii complexe.  Un test trebuie s  con in  scopul, setul de cuno tin e 
pentru care se aplic , obiectivele testului, durata de timp în care se aplic , baremul de evaluare, matricea 
de evaluare cu men ionarea descriptorilor de performan , afi area rezultatelor i a erorilor m suri 
remediale sau de progres. Aceste teste exist  pentru marea majoritate a disciplinelor. 
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Evaluarea online în anul 2021 

Prof. Înv. primar, Andrei Nicoleta-Alina 
coala Gimnazial  Nr. 1 Aduna ii - Cop ceni, Jud. Giurgiu 

Într-o societate care evolueaz  cu pa i repezi, un domeniu important i prioritar trebuie s  r mân
educa ia, care, la rândul s u, are nevoie de o formare continu  pentru a corespunde cerin elor actuale ale 
societ ii, s  preg teasc  elevii pentru a se integra activ în via a social i personal .  

În contextul actual, când lumea tinde s  se transforme într-o societate a informa iei, apare nevoia de 
cunoa tere i la nivel informa ional prin utilizarea calculatorului în educa ie, prin crearea de competen e 
digitale care vor oferi tinerilor o preg tire diversificat  în viitor.  

Calculatorul ca surs  de înv are reprezint  o permanent  provocare pentru educa ie. În prezent, avem 
accesul deschis la resurse educa ionale, facilitate desigur de tehnologiile informa iei i ale comunica iilor 
cu scopul de a dobândi competen e i cuno tin e care s  ne permit  s  evolu m, s  ne form m i 
perfec ion m, s  particip m activ în societatea româneasc  bazat  pe cunoa tere. Un avantaj de care ar 
trebui s  beneficieze atât elevii, cât i profesorii în vederea accesului la educa ie, la schimbul de resurse on-
line, pentru consultare personal  sau profesional . 

Prin platformele i aplica iile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în 
predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i pedagogia 
folosit , pe principiul pedagogia mai întâi, apoi tehnologia. 

Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word – adic
de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia pentru 
a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, poate oferi elevilor o serie de op iuni. Experien a mea 
este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uimitoare. Profesorii care caut  modalit i de 
integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în sarcini i evaluare au alegeri aproape 
nelimitate. 

S  enumer m câteva: 
– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard (tabla) este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i 
elevii pot vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri 
gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni (de evitata la 
clasele mici). Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le 
primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
Programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza prezent ri: Prezi, Animaker etc.  
Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind  atât imaginea de pe 

interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 
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Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, încurajez i permit 
i elevilor s  fac  acela i lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Metode si tehnici de evaluare în înv mântul online 

Prof. înv. primar Andrei Violeta 
Liceul Teologic Târgu - Jiu, Gorj 

Implementarea Tehnologiilor Informa ionale (TI) în educa ie este una dintre cele mai importante 
probleme într-o societate informa ional . Eficien a instrumentelor multimedia în metodologia educa ional
câ tig  tot mai mult spa iu din aria metodelor tradi ionale de înv are. 

Utilizarea tehnologiilor informa ionale în procesul instruirii i a diferitelor forme de E-learning cre te 
eficien a procesului de predare-înv are-evaluare; determin  motiva ia înv rii prin aplicarea cuno tin elor 
teoretice în situa ii practice (simul ri on-line); asigur  feedback-ului cu ajutorul softurilor educa ionale etc.  

Integrarea noilor tehnologii în educa ie este abordat i analizat  din multiple perspective, în special 
fiind eviden iate resursele necesare i oportunit ile. Conform Strategiei Na ionale de dezvoltare a societ ii 
informa ionale, principalele obiective specifice de integrare TIC în educa ie vizeaz  formarea 
competen elor digitale la absolven ii institu iilor de înv mânt pentru a activa într-o societate 
informa ional ; optimizarea curriculumului TIC în înv mântul superior, elaborarea standardelor
educa ionale de competen e digitale, compatibile cu practicile europene; extinderea schemei de certificare 
a abilit ilor digitale în coli i universit i, elaborarea cursurilor în format electronic pentru facilitarea 
accesului la studii i aplica ii; prevederea în planurile de finan are a institu iilor de înv mânt a mijloacelor 
financiare distincte, destinate procur rii de echipamente i soft-uri; crearea de biblioteci virtuale care vor 
oferi elevilor manuale multimedia, suporturile didactice elaborate de profesori notorii în domeniu. 
Integrarea resurselor TIC în educa ie poate contribui la cre terea performan elor academice doar în 
condi iile, în care elevii cat i profesorii posed  cuno tin e de utilizare a calculatorului.   

Utilizarea calculatorului determin  o regândire a educa iei, începând cu predarea, cu modul de 
interac iune cu elevii i a modului în care se produce evaluarea procesului educa ional. În vederea cre terii 
calit ii procesului de predare-evaluare în cadrul colii, se acordat  o aten ie deosebit  familiariz rii 
profesorilor cu noile tehnologii de informare i comunicare, dezvolt rii deprinderilor acestora de a utiliza 
calculatorul i noile softuri educa ionale, cât i de a- i însu i noi tehnici de evaluare bazate pe utilizarea 
platformei educa ionale GOOGLE CLASSROOM. Prin utilizarea platformei   se ob ine o unealt  valoroas
care poate fi ulterior îmbun t it , procesele educa ionale administrate precum i analiza informa iilor 
privitoare la performan ele studen ilor. Utilizarea instrumentelor de comunicare sincron i asincron
pentru colaborare on-line i pentru schimb de informa ii - de tip Forum sau Chat - permit interac ionarea 
facil  cu elevii.  

O func ionalitate foarte important  a platformei - i care vine în preîntâmpinarea unei nevoi viitoare 
- este aceea de a stoca i analiza informa ii privitoare la performan ele studen ilor. Evaluarea joac  un rol 
important în procesul de înv are – atât evaluarea sumativ  cât i formativ  ofer  informa ii despre progres 
i ghideaz  înv area. Aprecierea gradului de reu it  este esen ial  pentru procesul de certificare i 

rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a m sura evolu ia i succesul elevilor, profesorilor. 
Evaluarea on-line a crescut în popularitate, deoarece permite administrarea unor volume mari de notare i 
administrare.  

Metodele de evaluare, reprezint  parte a metodologiei didactice i în func ie de procedeele, tehnicile, 
formele de examinare în care sunt integrate, se bazeaz  pe verificarea: - oral  (expunerea liber  a elevului, 
conversa ia, chestionarea oral , interviul); - scris  (lucr ri scrise curente , chestionare, referate, portofolii).; 
- activit ilor practice: lucr ri practice,; - testelor sau a probelor de cuno tin e în format electronic (on-line) 
prin utilizarea tehnologiilor informa ionale. Exist  un num r de beneficii percepute în utilizarea 
computerelor în procesul de evaluare care pot fi enumerate ca: - posibilitatea de a nota cu rapiditate i în 
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mod adecvat un num r mare de r spunsuri; - monitorizarea r spunsurilor elevilor; - evaluarea poate avea 
loc într-un mediu cu acces deschis; - evalu rile pot fi p strate i reutilizate; - furnizarea de feedback imediat. 
Ghidul prezint  rolul platformei educa ionale în îmbun t irea calit ii procesului de evaluare on-line a 
competen elor generale i specifice.  
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Factori perturbatori / Erori de evaluare colar

Andrei Zoe Diana                                                                      
Gr dini a nr. 246, Bucure ti 

În apreciere i notare exist  o serie de distorsiuni datorit  unor efecte perturbatoare sau a factorilor 
de personalitate care in atât de profesor cât i de elev.Evaluarea defectuoas  poate cunoa te mai multe 
ipostaze: 

- notarea strategic -practicat  la începutul activita ii pentru a ine elevii sub control, sub amenin area 
notelor slabe sau a nepromov rii; 

- notarea sanc iune – care nu are nimic de a face cu achizi iile sau performan ele elevilor ci cu anumite 
atitudini considerate neacceptabile; 

- notarea etichet -prin notarea pe termen lung dup  aceleasi p reri favorabile/nefavorabile, sau în 
concordan  cu celelalte note ale elevului; 

Cei mai mul i factori perturbatori privesc activitatea profesorului.Situa iile cel mai frecvent întâlnite 
sunt: 

-Efectul „Halo”-Profesorul realizeaz  aprecierea elevilor prin prisma unei evalu ri ini iale i prin 
generalizarea not rii la toate disciplinele.În virtutea judec ii anticipative, profesorul nu mai remarc
progresele sau p rtile pozitive ale elevului slab , dup  cum nici minusurile celui bun. O alt  form  a 
efectului Halo este eroarea de generozitate care se r sfrânge asupra unui colectiv atunci când nu se dore te 
p tarea onorii clasei sau colii i profesorii manifest  o indulgen  nejustificat . O alt  form  este efectul 
de blânde e asupra persoanelor cunoscute i de severitate asupra noilor veni i .Pentru a corecta aceste 
tendin e, coala poate recurge la anonimatul probelor scrise sau  la corectori de la alte coli. 

-Efectul de ancorare-Const  în supraevaluarea unor rezultate deoarece pun în lumin  elemente 
nea teptate mai pu in frecvente , care vor constitui baza unor grile de corectare a r spunsurilor. 

-Efectul „Pygmalion” –Anticipa iile sau predic iile profesorului asupra performan elor elevilor 
sfâr esc prin a se produce/adeveri, datorit  influen rii con tiente sau incon tiente a comportamentului 
elevilor.Încrederea în posibilit ile elevilor i încrederea în reu ita lor, constituie un puternic factor 
motiva ional , care sfâr e te prin cre terea performan elor acestora. 

-Stilul personal al evaluatorului-Fiecare profesor are propria sa gril  de apreciere, fie bazat  pe 
reproducere cantitativ , fie pe originalitate.Al ii noteaz  mai generos, al ii mai exigent, al ii prefer  notele 
de mijloc.Unii consider  nota, o modalitate de încurajare, al ii de constrângere.O consecin  nepl cut  a 
efectului apare atunci când elevii afla i în competi ie sunt evalua i cu grade de exigent  diferite. 

-Efectul tendin ei centrale-Apare mai ales în cazul profesorilor încep tori care, din dorin a de a nu 
gre i sau subaprecia elevii, acord  note în jurul valorilor medii 

-Efectul de similaritate-Apare atunci când profesorul se ia drept reper pe el însu i. 

-Efectul de contrast-Apare atunci când un elev prime te o not  mai bun  sau mai slab  datorita 
comparatiei cu rezultatul anterior 

-Efectul de ordine-Se refer  la iner ia aprecierii(notarea concomitent  cu aceea i not ) de i între 
r spunsuri exist  diferen e calitative 

-Eroarea logic -Se refer  la înlocuirea parametrilor de performan  urmari i cu alte considera ii, care 
în realitate sunt elemente secundare, cum ar fi efortul depus pentru a ajunge la rezultat, constiinciozitatea, 
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acurate ea, stilul sau sistematicitatea expunerii, desi, uneori,acest efect se justific , el nu trebuie s  devin
o regul , deoarece cre te riscul de subiectivitate în notare. 

Practica docimologic  scoate în eviden  numeroase disfunc ii i dificult i în evaluarea corect  si 
obiectiv  a rezultatelor colare.Dintre cauzele care generez  distorsiuni subiective în evaluare, amintim: 

-alegerea defectuoas  a metodelor i strategiilor de evaluare în raport cu obiectul evalu rii(ceea ce se 
evalueaz ) sau cu obiectivele evalu rii(ceea cese dore te s  se realizeze) 

-unele particularita i ale rela iei dintre profesor i elevi, cu componentele ei afectiv-atitudinale 

-influen e datorate contextului pedagogic în care se efectueaz  evaluarea 

Solu ia ar consta nu în desubiectivizarea evalu rii, ci în o ancorare responsabil  în actul evaluativ, 
realizând oprimizare între obiectivitate si subiectivitate, eliminând ceea ce îndeob te este eroare , deviere 
grosolan  de la normele deontologice. 

Distorsiunile în notare apar i prin implicarea factorilor de personalitate, atât cei care in de 
profesor,cât i cei care tin de elevi. Starea de moment, oboseala i factorii accidentali pot favoriza, de 
asemenea, apari ia unor erori în evaluare. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR  
- între online i tradi ional 

Profesor: C T LINA ANDRIESEI 
Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Boto ani 

În mod curent, prin evaluare în înv mânt se în elege actul didactic complex, integrat întregului 
proces de înv mânt, care asigur  eviden ierea cantit ii cuno tin elor dobândite i valoarea, nivelul 
performan elor i eficien a acestora la un moment dat, oferind solu ii de perfec ionare a actului de predare-
înv are. Evaluarea este în responsabilitatea profesorului, iar pentru acest lucru, atât profesorul cât i întreg 
sistemul educa ional trebuie s  asigure cele trei caracteristici esen iale ale evalu rii: s  fie continu , 
complet i corect . 

Formele de evaluare sunt structurate în: 
-metode tradi ionale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
-metode complementare (moderne): observarea sistematic  a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  
Evaluarea modern  fa  de cea tradi ional  este asociat  grijii fa  de m surarea i aprecierea 

rezultatelor i nu este un scop în sine, un simplu control, ci se realizeaz  în vederea adopt rii unor decizii 
i m suri ameliorative ce pun accent pe problemele de valoare i pe emiterea judec tii de valoare, acoperind 

atât domeniile cognitive, cât i pe cele afective i psihomotorii ale inv rii colare. 
În evaluarea tradi ional , expresiile cele mai frecvent folosite pentru denumirea activit ii de evaluare 

sunt: examinare, verificare, ascultare, control, chiar dac  aceast  activitate se desf oar   intr-un context 
cotidian i nu la finalul unui program de instruire; aprecierea colar  sau verificarea sunt constituite ca 
moment separat de activitatea de predare-înv are. Aceast  evaluare este sinonim  cu aprecierea clasic , cu 
nota ia sau corec ia, cu controlul continuu al înv rii colare i se finalizeaz  cu not  sau calificativ, 
sanc ionând înv area de c tre elev. Notarea este un scop în sine, un mijloc de clasificare sau de certificare: 
evaluatorul constat , compar i judec . A adar,evaluarea tradi ional  este centrat  pe elev i apreciaz
conformitatea cuno tin elor predate (lec ia înv at ) cu o scar  de valori care este l sat  la aprecierea 
profesorului i care r mane în mare parte implicit , nu se comunic  elevilor. 

 Evaluarea modern  este asociat  grijii fa  de m surarea i aprecierea rezultatelor, nu este un scop în 
sine, un simplu control, ci se realizeaz  în vederea adopt rii unor decizii i m suri ameliorative; ea acord
preponderen  func iei educative a evaluarii, încercînd s  acopere atât domeniile cognitive, cât i pe cele 
afective i psihomotorii ale înv rii colare. Evaluarea modern  dezvolt  tot timpul o func ie de feed-back 
pentru elev, tinde s  informeze i personalul didactic asupra punctelor tari i punctelor slabe ale eficien ei 
activit ii didactice i î i asum  un rol activ, de transformare continu  a proceselor de predare i de înv are, 
de interven ie formativ , devenind un mijloc de comunicare de informa ii asupra stadiului înv rii, în 
vederea amelior rii sau reorganizarii acesteia. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispozi ie o gam  larg  de posibilit i de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai preg tit  decât suntem noi dispu i s  explor m. Profesorii care caut  modalit i de 
integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în sarcini i evaluare au alegeri aproape 
nelimitate, utilizând diferite metode de evaluare, cum ar fi testele de tip chestionar. Acestea pot presupune 
r spunsuri de tip „da”/”nu” („adev rat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de 
r spuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întreb ri cu r spuns deschis. 

Pentru probele orale putem folosi comunicarea video-audio unu la unu, sau pur i simplu camerele 
web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul s  poat  expune r spunsul la o întrebare sau o lec ie 
înv at . Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 
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Pentru referate i proiecte putem folosi instrumente de management al con inutului pentru înc rcarea 
acestora i evaluarea ulterioar  de c tre profesor sau clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a 
acestora. Pentru gestionarea claselor, foarte utile sunt Classroom i Microsoft Team.  

În concluzie,în domeniul evalu rii colare asist m la un proces de îmbog ire a acesteia i tranzi ia 
de la manifestarea ei ca instrument de m sur i control la un demers centrat pe înv area de c tre elev, pe 
procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea i pe autoreglarea cunoa terii. Din perspectiva acestor idei, 
evaluarea colar  trebuie s  devin  dinamica, centrat  pe procesele mentale ale elevului, s  favorizeze 
autoreglarea, autoreflec ia, s  înlocuiasc  acea concep ie static , bazat  pe control, examinare, sanc iune. 
In acest fel se poate ajunge la “înv area asistat  de evaluare”. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
– între online i tradi ional 

Prof. înv. Pre colar Andru  Andrada Adelina                                               
Gr dini a cu Program Prelungit Nr. 16 Târgu Mure

„Dac  a  vrea s  reduc toat  psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influen eaz  mai 
mult înv area sunt cuno tin ele pe care le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în 
consecin ! ( R. Ausubel , 1981) 

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea,  performan ele i eficien a acestora la un moment 
dat, oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
urm torii pa i:  

Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
M surarea rezultatelor aplic rii programei,  
Evaluarea rezultatelor.  

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu i final .  
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 

preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

Datele ob inute ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului con inut al programei, organizarea unui program de recuperare, dac  este cazul, i 
adoptarea unorm suri de sprijinire i recuperare a unora din pre colari. 

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.                                      

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu.  

Pentru a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi utiliza urm toarea schem : 

T                                                      : probe scrise (fi e cu sarcini); probe orale i probe practice 

                                                         :lucr ri practice, portofoliile cu lucr rile copiilor,                                        

aprecierile verbale, autoevaluarea, 

jocurile didactice, de rol i serb rile; 
oberv rile directe/sistematice  în timpul activit ii i înregistrarea; 
discu ii individuale;afi area lucr rilor; 
consemnarea grafic  a rezultatelor pe domenii experien iale; 
  

METODE I 
TEHNICI DE 
EVALUARE 

TRADI IONALE 

ALTERNATIVE 
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Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 

direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului. Tipuri de portofolii:  

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri);  
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  s.a.. În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e. Printre metodele i procedeele interactive de fixare i 
evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , se înscriu urm toarele:  turul galeriei, scaunul autorului, 
piramida,  ghicitorile, tehnica fotolimbajului,ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea 
povestirii, Jurnalul grafic,Harta conceptual  / cognitiv , Tehnica florii de nuf r, metoda col urilor, tehnica 
analitico-sintetic , cubul, turnirul întreb rilor, cvintetul,  R.A.I. ( R spunde. Arunc . Interogheaz .) jurnalul 
grupei.  

Dup  Ausubel „evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrant . Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii, ’’ astfel 
evaluarea este prioritar  în cadrul procesului de înv mânt din ara noastr , fiind considerat  o surs  a 
solu iilor de perfec ionare a actului didactic.  

Bibliografie: 

Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”,    Bucure ti. 
EDP; 

Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006;  

Valen ele formative ale metodelor alternative  de 
evaluare sunt urm toarele:  

Ofer  elevului posibilitatea de a ar ta ceea ce 
tie într-o varietate de contexte i situa ii, 
permit profesorului-evaluator s  ob in

puncte de reper i s  adune informatii asupra 
derularii activitatii copilului i implicit a sa; 

pe baza acestor informatii, educatorul î i 
fundamenteaz  judecata de evaluare într-o 

apreciere obiectiv  a achizi iilor elevilor si a 
progreselor înregistrate. 

Ofer  educatorului o imagine la zi 
asupra performan elor copilului, dar 

si o imagine exhaustiv  asupra 
profilului general   al cuno tin elor 

copiilor. 

Asigur  o   realizare interactiv  a  
actului de predare-înv are, adapdat

nevoilor de individualizare a sarcinilor 
de lucru pentru fiecare elev în parte, 
valorificând i stimulând poten ialul 

creativ i originalitatea acestuia. 

Exerseaz  abilit ile practic-aplicative ale 
copiilor, asigurând o mai bun  clarificare 

conceptual i integrare în sistemul 
na ional a cuno tin elor asimilate, care 

astfel devin operationale. 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar                                                  
Între on-line i tradi ional 

Prof. Adina Claudia Anghel                                                              
Colegiul de tiin e ale Naturii ,,Emil Racovi ”, Bra ov 

O component  esen ial  a procesul de predare-înv are, care ofer  informa ii despre func ionalitatea 
i calitatea acestuia, o reprezint  evaluarea. În sistemul educa ional se evalueaz  atât elevii, cât i profesorii. 

Informa iile ob inute prin evaluare sunt esen iale în reglarea i perfec ionarea activit ii de înv are. 
Rezultatele colare reprezint  indicatorul principal în aprecierea eficacit ii actului didactic. Primele 
cercet ri tiin ifice asupra evalu rii didactice au fost realizate de psihologul H. Pieron, în 1922, astfel c  de 
atunci se poate vorbi de o tiin  a examin rii i not rii, docimologia. 

Din perspectiva abord rii curriculare i sistemice a procesului de înv mânt, evaluarea face parte 
dintr-un tot, trebuie tratat  în strâns  corela ie cu celelalte activita i ale procesului de înv mânt.  O 
caracteristic  a ultimilor lucr ri de referin   în domeniu este aceea a abord rii evalu rii din perspectiva 
înv mântului on-line i înv mântului tradi ional. 

Evaluarea tradi ional  cuprinde o serie de activit i: examinarea, verificarea, ascultarea, controlul. 
Evaluarea modern , promoveaz  tranzi ia de la no iunea de control a însu irii cuno tin elor la conceptul de 
evaluare a rezultatelor înv rii i a proceselor pe care le implic . Evaluarea devine un mijloc pus în slujba 
elevului, care trebuie s -l ajute pe elev s - i construiasc  viitorul. Din perspectiva modern  , a evalua, 
înseamn  a desf ura o activitate care înso e te procesul de predare -înv are. 

Centrarea pe competen e este o preocupare a ultimilor ani. În practica evaluativ  curent  se solicit
integrarea în probele de evaluare a itemilor obiectivi, semiobiectivi i subiectivi, în deplin  coresponden
cu complexitatea competen elor i performan elor vizate de programele colare i manuale. În ultimii ani 
învâ mântul on-line a câ tigat tot mai mult folosindu-se diferite platforme educa ionale. Evaluarea 
tradi ional  se finalizeaz  cu clasificarea elevilor, evaluatorul constat , compar i judec , apreciaz
conformitatea cuno tin elor predate, în timp ce în mediul on-line, evaluarea este asociat  grijii fa  de 
m surarea i aprecierea rezultatelor. Acoper  atât domeniile cognitive, cât i pe cele afective i psihomotorii 
ale înv rii colare. 

În practic  obi nuit  profesorul pred  lec ia, fixeaz  o tem , o noteaz , indic  ce este incorect, dar nu 
verific  dac  elevul i-a îndreptat deficien ele.  În practica optim , profesorul pred  lec ia, se fixeaz  o 
sarcin  de lucru, se identific  deficien ele i se fixeaz  obiectivele pentru perfec ionare, care se 
monitorizeaz . 

În educa ia on-line se schimb  mediul de înv are, apar modific ri în ceea ce prive te comunicarea. 
Aceasta este filtrat  de tehnologie i se impune un efort suplimentar de a de ine un bagaj de resurse ce 
urmeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele pentru înv are. În procesul de evaluare on-line trebuie s  se 
acorde o importan  deosebit  programelor colare, competen elor, metodelor, instrumentelor i sarcinilor 
evalu rii. Sistemele on-line de evaluare prezint  câteva avantaje: centralizarea i eficientizarea administr rii 
i evalu rii examenelor, urm rirea rezultatelor elevilor i a progresului fiec ruia dintre elevi, reduce 

costurile, scanarea i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid , elibereaz  timpul 
profesorilor. 

În mediul on-line se folosesc platforme educa ionale, Google forms, Google Meet, diferite aplica ii, 
Kahoot, ASQ, Wordwall, Quizziz i programe educa ionale, Edpuzzle. Platformele educa ionale permit 
realizarea documentelor, atât de c tre profesori, cât i de c tre elevi. Multe aplica ii au la baz  jocul i se 
pot realiza teste interactive. De multe ori, elevii primesc feed-back-uri prin slide-uri animate.  
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Prin evaluarea on-line rezultatele pot fi analizate pentru a identifica domeniile de performan
sc zut , astfel încât profesorii s  se poat  concentra asupra lacunelor de înv are Rapoartele detaliate ajut
la crearea unor programe de înv are specifice, ceea ce duce la un rezultat mai bun al înv rii. 

Astfel, evaluarea este o activitate etapizat  care vizeaz  domenii i probleme complexe, nu doar 
evaluarea elevilor. A evalua, reprezint  nu doar un verb de încheiere, ci i de deschidere. 

În procesul de predare-înv are, exist  o serie de factori care pot genera disfunc ii în realizarea unei 
evalu ri corecte i obiective, astfel încât , atât în mediul on-line, cât i în  înv area tradi ional , trebuie 
g site modalit ile de diminuare a subiectivit ii actului de evaluare. O direc ie important  a reformei 
înv mântului românesc o constituie perfec ionarea metodologiei de evaluare a elevilor. 
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EFECTELE EVALU RII ONLINE ÎN EDUCA IA TIMPURIE 

PROF. ÎNV. PRE C. ANGHEL DIANA                                                   
GR DINI A CU P. N. CLIPICE TI/ COALA GIMN. IFE TI- VRANCEA 

“ coala online” impune o evaluare realizat  online. 

Dar, evaluarea fiind o ac iune complex , un ansamblu de opera ii mintale i ac ionale, atitudinale, 
intelectuale, afective, nu se poate realiza stict online. Copilul trebuie observat, evaluat, nu doar printr-un 
mic ecran. Acesta nu poate dezv lui adev ratul lui nivel de dezvoltare cognitiv , fizic , socio-afectiv , 
emo ional .a. Doar prin contactul direct cu acesta se pot face observa ii relevante.   

Observarea comportamentului acestuia în diverse situa ii, cum ar fi: interac iunea cu ceilal i copii, cu 
educatoarea, cu al i adul i, poate reprezenta o metod  de evaluare exact  a nivelului de dezvoltare a 
copilului. 

În cadrul înv rii online se pot folosi diverse metode de evaluare a pre colarului, dar erorile care pot 
ap rea în cadrul realiz rii acesteia pot duce la o evaluare gre it  a nivelului de dezvoltare a copilului..  

Spre exemplu, aplicând una dintre metodele de evaluare tradi ional , i anume evaluarea oral , 
rezultatele acestora vor putea fi influen ate de diver i facori perturbatori.  

P rintele care st  lâng  copil , în spatele ecranului, în momentul evalu rii, îl poate influen a emo ional 
pe acesta, r spunsurile copilului nemaifiind spontane, sincere.  

Teama de a da un r spuns care s  nu fie pe placul p rintelui-martor, teama provocat  de prezen a 
p rintelui, va opri copilul din a se manifesta spontan, liber i de a- i manifesta emo iile sincer. 

O alt  metod  de evaluare ce se poate aplica online este evaluarea prin probe practice. În func ie de 
domeniul de dezvoltare vizat, copiii vor realiza diverse lucr ri practice sau diverse exrci ii de gimnastic . 
Dar i de aceast  data p rintele va fi pricipalul factor ce va genera eroare în momentul realiz rii evalu rii.  

Din dorin a ca propriul copil s  fie cel mai bun, p rin ii uit  c  cel evaluat este copilul i nu el, i 
astfel mare parte a lucr rii realizate va avea amprenta p rintelui, ceea ce poate duce la o evaluare eronat , 
iar pe viitor, la sc derea nivelului de performan  a coplilului i a încrederii în capacit ile proprii. 

În ceea ce prive te utilizarea metodelor moderne de evaluare în cadrul înv mântului online, acest 
lucru va fi mai greu realizabil, deoarece majoritatea acestora, cum ar fi: observarea sistematic  a 
comportamentului copiilor,  proiectul, portofoliul, metoda analizei produselor activit ii, fi a de progress 
etc., presupun un contact direct cu ace tia, o observare direct  a comportamentului acestora, a deprinderilor, 
a capacit ii cuno tin elor acestora, a capacit ii lor de concentrare a aten iei, a unor tr s turi caracteriale i 
temperamentale ale copiilor etc. 

În concluzie, dup  p rerea mea, înv mântul online va avea doar efecte negative asupra dezvolt rii 
copiilor.  

Lipsa contactului direct, a interac iunii acestora cu al i copii i adul i va duce spre o incapacitate de 
adaptare a copilului la imperativele în contiun  schimbare a lumii moderne.       
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Diverse abord ri ale temelor pentru acas  în mediul on-line 

Prof. înv. Primar ANGHEL MARIANA 
Colegiul National Pedagogic “Carmen Sylva” Timisoara 

Dac  ar fi s  r sfoim arbitrar articolele din mediul on-line despre temele pentru acas i preg tirea 
suplimentar , am g si o multitudine de p reri, cele mai multe înclinând balan a spre o abordare  negativist . Astfel, 
dac  multi p rin i consider  temele o surs  suplimentar  de stres, al ii le consider  dispropor ionate în raport cu timpul 
de lucru pe care îl are elevul acas , cu num rul de ore pe s pt mân  al disciplinei, cu ponderea anumitor materii în 
perspectiva examenelor na ionale sau cu importan a acestor materii în raport cu profilul colii sau cu aplicabilitatea 
acestor materii i teme aferente în via a practic  sau pe pia a muncii. Mai mult, temele sunt v zute ca o povar , mai 
ales la gimnaziu i la liceu sau ca o surs  de epuizare i de extenuare, dac  ar fi s  compar m timpul alocat studiului 
de c tre un elev din România cu timpul alocat muncii de c tre un adult din România. 

În realitate, temele pentru acas  sunt considerate un mijloc de a dovedi c  po i aplica în practic  anumite 
cuno tin e însu ite la coal . Prin caracterul lor repetitiv, ele au rolul de a consolida anumite cuno tin e, anumi i 
algoritmi de rezolvare i, în perspectiv , temele pentru acas  au rolul de a dezvolta spiritual de autonomie, 
independen , responsabilitatea elevului în raport cu realizarea ritmic  a anumitor sarcini de lucru. 

Nu pu ine au fost situa iile când reprezentan i ai ministerului sau ai inspectoratelor colare au luat atitudine 
pentru a stopa o anumit  percep ie eronat  asupra temelor sau pentru a tempera zelul anumitor p rin i sau profesori 
care insistau exagerat pe aspectul cantitativ al temelor. Bun oar ,  un fost ministru al Educa iei, cerea profesorilor cu 
ceva vreme în urm , o diferen iere a acord rii  temelor pentru acas , în func ie de vârsta elevilor i de particularit ile 
diferen iate, îns  profesorii trebuie s  gândeasc  cu aten ie care este limita de tolerabilitate a temelor.  

"Pentru înv mântul primar, de asemenea, este un cuantum de ore pe care trebuie s  îl petreac  acas  ca s
fac  temele, care nu trebuie s  dep easc  o or . Pentru înv mântul gimnazial, cre te gradul la dou  ore. Pentru 
liceu, sigur c  trebuie s  fie ceva mai mare. Asta este o obliga ie pe care trebuie s  o coreleze fiecare dasc l, fiecare 
profesor, fiecare educator cu ceea ce gânde te c  este cuantumul de rezolvare a unei probleme sau sarcini sau a unei 
teme. Trebuie s  gândeasc  c  este un prag, o limit  de tolerabilitate pentru un elev care se afl  la o vârst  foarte 
fraged i care nu poate, nu are capacitatea psihologic i biologic  s  se concentreze intelectual asupra unei astfel 
de sarcini dup  ce a stat un num r foarte mare de ore la coal ", ia sus inut demnitarul.  

Exemplific i cu opinia unor p rin i din mediul on-line vis-à-vis de temele pentru acas :  “Este necesar s
recunoa tem c  de multe ori profesorii exagereaz  cu temele pentru acas , c  p rin ii uit  c  au i ei 
responsabilitate pentru succesele /insuccesele copiilor, lucruri pe care le reglementeaz  instruc iunea la 
momentul oportun… Dar, în contextul unui înv mânt de calitate, pe care se pune ast zi accentul, 
întrebarea este dac  temele pentru acas  contribuie sau nu la cre terea calit ii în devenirea personalit ii 
copilului, în eficien a lor. Or ea, tema pentru acas , mai i trebuie s -l preg teasc  pe copil pentru via , s -
l ajute s  capete mai mult  încredere în sine, în felul de a gândi, s -i dezvolte creativitatea, logica, s -l 
înve e s  fie organizat, s - i formeze atitudini pozitive despre coal , ci nu s -i r peasc  timpul liber, s -l 
descurajeze, s -i creeze obstacole greu de dep it”.ii

Este necesar s  d m dovad  de responsabilitate i discern mânt în abordarea temelor pentru acas : 
nu se poate înv a o limb  str in , un algoritm de calcul matematic f r  o exersare sistematic i temeinic , 
f r  repeti ii, nu se poate forma un artist sau un sportiv de performan  f r  antrenament. Nu se poate forma 
o cultur  general , o cultur  de specialitate f r  studiu individual i f r  lectur , f r  pasiune pentru tot ceea 
ce înseamn  propria formare i propria devenire. Extremele sunt nocive, atât minimalismul în cee ace 
prive te temele, cât i perspectiva obligativit ii lor sub aspect cantitativ. În încheiere, supun reflec iei 
aceast  abordare a temelor dezvoltat  de o coal  primar  din Anglia: “Elevilor de la coala primar  Inverlochy 
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din Fort William li s-a cerut ca în locul temelor pe care trebuiau s  le fac  acas  s  citeasc  reviste, benzi desenate i 
c r i, scrie Agerpres. Aproape 80% dintre elevi i 62% dintre p rin ii au fost de acord cu aceast  decizie, în timp ce 
10 profesori erau împ r i i asupra deciziei. 

Responsabilii colii au desf urat o perioad  de prob  anul trecut, de ase s pt mâni, în care copiilor nu le-au 
fost date teme acas  astfel încât s  aib  mai mult timp liber pentru a se juca. Un purt tor de cuvânt al EIS, sindicatul 
profesorilor, a declarat c  ''este important ca to i elevii s  î i dezvolte abilit ile de a studia independent, iar tema 
pentru acas  este o metod , îns  nu singura, de sprijinire a acestui tip de înv are independent '', conform The 
Telegraph”.iii

În loc de concluzie i în perspectiva orelor online care se întrez resc tot mai mult în aceste zile, temele 
elevilor pot fi variate i interactive. Se pot da teme utilizând pagini interactive de pe diverse platforme 
educa ionale, aplica ii sau se pot da teme de studiu, de lectur , proiecte i alte variante creative de înv are 
care pot combina online-ul cu variantele clasice, tradi ionale de lucru. Important este s  nu se piard
continuitatea înv rii, finalitatea studiului i entuziasmul cunoa terii. 
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ASPECTE SPECIFICE EVALUARII IN INVATAMANTUL SPECIAL 

Prof. Educator Gabriela Anghelina                                                       
coala Gimnazial  Special  Nr. 5 

Evaluarea elevilor cu cerinte educative speciale este un proces ce implica o cantitate mare de 
informatii diverse si interpretarea acestora, pe baza carora se iau deciziile de interventie. In acest sens 
evaluarea este in primul rand un proces de punere si rezolvare a problemelor. 

Evaluarea in invatamantul special nu difera prea mult de cea realizata in invatamantul de masa.  

Sunt unele aspecte specifice de care trebuie sa tinem seama. Ele se refera la: 

- specificul presonalitatii elevului cu cerinte educative speciale 

- tipul si gradul dizabilitatii 

- mediul de provenienta 

- slaba,inexistenta sau nociva influenta a familiei 

- existenta unor deficiente asociate 

- slaba influenta a colectivului clasei ca factor reglator 

- slaba motivatie a elevilor pentru activitatile scolare. 

Evaluarea trebuie sa fie subordonata interesului superior al copilului si anume cresterea nivelului de 
functionalitate,de implicare activa in planul vietii individuale si sociale .Evaluarea presupune o munca in 
echipa,cu participarea activa si responsabila a tuturor specialistilor implicati, bazându-se pe un parteneriat 
autentic cu copilul i p rin ii acestuia. 

Evaluarea este premisa si conditie in cadrul actului educational terapeutic.In acest context evaluarea 
copilului cu CES trebuie sa raspunda la urmatoarele intrebari si sa urmeze pasii propusi de aceste 
raspunsuri: 

- ce evaluam? 

- pentru ce evaluam? 

- pe ce baza evaluam? 

- cum si cu ce evaluam? 

Metode de evaluare 

Probele orale – reprezint  metoda cel mai des utilizat  la clas  de c tre profesorul de psihopedagogie 
special . 
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 Unele dintre caracteristicile probelor orale pot fi percepute ca avantaje cum ar fi:  

 flexibilitatea i adecvarea individual  a modului de evaluare prin posibilitatea de a alterna tipul 
întreb rilor i gradul lor de dificultate în func ie de calitatea r spunsurilor oferite de c tre elev, în func ie 
de poten ialul acestuia i modul de ancorare în realitatea lec iei;  

 posibilitatea de a clarifica i corecta imediat eventualele erori sau neîn elegeri ale elevului în raport 
cu un con inut specific, concret; 

 posibilitatea dat  profesorului psihopedagog de a realiza evalu ri de ordin atitudinal sau 
comportamental;  

 stabilirea unei interac iuni optime profesor-elev .  

Probele scrise – sunt utilizate datorit  unora dintre avantajele lor psihopedagogice deoarece lucr rile 
scrise dau posibilitatea elevilor s  lucreze în ritm propriu, relevând mai pregnant capacitatea lor de 
organizare a cuno tin elor lor dup  un plan logic, expunere, disciplin  în gândire, deprindere de munc , 
independen , putere de exprimare în scris .  

Probele practice – ofer  posibilitatea evalu rii capacit ii elevilor de a aplica cuno tin ele în practic , 
la modul concret, precum i a gradului de st pânire a priceperilor i a deprinderilor formate. De cele mai 
multe ori sunt preferatele elevilor no tri. Ele au un caracter ludic. 

Observarea sistematic  a activit ii i a comportamentului elevilor reprezint  acea metod  alternativ
de evaluare prin intermediul c reia profesorul poate ob ine informa ii relevante asupra performan elor 
elevilor, asupra competen elor  
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

prof. Angheloiu Adrian, limba francez , 
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncu i” Pe ti ani, jud. Gorj 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c tiu – au înv at s
fac ? 

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate: 

Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt.  

Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria 
profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire 
eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, 
explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul.  

În plus, elevii pot relua testul. 
Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i itemi 

de teste. 
Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 
În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 

interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

106



Evaluarea între online i traditional 

Profesor înv. primar Anghelu  Irina-Larisa 
coala Gimnazial ife ti 
ife ti - Jude ul Vrancea 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, trebuie s  prioritiz m pedagogia, apoi tehnologia. Tehnologiile sunt instrumente 
de aplicat cu aten ie i în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de 
evaluare ca document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic 
– i s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are.  

Atât profesorii, cât i elevii au o serie de op iuni. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Elevii 
întotdeauna ne-au surprins. De aceea, profesorul trebuie s  le faciliteze modul de interac iune, apoi s -i 
înve e pe elevi s  arate ceea ce au înv at. Sunt multe platforme puse la dispozi ia profesorului: Google 
Classroom, Google Jamboard, Google Forms, Kahoot, Wordwall. Exist , de asemenea, multe programe de 
anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza prezent ri: Prezi, Animaker, .a. . Elevii pot s  realizeze 
filmule e cu screencast-o-matic, în care s  surprind  atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i 
vocea proprie. Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl pot folosi.  

Elevii au perceput evaluarea online cu u urin , chiar u or i mult mai practic decât cea în mod 
tradi ional. Informa iile, de asemenea, se transmit cu mare u urin , iar cei care întâmpin  dificult i în 
sincronizare, le vor g si online, nu se pierde nimic. Orice persoan  din grupul int  are acces la informa ii 
de oriunde i oricând. Prin internet pot fi transmise imagini, videoclipuri, fi iere, orice fel de materiale 
virtuale care contribuie eficient la procesul de înv are. 

Evaluarea online este f cut  instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Consider c  este o 
evaluare brut , cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea punctajului nu ofer  elevului explica ii 
cu privire la natura gre elii sau a cauzei acesteia. Îns  tocmai acest fapt poate declan a noi eforturi de 
înv are sau în elegere.  

Evaluarea tradi ional  îi d  r gaz suficient profesorului pentru a oferi explica iile necesare, de cele 
mai multe ori se realizeaz  o sinonimie între evaluarea tradi ional -corec ie-notare. Ea este restrictiv , 
exclude anumite domenii ale înv rii, precum atitudinile, comportamentele, tr s turile de personalitate. 

Evaluarea modern , a a cum ne mai place s o numim, este centrat  pe competen e, pe elev, este 
holistic , transparent . Ofer  informa ii cu privire la punctele forte i slabe ale activit ii didactice, atât 
profesorilor, cât i elevilor. Elevul devine partener cu drepturi egale, într-o rela ie educa ional  ce are la 
baz  un contract pedagogic. Profesorul de ine rolul de îndrum tor, organizator, amelioreaz i motiveaz .  

Cred c  pentru toat  lumea dezavantajul este acela c  nu rela ion m fa  în fa i acest proces de 
adaptare nu trebuie s  ne îndep rteze de elevii no tri, s  nu ne umbreasc  idealurile i principiile i s  le 
oferim feedback-ul în timp util, pentru ca elevii s  nu r mân  cu lacune, cu întreb ri f r  r spuns, deoarece 
atunci înv area pentru ei nu mai are sens, valoare. 

Cu siguran  exist  multe beneficii în mediul online, mai ales pentru profesorii din ciclul primar. 
Posibilitatea de a ne întocmi propriul program de lucru i mai ales s  se in  seama de nevoile unor elevi. 
Se poate lucra i individual, vizând zonele cu probleme, mai ales atunci când sincronizarea nu este 
calitativ . 

Închiderea colilor, suspendarea orelor a f cut ca profesorul s  g seasc  oportunit i pentru 
continuarea actului educa ional, deoarece fiecare dasc l este con tient c  destinul copilului depinde de el. 
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Evaluarea – o  permanent  provocare a înv mântului 

Ani Alexandra Monica                                                                  
coala Gimnazial  ,,Nicolae B lcescu” Oradea, Bihor 

Evaluarea este parte component  a întregului proces educativ, element cheie pentru validarea cadrelor 
didactice i a elevilor. Rezultatele muncii, eficien a timpului petrecut ,,la coal ”, fie ea fizic  sau on line,  
sunt bareme pentru to i participan ii- direc i i indirec i.  

Evaluarea este abordat  pe paliere diferite: 

1. Nivelul de studiu 
Întrebarea se pune ce evalu m în func ie de nivelul de vârst , de preg tire, de a tept ri. Putem evalua 

capacitatea de memorare a unei poezii despre toamn  la clasa preg titoere sau capacitatea de a aplica reguli 
de fizic  într-o problem  de clasa a opta. Gradul de dificultate, formularea cerin elor, baremul i con inutul 
sunt în direct  leg tur  cu realizarea evalu rii. 

2. Competen ele vizate  
Noua tendin  a evalu rii este aceea de a se construi în jurul competen elor, de cele mai multe ori 

combinate. De exemplu competen ele lingistice – de comunicare eficient  într-o limb  (matern  sau str in ) 
– sunt în direct  leg tur  cu competen ele matematice când evaluarea presupune dialoguri sau texte ce 
implic  acte comerciale de vânzare-cump rare (At shopping).  

Un alt aspect al evalu rii pe baza competen elor este acela c  ea nu mai face referire strict la con inutul 
înv rii, ci la capacitatea de manipulare, utilizare i generalizare a informa iilor achizi ionate anterior, în 
vederea îndeplinirii sarcinilor de munc . Astfel nu se vor mai evalua formele neregulate ale verbelor de 
dragul lor, ci capacitatea de comunicare eficienta care s  includ  referiri la prezent, trecut, diateza pasiv , 
etc. 

3. Fizic  sau online  
Marea provocare e aici – trecerea de la evaluarea tradi ional , din coala fizic  la cea on line. Pornim 

de la premiza de inerii de competen e digitale: profesorii i elevii trebuie s  fie la un nivel minim de utilizare 
a platformelor digitale, nicidecum s  punem sub semnul întreb rii accesul la ele.  

În cazul evalu rii on line cea mai u oar  variant  poate fi corectarea testelor cu r spunsuri prestabilite 
i f r  interpret ri ( 2+2=4). Îns  limitative sunt aceste tipuri cînd se are în vedere partea creativ , 

interpretativ , original  ce este în egal  m sur  relevant  pentru determinarea evolu iei elevului. 
Un aspect pozitiv poate fi realizarea unei baze de date electonice, cu diferite teste pe nivele i 

competen e, care s  fie la dispozi ia cadrului didactic de la o clas  la alta sau de la o genera ie la alta, u or 
de adaptat fiec rui grup de elevi în func ie de situa ie. 

 Îns , din practic , aplicarea acelorla i itemi, în aceea i ordine, la un grup de elevi, sau la grupe 
diferite de elevi, ridic  serioase întreb ri cu referire la corectitudine. Drept urmare, mai eficient un test 
online este dac  sunt variabile în cadrul aceluia i grup în ceea ce prive te ordinea itemilor, formularea lor 
sau variante multiple de itemi. Desigur, timpul alocat elabor rii i aplicarea unei astfel de evalu ri cre te, 
iar baremul de corectare cunoa te i el multiple variante. 

4. Relevan a pentru traiectoria ulterioar

5. Gradul de satisfac ie – raportul dintre timpul alocat, resursele folosite, efortul depus, evolu ia 
înregistrat

https://www.cambridgeenglish.org/ro/test-your-english/ 

  

108



EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                   

- Între online i tradi ional 

Profesor: Anica Adina Violeta                                                            
coala Gimnazial  Nr. 194, Bucure ti 

  
Evaluarea rezultatelor colare ca parte component  a procesului didactic genereaz  numeroase 

moduri i atitudini din partea profesorului.În activitatea didactic  muzical , aceasta joac  un rol important 
ce trebuie s in  cont de obiectul evalu rii i tipul de date ce trebuie ob inut. Aprecierea i verificarea 
rezultatelor colare muzicale se poate realiza variat, utilizând metode, mijloace i tehnici multiple în func ie 
de lec ie. Fiecare metod  de evaluare trebuie s  fie adaptat  contextului în care este utilizat , f când referire 
la vârsta elevilor, nivelul de preg tire, obiectivele urm rite .a. 

Prin evaluare, profesorul de muzic  urm re te, m soar i apreciaz  cuno tin ele, deprinderile, 
atitudinile muzicale, artistice i culturale.Obiectivele aprecierii trebuie s  corespund  tuturor planurilor 
dezvolt rii personalit ii:cognitiv, afectiv, al deprinderilor i capacit ilor interpretative.Profesorul de 
educa ie muzical  poate apela la diferite probe precum:tabele, scheme, jocuri muzicale, rebusuri .a. 

Cele mai utilizate procedee i metode de evaluare pentru educa ia muzical  sunt:scrise, orale dar mai 
ales cele practice.În general evaluarea muzical  utilizeaz  metode clasice care au în vedere:însu irea 
cuno tin elor muzicale, însu irea unui repertoriu de lucr ei muzicale valoroase,nivelul dezvolt rii 
aptitudinilor muzicale,posibilitatea de aplicare a cuno tin elor teoretice în practica i receptarea altor lucr ri 
muzicale,însu irea deprinderilor practice i dezvoltarea capacit ilor de interpretare i de receptare a 
muzicii. 

În ultimii 2 ani datorit  situa iei epidemiologice, evaluarea scris  a trecut în mediul online prin 
utilizarea diferitelor aplica ii i platforme educa ionale.Situa ia actual  a determinat i elemente de reform
a evalu rii muzicale.La aceast  materie, performan ele elevilor trebuie s  vizeze capacitatea interpretativ
individual i nivelul de asimilare a tuturor con inuturilor. 

Formele moderne de evaluare in seama de feed-back-ul i de reac ie elevilor la stimuli realiza i de 
profesor.Evaluarea la disciplina educa ie muzical  urm re te 4 paliere:interpretativ-receptare, cunoa terea 
elementelor de limbaj, cultivarea sensibilit ii, a fanteziei, imagina iei i creativit ii.Prin evaluare m sur m 
i apreciem rezultatele ob inute de elevi într-o anumit  perioad , urm rind nivelul de însu ire a 

cuno tin elor i deprinderilor în cadrul unei discipline moderne. 

Concluzia este c  rezultatele colare nu pot fi interpretate, apreciate, cunoscute i explicate decât 
printr-o strâns  leg tur  cu evaluarea activit ii didactice.Procesul de instruire i înv are realizat în urma 
unor ac iuni de evaluare trebuie realizat permanent.În mod normal, evaluarea se încheie cu note comunicate 
elevilor împreun  cu justificarea lor, reprezentând în acela i timp, o oglind  a activit ii profesorului de 
educa ie muzical .Ata ez mai jos cateva poze din resursele digitale ce pot fi utilizate în procesul de evaluare 
muzical  atât în mediul online cât i la clas  (Kahoot/YouTube/PowerPoint/Wordwall). 
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Designul invers al proiect rii didactice 

Profesor Anisoiu Beatrice Daniela 
Liceul Tehnologic „Laz r Edeleanu” Ploie ti 

  

Educa ia se afl  în centrul civiliza iei deoarece transmite valori i cuno tin e. Educa ia poate contribui 
prin ac iunea sa la formarea tineretului i, prin urmare, a societ ii de mâine, ea este cea care asigur  într-o 
societate democratic  procesul de înflorire a unor cet eni dinamici, cu o minte critic , dar i cu un sim
civic dezvoltat.  

Educa ia tradi ional  din mediul colar a fost cea care a transmis, din totdeauna, un set de idei, 
doctrine, moravuri, practici, cuno tin e, tehnici, obiceiuri i atitudini transmise din genera ie în genera ie 
c tre membrii unei comunit i umane. Datorit  reînnoirii perpetue a membrilor s i, comunitatea uman  se 
prezint  ca o realitate mi c toare i dinamic . Pentru a observa dac  un sistem educa ional func ioneaz
bine este important, îns , s  se urm reasc  prin evaluare rezultatele procesului de predare-înv are. 

Evaluarea produselor activit ii umane nu este un act neutru; toat  lumea, indiferent dac  este 
evaluator sau evaluat, consider  c  acest lucru implic  considera ii etice. De fapt, evaluarea implic
urm toarea rela ie: oamenii fac judec i cu privire la ac iunile altor oameni. De aici i inevitabila întrebare: 
Ce îi confer  cuiva autoritatea de a judeca ac iunile altcuiva? sau Care este legitimitatea judec ilor sale?  

Pe de alt  parte, orice evaluare este, dup  cum ne aminte te etimologia, o referin  la o valoare. În 
raport cu o ordine de preferin , evaluatorul situeaz  realiz rile evaluatului. Exist , prin urmare, chiar în 
evaluare, un gest profund etic, prin faptul c  afirm  c  toate actele umane nu sunt egale i c  unele pot fi 
considerate mai bune decât altele.  

În diferitele sale semnifica ii, evaluarea este prezent i chiar foarte prezent  în orice sistem 
educa ional. Astfel, putem vorbi despre evaluarea elevilor (indiferent de notarea lor), despre evaluarea 
lec iilor, despre evaluarea proiect rii didactice. Toate acestea sunt forme de evaluare tradi ionale sau mai 
recente, foarte sau nu foarte dezvoltate. 

Evaluarea randamentului colar constituie îns , o component  constant  a activit ii didactice! A 
evalua rezultatele colare înseamn  a determina m sura în care obiectivele procesului de înv mânt au fost 
realizate, precum i eficien a strategiilor didactice utilizate.  

A adar, evaluarea este, pentru coal , o verificare a eficacit ii ac iunilor implementate pentru 
promovarea i realizarea unor niveluri adecvate de înv are pentru fiecare elev. Capacitatea de a se 
îmbun t i aceste niveluri î i are r d cinile în bog ia mediilor de înv are i în eficacitatea de predare. 
Evaluarea este o parte important  a parcursului educa ional modern: este momentul în care, cu criterii 
sistematice, profesorii evalueaz  performan a elevilor, dar i, în consecin , eficacitatea propriei pred ri, 
precum i calitatea ofertei de formare a colii. 

Prin urmare, obiectul evalu rii este triplu, de aceea, se poate vorbi i de faptul c  exist i trei 
destinatari ai evalu rii: prin intermediul acesteia elevii, profesorii, dar i p rin ii ajung s  cunoasc , în 
momente diferite, nivelul de achizi ie a obiectivelor identificate ex-ante - în faza de planificare didactic . 
Cu toate acestea, este important s  preciz m c  evaluarea nu este o judecat  absolut i definitiv  asupra 
elevilor ca indivizi, ci se poate schimba în curs de desf urare i, mai ales, nu trebuie uitat c  evaluarea nu 
se refer  doar la obiectivele pe care le-am rezolvat în clas .  

O evaluare adecvat  form rii de competen e cheie la colari i dedicat  calit ii actului de înv are nu 
numai c  detecteaz  rezultatele, ci acord  o aten ie special  proceselor de instruire a elevului. Ea este strâns 
legat  de programarea de activit i, de obiectivele înv rii, luându-se în considerare înv are diferen iat . 
O evaluare de calitate se realizeaz  prin observarea continu i sistematic  a proceselor formale de înv are 
a elevului. Prin procesul de evaluare, cadrul didactic se documenteaz  asupra maturiz rii progresive a 
identit ii personale a subiectului. De asemenea, profesorul prin evaluarea va c uta s  promoveze reflec ia 

110



continu  a elevului, provocându-l ca el s   con tientizeze, prin autoevaluare, care sunt comportamentele i 
c ile cele mai eficiente în procesul lui de înv are. 

Expertul în evaluare, recunoscut pe plan interna ional, Grant Wiggins,co-autor al celui 
mai premiat i de success program de curriculum din întreaga lume, afirma c  este recomandabil 
ca profesorii s  ia în considerare evaluarea înainte de a- i începe planificarea lec iilor.  

De fapt, pornind de la afirma iile lui Wiggins, una dintre provoc rile pred rii nu este doar 
proiectarea activit ii didactice, cât i încercarea de a realiza i de a crea o combina ie a 
con inutului didactic cu metodele de instruire, dar i cu cele de evaluare. Cu alte cuvinte este 
bine ca atunci când proiect m activitatea didactic  s  g sim r spunsuri la urm toarele întreb ri: 
„Ce voi evalua? Care sunt dovezile obiectivelor pe care le am în minte?”, dac  nu lu m în 
considerare i aceste aspecte, putem risca s  avem o predare ratat  sau ineficient .  

Mai exact este vorba despre un a a numit design invers: în loc s  trecem imediat la 
proiectarea activit i didactice, mai exact s  vizualiz m ce decidem s  facem cu copiii, cum 
arat i care sunt obiectivele lec iei noastre, poate c  ar fi binevenit s  ne gândim  i care va fi 
dovada c  elevii i-au însu it noile con inuturi, adic  s  ne imagin m dinainte care va fi proba 
c  ace tia au asimilat ceea ce i-am înv at.  

Deci, trebuie s  ne gândim cum va ar ta rezultatul procesului nostru de predare, respectiv 
înv re-evaluare. Abia, în acest moment, ne putem întoarce la designul lec iei i vom putea 
gândi ce activit i vom alege s  proiect m, ce mi c ri didactice vom insera în actul didactic, 
pentru ca elevii no tri s  ating  gradul superior al înv rii. 

Mai trebuie ad ugat c  o evaluare adecvat  form rii i calit ii umane pe toate nivelurile nu numai c
detecteaz  rezultatele, ci acord  o aten ie special  mai ales proceselor de instruire a elevului. Mai mult, ea 
este strâns legat  de programarea activit ilor, a obiectivelor de înv are, luându-se în considerare nivelul 
diferen iat de înv are. Instuirea elevilor se face prin observarea continu i sistematic  a proceselor formale 
de înv are, de aceea, se va c uta s  se realizeze o documentare permanent  a maturiz rii progresive a 
identit ii personale a fiec rui elev, promovându-se nu doar evaluarea clasic , ci i reflec ia continu  a 
elevului ca autoevaluare a comportamentelor i c ilor sale de înv are. 

A adar, niciodat  nu trebuie s  uit m c  fiecare elev are dreptul la o evaluare transparent i în timp 
util, de i pare dificil s  schimb m metoda de lucru a unui design de activitate didactic , efortul merit  însutit 
pentru c  pune în prim plan ceea ce este mai valoros dintr-un proces educa ional i anume ce a înv at i a 
re inut, cu adev rat, elevul. 

Resurse i link-uri utilizate:  

oManolescu Marin, „Evaluarea colar . Metode, tehnici, instrumente”, Editura Meteor Press, 
Bucure ti, 2005; 

oMarin Tudor, „Intoducere în teoria i metodologia evalu rii”, Editura ProUniversitaria, Bucure ti, 
2017; 

oRadu Ion, „Evaluarea în procesul didactic”, Editura didactic i pedagogic , Bucure ti, 2019; 
ohttps://www.edutopia.org/grant-wiggins-assessment; 
ohttps://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/understanding-by-design/; 
ohttps://www.youtube.com/watch?v=d8F1SnWaIfE. 
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Importan a evalu rii ini iale 
-metode si tehnici- 

Profesor înv mânt pre colar: Antal Laura 
GPN Nr. 1 Remetea, Jud. Bihor 

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, 
oferind solu ii de perfec ionare actului didactic. 

Evaluarea ini ial  se efectueaz  la începutul unui program de instruire; identific  nivelul achizi iilor 
pre colarilor în termeni de cuno tin e, competen e i abilit i, în scopul asigur rii premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa urm toare. 

Evaluarea initial  ofer  cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exact  a 
situa iei existente (poten ialul de înv are al copiilor, lacunele ce trebuie completate i remediate). Pe baza 
informa iilor evalu rii ini iale cadrul didactic planific  demersul pedagogic imediat urm tor i eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i 
modalit i de verificare, m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

  
n conceperea testelor de evaluare sunt parcurse urm toarele etape: 

- Stabilirea exemplelor de comportamente, în func ie de obiective; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea timpului necesar fiec rui item; 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
- Stabilirea unei sc ri de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic. 

Metode i tehnici de evaluare folosite în Domeniul Limb i Comunicare 

-tradi ionale: probe orale - conversa ia de verificare;  
                                            - interviul (tehnica discu iei);  
                                            - verificarea realizat  pe baza unui suport vizual;  
                                            - verificarea oral  cu acordarea unui timp de preg tire;  
                                            - redactarea unui con inut, a unui ansamblu de informa ii, evenimente, 

fapte, situa ii, prezentate oral. 
                      probe scrise – fi e de lucru 
-complementare: - observarea sistematic  a vocabularului copilului; 
                              - grila de evaluare / autoevaluare;  
                             - fi a de evaluare individual ;  
                             - portofoliul. 
-interactive: - piramida;  
                     - ghicitorile; 
                     - tehnica fotolimbajului;  
                     - ciorchinele,  
                     - examinarea povestirii;  
                     - turnirul întreb rilor;  
                     - R.A.I. (R spunde. Arunc . Interogheaz .)  
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Exemplu de conversa ie de verificare:  
Grupa: mare  
Activitatea: Educarea limbajului  
Tema: „ Cel mai bun povestitor”  
Mijloc de realizare: joc didactic  
La etapa de reactualizare a cuno tin elor dobândite anterior, se pot adresa pre colarilor urm toarele 

întreb ri:  
- Cine a scris povestea „Fata babei i fata mo neagului”?  
- Ce alte pove ti a mai scris I. Creang ?  
- Care sunt personajele din povestea „Fata babei i fata mo neagului”?  
- Câte fete sunt în poveste?  
- Cum era fata mo neagului? Dar a babei?  
- Pe cine întâlnesc pe drum cele dou  fete?  
- Care sunt personajele pozitive din aceast  poveste? De ce?  
- Dar cele negative? De ce? etc.  

          
Bibliografie:  

Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”, Bucure ti, 
EDP.; 

Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006; 
,,Curriculum pentru înv mântul pre colar”, ( 2009), Bucure ti, Ed. Didactica Publishing House. 
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ELEMENTE MODERNE ÎN LEC IA DE LIMBA ROMÂN

Antal Oana,                                                                           
Liceul Teologic Ortodox ,,Sf. Împ. Constantin i Elena  Piatra Neam

Activizarea elevilor este o condi ie esen ial  a reu itei colare i se poate realiza printr-o multitudine 
de ac iuni prin care se urm re te dezvoltarea i modelarea personalit ii, realizate prin stimularea interesului 
pentru cunoa tere, a abilit ii de orientare autonom , de autoevaluare i control.  

Elevii sunt antrena i în toate formele de activitate colar , deci i în procesul evalu rii, atât de 
important, privit ca factor care influen eaz  progresul colar. Ca i metodele didactice specifice pred rii- 
înv rii i metodele specifice evalu rii pot fi considerate moderne prin caracterul lor activizant. Una dintre 
metodele moderne de evaluare, numit  alternativ  este proiectul, o metod  care implic  elevii într-o 
multitudine de activit i: documentare, structurarea materialului ob inut, sintetizarea informa iilor, 
rezolvarea sarcinilor propriu-zise, revizuirea, editarea, prezentarea materialului realizat. De cele mai multe 
ori realizarea unor proiecte antreneaz  elevii în utilizarea mijloacelor moderne deoarece etapele realiz rii 
i prezent rii proiectului presupun de inerea unor competen e de operare cu diverse programe, prezentarea 

putând fi realizat  cu ajutorul mijloacelor multimedia.   

Acest tip de evaluare este considerat , pe bun  dreptate, una dintre cele mai stimulative i mai 
antrenante metode, care contribuie nemijocit la sporirea creativit ii elevilor prin caracterul inter i 
transdisciplinar pe care îl abordeaz . Evaluarea proiectelor este o component  important  a procesului în 
sine putând fi realizat  apelând la tehnici moderne, autoevaluarea i evaluarea reciproc , menite s
valorizeze munca depus  de elevi i s  dezvolte spiritul autocritic, necesar în antrenarea mecanismelor de 
autocontrol i de reglare, care conduc de fiecare dat  spre evolu ie. Evaluarea proiectelor poate viza mai 
multe aspecte- calitatea proiectului în sine, maniera în care elevii s-au implicat în realizarea acestuia prin 
distribuirea i rezolvarea sarcinilor de documentare, negociere, colaborare, redactare, prezentare, necesare 
finaliz rii materialelor. 

Având în vedere puternica tendin  de neologizare a limbii române, o poten ial  tem  pentru 
realizarea unor proiecte este componenta neologic  a limbii române, tem  ce poate fi abordat  de elevii din 
clasele a VII-a i a VIII-a, inând cont de cuno tin ele dobândite de ei în acest sens. Prin documentare elevii 
vor în elege concret impactul puternic al neologismelor asupra dinamicii vocabularului limbii române dar 
i importan a pe care acestea o au în integrarea activ  în societatea dominat  de standarde tot mai ridicate 
i de progresul constant al tiin ei i tehnicii, progres înregistrat în toate domeniile.  

Observarea sistematic  a comportamentului elevilor este considerat  o metod  alternativ  care este 
eficient  deoarece ofer cadrului didactic suficiente date cu privire la achizi iile lexicale ale elevilor, f r
s  îi supun  pe ace tia unor factori de stres produ i de evalu rile clasice. În activitatea curent  realizat  cu 
elevii profesorul observ  implicarea spontan  a elevilor, felul în care rezolv  temele din clas  sau cele de 
acas , capacitatea de concentrare a aten iei, dificult ile întâmpinate pe parcursul activit ilor.  

Cadrul didactic are posibilitatea de a- i forma o p rere despre elev privind reu ita la lec ii i de a 
completa fi e de evaluare în care noteaz  date factuale cu privire la conduita elevilor pe parcursul orelor 
(participarea la activit i, rela ionarea în grup, ini iativa, progresul, încadrarea în resursele temporale, 
utilizarea eficient  a materialelor oferite, creativitatea în rezolvarea sarcinilor etc.). Fi ele de evaluare ofer
cadrului didactic suportul necesar observ rii unor schimb ri în comportamentul elevilor cu scopul de a-i 
sprijini i orienta pe parcursul activit ilor viitoare.  
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Portofoliul reprezint  o metod  complementar  de evaluare care se desf oar  pe o durat  lung  de 
timp ,,long-term assessment”1 i care pune în valoare performan ele elevilor prin activitatea de colectare a 
a materialelor produse de elevi în activit ile desf urate. Materialele incluse în portofoliu sunt selectate i 
comentate de c tre elevi cu scopul de a releva performan ele atinse.  

Portofoliul cap t  o valoare instructiv  pentru c  elevii sunt implica i activ în realizarea acestuia 
oferindu-le posibilitatea de a- i asuma reu itele, de a le cuantifica i de a concluziona cu privire la 
activit ile viitoare la care vor participa. În acela i timp, aceast  metod  de evaluare ofer  profesorului date 
suficiente cu privire la evolu ia elevilor pe parcursul unei perioade mai mari de timp. Evaluarea portofolilor 
nu este rigid  ci se poate realiza sub multiple forme. Sunt urm rite câteva aspecte esen iale: nivelul de 
cuno tin e i competen e dobândit de elev raportând materialul prezentat la scopul proiectat ini ial, 
progresul sau regresul, raportante la stadiul ini ial de colectare a materialelor, realizarea individual  a 
fiec rei piese incluse în portofoliu.  În acest context portofoliul reprezint  un mijloc concret prin care poate 
fi valorizat  munca elevului angrenând sporirea încrederii în reu itele proprii i modelând personalitatea 
educabilului. 

Autoevaluarea reprezint  metoda de introspec ie prin care elevul cuantific  ceea ce a realizat sau ceea 
ce a reu it s  fac . Beneficiile aplic rii acestei metode de evaluare sunt incomensurabile deoarece 
stimuleaz  capacitatea de autocuunoa tere contribuind la cre terea stimei de sine dar i la apari ia unor 
mecanisme de reglare i autocontrol. Acest tip de evaluare alternativ  poate fi realizat prin stabilirea unor 
sc ri de clasificare, a unor grile de autoevaluare sau prin chestionare.  

Evaluarea este o component  obligatorie a sistemului de înv mânt prin calitatea de a verifica i 
înregistra progresul sau regresul elevilor pe parcursul unei perioade determinate de timp. Notele primite de 
c tre elevi in cont de descriptorii de performan  stabili i la nivel na ional i au scopul de a informa i de 
a motiva elevii, indiferent de forma îmbr cat  de  evaluarea aplicat . 

Analizând cele dou  tipuri de metode utilizate în lec ia de limba român i comparând beneficiile sau 
limitele impuse de acestea am constatat, în primul rând, necesitatea stringent  de aplicare a unor forme 
multiple de evaluare, în al doilea rând c  abordând metode cu prec dere tradi ionale se realizeaz  o bun
însu ire a no iunilor teoretice de lexicologie, cu scopul de a constitui din acestea o premis  a comunic rii, 
a realiz rii constante a unui schimb de mesaje variate. De cealalt  parte, prin utilizarea unor metode 
moderne în cadrul lec iilor de predare a no iunilor lexicale, se urm re te mai mult decât transmiterea unor 
idei, se urm re te implicare activ  a elevilor în actul pred rii, activitate care sus ine con tientizarea 
procesului în sine i care spore te implicarea acestora în procesul înv rii, conferind importan  deosebit
cunoa terii  lingvistice prin crearea unor contexte în care elevii s  poat  constitui în elesuri prin atribuirea 
de semnifica ii mesajelor formulate. Cuno tin ele lexicale sunt valorizate prin utilizarea unor metode 
diverse care ridic  la loc de cinste limbajul perceput ca i instrument de comunicare. F r  a avea inten ia 
de a reduce rolul educativ al metodelor tradi ionale în cadrul lec iilor de limba român , men ion m totu i 
faptul c  din ce în ce mai mult se simte nevoia de modernizare a procesului înv rii, de adaptare constant
a tiplologiei activit ilor propuse în func ie de specificul colectivelor de elevi i în fun ie de genera ia din 
care fac parte ace tia, în vederea cre terii performan elor colare. 

Noile cerin e educa ionale plaseaz  elevul în centrul activit ii didactice i mizeaz  pe premisele 
înv rii eficiente prin oferirea unor exemple concrete i prin încurajarea deprinderilor de munc
independent , reducând semnificativ rolul avut de cadrul didactic în perioadele anterioare. Elevii sunt 
plasa i în centrul activit ii didactice, muta ie evident  fa  de modelele didactice anterioare iar profesorii 
cap t  rolul de moderatori pe parcursul lec iilor. Cadrului didactic actual i se cer o serie de veleit i f r  de 
care demersul didactic întreprins de acesta nu ar putea c p ta contur. În primul rând acesta trebuie s  de in
o bun  preg tire de specialitate, apoi urmeaz  celelalte aptitudini: adaptabilitatea, capacitatea de a empatiza, 
perseveren a, spontaneitatea, capacitatea de a opera cu mijloacele didactice existente, creativitatea.  Practica 
colar  a demonstrat c  no iunile mai dificile pot fi asimilate lesne prin diversificarea metodelor utilizate, 

de aceea profesorul de limba român  nu poate s  propun  un grup restrâns de metode sau doar metode 
înscrise în oricare dintre direc iile men ionate anterior. Prin demersurile sale didactice profesorului de limba 
român  i se impune s  valorifice întreg repertoriul de metode didactice, fie c  se înscriu în sfera 

1 Spandel, V. ,Reflections on portofolios, în Handbook of Academic Achivement, Edi ia Academic Press, San Diego, 1997
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tradi ionalului sau a modernului, astfel încât elevul s  fie condus spre dezvoltarea poten ialului maxim 
impus de standardele colare în vigoare. 
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Receptarea operelor lui Ioan Slavici cu ajutorul ecraniz rii 

ANTEMIR ELENA MADALINA 

Ecranizarea sau adaptarea cinematografic  reprezint  modalitatea prin care o lucrare literar  este 
transpus  într-o oper  cinematografic  având la baz  un scenariu. Vizionarea ecraniz rilor poate contribui 
la în elegerea unei opere literare prin întip rirea în memorie a succesiunii evenimentelor.  

Personajele unei opere prind via , redau culoarea unei epoci i îi ajut  pe elevi s  cunoasc  aspectele 
lumii respective. La fel de important  este i citirea c r ii, deoarece regizorul aduce propria contribu ie la 
scenariul filmului i astfel se modific  forma ini ial  a acestuia. Principalul scop al filmelor , al ecraniz rilor  
operelor literare este de a-l familiariza pe elev cu subiectul.  

Elevul r mâne astfel cu o imagine mai puternic  asupra subiectului lec iei fiind îmbinate imaginea cu 
textul, cu anima ia i cu sunetul. Acest tip de activitate dezvolt  competen e de ascultare, faciliteaz
comunicarea profesor – elev, elev – elev. 

Aplica ii 

Obiective: 

descoperirea mesajului; 
descoperirea problematicii; 
observarea compozi iei; 
caracterizarea personajelor; 
modalit ile narative de exprimare. 

Filmul P cal  se întoarce, în regia lui Geo Saizescu a fost realizat la 30 de ani dup  comedia P cal
(1974). Personajul din filmul P cal , are un fiu care îi calc  pe urme i î i bate joc de prostia i r utatea 
omeneasc . Aceste dou  realiz ri au ca surs  de inspira ie povestea P cal  în satul lui de Ioan Slavici 
(1886). 

Se vizioneaz  fragmentul de început al filmului, timp în care elevii urm resc fi ele de lucru primite 
i le completeaz . La sfâr itul secven ei se discut  aspectele legate de limbaj, personajul principal, 

interac iunea acestuia cu celelalte personaje, se urm re te descrierea atmosferei, a comportamentelor i se 
analizeaz  elementele spa io-temporale. 

Fi a de lucru 1 

1. Primul vers al cântecului rostit de P cal  este: 

a) foaie verde; 

b) frunz  verde lobod ; 

2. Tonalitatea versurilor cântate de P cal  este: 

 a) ridicat ; 

 b) comic ; 

 c) tragic . 

3. Scopul lui P cal  este: 

 a) s  înveseleasc  oamenii; 
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 b) s  pl teasc ; 

 c) s - i revad ara; 

4. Grani a dintre cele dou ri este reprezentat  de: 

 a) un pod; 

 b) un tunel; 

 c) un gard; 

5. Activitatea desf urat  de cei doi vame i- efi: 

 a) joac  table; 

 b) m nânc ; 

 c) p zesc grani a; 

6. Erji g te te: 

 a) fasole; 

 b) varz  à la Cluj; 

 c) gula ;   

7. Protagonistul vine de pe teritoriul:  

 a) României; 

 b) Ungariei; 

 c) Moldovei; 

8. Ce proverb roste te P cal  ca sfat de la tat l s u: 

 a) ”Eu sunt al nim nui i al tuturor”; 

 b) ”Fie pâinea cât de rea/Tot mai bine-n ara ta”; 

 c) ”Buturuga mic  r stoarn  carul mare”; 

9. Vame ul român îi cere lui P cal  s  prezinte: 

a) traducerea documentelor; 

 b) bagajele; 

 c) documentele; 

10. Numele vame ului maghiar este: 

 a) Ionci; 

 b) Pisti; 

 c) Joska. 

Fi a de lucru 2 

1. Uniforma vame ului român este ………................................................................ 

2. Vame ul român îi cere lui P cal  un ……………................................................. 

3. R spunsul primei ghicitori este …………............................................................. 
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4. R spunsul celei de-a doua ghicitori este ………................................................... 
5. Numele fetei maghiare este …………................................................................... 

7. R spunsul primei ghicitori rostite de Erjy este …….............................................. 

8. Pe pod trec ni te    ………...................................................................................... 

9. Uniforma vame ului maghiar este ………….......................................................... 

10. Numele porumbi ei este …………........................................................................ 

Fi a de lucru 3 – Reflec ia 

1. Care este atmosfera la grani ?  
2. Cum sunt rela iile dintre familiile de vame i? 
3.  Descrie i în 3 - 5 rânduri personajul  P cal  a a cum apare el în secven a de film. 

4.  Considera i c  P cal  va avea ni te aventuri interesante? Da/Nu. Dac  Da, ce face i pentru a le 
descoperi ? 
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IMPORTAN A EVALU RII INI IALE 
ÎN ACTIVITATEA DIDACTIC

Profesor Anton Ancu a Liliana 
coala Gimnazial  Glodeanu S rat, jude ul Buz u 

Evaluarea ini ial  ofer  elevului i profesorului o reprezentare a poten ialului de înv are, dar i a 
eventualelor lacune ce trebuie completate i a unor aspecte ce necesit  corectare sau îmbun t ire. Ea nu î i 
propune aprecierea performan elor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor i astfel se recomand  raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evalu rii ini iale este cu atât mai bine atins, cu cât reu im s -i determin m pe elevi s  fie 
receptivi i s  in eleag  importan a evalu rii colare, pentru ca ei s  trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, s  le fie trezit  motiva ia cunoa terii i dorin a solu ion rii corecte a problemelor 
enun ate. În elegând-o ca un exerci iu util activit ii de înv are i nu ca o evaluare propriu-zis  care implic
emo ii, mai ales c  rezultatele ei nu se consemneaz  în catalog, elevii se pot concentra liber i în mod expres 
asupra rezolv rii itemilor propu i i astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dac  elevii au preg tirea 
necesar  cr rii premiselor favorabile unei noi înv ri. 

Al turi de predare i înv are, evaluarea reprezint  o func ie esen ial i o component  a procesului 
de înv mânt. Cele trei forme de evaluare (ini ial , formativ i sumativ ) sunt în rela ie de 
complementaritate,determinat  de func iile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea ini ial  ofer  elevului i profesorului o reprezentare a poten ialului de înv are,dar i a 
eventualelor lacune ce trebuie completate i a unor aspecte ce necesit  corectare sau îmbun t ire. Ea nu î i 
propune aprecierea performan elor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor i astfel se recomand  raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evalu rii ini iale este cu atât mai bine atins, cu cât reu im s -i determin m pe elevi s  fie 
receptivi i s  in eleag  importan a evalu rii colare, pentru ca ei s  trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse ,s  le fie trezit  motiva ia cunoa terii i dorin a solu ion rii corecte a problemelor 
enun ate. În elegând-o ca un exerci iu util activit ii de înv are i nu ca o evaluare propriu-zis  care implic
emo ii, mai ales c  rezultatele ei nu se consemneaz  în catalog, elevii se pot concentra liber i în mod expres 
asupra rezolv rii itemilor propu i i astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dac  elevii au preg tirea 
necesar  cr rii premiselor favorabile unei noi înv ri. 

Referitor la importan a evalu rii ini iale, Ausubel preciza ”ceea ce influen eaz  cel mai mult înv area 
sunt cuno tin ele pe care elevul le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în 
consecin ”. Ea ofer  profesorului i elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situa iei 
existente i de aformula cerin ele urm toare. Pe baza informa iilor evalu rii ini iale se planific  demersul 
pedagogic imediat urm tor i eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie 
urmat  de rezultatele scontate,e nevoie s  se in  seama de urm toarele: 

tratarea diferen iat  a elevilor; 
selec ia riguroas  a con inutului înv arii; 
utilizarea a acelor metode i procedee didactice care s  antreneze cel mai mult capacit ile 
intelectuale,care asigur  înv area activ i formativ ; 
îmbinarea eficient i alternarea formelor de activitate la clas  (frontal , individual i pe grupe). 

Evaluarea predictiv  poate fi considerat  o strategie psihopedagogic  distinct , deoarece poate fi 
desf urat  nu numai la începutul anului colar, ci i la mijlocul sau sfâr itul lui, atât înaintea unor teme, 
cât i în orice moment al ei. Pe de alt  parte, aceast  strategie nu se limiteaz  la testarea cuno tin elor 
elevilordeoarece î i propune, de cele mai multe ori, i eviden ierea unor priceperi i aptitudini. Evaluarea 
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ini ial  este util  pentru refacerea sau remedierea unor st ri de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperaresau de refacere a no iunilor fundamentale ce vor fi implicate în sus inerea înv rii urm toare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cuno tin e i abilit i indispensabile unui nou proces. 

Pentru a cre te impactul pozitiv al evalu rii ini iale, am eviden iat reu itele elevilor pân  în acel 
moment. Aceste reac ii au contribuit la cre terea încrederii în for ele proprii i au catalizat energii noi în 
direc ia realiz rii planului individualizat de înv are. Aten ia va fi concentrat  întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimb rii,cu evitarea supraînc rc rii elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singur  sesiune. Se vor urm ri c ile de mers împreun  înainte, prin împ rt irea ideilor iexplorarea 
solu iilor posibile i nu prin formularea excesiv  de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare aten ie itemii 
care au alc tuit evaluarea ini ial , inând seama de prevederile curriculumului pentru înv mântul primar 
i pentru ca aceasta s  reflecte cât mai obiectiv nivelul de preg tire al elevilor,pe care s  se plieze cât mai 

bine preg tirea urm toare. 
Evaluarea în general, deci i cea ini ial , are rolul de a regla permanent i a forma în spiritul unor 

decizii realiste atât cu privire la curriculum cât i la resursele umane implicate. Importan a ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul c ” este mai u or s  previi decât s  vindeci”. Astfel i în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea i controlul sau monitorizarea permanent  a nivelului de reu it  a elevilor 
pot contribui la interven ii i decizii pertinente i prompte din partea cadrului didactic. O evaluare ini ial , 
urmat  de o evaluare continu  constituie un autentic instrument de lucru al dasc lului, cu ajutorul c ruia se 
perfec ioneaz  activitatea pus  în beneficiul colarului. 

Procesul evaluativ î i îndepline te pe deplin func ia major  numai atunci când,atât dasc lul cât i 
colarii reu esc s  colaboreze nu pentru c  trebuie, ci pentru c  î i doresc acest lucru, fiecare îmbun t indu-
i comportamentul în func ie de reac iile celuilalt. 
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Evaluarea in invatamantul preuniversitar - intre online si traditional 

Prof. ANTON ANILENA                                                                
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRAILA 

       

Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judec i privind starea,  
func ionarea, evolu ia viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe baza informa iilor 
colectate prin intermediul instrumentelor de m sur . 

         Opera iile evalu rii  

                    M surarea; 

                    Interpretarea (sau aprecierea);  

                    Decizia 

         Func iile evalu rii  

                    Func ia de constatare; 

                    Func ia diagnostic ; 

                    Func ia prognostic ; 

                    Func ia de selec ie sau de decizie; 

                    Func ia social ; 

                    Func ia pedagogic . 

        Metode de evaluare  

                   Verificarea oral

                   Verificarea scris   

                   Verificarea practic   

                   Verificarea în mediul online 

        EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

Atât în înv are, cât i în evaluare, fiecare r spuns al elevului implic  un process cognitiv fiecare la 
un alt nivel.  

Se recomand  utiliazarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoa tere i în elegere, aplicare i ra ionament.  

În procesul de evaluare online trebuie s  se acorde o importan  deosebit  pentru designul evalu rii, 
astfel: analizarea lecturii critice a programelor; analizarea competen elor; crearea de specifica ii asociind 
niveluri toxonomice cu con inuturi i sarcini de evaluare; metode; instrumente; tipuri de itemi - sarcinile de 
evaluare. 
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Este foarte important dac  sarcinile i con inutul probelor de evaluare sunt interesante,  
provocatoare i schimb  evaluarea rigid  într-o experien  exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul 
c  orice act de evaluare este i un act de înv are. 

Avantajele sistemului de evaluare online  

Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor faciliteaz  furnizarea unei experien e de 
înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul 
centralizat.  

Aceste sisteme ajut  la: 

•Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor  

• Reduce i costurile, eforturile i timpul necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri  

• Scanarea i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid i sigur

• Op iuni pentru ad ugarea de comentarii i feedback pentru referin a elevului  

• Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce erorile umane  

• Evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web  

• Recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor  

• Urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp  

Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor rezultate 
instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza progresul lui de 
înv are, punctele forte i punctele slabe rapid.  

Procesul de evaluare online elibereaz , de asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate 
pentru a identifica domeniile de performan  sc zut , astfel încât profesorii s  se poat  concentra asupra 
acestor lacune de înv are. Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru 
ace ti cursan i, ceea ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor.  
Sistemele de evaluare online simplific  sarcina de a aduna i corecta manual documentele  
de r spuns i de a împ rt i rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea materialelor.
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Evaluarea traditionala 

Anton Felicea 

Evaluarea colar  poate fi considerat  a treia dimensiune a preocup rilor didactice, al turi de predare 
i înv are. Importan a ei este, în afar  de orice îndoial , motivându-se atât prin necesitatea certific rii i 

ierarhiz rii rezultatelor ob inute de elevi, cât i prin rolul ei de feed- back, deopotriv  pentru elev i pentru 
factorii responsabili de proiectarea i de bunul mers al procesului. 

Metodele de evaluare vizeaz  modalit ile prin care este evaluat elevul. Ele înso esc ifaciliteaz
desf urarea procesului de înv mânt. Metoda de evaluare reprezint  calea pe care ourmeaz  profesorul 
împreun  cu elevii s i în demersul evaluative.  

Metodele utilizate în evaluarea performan elor colare sunt de mai multe feluri. În func iede criteriul 
istoric, metodele de evaluare se diferen iaz  în tradi ionale i moderne.  

Exemple de metode tradi ionale de evaluare: evaluarea oral , evaluarea scris , evaluarea prin probe 
practice, testul docimologic. 

Evaluarea oral  se realizeaz  printr-o conversa ie pe baza c reia cadrul didactic stabile tecantitatea 
informa iei i calitatea procesului de înv are în care a fost implicat elevul. În procesul evaluativ de tip oral, 
cea mai important  metod  folosit  r mâne conversa ia euristic . 

Evaluarea scris  apeleaz  la suporturi concretizate în fi e de munc  independent , lucr ride control 
etc. Elevii prezint  achizi iile lor în absen a unui contact direct cu cadrul didactic. 

Evaluarea practic  este posibil i necesar  atât la disciplinele care în mod tradi ional s-aucentrat pe 
o evaluare practic  (cum este cazul educa iei tehnologice, educa iei plastice, educa ieimuzicale, educa iei 
fizice), dar i la discipline predominant teoretice, axate pân  nu demult pe o evaluare teoretic . 

Testul docimologic este o alternativ i o cale de eficientizare a evalu rii tradi ionale. Este o prob
standardizat , ce asigur  o obiectivitate mai mare în procesul de evaluare. 

Exemple de metode moderne, alternative i complementare de evaluare: observarea sistematic  a 
comportamentului elevului fa  de activitatea colar , portofoliul, investiga ia, proiectul, 
autoevaluarea,h r ile conceptuale, jurnalul reflexive, tehnica 3-2-1, metoda R.A.I, etc. 

Observarea este „una din metodele de cunoa tere a personalit ii umane, care const  înconsemnarea 
metodic , fidel i inten ionat  a diferitelor manifest ri de comportament individualsau colectiv, a a cum 
se prezint  ele în fluxul lor natural de manifestare.” (Ion Holban, „Cunoa terea elevului: sintez  a 
metodelor”). 

Portofoliul a p truns relativ recent în teoria i practica colar  din ara noastr i s-a impusdin nevoia 
promov rii unei metode de evaluare flexibile, complexe, integratoare, ca alternativ viabil  la modalit ile 
tradi ionale. Semnifica ia adopt rii portofoliului ca metod  alternativ const  în aceea c  ofer  cadrului 
didactic i elevului deopotriv  o metod  care s  îmbine pedeplin func iile formativ i informativ  ale 
evalu rii. 

Investiga ia reprezint  o metod  cu puternice valen e de înv are de c tre elev dar i un mijloc efici-
ent de evaluare. Potrivit lui I.T.Radu, investiga ia const  în solicitarea de a rezolva o problem  te-oretic
sau de a realiza o activitate practic  pentru care elevul este nevoit s  întreprind  o investi-ga ie 
(documentare, observarea unor fenomene, experimentare) pe un interval de timp stabilit. 
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Evaluarea e important  pentru procesul de înv mânt i educa ie, dar i pentru elev, pen-tru c  acesta 
este influen at de modul în care este evaluat, iar pentru a realiza o evaluare cât maiobiectiv  ( pentru c
dintre cele 3 componente : predare - înv are - evaluare, evaluarea prezint cele mai multe probleme ) trebuie 
s  utiliz m cât mai multe metode de evaluare, atât tradi ionale,cât i moderne i, cu atât mai important, în 
aceast  privin  este s  le form m elevilor capacitateade autoevaluare. 
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Evaluarea între online i tradi ional 

Prof. înv. pre c. Anton Georgeta                                                          
Gr dini a ”Voinicel” Chitila 

Evaluarea, ca element al procesului de înv mânt, reprezint  ansamblul de activit i prin care se 
culeg, organizeaz i interpreteaz  datele ob inute în urma aplic rii unor instrumente de m surare, elaborate 
în conformitate cu obiectivele propuse, în scopul emiterii unor judec i de valoare pe care se bazeaz  o 
anumit  decizie în plan educa ional.  

Rolul evalu rii este acela de a m sura i de a aprecia eficien a procesului de predare-înv are.  

Evaluarea poate fi aplicat  prin metode tradi ionale, cum ar fi: evalurea oral , evaluarea scris i 
evaluarea realizat  prin probe practice. Evaluarea mai poate fi aplicat  prin metode alternative, i anume: 
observare sistematic , portofoliul, investiga ia, proiectul, autoevaluarea. 

La aceste tipuri de evaluare, în ultimii doi ani de zile, de când s-a declan at pandemia, cauzat  de 
virusul SARS-COV-2, a intervenit tipul de evaluare online.  

Deoarece înv mântul în format fizic, nu a mai fost posibil, trecându-se la predarea-înv area în 
mediul online, a trebuit s  se aplice i un tip de evaluare în acest mediu.  

Pentru a face posibil  predarea-înv area, au fost create platforme educa ionale, unde elevii au fost 
îndruma i, observa i i chiar testa i în ce prive te cuno tin ele acumulate, prin intermediul online.  

Ceea ce este benefic în privin a evalu rii online, este c , prin intermediul dispozitivelor digitale, 
evaluarea este f cut  în paralel cu procesul de predare-înv are; elevii primind deseori punctajul imediat. 

În mediul online evaluarea poate fi oral , atunci când elevul este chestionat de profesor în activitatea 
online sincron sau poate fi evaluare scris , atunci când elevii trebuie s  rezolve anumite chestionare online.  

În ce prive te evaluarea alternativ , este mai greu de realizat, deoarece în mediul online, profesorul 
nu are cum s  observe i s  urm reasc  realizarea instrumentelor de evaluare alternativ  (de exemplu 
observarea sistematic  sau autoevaluarea). În ce prive te proiectul sau sau portofoliul, elevul poate înc rca 
fotografii cu ceea ce el a lucrat sau poate filma ceea ce a lucrat i poate trimite profesorului.  

Din fericire pentru noi, la ora actual , instrumentele de evaluare online ne ofer  multiple posibilit i 
de a evalua elevii, condi ia este s  fim curio i i dispu i (noi, profesorii) s  le explor m pentru a putea s  le 
punem la dispozi ia elevilor.  

Personal, consider c  un profesor poate îmbina tipul de evaluare, p strând o constan  între tradi ional 
i online.  

Sunt foarte bine-venite platformele interactive; chiar dac  suntem la clas , putem introduce un jocule
interactiv, care poate fi f cut în clas ; un profesor poate îmbina foarte bine aceste instrumente online, pe 
lâng  cele clasice.  

S  nu uit m un lucru: s  încerc m s  potrivim metoda de evaluare cu nivelul de înv are, dup  cum 
spune R. C. Ryan. 

Interac iunea profesor/elev este un element esen ial în procesul de evaluare.  
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Concluzie: profesorii, în ultimii doi ani de zile au demonstrat c  pot integra metodele tradi ionale de 
evaluare în ceea ce prive te evaluarea în mediul online, f când în acest mod evaluarea mai pl cut , mai 
interactiv , nemaifiind atât de rigid , ca odinioarâ. 

  

127



Evaluarea centratat  pe competen e 

Profesor: Antonie Mariana                                                              
Liceul Tehnologic Turceni, Gorj 

Competen a este un ansamblu de cuno tin e, abilit i i atitudini. 

Noul Curriculum Na ional este centrat pe crearea unor activitâ i de învâ are, care ofer  cadrul i 

sarcinile de lucru pentru formarea, exersarea i dezvoltarea competen elor la elevi. 

Astfel,trebuie g site c i  de implicare a elevilor  în activit i de înv are semnifica iv , în dobândirea 

de competen e. Avem nevoie de o educa ie de calitate pentru to i, care s  satisfac  atât nevoile individului, 

cât i asigurarea unui loc pe pia a muncii. 

Evaluarea centrat  pe competen e, vizeaz  în mod firesc competen a ca rezultat al înv rii. 

Evaluarea este un proces permanent, de aceea în elaborarea sarcinilor de lucru trebuie s  se 

urm reasc  respctarea particularit ilor de vârst  ale elevilor cu privire la resursa de timp, capacitatea de 

în elegere a acestora, dar i gradul de dificultate a itemilor. 

Sarcinile de lucru trebuie s  fie creative, s  nu duc  la pierderea interesului elevului fa  de înv are. 

Evaluarea centrat  pe competen e cheie promoveaz  strategii de individualizare prin care elevul 

devine parte a propriei form ri pe care o observ i o analizeaz , inând mereu cont de propriile obiective. 
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Folosirea platformei Moodle în evaluare 

Prof. Anu a Mirela 
Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud, jude ul Constan a 

Component  de baz  a procesului instructiv-educativ, evaluarea a cunoscut i ea schimb ri odat  cu 
trecerea la înv mântul online. O platform  educa ional  care ofer  o multitudine de posibilit i în ceea ce 
prive te evaluarea este platforma Moodle, fiind un instrument flexibil în realizarea testelor. De asemenea, 
fiecare întrebare sau item poate include: text, imagine, fi iere cu sunet, fi iere cu filme, sau orice altceva ce 
poate fi postat pe o pagin  web. Alte avantaje constau  în faptul c  se pot realiza „b nci de întreb ri” care 
pot fi folosite de profesor i pentru alte evalu ri i permite o notare rapid  a r spunsurilor elevilor. 

Între tipurile de întreb ri oferite de platforma Moodle se num r : descriere, eseu, potrivire, întrebare 
cu r spunsuri multiple, întrebare cu r spuns adev rat sau fals, întrebare cu r spuns scurt, completarea unor 
spa ii lacunare într-un text, etc.  

La tipul descriere se afi eaz  con inutul web introdus de profesor, care are aici posibilitatea 
introducerii unor sec iuni în test în care elevii pot primi explica ii înainte de finalizarea testului. 

Tipul eseu permite realizarea unor eseuri structurate sau libere, pornind doar de la titlu. În cazul 
eseurilor structurate se recomand  ca fiecare cerin  s  fie trecut  pe o pagin  separat , unde profesorul 
poate introduce o limit  de spa iu.

Matching sau potrivire presupune o list  a op iunilor i r spunsul corect pentru fiecare op iune, elevul 
având drept sarcin  asocierea r spunsului corect cu fiecare op iune. Fiecare asociere corect  are o valoare 
egal  în notarea r spunsului la aceast  cerin . 

Întrebarea cu r spunsuri multiple permite identificarea unui r spuns corect sau a mai multor 
r spunsuri corecte. Pentru o notare corect  în momentul realiz rii testului profesorul trebuie s  aib  în 
vedere urm toarele aspecte: dac  avem un singur r spuns corect acestuia îi va fi alocat un punctaj pozitiv 
de 100% iar celelalte r spunsuri vor primi 0; dac  avem mai multe r spunsuri corecte punctajul pozitiv se 
va împ r ii în mod egal între acestea. 

Întrebarea cu r spuns adev rat sau fals presupune existen a unui enun i a celor dou  posibilit i de 
r spuns. În momentul conceperii testului, profesorul va bifa r spunsul corect. 

Întrebarea cu r spuns scurt solicit  elevilor un cuvânt sau o fraz  în câmpul de r spuns, de asemenea 
profesorul poate introduce un r spuns corect sau mai multe cu o notare diferen iat . 

O întrebare cu r spunsuri înglobate const  dintr-un pasaj de text cu r spunsuri înserate în text. La 
fiecare spa iu liber elevii au posibilitatea select rii unui r spuns din lista termenilor introdus  de profesor.  

Tipurile de întreb ri prezentate mai sus reprezint  doar o parte din ceea ce ofer  platforma Moodle. 
Bineîn eles, putem identifica i dezavantaje, dar în contextul actual al unei pandemii prelungite, platforma 
Moodle r mâne un instrument valoros pentru profesor i elev în procesul de predare-înv are-evaluare.  
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Evaluarea ini ial  - metode, tehnici, strategii 

Prof. înv. primar: Anu i Lenu a                                                          
coala Gimnazial  Nr. 1 Istria, jud. Constan a 

„Evaluarea reprezint  totalitatea activit ilor prin care se colecteaz , se organizeaz i se interpreteaz
datele ob inute în urma aplic rii unor instrumente de m surare în scopul emiterii unei judec i de valoare 
pe care se bazeaz  o anumit  decizie pe plan educa ional.”- se precizeaz  în capitolul I din Ghidul de 
evaluare- Limba i literatura român - elaborat de Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare.1

Evaluarea ini ial  se realizeaz  în condi iile în care un profesor preia spre instruire i educare un 
colectiv de elevi al c rui poten ial nu-l cunoa te, dar i la începutul unui ciclu de înv mânt, la începutul 
unui an colar,  

Îndeplinind o func ie important  în cadrul procesului de inv mant, aceea de diagnosticare - 
(eviden iaz  dac  elevii st pânesc cuno tin ele, care sunt punctele tari i punctele slabe ale acestora) -, 
evaluarea ne ajut , pe noi, profesorii, s  stabilim cum putem îmbun t i, remedia i corecta neajunsurile 
identificate. O alt  func ie, important , pe care o îndepline te evaluarea ini ial  este func ia de prognosticare 
-se refer  la nivelul de realizare a obiectivelor propuse i ritmul de desf urare a activit ii viitoare, dar i 
la performan ele posibile ale elevilor. 

La disciplina limba i literatura român , importan a evalu rii ini iale const  în identificarea volumului 
de cuno tin e de care dispun elevii, gradul de st pânire i aprofundare a acestora, nivelul dezvolt rii 
competen elor i abilit ilor, acestea fiind premise importante în atingerea obiectivelor stabilite pentru noul 
program de instruire. Datele ob inute la evaluarea ini ial  sunt valorificate de profesor în elaborarea unui 
program de lucru adecvat posibilit ilor reale ale elevilor i chiar în realizarea unor programe diferen iate 
în func ie de capacit ile elevilor. Dac  în urma test rii ini iale constat m ezit ri în scrierea corect  a unor 
cuvinte, incerc m s  proiect m activit i în care elevii s  transcrie pasaje, s  completeze enun uri cu 
ortograme i s  explice utilizarea acestora, dac  se constat  confuzii de recunoa tere a p r ilor de vorbire, 
respectiv de propozi ie, se va insista asupra diferen ierii lor, toate acestea vor fi l murite prin exerci ii 
suplimentare, prin itemi diferi i..  

De asemenea pentru o evaluare ini ial  eficient , profesorul de limba român  trebuie s  fie un bun 
cunosc tor al programei colare, nu doar al nivelului la care se pred , ci i al nivelurilor anterioare. S  nu 
uit m faptul c  acest test de evaluare ini ial  este o oglind  a profesorului, iar modul în care vom formula 
cerin ele, poate avea urm ri pozitive sau negative în rela ia viitoare pe care o vom avea cu elevii. 

Rezult  c  datele oferite de evaluarea ini ial  contureaz  trei direc ii principale pe care trebuie s
ac ioneze profesorul în planificarea activit ii pentru etapa urm toare a activit ii didactice: 

-proiectarea activit ii viitoare din perspectiva adecv rii acesteia la posibilit ile de care dispun elevii 
pentru realizare sarcinilor unui program; 

- conceperea modului de organizare i desf urare a programului de instruire; 

- aprecierea necesit ii de a ini ia un program de recuperarea pentru întreaga clas , când se constat
r mâneri în urm  la înv tur  care ar putea împiedica desf urarea eficient  a activit ii; 

- adoptarea unor programe de recuperare individuale pentru anumiti elevi. 

Acest tip de evaluare se poate realiza prin examin ri orale, probe scrise sau practice. 
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Observ m tot mai des c  elevii prefer  evaluarea oral  deoarece se poate realiza folosind diferite 
tehnici i procedee, printre care: interviul, conversa ia de verificare, redarea unui con inut, completarea 
dialogurilor lacunare, ofer  o conexiune ivers  imediat  (se pot clarifica i corectaeventualele gre eli), 
elevul poate fi original, demonstrand capacit i de argumentare, de convingere, poate îmbina comunicarea 
verbal  cu cea nonverbal i paraverbal . Dezavantajul acestei forme de evaluare este c  profesorul nu 
poate revedea r spunsul, iar acesta nu poate oferi o imagine complet  a obiectivelor, gradul de dificultate 
al întreb rilor nu permite o evaluare obiectiv . 

Avand o valoare formativ  mai mare decat celelalte modalit i de evaluare, proba scris , constituie 
un real ajutor pentru profesori deoarece elevii au anse egale, rezolv  acela i subiect, iar profesorii au 
posibilitatea de a compara rezultatele ob inute. Chiar dac  necesit  o mai mare aten ie din partea 
formatorului consider c  ar trebui s  îi obi nuim pe elevi cu modelele de teste oferite de CNEE, în care s
includem itemi difer i formul ri de sarcini care ar putea constitui posibile subiecte de examen. 

În concluzie, evaluarea ini ial  trebuie s  încurejeze elevul, s  îl indemne s  descopere valorile 
proprii, s  se bucure de progres i s  îi ofere posibilitatea s  i i ilustreze capacit ile dobandite în timpul 
orelor de curs. Acest lucru se întampl  atunci cand profesorii i elevii colaboreaz , fiecare parte încercand 
s  î i îmbun t easc  comportamentul i stilul de predare, in cazul profesorului, în func ie de cerin ele i 
reac iile celuilalt. 
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Evaluarea între online i tradi ional 

Ap tean Maria Cristina 

Ca urmare a revolu iei din domeniul tehnologiei se contureaz  un nou model de societate. Suntem în 
plin proces de reform  a înv mântului.  Societatea informa iei se formeaz  cu ajutorul tehnicilor de 
comunica ie interactiv .  Prin influen a acestor instrumentele inovative care sunt puse la dispozi ia celor 
care se formeaz  (telefon, calculator, tablete, conexiune la internet) înv mântul contemporan i-a 
schimbat fa a, s-a reformat.  Progresul depinde din ce în ce mai mult de capacitatea de inovare si adaptare 
a noilor genera ii la cerin ele prezente i viitoare si prin educa ie de calitate. 

Fiind pus  în situa ia de a proiecta lec ii de predare -înv are – evaluare i în spa iul virtual, am reu it 
s  colaborez cu elevii mei astfel încât s  combin m metode din online cu metode tradi ionale. 

Preocuparea pentru a ajuta elevul s  înve e i s  progreseze în înv are nu poate fi separat  de un 
sistem coerent de evaluare. Programat pas cu pas, sistemul de evaluare ne ofer , prin intermediul 
instrumentelor sale, informa ii utile referitoare la momentul i nivelul la care trebuie s  intervenim, pentru 
a preîntâmpina r mânerile în urm i chiar e ecul în înv are. De un real folos sunt atât testele de evaluare 
ini ial , cat si testele de ameliorare i cele de dezvoltare ce urmeaz  evalu rilor formative i chiar 
proiectarea unor ore la dispozi ia înv torului, dup  evaluarea unor unit i mai ample de con inut. 

Printre situa iile cele mai dificile cu care se poate confrunta un profesor în practica didactic  este cea 
a abord rii unui colectiv eterogen. Nu este u or s  jonglezi cu diferite metode i s  le îmbini optim, s  ai 
permanent în vedere s  stimulezi, s  dinamizezi colectivul, sau s  abordezi simultan elevi cu caracteristici 
diferite, dar rezultatele elevilor r spl tesc perseveren a acelor cadre didactice care se angajeaz  într-un 
asemenea demers, iar pedagogia se afirm , în acea situa ie, nu doar ca tiin , ci i ca art . 

Redau mai jos o poezie prin care scot în evidenta importan a si rolul fiec rui tip de evaluare în parte, 
v zut din perspectiva elevului. 

                                               Evaluarea 

Predictiv  se numea 
i „Cum tiu? evalua. 

Ca s tie mai departe  
Obiective s -mi împart . 
Formativa a venit 

i frumos m-am preg tit. 
Eu tiu singur cum s  fac 
Materiei s -i vin de hac. 

Sumativ  se nume te, 
Ea încheie o poveste. 

i la to i ne d  de veste 
C -i finalul de semestre. 
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Pornind de la teoria exprimat  prin poezie voi aborda pe rând metode si tehnici aplicabile în online i 
la coala pentru fiecare tip de evaluare. 

Evaluarea ini ial  sau predictiv  poate fi realizata la coala cu ajutorul unui test aplicat întregului 
colectiv. Testul poate fi creat pe numere. Aten ia profesorului este de a evalua acele cuno tin e care sunt 
necesare în construirea unor noi competente, cu ajutorul informa iilor ce vor fi abordate în urm toarea 
perioada. Acest test poate fi transpus in online pe platforma:  https://www.liveworksheets.com.  Elevii vor 
primi r spunsurile pe loc, îns  profesorul nu tie exact cine a r spuns cu adev rat testului (elevul, p rintele, 
un frate mai mare). Aici apare dificultatea evalu rii din online.  

Evaluarea formativ  are o gam  mai larg  de tehnici i metode. Dup  cum tim evaluarea nu poate fi 
separat  de predare si înv are, toate cele trei se întâmpl  simultan. 

Vârsta colar  mic  este înc , (cel pu in în prima sa parte) vârsta intui iei, vârsta oper rii concrete a 
gândirii i vârsta jocului.  

Una dintre nevoile fundamentale ale copilului la aceast  vârst  este aceea de a se juca. Jocul, 
valorificat pedagogic, implic  plenar poten ialul bio-psiho-fizic al copilului în activitatea de înv are-
evaluare, f când ca ceea ce acumuleaz  copilul s  fie realizat într-un mod pl cut, foarte trainic i aparent 
f r  efort. 

Tot ceea ce asimileaz  copilul prin efort personal, r mâne bine întip rit, un câ tig personal, o 
acumulare de durat , de care va putea dispune cu u urin , oricând. Utilizarea metodelor active, care s
stimuleze efectiv întreg poten ialul elevului i s -l implice activ în propria formare se impune ca o 
necesitate, acolo unde se dore te îmbun t irea rezultatelor colare în înv are. 

Câteva exemple de metode i tehnici pentru evaluarea formativ  în spa iul fizic al clasei sunt: jocul 
didactic, metoda cubului, fi e de munc  independent  cu  sarcini de lucru suplimentare pentru tratare 
diferen iat , metoda R.A.I (r spunde, arunc , interogheaz ).  

Trecând în online, evaluarea formativ  se poate realiza cu ajutorul unor site-uri în  care profesorul 
construie te contexte de evaluare: https://wordwall.net/ro-ro/community/joc-interactiv, 

https://kahoot.com, crearea unor pagini pe Google slide, fiecare pagin  con inând numele elevului si 
sarcina didactic . Itemii trebuie sa fie diferi i pentru fiecare elev în parte.  

Evaluarea sumativ  atât online cât i fizic se poate realiza cu ajutorul  proiectelor.  
Resursele digitale sunt în continu  dezvoltare, îns  momentan nu pot înlocui total actul didactic de la 

clas . Emo ia de a fi si de a lucra împreun , motiva ia de a participa la propria înv are i formare se 
realizeaz  prioritar la scoal , în sala de clas , al turi de colegi i profesori.  
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Evaluarea ... o provocare 

prof. Apetri Alina                                                                      
coala Gimnazial  Rotunda 

Tr im în era informa iei... Dac  acum un an ni se p rea înv mântul la distan  o realitate îndep rtat , 
acesta a ajuns la stadiul în care progresul care s-a f cut într-un an pe aceast  direc ie, ar fi durat cel pu in 
10 ani, dac  nu exista contextul actual. 

S  predai online e simplu. Poate fi o adev rata provocare sau  poate fi chiar distractiv, dac  î i place 
ceea ce faci. Evaluarea îns ... e cel mai mare chin din punctul meu de vedere, c ci evaluarea este  
responsabilitatea noastr  a profesorilor (asta spre deosebire de înv are care intr  în atribu iile elevului). Iar 
pentru asta atât profesorul cât i întreg sistemul educa ional trebuie s  asigure cele 3 caracteristici esen iale 
ale evalu rii: s  fie continu , complet i corect .  

Metodele i tehnicile de evaluare online reprezint  o parte necesar  în procesul de înv are la distan . 
Este necesar ca profesorul s  ia cuno tin  de posibilele lacune acumulate de-a lungul timpului în procesul 
de înv are. Atunci se pot lua m surile necesare pentru a remedia acest aspect. Platformele i aplica iile 
disponibile online ne ofer  variate posibilit i de aplica instrumentele online prin care s  evalu m procesul 
instructiv-educativ. Foarte important este modul în care profesorul reu e ete s  aleag  tehnologia potrivit
care s -l ajute în demersul s u didactic, deoarece aceasta poate îmbun t i procesul pedagogic.  

Ini ial, a fost o provocare pentru noi, profesorii, s  renun m la forma de evaluare scris , adic  de la 
simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic i s  folosim tehnologia pentru a-i ajuta 
pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Procesul de înv are i evaluarea bazat  pe proiect, cu utilizare media, se dovede te a fi foarte 
apreciat  de c tre elevi, deoarece le d  posibiliatatea de a a- i manifesta creativitatea, dar i afirmarea unor 
talente artistice.    

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispozi ie o gam  larg  de posibilit i de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai preg tit  decât suntem noi dispu i s  explor m.   Evaluarea în timp util facilitat  de 
platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de 
mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza progresul lui de înv are, punctele forte i punctele 
slabe rapid. Procesul de evaluare online elibereaz , de asemenea, timpul profesorilor. Rezultatele pot fi 
analizate pentru a identifica domeniile de performan  sc zut , astfel încât profesorii s  se poat  concentra 
asupra acestor lacune de înv are.  

Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru ace ti cursan i, ceea 
ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor. Sistemele de evaluare online 
simplific  sarcina de a aduna i corecta manual documentele de r spuns i de a împ rt i rezultatele. Se 
reduc costurile care merg în imprimarea materialelor.  

Consider c  folosirea metodelor i tehnicilor de evaluare online spore te calitatea înv rii, duce la 
formarea unei gândiri eficiente, selective, rapide, stimuleaz  creativitatea i gradul de cooperare a elevilor, 
dezvolt  interesul i pl cerea pentru teatru, literatur , film.  

134



Întreb rile deschise sunt una dintre cele mai simple metode calitative de evaluare în mediul online, 
ele încurajând libertatea de exprimare i creativitatea. Nu exist  r spunsuri corecte sau gre ite. În schimb, 
cursan ii online trebuie s  reflecteze asupra subiectului i s  trag  propriile concluzii, singurul impediment 
fiind c  întreb rile deschise sunt dificil de notat.  

Studii de caz pentru rezolvarea problemelor, ca tehnic  de evaluare calitativ , transform  cursan ii 
online în detectivi, astfel încât s  poat  rezolva problema i s  î i etaleze cuno tin ele. Totul începe cu un 
studiu de caz sau un exemplu din lumea real , se elimin  finalul, apoi cursan ii online sunt ruga i s  dea o 
solu ie prin tehnica de brainstorming. De asemenea, trebuie s  explice cum au ajuns la concluzie i de ce 
consider  c  este cea mai bun  abordare. Nu este vorba despre solu ie, în sine, ci despre procesul de gândire, 
despre  abilit ile pe care le-au folosit în strategia lor i cum i-au pus în practic  cuno tin ele. 

Instrumentele/ aplica iile ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor: 

1.Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 

2. Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc 
i materiale gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

3. Quizlet este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia putem crea teste i pentru aceasta se acceseaz  adresa 
urm toare quizlet.com. Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

4. LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, 
teste etc. Se acceseaz  adresa learningapps.org i se creaz  cont. Aplica ia ne permite s  set m limba în 
român . 

Bibliografie: 

Secrieru, M., Didactica limbii române, Ia i, 2004. 

https://www.cnpcv.ro/wp-content/uploads/2018/05/materialul-8.pdf  
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Provoc ri ale evalu rii, între online i tradi ional 

APETRI NU A 

  
Suntem contemporanii unor schimb ri f r  precedent în via a social , cerin ele societ ii sunt diverse 

i în continu  schimbare. 
coala trebuie s în  pasul cu noul, actualizând atât cunostin ele cât i metodele. Elevii culeg 

informa ii din tot mai multe surse i cât mai variate.Aspira iile elevilor, valorile morale i intelectuale 
pre uite de educator actioneaz  asupra personalit tii aflate în formare. Ceea ce va pre ui i va promova 
profesorul va pre ui i va dezvolt i elevul în mod mai mult sau mai pu în con tient. coala viitorului va 
fi cu siguran  un laborator “viu” care va preg ti pe copii de timpuriu s  devin  rezolvatori de probleme, 
creatori de nou i capabili s  ia decizii optime în întâmpinarea situa iilor tot mai neobi nuite i inedite ale 
vie ii sociale actuale i de perspectiv . 

Activit ile propuse elevilor în scopul sporirii gradului de implicare activ   i creativ   în coal , 
trebuie s  asigure stimularea gândirii productive, a gândirii critice, a gândirii divergente i laterale, 
libertatea de exprimare a cuno tin elor, a gândurilor, a faptelor. În acest sens apar c  adecvate activit ile 
care cer spontaneitate i contribuie la dezvoltarea independen ei în gândire i ac iune, utilizarea talentelor 
i a capacit ilor specifice fiec rui individ în parte,incitarea interesului c tre nou, necunoscut i oferirea 

satisfac iei g sirii solu iei dup  depunerea unui efort de c utare de c tre elev,exersarea capacit ilor de 
cercetare, de c utare de idei, de informa ii, de posibilit i de transfer de sensuri, de criterii de 
clasificare,dezvoltarea capacit ii de organizare de materiale, de idei prin întocmirea de portofolii asupra 
activit ii proprii, de colec ii de cuvinte, de obiecte, de contraste, organizarea de discu ii pe anumite teme, 
ini ierea de jocuri, de excursii, educarea capacit ii de a privi altfel lucrurile, de a- i pune întreb ri 
neobi nuite despre lucruri obi nuite 

E adevar t c  cerin ele societ ii sunt diverse i în continu  schimbare i totu i în coal  trebuie s  se 
asigure atât o informare general  despre diverse sectoare de activitate cât i formarea unor deprinderi i 
abilit i în diverse specializ ri concrete În func ie de experien a profesional i de condi iile concrete ale 
muncii educative se poate perfec iona un program real, util, adaptat la particularit ile lumii conteporane. 

Acest fenomen atrage aten ia cadrelor didactice, a profesorilor ingineri i mai trilor instructori asupra 
modului cum trebuie s  intervin  pe linia procesului instructiv educativ astfel încat elevilor s  li se poat
asigura preg tirea teoretic i practic  la nivelul cerin elor impuse de dezvoltarea societ ii contemporane. 

E foarte important c  evaluarea s  fie autentic i s  nu uit m niciodat  faptul c   elevul nu înva
neap rat pentru a cunoa te, ci pentru a ob ine calificative bune. Autoevaluarea a dezvolatat efecte formative 
prin modul în care elevii au fost înv a i s  estimeze corect rezultatele ob inute de-a lungul procesului de 
înv are. Se face prelucrarea datelor, fiind prezentate, reprezentate grafic, analizate i interpretate 
comparativ cele mai semnificative rezultate ob inute de elevii din experiment. 

Dac  va fi subapreciat, î i va pierde încrederea în sine, iar dac , din contr , va fi supraapreciat, atunci 
va deveni prea încrez tor în el i va renun a s  se mai preg teasc  în mod consecvent. Noi trebuie s  îl 
apreciem la adev rata s  valoare i s -l înv m în permanen  s  se autoaprecieze cât mai obiectiv, pentru 
a dep i apari ia unor astfel de situa ii. 

O mare provocare a timpurilor prezente o constitue lipsa de motiva ie a genera iei tinere, o genera ie 
suprasaturat  de informa ii de la vârste fragede, o genera ie care a primit foarte mult i c reea i s-a cerut 
foarte pu in, o genera ie care se preocup  foarte mult de calculator i de  telefonul mobil, o genera ie care 
vrea profit rapid cu munc  pu in  . 

Platformele eLearning au o serie de avantaje, precum: Distribuirea rapid  a materialelor didactice. 
Elevii intr  în posesia materialelor prin -o simpl  accesare. Existen a con inuturilor multimedia. Folosirea 
con inuturilor interactive, existen a feed-back-ului.  Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de 
experien e, p reri sau informa ii. De asemenea, ei pot primi feed-back în timp real, chiar rapid de la 
administratorul grupului sau de la colegi. Astfel exist i interac iune virtual i nu numai înv are 
individual . 
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Dintre  dezavantaje men ion m:  Dificult i în utilizarea tehnologiei. Tehnologia avanseaz  zi de zi 
i nu toate persoanele sunt la zi cu nout ile. Lipsa comunic rii reale/ fizice 

Când înv area i comunicarea r mân axate în mediul virtual, atunci când oamenii se întâlnesc nu mai 
tiu s  comunice i încep s  comunice tot prin tehnologie. Noile genera ii sunt, acum, capabile s  utilizeze, 

f r  rezerve toate tehnologiile i instrumentele de ultim  or , cerând schimbare, cerând un înv mânt 
deschis, flexibil, care s  pun  în centrul aten iei elevul. Iat  de ce milit m, pentru construirea unui sistem 
modern, sistem care s  p streze în continuare ca fundament de baz  tot ceea ce a avut mai bun coala 
tradi ional . 

 Metodele de evaluare utilizate au un rol hot râtor în formarea elevului ca persoan  care s  fie în stare 
s  se schimbe dup  nevoile societ i, s  se adapteze rapid i eficient. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV M NTUL PREUNIVERSITAR                                  
- între online i traditional 

Profesor Apetroaei Cristina- Daniela                                                      
Colegiul Na ional “Gheorghe Vr nceanu”, Bac u 

Metodele tradi ionale de evaluare: probe scrise (lucr ri, teste elaborate dup  itemi bine defini i), probe 
orale i probe practice (experimente, rezolv ri de exerci ii i probleme). 

Experien a de la catedr  ne-a demonstrat c  nu se poate renun a definitiv la metodele tradi ionale de 
evaluare, dar se impune îmbinarea lor cu cele alternative în scopul optimiz rii actului didactic, mai ales în 
contextul pandemiei. Eficien a procesului educa ional depinde în mare parte de utilizarea tehnologiilor 
moderne. O platform  electronic  (de exemplu Google Classroom, pe care o folosesc) permite profesorului 
s  prezinte/formuleze sarcinile de lucru, s  adauge întreb ri, imagini, teme, activit ile sub forme variate. 
De asemenea pot fi plasate teste de evaluare, elevii pot trimite temele, iar pe chat-uri se poate comunica, se 
pot face aprecieri. Printre beneficiile evalu rii online se num r : rapiditatea not rii i feedback imediat 
fiec rui elev, evalu rile pot fi p strate, posibilitatea monitoriz rii r spunsurilor elevilor. Printre dificult i 
ale utiliz rii acesteia: probleme tehnice, elaborarea testelor de evaluare necesit  un timp îndelungat (Google 
Forms: “Vectori”, “Energia mecanic ”, “Lentile sub iri”, Principiul I al termodinamicii. Aplica ii”etc), este 
necesar  mixarea subiectelor/itemilor înainte de a fi trimise elevilor, etc. Am utilizat itemi obiectivi (în 
special de asociere i cu alegere multipl ), semiobiectivi (de completare, dar i întreb ri structurate) i itemi 
subiectivi (rezolv ri de probleme la toate clasele i eseu- mai ales la clasa a XII-a, “Contribu ia lui Einstein 
la dezvoltarea fizicii moderne”etc). 

Principalele metode alternative de evaluare sunt: observarea sistematic  a activit ii i 
comportamentului elevului, investiga ia, portofoliul, proiectul, studiul de caz, referatul, autoevaluarea, 
jurnalul reflexiv, tehnica 3-2-1, fi a pentru activitatea personal  a elevului, înregistr ri audio i/sau video, 
tema pentru acas . Acestea pot fi eficiente în mediul de înv are online. 

Observarea sistematic  a activit ilor i a comportamentului elevilor în timpul activit ii didactice . 
Eu folosesc fi e de observa ii curente i fi e de evaluare calitativ . 

Investiga ia, ca modalitate de înv are, dar i de evaluare, ofer  posibilitatea elevului s  aplice în mod 
creativ cuno tin ele însu ite, în situa ii noi i diverse, pe parcursul unui interval de timp. Aceasta const  în 
solicitarea de a rezolva o problem  teoretic  sau de a realiza o activitate practic , pentru care elevul este 
nevoit s  întreprind  o investiga ie (documentare, observarea unor fenomene, experimentarea, etc). Dintre 
temele de investiga ie date elevilor mei: “Instala ia electric  a unei locuin e”, “Particule elementare- 
informa ii actuale”, “Armele nucleare”etc. 

 Prin portofoliu cadrul didactic poate s  urm reasc  progresul copilului în plan cognitiv, atitudinal i 
comportamental, de-a lungul unui semestru/an colar/ciclu de înv mânt. A a cum afirma Ioan Cerghit, 
portofoliul cuprinde “o selec ie dintre cele mai bune lucr ri sau realiz ri personale ale elevului, cele care îl 
reprezint i pun în eviden  progresele sale; care permit aprecierea aptitudinilor, talentelor, pasiunilor, 
contribu iilor personale. Alc tuirea portofoliului este o ocazie unic  pentru elev de a se autoevalua, de a- i 
descoperi valoarea compenen elor i eventualele gre eli. În al i termini, portofoliul este uninstrument care 
îmbin  înv area cu evaluarea continua, progresiv i multilateral  a procesului de activitate i a produsului 
final. Aceasta spore te motiva ia înv rii.” (Ioan Cerghit, 2002, p.315). Este important, în predarea fizicii, 
ca elevii s  con tientizeze aplica iile practice în via a cotidian . De aceea am solicitat elevilor includerea în 
portofoliile personale a temelor referitoare la: “Presiunea atmosferic - Cum se realizeaz  prognoza 
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meteo?”, “Legea lui Arhimede- Linia de înc rcare a vapoarelor”, “Fenomene electrice în atmosfer : 
fulgerul i tr snetul”, “Curentul electric- Electrocutarea”, “Dispersia luminii- Aplica ii în natur i în 
tehnic ”, etc. De asemenea portofoliile mai cuprind: rezumate, eseuri, referate (“Via a i opera lui Newton”, 
“Sateli i”, “Transform ri de faz ”, “Luneta i telescopul”), prezent ri ppt, postere, fi e individuale de 
studiu, înregistr ri care reflect  activitatea desf urat  de elev(de exemplu experiment având ca scop 
eviden ierea iner iei-video i audio)etc. 

 Proiectul este un demers evaluativ mai amplu, care permite o apreciere complex  a înv rii, este o 
form  de evaluare ce motiveaz  puternic elevii. Acesta conduce la aprecierea unor capacit i i cuno tin e 
ca: g sirea unor solu ii originale de rezolvare, organizarea i sintetizarea materialului, generalizarea 
problemei, prezentarea concluziilor. Exemple de proiecte:”Pârghii în corpul uman”, “Aplica ii ale acusticii 
în natur i în tehnic ”etc.  

Fi a pentru activitatea personal  a elevului este utilizat  atât ca modalitate de înv are cât i ca mijloc 
de evaluare. Poate fi considerat i o modalitate de reflectare asupra propriei munci a elevului i de 
stimulare a capacit ii de autoevaluare.  

Probele practice sunt utilizate în vederea evalu rii capacit ii elevilor de a aplica anumite cuno tin e 
teoretice, precum i a nivelului de st pânire a priceperilor i deprinderilor de ordin practic. Practica i 
experimentul au rol de izvor al cuno tin elor i scop al cunoa terii. Fizica, ca materie colar , condi ioneaz
ob inerea de rezultate bune prin folosirea experimentului. Acesta educ  gândirea abstract , analitic i cea 
sistemic , ra ionamentul deductiv i inductiv, creeaz  deprinderi de observare a lumii înconjur toare i de 
în elegere a fenomenelor din natur . În cazul demersului didactic online, experimentele din laborator au 
fost înlocuite cu cele virtuale, înlesnind elucidarea proceselor, fenomenelor i legilor fizice. Elevul 
dobânde te astfel singur cuno tin e, în elege mai profund i într- un timp mai scurt legit ile fizice 
principale ale fenomenului studiat. La efectuarea experimentelor virtuale se realizeaz  o conexiune 
interdisciplinar  între fizic , matematic , informatic , etc, lucru greu de realizat la alte discipline. Am 
utilizat cu elevii Desmos (calculator grafic implementat ca o aplica ie web) i pentru evaluare (realiz ri de 
grafice: transform ri simple ale gazului ideal, compunerea oscila iilor, fenomenul”b t i”etc). Cel mai des 
am folosit în lec iile de fizic  softul de simulare (la predare, dar i la evaluare, pentru legea lui Hooke, legea 
lui Ohm, randamentul planului înclinat, studiul pendulului gravitational etc): PhET- aplica ie web cu 
resurse interactive, dar i alte proiecte care creeaz i g zduiesc auxiliare educa ionale.  

1. https://phet.colorado.edu/ro/simulations/filter?subjects=physics&type=html&sort=alpha&view=
grid 

2. https://www.walter-fendt.de/html5/phro/ 
3. https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=ro 
4. https://e-learningise.weebly.com/fizic259.html 
5. https://www.mozaweb.com/ro/mozaik3D 

Aceste metode alternative pot fi utilizate la evaluarea online, stimuleaz  implicarea activ  a elevilor, 
asigur  o mai bun  punere în practic  a cuno tin elor, exersarea priceperilor i capacit ilor în contexte 
diferite, asigur  un demers interactiv al actelor de predare- evaluare (valorificând i stimulând poten ialul 
creativ i originalitatea elevului), descurajeaz  practicile de speculare sau de înv are doar pentru not , 
îmbog esc practica evaluative evitând rutina i monotonia. 

BIBLIOGRAFIE: 

Cerghit, I., “Sisteme de instruire alternative i complementare”, Ed. Aramis, Bucure ti, 2002; 

Cuco , C., “Pedagogie”, Ed. Polirom, Ia i, 2000 

Laborator virtual, www.prointelect.com 
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Invatarea online: avantaje si dezavantaje 

Prof. Apostol Elena M d lina                                                            
Liceul Teoretic “Carmen Sylva”, Eforie Sud 

Invatarea online câ tig  din ce in ce mai mult teren prin punerea în aplicare a noilor tehnologii în 
procesul de invatare. 

Platformele de invatare online prezinta un set de servicii interactive online, care ofer  tuturor 
participantilor in procesul de invatare, elevi, profesori, parinti, informa ii i resurse care ne ajuta in 
finalizarea cu success a actului educational. 

Platformele de invatare online ne permit dou  tipuri de înv are: 

sincron , în care profesorul si elevii au o intalnire frontala iar lectia este controlata in intregime.   
asincron , care presupune studierea în ritm propriu. 

Platformele de invatare online prezinta o serie de avantaje, precum: 

Accesul la invatare, în orice moment i in orice loca ie 
Sunt centrate pe participantii la invatare 
Exista posibilitatea ca elevii sa colaboreze  
Da posibilitatea elevului sa isi dezvolte creativitatea  
Elevii pot accesa informatii din viata reala si le pot folosi in procesul de invatare  
Profesorul interactioneza liber cu elevii 
Elevul înv a în ritmul propriu 
Profesprul ofera feedback rapid  
Distribuirea materialelor se face cu usurinta 
Invatarea online este mai pu in stresanta cea tradi ionala 
Exista posibilitatea de a monitoriza accesarea materialelor si prezenta elevilor. 

Dezavantajele invatarii online: 

Lipsa resurse tehnologice, lipsa conexiunii la re ea, conexiunea deficitara la retea avand ca rezultat 
un sunet slab si imagini bruiate 

Nu orice lectie poate fi sustinuta prin utilizarea platformelor online 
Este necesara experien a elevilor si a profesorilor în domeniul calculatoarelor 
Elevii trebuie s  fie foarte motiva i pentru a participa la orele online 

Invatarea online pe acceptata de catre elev deoarece acestia sunt pasionati de tehnologie, jocuri, 
aplicatii astfel ca invatarea traditionala este mai greu de acceptat de catre acestia. Dar, o data cu avansarea 
tehnologiei a avut loc si dezvoltarea produselor educationale care sunt in concordanta cu generatiile de 
elevi pasionati de era digitala. 

Elevii înva  cu pl cere folosind platformele online pentru ca acestea pot fi folosite oricand, pot gasi 
informatiile cautate in filmulete, isi pot testa cunostintele prin teste online. Metodele educa ionale 
alternative vin in completarea studiului la clas i îi încurajeaz  atitudinea pozitiv  a elevilor fa  de 
înv are.  
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Evaluarea în Contextul Competen elor Specifice Secolului XXI 

Apostol Nicoleta Petronela 
Liceul de Arte “Regina Maria”, Alba Iulia, jud. Alba 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  în procesul de predare-înv are jucând rolul unui 
reglator al activit ii didactice, dar i rolul înregistr rii progresului colar al educabililor. Abordarea 
evalu rii la nivelul clasei de elevi poate încuraja elevii pe calea atingerii scopurilor propuse, dar poate, în 
acela i timp, descuraja prin gradul ridicat de dificultate. Exist  o linie foarte fin  de demarca ie între 
motiva ie i nep sare atinse prin evaluare fapt datorat modului personal de în elegere al acestui proces. 
Tocmai de aceea, profesorul este agentul cheie în facilitarea unei abord ri pozitive a evalu rii pe parcursul 
procesului instructiv-educativ. 

Indiferent dac  vorbim de evaluarea tradi ional  sau de evaluarea online, elementul esen ial r mâne 
acela al modului de în elegere al rolului evalu rii pentru progresul individual al fiec rui elev. În acest sens, 
elevii au nevoie s  fie cât mai familiariza i cu o varietate de modalit i de evaluare, dar i cu utilizarea 
ulterioar  a rezultatelor evalu rii pentru propriul folos educativ. Consider m oportun  prezentarea 
strategiilor de evaluare înc  de la clasele primare, accentul fiind pus pe avantajul pe care îl ofer  evaluarea 
celui care dore te s  ating  noi i noi scopuri în înv are.  

La clasele primare evaluarea poate fi implementat  sub forma unor jocuri pe grupe sau pe echipe mai 
mari sau chiar prin realizarea unor proiecte în colaborare cu d-na înv toare. Prima reac ie a elevilor când 
sunt anun a i de un test este una de respingere sau de team . O astfel de reac ie, dac  nu este modelat , va 
deveni un comportament repetitiv care creeaz  anxietate i duce în timp la indiferen  dac  elevul nu 
reu e te s  ating  obiectivele stabilite. La gimnaziu, reac ia la test pare s  se îndrepte tot spre respingere, 
team , anxietate. La liceu, adolescen ii sunt fie complet deta a i, fie complet implica i, fie se plaseaz  în 
categoria celor care încearc  s  se descurce pe moment. Dac  ne gândim bine, fiecare dintre noi a tr it 
nelini tea dinaintea unui examen i poate ne-am fi dorit s  putem aborda evaluarea i din alt  perspectiv . 
Sugestia noastr  este tocmai aceea de a oferi o alt  viziune asupra evalu rii în a a fel încât starea de 
încordare s  poat  fi transformat  într-o stare de competi ie cu sine în vederea observ rii i/ sau dep irii 
propriilor limite.  

Este o ini iativ  destul de dificil  în contextul educativ de ast zi, în care accentul este pus pe formarea 
de competen e specifice care includ cuno tin e, abilit i i atitudini. În primul rând elevul are nevoie s
con tientizeze importan a evalu rii competen elor dobândite pân  la un anumit moment. În lipsa acestei 
con tientiz ri elevul nu poate înainta pe calea în elegerii evalu rii. Atingerea acestei con tientiz ri se poate 
realiza treptat, prin analiza rezultatelor evalu rii împreun  cu elevii i prin stabilirea unor strategii de 
înregistrare a progresului pe baza evalu rilor parcurse.  

Fie c  vorbim de o testare scris , de un proiect pe grupe, de o prezentare Power Point, de o lucrare în 
colaborare, de un interviu etc. esen ial este s  oferim o gril  de notare a fiec rui tip de evaluare i s
discut m cu elevii care sunt punctele urm rite la fiecare metod  de evaluare. Acest lucru necesit  timp 
îndelungat, dar dac  se urmeaz  tehnica pa ilor m run i, începând cu clasele primare i pân  la clasele 
liceale, sunt anse foarte mari ca elevii s  în eleag  tot mai mult acest proces de evaluare i s  interiorizeze 
rolul fundamental pe care îl joac  în definirea progresului lor. Cu cât vom exersa mai mult analiza i 
explicarea evalu rii cu elevii, cu atât procesul le va deveni mai familiar i îl vor putea aborda cu mai mult
u urin . Orice lucru cu care suntem familiari devine mai accesibil i, prin urmare, genereaz  mai pu in
nelini te sau stare de încordare. Când elevul cunoa te scopul evalu rii va fi mai concentrat pe rezolvarea 
sarcinilor în vederea atingerii obiectivelor decât pe tensiunea creat  de situa ia de verificare a 
competen elor. Schimbarea de paradigm  prin  trecerea de la accentul pus pe cuno tin e la formarea unor 
competen e, necesit  timp i r bdare pentru a fi interiorizat . Este un proces n plin  desf urare, iar 
evaluarea vine în sprijinul atingerii acestor competen e.   
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Nevoia schimb rii perspectivei asupra evalu rii se impune cu atât mai mult cu cât discut m despre 
dobândirea unor competen e lingvistice (în cazul limbii engleze) al turi de competen e socio-emo ionale, 
civice, de comunicare i colaborare, de gândire critic , culturale, digitale etc. Toate aceste competen e 
presupun o evaluare integrativ  care impune implicarea direct i atent  a educabilului.  

S-ar putea spune c  aceste competen e sunt cele care contureaz  tipurile de evaluare care vor fi 
aplicate pe parcursul anilor de studiu. Elevul este încurajat s  foloseasc  cuno tin ele dobândite în vederea 
realiz rii unei sarcini de lucru prin colaborare i comunicare eficient  cu ceilal i membri ai grupei / echipei. 
Acest mod de lucru nu este unul familiar i de aceea necesit  foarte mult exerci iu, pe lâng  r bdare i 
perseveren  atunci când apar dificult i de comunicare, de g sire a unor solu ii, de organizare a muncii, de 
prezentare a rezultatelor etc. Profesorul este cel care mediaz  aceste probleme de interac iune, dar nu ofer
neap rat solu ii, cât, mai degrab , încurajeaz  elevii în g sirea unor metode de lucru care s  se potriveasc
grupului format. Evaluarea este continu  într-o astfel de activitate, iar elevii se obi nuiesc cu analiza 
gradual  a muncii lor i a progresului atins prin colaborarea cu ceilal i membri ai echipei. 

Evaluarea în contextul competen elor secolului XXI este una creativ i mobilizatoare. Trecerea, îns , 
de la modul tradi ional de abordare al evalu rii la cel contemporan este una lent  deoarece presupune 
interiorizarea noilor scopuri de atins i a modului de lucru în contextul dobândirii unui ansamblu de 
competen e complexe. Atât evaluare tradi ional , cât i cea online se impun a fi studiate i aplicate din 
perspectiva form rii acestor competen e specifice, aceasta fiind modalitatea de asigurare a atingerii 
succesului colar. Dac  elevii în eleg rolul cheie jucat de evaluare în parcursul lor educativ fiecare nou
verificare va reprezenta o alt ans  de a urca pe scara form rii profesionale, dar i personale. 
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Evaluarea online - o component  complementar  a evalu rii tradi ionale 

Prof. înv. primar, APOSTOL VIRGINICA                                                 
coala Gimnazial  ”Spiru Haret”, Olteni a, jude ul C l ra i 

Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judec i privind starea, func ionarea, evolu ia 
viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe baza informa iilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de m sur . 

În contextul pandemiei, a ap rut i necesitatea evalu rii în mediul online. Primii care au avut de 
înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a produce 
schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze. La polul opus apar 
incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima prima interac iune cu educa ia online este necesar s  se 
cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite pentru grupul int
(elevi sau cadre didactice). În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist
coala ca spa iu, ca tot ansamblul rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta 

este puternic filtrat  de tehnologie, nu mai este atât de persuasiv i din acest motiv se impune un efort 
suplimentar de a veni cu un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele 
pentru înv are: de preg tire pentru coal  (plecarea spre coal , drumul în sine au efecte psihologice asupra 
mobiliz rii înv rii) i de înv are (informa iile nu mai sunt primite în acela i fel, nu se mai înva  la fel). 

Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor faciliteaz  furnizarea unei experien e de 
înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul 
centralizat.  

Aceste sisteme ajut  la:  

• Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii testelor ; 

• Reducerea eforturilor  i a  timpului necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri ; 

• Op iuni pentru ad ugarea de comentarii i feedback pentru referin a elevului ; 

• Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce erorile umane 

• Recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor  

• Urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp  

Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 
rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe rapid.  

Procesul de evaluare online elibereaz , de asemenea, timpul profesorilor, rezultatele pot fi analizate 
pentru a identifica domeniile de performan  sc zut , astfel încât profesorii s  se poat  concentra asupra 
acestor lacune de înv are.  

Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru ace ti cursan i, ceea 
ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor. Sistemele de evaluare online 
simplific  sarcina de a aduna i corecta manual documentele de r spuns i de a împ rt i rezultatele. Se 
reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 

Aplica iile care pot fi utilizate sunt: Kahoot, Wordwall, Google Forms, Quizizz.  
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Chiar daca înv area este cu prezen  fizic , evaluarea online poate ramâne o metod  de evaluare la 
îndemân i se poate utiliza cu succes al turi de celelate metode tradi ionale de evaluare. 

Bibliografie: 

”Strategii de evaluare în mediul online”, Editura Eduland, prof. Vi an Florina Viorica, Bucure ti, 
2021 
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Test de evaluare sumativ

Clasa preg titoare 

Apostu Mihaela 

Nume…………………………………… Data……………………………… 

Calificativ………………..  

1.Coloreaz

A) cu albastru  imaginea  denumit  de un cuvânt care începe cu sunetul  Î 
B) cu ro u  imaginea denumit  de un cuvânt care se termin  cu R 

2. Reprezint  grafic denumirea imaginilor, dup   model: 

  

3.Une te cuvântul cu imaginea potrivit :  

  

          STRUGURE            CÂINE                      MELC                        LEU                         NOR   

4. Realizeaz  coresponden a între literele mari cu cele mici de tipar: 

                R           T               M                N             F            D           P 

     t                         r                n                 m           p             f               d 
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5. Scrie ini iala fiec rui cuvânt: 

  

6. Ordoneaz  literele pentru a obtine cuvântul ce denume te imaginea: 

   

   

Obiective propuse: 
S  coloreze cu ro u imaginea denumit  de un cuvânt care se termina cu sunetul r; 
S  coloreze  cu albastru imaginea denumit  de un cuvânt care incepe cu sunetul î 
S  reprezinte grafic denumirea imaginilor; 
S  scrie ini iala fiec rui cuvânt; 
S  uneasc  cuvântul cu imaginea potrivit ; 
S  realizeze corespondenta intre literele mari si cele mici de tipar 
S   aranjeze literele astfel incat sa obtina cuvinte 

Barem de apreciere 
Calific. 
Item 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

I1 Coloreaza corect toate cele 4 
situa ii respectând culorile 

Coloreaza  3 situa ii, 
respectând culorile 

Coloreaza  2  situa ii, 
respecând culorile 

I2 Reprezint  corect 5cuvinte Reprezint  corect 4cuvinte Reprezint  3 cuvinte 

I3 Une te corect toate imaginile 
cu cuvintele coresp. 

Une te 4 imagini cu 
cuvintele coresp. 

Une te 2-3 imagini cu 
cuvintele coresp. 

I4 Realizeaza corespondenta 
intre toate cele 8 literele  

Realizeaza corespondenta 
intre 6-7 litere 

Realizeaza corespondenta 
intre 4-5litere 

I5 Scrie corect  5 ini iale Scrie corect 4 ini iale Scrie 3 ini iale 

I6 Ordoneaza literele si formeaza 
toate cele 4 cuvinte 

Ordoneaza literele si 
formeaza 3 cuvinte 

Ordoneaza literele si 
formeaza 2cuvinte 

     A    S     C 

     A      S    C 
 N  I      M  I 

L   C   A 
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Concluzii: 

Dificult i 
întâmpinate___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

M suri 
propuse:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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OBSERVAREA SISTEMATIC  A COMPORTAMENTULUI COPIILOR – 
METOD  COMPLEMENTAR  DE EVALUARE LA PRE COLARI 

ED. ARCHIP HORIA-M RG RINT 
GR DINI A PP NR. 12, IA I 

Este bine cunoscut faptul c  evaluarea reprezint  actul didactic complex care asigur  eviden ierea 
cantit ii cuno tin elor dobândite i a calit ii lor, care prive te valoarea acestora la un moment dat, oferind 
solu ii de perfec ionare a actului de predare-înv are.  

Mult timp, evaluarea a fost considerat  o metod  de înv mânt de control i apreciere a cuno tin elor 
la anumite intervale de timp, dar în prezent ea este apreciat  ca f când parte din procesul de înv mânt, în 
cadrul c ruia ac ioneaz  principiul feedback-ului. 

În ceea ce prive te metodele de evaluare, acestea pot fi: metode tradi ionale de evaluare i metode 
complementare/ alternative de evaluare. Pentru realizarea unei evalu ri cât mai eficiente i complexe, este 
indicat pentru cadrele didactice s  foloseasc  ambele categorii de metode, s  le îmbine într-un mod cât mai 
eficient i s  nu le foloseasc  în exces pe unele în detrimentul celorlalte, eliminând astfel o utilizare 
unilateral , exclusiv , concuren ial  a acestora. 

În cele ce urmeaz , dorim s  ne oprim asupra metodelor complementare de evaluare, în general, i a 
observ rii sistematice a comportamentului copiilor ca metod  complementar  de evaluare a pre colarilor, 
în particular. Înc  de la început trebuie reamintit faptul c  metodele complementare de evaluare prezint
urm toarele caracteristici: realizeaz  evaluarea rezultatelor în strâns  leg tur  cu înv area i privesc 
rezultatele ob inute pe o perioad  mai îndelungat  de timp, care vizeaz  formarea unor capacit i, 
dobândirea unor competen e i schimb ri în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
înv are.  

În lucrul cu pre colarii, cel mai des folosite metode complementare de evaluare sunt: observarea 
sistematic  a comportamentului copilului, grila de evaluare/ autoevaluare, chestionarul, fi a de evaluare 
individual , investiga ia, studiul de caz, proiectul, portofoliul, evaluarea cu ajutorul calculatorului. 

Observarea sistematic  a comportamentului copiilor reprezint  o prob  complex  ce se bazeaz  pe 
urm toarele instrumente de evaluare: fi a de evaluare, scara de clasificare i lista de control/ verificare. De 
obicei, fi a de evaluare cuprinde date generale despre pre colar, particularit i ale proceselor intelectuale, 
aptitudini i interese, tr s turi de afectivitate, tr s turi de temperament, evolu ia aptitudinilor, atitudinilor, 
intereselor i nivelului de integare. Este indicat ca fi ele de evaluare s  fie elaborate doar în cazul copiilor 
cu probleme, care au nevoie de sprijin i îndrumare i s  se limiteze doar la comportamente relevante. În 
cazul sc rii de clasificare – care poate fi numeric , grafic  sau descriptiv  – se ia în calcul frecven a cu care 
apare un anumit comportament.  

Lista de control/ verificare indic  profesorului faptul c  un anumit comportament este prezent sau 
absent i se utilizeaz , cu prec dere, în cazul copiilor cu dificult i de înv are. 

În urma celor amintite mai sus, putem afirma c  observarea sistematic  a comportamentului 
pre colarilor trebuie în eleas  ca metod  de cunoa tere a copiilor, în special a celor cu nevoi speciale i/ 
sau dificult i de înv are, care au nevoie de o aten ie deosebit  din partea cadrului didactic.  

148



Instrumentele care înso esc aceast  metod  de evaluare sunt simplu de realizat i folosit, dar extrem 
de importante i necesare în vederea desf ur rii unui act educa ional de calitate. 
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Evaluarea tradi ional  în contextul actual 

Prof. Ardei L cr mioara                                                                
coala Gimnazial  “Constantin Popovici”, loc. Buhoci, jud. Bac u 

Evaluarea reprezint  o component  esen ial  a procesului de înv mânt i are rolul de reglare, 
optimizare i eficientizare a activit ilor de predare-înv are. Strategiile de evaluare reprezint  moduri de 
alegere i combinare a metodelor, tehnicilor i probelor de evaluare a randamentului colar, i de stabilire 
a momentului în care ele se aplic , în conformitate cu obiectivele urm rite i cu con inuturile selectate. 
Metodele de evaluare sunt instrumente, prin cu ajutorul c rora, evaluatorul ob ine informa ii în leg tur  cu 
dobândirea competen elor, randamentul colar al elevilor, cu performan ele acestora, cu nivelul de st pânire 
al cuno tin elor, de formare a abilit ilor etc., prin raportarea la obiectivele propuse i la con inuturile 
tiin ifice. 

Exist  mai multe tipuri de evaluare: evaluarea par ial /evaluarea global  sau evaluarea 
ini ial /evaluarea formativ / evaluarea sumativ . Probele de evaluare sunt instrumente de evaluare gândite, 
proiectate, administrate, comunicate i corectate de c tre profesor. Ele sunt stabilite în func ie de 
con inuturile de înv at i de obiectivele propuse. Între probele de evaluare i competen ele-cheie exist  o 
corela ie foarte strâns , în sensul c  probele de evaluare sunt construite prin raportare direct  la 
competen ele-cheie care au fost vizate în procesul de predare-înv are. 

Evaluarea este realizat  întotdeauna cu un anumit scop. Diversitatea situa iilor educative, precum i 
competen ele-cheie variate impun aplicarea unor diverse strategii de evaluare. În consecin , putem afirma 
c  exist  o multitudine de metode de evaluare ce pot fi utilizate în func ie de ce urm rim. 

Din perspectiva modern , “a evalua” înseamn  a desf ura o activitate care înso e te pas cu pas 
procesul de predare-înv are. Evaluarea modern , desf urat  în mediul tradi ional al clasei, are 
urm toarele caracteristici: 

- nu este un scop in sine, un simplu control, ci se realizeaz  în vederea adopt rii unor decizii i m suri 
ameliorative; 

- pune accent pe problemele de valoare i pe emiterea judec ii de valoare; 

- se pune accent pe func ia educativ  a evalu rii;  

- acoper  atât domeniile cognitive, cât i pe cele afective i psihomotorii ale înv rii colare; 

- are un rol activ, de transformare continu  a proceselor de predare i de înv are 

- devine un proces continuu i integrat organic procesului de instruire; 

- evalueaz  elevii în raport cu o norm , cu criterii dinainte formulate, cunoscute i de evaluator i de 
evaluat; 

- solicit  o diversificare a tehnicilor de evaluare, a metodelor i cre terea gradului de adecvare a 
acestora la situa ii didactice concrete; 

In contextul actual, evaluarea colar  nu este decât un mijloc în slujba progresului elevului, nu 
neap rat un scop în sine i este integrat  în procesul instructiv. Evident, evaluarea ar trebui s  stimuleze 
activitatea elevului i s  îl ajute s  î i dea seama ce este de f cut pentru a remedia problemele, în cazul în 
care este nevoie; astfel, elevul reu e te s  î i faciliteze progresul s u. Cu alte cuvinte, evaluarea trebuie s
îl ajute pe elev nu s  îl pedepseasc  pentru ce nu a reu it s  acumuleze/în eleag . Din p cate, nu întotdeauna 
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evaluarea se face în interesul elevului care este în plin  dezvoltare i în plin proces de achizi ii. Elevul 
înva  foarte mult din propriul proces de evaluare pornind de la no iuni pân  la întregul proces de a înv a 
cum s  înve e. 

În mod evident, pentru a fi corect, profesorul trebuie s  fie neutru i obiectiv pe cât posibil i s  vad
evaluarea ca pe un mod de responsabilizare a elevului. Evaluarea se centreaz  pe competen e i se realizeaz
pe baza standardelor na ionale de evaluare pentru fiecare disciplin . Scopul evalu rii este acela de a orienta 
i de a optimiza înv area, ofer  feed-back real elevilor, p rin ilor i cadrelor didactice i st  la baza 

planurilor individuale de înv are. Indiferent de forma sa, evaluarea trebuie s  fie f cut  astfel încât elevul 
s  o vad  ca pe o posibilitate de a evolua i nu ca pe o surs  de stres. 
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Evaluarea online a elevilor 

Prof. Ardelean Cosmina 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c tiu – au înv at s
fac ? 

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

S  enumer m câteva: 

– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu.             

Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un 
proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru 
r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot 
relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. În contextele online, implicarea este absolut esen ial
i aceste instrumente trebuie s  creeze o interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 
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Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Procesul evaluativ î i îndepline te pe deplin func ia major  numai atunci când, atât profesorii cât i 
colarii reu esc s  colaboreze nu pentru c  trebuie, ci pentru c  î i doresc acest lucru, fiecare îmbun t indu-
i comportamentul în func ie de reac iile celuilalt. 
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ÎNV AREA ASISTAT  DE EVALUARE 

Prof. înv. primar Ardelean Cristina-Daniela                                                
coala Gimnazial  „I. G. Duca” Petro ani-Hunedoara 

„Nu mai a tepta. Nu va fi niciodat  timpul potrivit.” Napoleon Hill 

În înv mânt, evaluarea dobânde te o anumit  specificitate, având în vedere faptul c  activitatea 
educa ional  în ansamblul ei este orientat i raportat  la un sistem de valori ale culturii, ale tiin ei, 
literaturii i artei, ale filosofiei i moralei, ale calit ii umane i sociale. Cu alte cuvinte, înv mântul î i 
declar  în mod clar priorit ile pentru un anumit sistem de valori, î i justific  op iunile i preferin ele în 
raport cu unele dintre acestea traduse în obiective.  

Din perspectiva abord rii curriculare i sistemice a procesului de înv mânt, evaluarea face parte 
integrant  dintr-un tot, nu trebuie tratat  izolat, ci în strâns  corela ie cu celelalte activit i prin care se 
realizeaz  procesul de înv mânt, cu predarea i înv area. Pe de alt  parte, metodele, tehnicile i 
instrumentele de evaluare nu pot fi disociate de celelalte variabile ale evalu rii, fiind vorba aici despre 
obiectul evalu rii, adic , ce se evalueaz , criteriile sau obiectivele educa ionale, strategiile evaluative etc. 

O caracteristic  a ultimelor lucr ri de referin  în domeniu este aceea c  în domeniul colar trebuie 
s  vorbim despre evaluare în termeni de procese. În locul termenului consacrat de evaluare trebuie s
vorbim despre activitate evaluativ , despre evaluare în ac iune, în desf urare 

În domeniul evalu rii colare asist m la un proces de îmbog ire a acesteia i tranzi ia de la 
manifestarea ei ca instrument de m sur i control la un demers centrat pe înv area de c tre elev, pe 
procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea i pe autoreglarea cunoa terii.  

Din perspectiva acestor idei, evaluarea colar  devine dinamic , centrat  pe procesele mentale ale 
elevului, favorizând autoreglarea, autoreflec ia i înlocuind acea concep ie static , bazat  pe control, 
examinare, sanc iune. În acest fel, se poate ajunge la înv area asistat  de evaluare. 

În acest moment, principalele tendin e de modernizare a evalu rii colare  au în vedere îmbog irea 
cantitativ i dezvoltarea calitativ  a cadrul conceptual din domeniul evaluativ. În vocabularul cotidian, cu 
privire la evaluare se întâlnesc frecvent o multitudine de termeni noi, în timp ce al ii folosi i tradi ional i-
au îmbog it semnifica ia, în consens cu schimb rile din planul teoriei i practicii educa ionale. 

Evaluarea modern  este abordat  în termeni de procese, nu de proceduri sau modalit i de m surare 
a rezultatelor înv rii. Termenul clasic de evaluare, care ne conduce în mod spontan i obligatoriu cu 
gândul la control, verificare, examinare, ar trebui înlocuit, nu numai la nivel terminologic, cât mai ales ca 
mod de concepere, prin sintagma activitate evaluativ . Din perspectiva modern , a evalua înseamn  a 
desf ura o activitate care înso e te pas cu pas procesul de predare-înv are. 

Introducerea în teoria i practica pedagogic  a conceptului de evaluare formativ  a determinat 
aten ionarea pedagogilor asupra faptului c  obiectul lor de studiu în domeniul evaluativ, în consens cu ideile 
psihologiei cognitive, trebuie s  reprezinte cu prioritate procesele de înv are ale elevilor i nu 
comportamentele manifestate de ace tia ca rezultat al înv rii. 

O alt  idee de baz  vizeaz  coresponsabilizarea celui care înva , adic , elevul. Aceasta presupune 
dezvoltarea capacit ii de autoreflec ie asupra propriei înv ri, intrarea în func iune a mecanismelor 
metacognitive, cu alte cuvinte, cunoa tere despre autocunoa tere. 

Înv mântul modern solicit  conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de referin
care s  aib  la baz  formarea competen elor elevilor. Multe sisteme de înv mânt, inclusiv cel românesc, 
din ultimii ani, î i propun s  dezvolte activitatea instructiv-educativ  având ca referen ial competen ele 
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generale i specifice pe care trebuie s  le dobândeasc  cel ce înva , elevul, pe parcursul i la finalul unui 
ciclu de instruire, al unui an de studiu. 

În toate timpurile i orânduirile sociale a existat o atitudine favorabil  de încredere în for a i rolul 
educa iei.  

În acest sens, dasc lul este primul pion care trebuie s  deschid  perspective. Pentru a avea succes în 
aceast  munc , înv torul trebuie s  aib  competen e cognitive, apoi rela ionale, cât i comportamental-
atitudinale. 

El trebuie s  îndeplineasc  standardele de performan  ce se fundamenteaz  pe un sistem de principii 
care exprim  concep ia actual  asupra con inutului specific al profesiei didactice i asupra calit ilor unui 
bun pedagog. 

Aceste principii, numite i principii-nucleu, cer înv torului  s  cunoasc  domeniul i didactica 
disciplinelor predate, s - i cunoasc  elevii i s  asiste la propria lor dezvoltare, s  se integreze activ în 
comunitatea local , s  aib  o atitudine reflexiv i s  promoveze un sistem de valori în concordan  cu 
idealul educa ional.
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EVALUAREA IN ÎNV MÂNTUL SPECIAL 

Prof. ILEANA ARDELEAN 

Pedagogia modern  caut  s  dezvolte metode, tehnici si instrumente pedagogice al c ror scop 
principal este acela de a ajuta copilul in procesul de invatare. Studiile de specialitate au ar tat c  metodele 
moderne sau alternative de evaluare sunt cele care realizeaz  evaluarea rezultatelor colare obtinu e pe un 
timp limitat i în leg tur  cu o arie mai mare sau mai mic  de con inut, dar oricum definit . Aceste metode 
de evaluare prezint  dou  caracteristici: realizeaz  evaluarea rezultatelor in strânsa leg tura cu instruirea/ 
înv area, de multe ori concomitent cu aceasta; privesc rezultatele colare ob inute pe o perioada mai 
îndelungata care vizeaz  formarea unor capacit i, dobândirea de competente si mai ales schimb ri in planul 
intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de înva are. 

Evaluarea în înv mântul special presupune o investigare de mai lunga durata a comportamentului 
copiilor cu ces, de aceea ele vin sa completeze paleta de metode tradi ionale frecvent utilizate in practica 
pedagogica. Astfel de proceduri tradi ionale cum ar fi : observarea curenta a comportamentului copiilor) , 
analiza gre elilor, verificarea sistematica a temelor scrise, controlul caietelor individuale, întreb ri de 
evaluare, exercitii, probe scrise si practice sunt completate cu noi baterii de teste de diagnostic, fise de 
evaluare, tabele cu dubla intrare, studii de caz, interviuri individuale, teste standardizate, teste de randament, 
teste de aptitudini, teste formative, fise individuale de progres, probe pentru evaluarea creativitatii si 
originalitatii . 

La nivelul înv mântului special, pentru elevii cu deficien e mintale severe, grave, profunde sau 
asociate, precum i pentru pre colarii i elevii claselor preg titoare, clasele I i a V-a (unde pân  în prezent 
nu exist  programe colare), PSI reprezint  instrumentul de planificare a serviciilor psihoeduca ionale i a 
interven iilor specifice, iar PIP este instrumentul de proiectare i implementare a activit ilor educa ional-
terapeutice. Pentru eficientizarea analizei desf ur rii activit ilor de interven ie i a gradului de atingere a 
finalit ilor propuse, cadrele didactice, în calitate de responsabili de caz servicii psihoeduca ionale vor 
realiza urm toarele activit i:  comunic  cu membrii echipei multidisciplinare (online sau offline) sub form
de: not  telefonic , adres  prin po t , mesaj pe e-mail, messenger, Whatsapp, edin  organizat  pe Zoom, 
Google Meet sau alt  platform ;  culege datele de la to i membrii echipei multidisciplinare;  evalueaz
gradul de atingere a obiectivelor propuse; elaboreaz  raportul de monitorizare;  identific  punctele slabe în 
ceea ce prive te implementarea PSI i PIP, analizeaz  dificult ile de implementare a PSI i/sau PIP i 
organizeaz  (online sau offline) întâlniri de lucru cu membrii echipei multidisciplinare pentru a g si cele 
mai eficiente solu ii de remediere, dac  este cazul; elaboreaz  planul de m suri.  

Planul de m suri cuprinde: serviciile i interven iile necesare, profesioni tii care pot asigura serviciile 
identificate ca fiind necesare elevului.  

În urma planului de m suri stabilit, se va elabora un nou PIP care va cuprinde, pe lâng  componentele 
de baz , i strategii de înv are remedial . De asemenea, în func ie de m surile de interven ie propuse, se 
va revizui i PSI-ul (introducerea de noi servicii, cooptarea în echipa multidisciplinar  de noi speciali ti, 
cre terea gradului de implicare a p rin ilor/ tutorilor în procesul educa ional-terapeutic în sistem online). 
Analiza gradului de realizare a serviciilor cuprinse în PSI i a nivelului de parcurgere a PIP se va realiza în 
primele dou  s pt mâni de la debutul colii, urmând ca implementarea recomand rilor cuprinse în planul 
de m suri s  se fac  pe parcursul primului semestru al anului colar, în mod diferen iat, în conformitate cu 
propunerile membrilor echipei multidisciplinare. Pentru elevii cu dizabilit i senzoriale, precum i pentru 
elevii cu dizabilit i intelectuale moderate/u oare, cadrele didactice vor consulta i analiza planific rile 
calendaristice se vor identifica elementele insuficient structurate în perioada de cursuri online sau 
neconsolidate dup  martie. În urma analizei dificult ilor întâmpinate de c tre elevii cu CES integra i, se 
vor propune m suri de sprijin cu rol de remediere, dar i de prevenire a unui posibil e ec colar: reluarea 
anumitor con inuturi, accesibilizarea informa iilor, optimizarea comunic rii, cooptarea în cadrul echipei 
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multidisciplinare a unor noi speciali ti etc. Un factor important îl reprezint  rela ia cu p rin ii, precum i 
suportul pe care ace tia îl pot asigura propriului copil. Toate aceste m suri se vor reg si în PSI-ul revizuit. 
Evaluarea gradului de achizi ie a competen elor din anul colar.  

Evaluarea ini ial  sau predictiv  are ca scop cunoa terea capacit ilor de înv are ale elevilor, 
stabilirea gradului în care ace tia au asimilat no iuni, concepte pe care ulterior s  le aplice în diferite situa ii 
de înv are. Evaluarea ini ial  se va realiza în primele trei s pt mâni de la debutul anului colar, iar 
rezultatele acesteia vor sta la baza elabor rii documentelor de planificare i proiectare didactic  pentru anul 
colar. 

În concluzie în înv mantul special educatia online este foarte greu de aplicat datorit  gradului de 
deficen  a fiec rui elev în parte!  
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EVALUAREA TRADITIONALA 

GPP. NR. 9 SATU MARE                                                               
ARDELEAN MARIA GABRIELA 

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, 6 performan ele i eficien a acestora la un moment 
dat, oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic. 

Evaluarea este o dimensiune fundamental  a procesului de înv mânt, ea determinând valoarea 
rezultatelor i progreselor înv rii. Prin urmare, predarea se justific  numai dac  genereaz  înv are, dac
îi motiveaz  pe elevi i îi implic  în efortul de înv are, obiectivele acesteia i modul de realizare fiind 
deduse din obiectivele înv rii. Spre deosebire de perspectiva clasic  a înv mântului, ce avea în centrul 
procesului, actul pred rii, în concep ia modern , accentul se pune func iile înv rii, participarea elevilor/ 
pre colarilor în dobândirea cuno tin elor i formarea de priceperi i deprinderi. Evaluarea, în calitate de 
reglator al procesului, este indispensabil  atât pred rii, cât i înv rii, mai mult, aceasta fiind intrinsec . 
Prin evaluare, cadrul didactic urm re te cum înva  elevii / pre colarii, îi ajut  s  con tientizeze propriile 
succese sau e ecuri, s - i amelioreze performan ele i eforturile, î i evalueaz  propria sa activitate, 
elaboreaz  judec i de valoare despre el însu i, ca educator, despre calitatea lec iilor, reu ita sau nereu ita 
unor strategii utilizate. De i apare ca instrument de transformare a înv rii i pred rii, evaluarea se 
modeleaz , la rândul s u în raport cu cerin ele acestora. 

A evalua înseamn  a determina m sura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficien a metodelor 
de predare – înv are; pe baza informa iilor ob inute activitatea fiind ameliorat  la timp. Evaluarea, îns , 
nu vizeaz  doar pre colarul, ci i educatoarea. Pentru educatoare, aceasta reprezint  un feed-back asupra 
eficien ei activit ii didactice desf urate; îi arat  cât de eficient î i dozeaz  materialul, cât de bine comunic
cu pre colarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul pred rii. De i toate cadrele didactice se încred 
în onestitatea lor în ceea ce prive te evaluarea, dup  cum observa G de Landsheere (1975), un profesor 
trebuie mereu s tie ce succes a avut actul didactic pe care îl organizeaz . Astfel, prin intermediul evalu rii, 
educatoarea poate afla ce au acumulat pre colarii, ce lacune exist  în preg tirea acestora, care sunt 
posibilit ile i ritmurile proprii de înv are, interesele copiilor. În ceea ce îl prive te pe copil, scopul 
principal al evalu rii este de a supraveghea i determina tendin ele acestuia de înv are, ajutându-l s - i 
cunoasc i s - i 7 dezvolte aptitudinile, formându-i deprinderi de munc  independent . Sintetizând aceste 
note definitorii, prof. I. T. Radu define te evaluarea ca fiind: „procesul menit s  m soare i s  aprecieze 
valoarea rezultatelor sistemului de educa ie sau a unei p r i a acestuia, eficacitatea resurselor, a condi iilor 
i a opera iilor folosite în desf urarea activit ilor, prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, în 

vederea lu rii deciziilor privind ameliorarea în etapele urm toare.” (1981) În concluzie, evaluarea nu 
realizeaz doar o simpl  constatare a rezultatelor, ci i analizeaz  procesul care le-a produs. 1.3. Cele trei 
opera ii ale evalu rii R. W. Tyler apreciaz  c  procesul evalu rii, indiferent de forma pe care o îmbrac , 
parcurge anumite etape (Nicola, 1994, p. 332): 1. definirea i cunoa terea prealabil  a obiectivelor 
procesului de înv mânt, 2. crearea situa iilor de înv are pentru a permite elevilor s  realizeze 
comportamentul pe care îl presupun aceste obiective, 3. desf urarea procesului de înregistrare i m surare, 
4. evaluarea i analiza datelor culese, 5. concluzii i aprecieri diagnostice pe baza datelor ob inute. 
Evaluarea include trei opera ii principale: M surarea Aprecierea Decizia  

M surarea const  în aplicarea unor tehnici sau probe prin care educatoarea cunoa te rezultatele 
actului educa ional. M surarea este primul pas în evaluare, aceasta fiind în eleas  ca o opera ie prin care 
lucrurile sunt observate i diferen iate. Exactitatea acesteia depinde de calitatea instrumentelor utilizate i 
de modul în care educatoarea le îmbin . Procedeele de m surare furnizeaz  atât date cantitative, cât i 
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calitative asupra performan elor pre colarilor. Aprecierea presupune emiterea unor judec i de valoare 
asupra rezultatelor ob inute în urma m sur rii. Aceste date / rezultate se raporteaz  la un sistem de referin , 
la un sistem de valori sau criterii. Calitatea unei aprecieri este dependent  de experien a i de tr s turile 
personalit ii evaluatorului. Trebuie avut în vedere faptul c  m surarea i aprecierea sunt dou  procese 
complementare pe care educatoarea trebuie s  le armonizeze. Aprecierea rezultatelor pre colarilor se poate 
realiza în func ie de anumite criterii: obiectivele stabilite la începutul programului educativ, obiective 
raportate la cerin ele programei, prin raportare la grup, la nivelul atins de popula ia pre colar  evaluat , 
progresul sau regresul înregistrat fa  de ultima evaluare, nivelul anterior de preg tire, poten ialul 
psihologic i social al copilului. A treia opera ie, decizia, se exprim  prin concluziile desprinse în urma 
interpret rii / aprecierii datelor i prin m surile introduse de educatoare pentru îmbun t irea activit ii în 
etapa urm toare a procesului educativ 

În concluzie, procesele evaluative sus in i stimuleaz  activitatea de predare –înv are, evaluarea fiind 
conceput  ca o cale de perfec ionare continu  a activit ii formativ – educative desf urat  în gr dini . 
Cunoa terea rezultatelor ob inute i aprecierea obiectiv  a acestora permit evalu rii s  orienteze i s
corecteze procesele educative. Reglarea procesului didactic nu presupune, deci, numai cunoa terea 
rezultatelor, ci i explicarea acestora i predic ia rezultatelor probabile în secven ele urm toare ale 
activit ii.   
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EFICIEN A METODELOR INTERACTIVE                                              
ÎN EVALUAREA INI IAL  A PRE COLARILOR 

ARDELEAN MARIOARA 
GR DINI A P. P. NR. 4 LUGOJ 

Lumea în care tr im se afl  într-o permanent  schimbare, schimbare care genereaz  transform ri, 
moderniz ri i la nivelul sistemului de înv mânt pre colar.  

În modernizarea procesului de înv mânt din gr dini  sunt implicate toate componentele activit ii: 
proiectarea didactic , tehnicile de cunoa tere a copiilor, evaluarea acestora, dotarea cu materiale, activit ile 
extracurriculare, metodologia didactic  etc.  

La începutul fiec rui an colar, pe o perioad  de dou  s pt mâni, ne planific m activit i prin care 
urm rim evaluarea ini ial  a pre colarilor din grup , în scopul cunoa terii acestora, pentru a ti care este 
nivelul de dezvoltare, gradul în care st pânesc cuno tin e, abilit i, competen ele necesare înv rii. În acest 
sens, cu responsabilitate i profesionalism, inând cont de particularit ile de vârst i individuale ale 
copiilor din grup , de comportamentele specifice fiec rui domeniu de dezvoltare, de prevederile 
Curriculumul pentru înv mântul pre colar i de recomand rile scrisorilor metodice,  am selectat sau am 
conceput probele de evaluare. Probele cu sarcini pe fi e au fost alternate cu observarea comportamentului 
copilului în timpul jocului liber, ale jocurilor organizate în cadrul centrelor de interes i ale celor organizate 
în cadrul activit ilor pe domenii experien iale.  

În activit ile propuse i desf urate pe parcursul celor dou  s pt mâni de evaluare ini ial , am c utat 
s  combin în mod echilibrat i eficient metodele de evaluare clasice cu cele interactive,  pentru a ob ine 
informa ii diferite, ample despre nivelul de dezvoltare a copiilor din punct de vedere cognitiv, 
socioemo ional i fizic.  

Exemplific trei dintre metodele interactive de evaluare folosite pe parcursul celor dou  s pt mâni 
alocate evalu rii ini iale, metode care mi-au permis s  colectez date, informa ii într-un mod pl cut i 
eficient, informa ii consemnate ulterior în Fi a pentru aprecierea  progresului individual  al copilului:  
diagrama Venn, mozaicul i col urile. 

Exemplu 1: Metoda ,,Diagrama Venn’’ am folosit-o în cadrul  jocului didactic cu tema ,,Ce tii despre 
personajele din pove ti?”  

Fiecare copil a extras dintr-un bol un ecuson colorat pe care era scris  câte o cifr  de la 1 la 4.   Dup
ce au format grupele, inând cont de culoarea ecusonului, s-au a ezat la masa care avea ca indiciu culoarea 
de pe ecuson. Pe mas  am a ezat o coal  cartonat  mare pe care se afla realizat  din hârtie autocolant
diagrama Venn (cele dou  cercuri care se intersecteaz ) i materialul didactic format din imagini, siluete- 
personaje din  dou  dintre pove tile înv ate în grupa mijlocie ex. ,,Capra cu trei iezi” i ,,Scufi a Ro ie”  ,  
,,Ursul p c lit de vulpe” i ,,C su a din oal ”etc.  Dup  ce au identificat personajele i povestea din care 
fac parte, le-am comunicat i sarcina de lucru: în cercul ro u s  a eze personajele din povestea ,,Capra cu 
trei iezi”, în cercul verde personajele din povestea ,,Scufi a Ro ie”, iar în spa iul galben care intersecteaz
cele dou  cercuri s  a eze personajul / personajele întâlnite în ambele pove ti. Dup  ce am precizat c
trebuie s  comunice i s  colaboreze în cadrul grupului, dar f r  s - i deranjeze colegii de la celelalte mese,  
le-am dat semnalul de începere a lucrului. Timp de lucru alocat 5 minute. Dup  cele 5 minute am dat 
semnalul de oprire. Fiecare grup i-a desemnat un reprezentant care a prezentat ce au lucrat: Din ce pove ti 
au fost imaginile? Care imagini au fost a ezate în cercul ro u? Care imagini le-au a ezat în cercul verde ? 
Ce imagini au a ezat în spa iul verde i de ce? 

Exemplul 2. Metoda ,,mozaicul” am folosit-o pentru a repovesti, într-un mod mai interesat i mai 
antrenant, dou  dintre pove tile înv ate în grupa mijlocie i anume: ,,Nicu or i Crizantema” i  ,,Ciripel 
cel lacom”. Mai întâi am împ r it copiii în patru grupe de câte patru copii fiecare grup , astfel: fiecare copil 
a spus un num r de la 1 la 4, to i cei cu num rul 1 au mers într-un grup, cei cu num rul 2, într-un alt grup, 
cei cu num rul 3, într-un alt grup i cei cu num rul 4, într-un alt grup.  Le-am explicat c  au sarcina s
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relateze ceea ce v d în imaginea pe care o vor primi, prin tragere la sor i,  dar doar dup  ce o privesc, discut
între ei i s  stabilesc în grup, cum vor descrie imaginea, re inând propozi iile formulate. Fiecare grup 
trebuie s  aib  un lider, care va relata la final con inutul.  Când voi suna cu clopo elul, copiii încep discu iile 
i se opresc din discutat atunci când aud semnalul, sunetul clopo elului. Liderul desemnat al fiec rei grupe 

prezint  celorlal i con inutul preg tit, prezentarea se realizeaz  în ordinea cronologic  a evenimentelor, 
adic  se respect  succesiunea logic  a întâmpl rilor.  

Exemplul 3: Metoda ,,Col urilor” În preg tirea aplic rii acestei metode, copiii au vizionat povestea 
,,Capra cu trei iezi”, apoi cu ajutorul întreb rilor am precizat cum se nume te povestea, am enumerat 
personajele, le-am analizat, am scos în eviden  tr s turile de caracter,   toate acestea generând o adev rat
,,dezbatere” referitoare la problemele controversate, în cadrul c reia participan ii la discu ie au avut puncte 
de vedere diferite. 

Etapele de realizare au fost:  
1. Anun area temei: copiii au avut timp de gândire asupra temei de dezbatere: 
A procedat bine sau r u lupul mâncând iezii?  
A procedat bine sau r u capra r zbunându-se pe lup? 
2. S-au stabilit trei pozi ii argumentate:  pro, contra, nu tiu. 
3. Copiii s-au a ezat în cele trei col uri în func ie de pozi ia argumentat ; 
4. Alegerea unui lider în fiecare grup i alocarea unui timp de gândire în vederea sus inerii i 

argument rii punctului de vedere – 5 minute;     
5. Dezbaterea - liderul fiec rui grup argumenteaz  punctul de vedere al grupului pe care îl reprezint ;     
6. Dac  în timpul dezbaterii sunt copii care si-au schimbat opinia, convin i de argumentele celuilalt 

grup, sunt încuraja i s  se mute acolo; 
7. Dup  ce discu ia s-a încheiat, am rezumat punctele de vedere ale fiec rui grup i am tras 

concluziile, punând în eviden  valoarea educativ  a pove tii.    
Copiii au fost încuraja i permanent s - i exprime opiniile, au fost aprecia i pentru modul în care i-

au argumentat pozi ia.                                          
Utilizarea metodelor interactive în perioada evalu rii ini iale ne ofer  un sprijin real în demersul  

didactic i ne ajut , ne determin , copil i dasc l, deopotriv , s  descoperim valoarea, frumuse ea i 
diversitatea interac iunii, rela ion rii i cooper rii. 

                                                                                                                                                                               

BIBLIOGRAFIE: 
1. M.E.C, Înv area activ - ghid pentru formatori i cadre didactice, Bucure ti, 2001 
2. Breben S., Goncea E., Raiu G., Fulga M., (2002) Metode interactive de grup - ghid metodic, Editura 

Arves2, 
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Modalit i de evaluare în înv mântul pre colar online 

Are  Ginu a,                                                                           
Gr dini a P. N. ”Sf. Nicolae” Vîn tori, jud. Gala i 

Situa ia actual provocat  de pandemia Covid 19  a adus o schimbare radical  a sistemului educational. 
Cadrele didactice trebuie s  se adapteze la schimb ri i trebuie s  devin  mai con tien e mai flexibile imai 
bine preg ti e pentru via a de mâine cu surprizele ei.  Schimbarea trebuie s  includ , implicarea mai larg
a p rin ilor, dar i a membrilor comunit ii, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educa ia 
copiilor. 

Pe perioada carantinei, dac  ne raport m la eficien a înv rii de la distan , activitatea pre colarilor 
a fost cu siguran  cea mai afectat  dintre toate nivelurile de înv mânt, fiind o adev rat  provocare (pentru 
pre colarii mai mari) sau chiar imposibil  pentru cei mai mici. P rin ii au devenit parteneri active i  au 
primit sarcini de la educatori cu referire la organizarea timpului i a activit ilor, sfaturi pentru o comunicare 
eficient , bazat  pe repere cunoscute copiilor i cu mult accent pe emo ii. 

Consider c  cel mai important obiectiv este acela de a ti cum s  organizezi comunicarea constant 
dintre p rinte i educator.  

Important  este i cum a fost organizat  comunicarea constant între p rinte i educator, jocurile i 
juc riile care îl atrag pe pre colar i s  vin  în întâmpinarea p rin ilor i copiilor cu activit i personalizate 
pe interesele sale.  

Instrumentele i strategiile utilizate pentru conectare de la distan  au fost diferite: prin video, 
filmule e cu activit i interactive, cântece,  aplica ii etc., pe care educatorul le trimite p rin ilor pentru copil. 

JOCURI ON-LINE – sunt aplica ii pl cute de c tre copii i de cadrele didactice deoarece î i p streaz
sim ul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line.          

JINGSAWPLANET- este o aplica ie care permite înc rcarea unui fi ier de tip text sau fotografie i 
decuparea sub forme de piese în func ie de complexitatea dorit  (de la 3 la câteva sute de buca i). Este o 
aplica ie gratuit i nu necesit  crearea de cont de utilizator. Aceast  aplica ie place foarte mult i am primit 
un feed-back imediat.Am folosit aceast  aplica ie ca evaluare online la finalul unei activit i sau ca variant
a unui joc didactic. 

Ca o concluzie personal : evaluarea online poate i trebuie s  fie o continuitate a înv rii din mediul 
educational de la clas . 

Trebuie s  avem un scop comun - acela de a face o educa ie de calitate, copiilor no tri! 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

- între online i tradi ional 

Profesor înv mânt pre colar Arinton Cristina                                             
coala Gimnazial  Filipeni - G. P. N. M r ti                                               

Sat M r ti, com. Filipeni, jud. Bac u 

Procesul de înv mânt reprezint  un ansamblu de ac iuni exercitate în mod con tient i sistematic de 
c tre educatori asupra educa ilor, într-un cadru institu ional, i care are drept scop formarea personalit ii 
educa ilor, în concordan  cu idealul educa ional.  

Reprezint  cea mai înalt  form  de organizare i desf urare a instruirii i educa iei. No iunea de 
proces de înv mânt este legat  de cea de „ transformare” deoarece provoac  o schimbare în timp, spa iu 
i form  a experien elor de cunoa tere, care, la rândul lor, trebuie s  provoace schimb ri în comportamentul 

individului ori în structura cuno tin elor sau a deprinderilor sale mentale. Activit ile de baz  ale procesului 
de înv mânt sunt:  predarea, ca aspect logic, înv area, ca aspect psihologic i evaluarea. 

Evaluarea este o dimensiune fundamental  a procesului de înv mânt, ea determinând valoarea 
rezultatelor i progreselor înv rii. 

Evaluarea, în calitate de reglator al procesului, este indispensabil  atât pred rii, cât i înv rii, mai 
mult, aceasta fiind intrinsec . Prin evaluare, cadrul didactic urm re te cum înva  elevii / pre colarii, îi 
ajut  s  con tientizeze propriile succese sau e ecuri, s - i amelioreze performan ele i eforturile, î i 
evalueaz  propria sa activitate, elaboreaz  judec i de valoare despre el însu i, ca educator, despre calitatea 
lec iilor, reu ita sau nereu ita unor strategii utilizate. De i apare ca instrument de transformare a înv rii 
i pred rii, evaluarea se modeleaz , la rândul s u în raport cu cerin ele acestora. 

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, 
oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic. În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o 
succesiune de evenimente, care cuprinde urm torii pa i: 

- Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al elevilor, 

- Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse, 

 - M surarea rezultatelor aplic rii programei,  

- Evaluarea rezultatelor.  

A evalua înseamn  a determina m sura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficien a metodelor 
de predare – înv are; pe baza informa iilor ob inute activitatea fiind ameliorat  la timp. Evaluarea, îns , 
nu vizeaz  doar pre colarul, ci i educatoarea. Pentru educatoare, aceasta reprezint  un feed-back asupra 
eficien ei activit ii didactice desf urate; îi arat  cât de eficient î i dozeaz  materialul, cât de bine comunic
cu pre colarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul pred rii. 

Analiza rela iilor dintre evaluarea rezultatelor pre colarilor i activitatea de predare-înv are 
eviden iaz  func iile evalu rii. Unele din aceste func ii au caracter general, altele sunt specifice i decurg 
din particularit ile domeniului în care se realizeaz  evaluarea. Func iile generale ale evalu rii sunt 
urm toarele:  

- constatativ   

- diagnostic   
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- prognostic

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu i final . Evaluarea ini ial
se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de preg tire a pre colarilor în 
momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare pentru reu ita activit ilor 
urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul fiec rui copil. Evaluarea 
ini ial  trebuie considerat  ca o component  a unui sistem ce cuprinde, al turi de aceasta, i o etap
anterioar , precum i una viitoare. Evaluarea precedent  poate fi evaluarea final  realizat  în anul colar 
anterior, iar etapa urm toare este evaluarea continu  ce se va realiza cu ajutorul rezultatelor evalu rii 
ini iale. Aceast  form  de evaluare determin  o anumit  planificare a secven elor de înv are pentru a 
aprecia viitoarele progrese ale pre colarilor, dar i pentru a permite educatoarei s - i evalueze strategia 
didactic  folosit .  

Evaluarea ini ial  realizeaz  dou  func ii:  

- Diagnostic  – vizeaz  cunoa terea m surii în care subiec ii st pânesc cuno tin ele i le posed , 
capacit ile necesare reu itei într-un program nou ( cu ajutorul evalu rii ini iale pot fi identificate i lacunele 
din preg tirea copiilor, capacit ile i abilit ile acestora, cuno tin ele pe care le st pânesc, etc. ). 

-Prognostic  – sugereaz  condi iile probabile ale desf ur rii noului program i permite anticiparea 
rezultatelor. 

În func ie de datele înregistrate se pot stabili obiectivele programului urm tor, con inuturile necesare, 
demersurile didactice adecvate posibilit ilor de înv are ale pre colarilor. Pentru ca evaluarea ini ial  s
fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, m surare i apreciere a nivelului de 
preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse. În conceperea testelor de evaluare sunt parcurse 
urm toarele etape: 

- Stabilirea exemplelor de comportamente, în func ie de obiective  

- Formularea itemilor 

- Stabilirea timpului necesar fiec rui item 

- Fixarea punctajului pentru fiecare item  

- Stabilirea unei sc ri de apreciere  

- Centralizarea rezultatelor în grafic  

Datele ob inute ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului con inut al programei, organizarea unui program de recuperare, dac  este cazul, i 
adoptarea unor m suri de sprijinire i recuperare a unora din pre colari. 

Printre avantajele evalu rii ini iale se înscriu urm toarele: 

- ofer  educatoarei i pre colarului o reprezentare cât mai exact  a situa iei existente ( poten ialul de 
înv are a pre colarului, lacunele ce trebuie completate i remediate) i de a formula cerin ele urm toare; 

- pe baza informa iilor evalu rii ini iale se planific  demersul pedagogic imediat urm tor i eventual
a unor programe de recuperare;  

Ca dezavantaje ale evalu rii ini iale se pot enumera urm toarele:  

- nu permite o apreciere global  a performan elor pre colarului i nici realizarea unei ierarhii;  

- nu- i propune i nici nu poate s  determine cauzele existen ei lacunelor în sistemul cognitiv al 
pre colarului.  

Procesul evalu rii nu se încheie odat  cu m surarea rezultatelor, ci continu  cu aprecierea, 
înregistrarea acestora, i cu adoptarea deciziilor ameliorative. Evaluarea are drept scop m surarea i 
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aprecierea cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional, îns
urm re te i aspectele formative ale activit ii educatoarei. 

Competen ele cheie reprezint  un pachet mutifunc ional, transferabil de cuno tin e, abilit i i 
atitudini de care au nevoie to i indivizii pentru împlinirea i dezvoltarea personal , incluziunea social i 
g sirea unui loc de munc . Acestea trebuie s  se fi dezvoltat la sfâr itul educa iei obligatorii i trebuie s
ac ioneze ca fundament pentru înv are, ca parte a educa iei pe tot parcursul vie ii. Aceasta prezentare este 
un prim pas spre utilizarea tehnologiei de c tre educatoare/profesor înv. pre colar la grup  sau pentru 
derularea activit ilor on-line. În marea majoritate a timpului, utilizarea tehnologiilor salveaz  timp i 
energie, captându-se u or atentia prescolarilor. 

În alegerea instrumentelor digitale, educatoarea/profesor înv. pre colar trebuie s  urm reasc
valen ele pedagogice ale acestora (gradul de interac iune, de comunicare i colaborare, dezvoltarea 
competen elor secolului al XXI-lea etc.). Beneficii pentru pre colari: un mediu de înv are mult mai 
confortabil, dar care necesit  suportul adul ilor (al p rin ilor, în cazul înv rii de acas ). Un aspect motivant 
pentru cadrele didactice îl reprezint  schimbul de bune practici i asisten  din partea colegilor.  

Prezint câteva dintre aplica iile i instrumentele digitale care se pot utiliza în facilitarea înv rii on-
line i în sus inerea gr dini ei de acas . 

- CONFERIN ELE  ON-LINE faciliteaz  transmiterea de informa ii în timp real i înv area sincron 
a pre colarilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc. 

- HAR I  DIGITALE- printre cele mai cunoascute tipuri de aplica ii digitale se num r i h r ile, 
dintre care enumer m Google Maps,Tripline i Zeemaps, ca i instrumente colaborative care se pot utiliza 
cu succes i la ciclul pre colar. 

- PERE II VIRTUALI- sunt aplica ii digitale care ofer  spa iu de afi are colaborativ atât pentru  
varianta text, imagine, video, site-uri web. Printre cele mai cunoscute sunt Padlet si lino.it. 

- JOCURI ON-LINE – sunt aplica ii pl cute de c tre copii i de cadrele didactice doarece î i p streaz   
sim ul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. 

- CREATOARE ON-LINE- sunt aplica ii u or de folosit, foarte vizibile ne ajut  în crearea de colaje,  
slide-showuri, filmule e, anima ii. Cele mai cunoscute sunt: Pizap, Pixl, Kizoa, Animoto. 

- EDITORI DIGITALI- sunt platforme online care g zduiesc publica ii în format electronic de tipul  
revistelor, auxiliarelor didactice, flutura i, materialelor didactice, c r i etc. Printre cele mai utilizate sunt 
issuu.com, calameo, smore.com. 

- JOCURI DIDACTICE - instrumente care faciliteaz  munca în sincron în cadrul conferin elor on-
line.  

Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: Worldwall sau Learningapps. 
- APLICATII FEED-BACK- instrumente de m surare a impactului înv rii, de sondaj i de evaluare. 
Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. 
În concluzie, procesele evaluative sus in i stimuleaz  activitatea de predare –înv are, evaluarea fiind 

conceput  ca o cale de perfec ionare continu  a activit ii formativ – educative desf urat  în gr dini . 
Cunoa terea rezultatelor ob inute i aprecierea obiectiv  a acestora permit evalu rii s  orienteze i s
corecteze procesele educative. Reglarea procesului didactic nu presupune, deci, numai cunoa terea 
rezultatelor, ci i explicarea acestora i predic ia rezultatelor probabile în secven ele urm toare ale 
activit ii. 

165



Evaluarea în mediul pre colar 

Prof. În Înv. Pre colar - Aron Alina 
Gr dinita Nr. 272, sect. 6, Bucure ti 

Evaluarea reprezint  o important  component  a procesului de înv mânt, ce permite luarea unor 
decizii de ameliorare, reglare i perfec ionare a activit ilor. Aceasta este punctul final într-o succesiune de 
evenimente: stabilirea scopurilor, prin prisma comportamentelor dezirabile, proiectarea i executarea 
programului, m surarea rezultatelor, aprecierea lor.      

Evaluarea are rolul unei legaturi, a unui feed-back operativ între etapa parcurs i cea urmatoare 
deoarece, pe baza evaluarii, procesul nu este încheiat, el va fi reluat într-un mod mai convenabil, adecvat 
nevoilor de educa ie i posibilit ilor reale de a le satisfice. 

Evaluarea nu se prezint  decât în strâns  interrele ionare cu predarea i înv area, ea fiind chiar o 
modaliatate de a asigura achizi ii temeinice i o coeren  continu  în întregul demers educa ional. 
’’Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat . Ea are întotdeauna un 
raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii’’(D. Ausbel) 

Evaluarea pre colar  reprezint  un ansamblu de activit ii dependente de anumite inten ii. Din acestea 
reies datele imediate i importante, raportându-se la o serie de func ii i scopuri bine determinate. Scopul 
evalu rii nu este de a ob ine anumite date, ci de a perfec iona procesul  educativ.  

Raportat la derularea unei secven e de înv are sau la un ansamblu structurat de activit i de formare, 
se desprind func ii ale evalu rii specifice dimensiunii normative (constatativ , diagnostic , prognostic ), 
respectiv func ii specifice dimensiunii formative (motiva ional , decizional , informa ional ).  

Privite din punctul de vedere al educatorului, func iile evalu rii vizeaz : 

culegerea de informa ii cu privire la m sura în care au fost realizate obiectivele stabilite; 
controlul asupra activit ii desf urate; 
 stabilirea eficien ei organiz rii, structur rii, accesibiliz rii con inutului, a alegerii strategiei 

adecvate grupei sau indivizilor din grup  ; 
 descoperirea unor lacune, dificult i, r mâneri în urm  pentru ca pe baza lor s  se elaboreze un 

program de recuperare (cu întreaga grup , pe grupe mici sau individual) ; 
 anticiparea, proiectarea, organizarea i conducerea tiin ific , eficient  a urm toarelor secven e 

de instruire. 

Pentru pre colar, func iile specifice ale evalu rii sunt: 

îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 
evaluarea o determin , s  le integreze în sisteme; 

 s -i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative; 
 îi sus ine interesul pentru cunoa tere stimulându-i i dirijându-i înv area; 
 contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare 
contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu i final . 

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 
preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
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pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse. Metodele 
utilizate sunt: observarea copilului în timpul diferitelor activit i i momente din programul zilnic, 
consemnarea în fi e psiho-pedagogice; dialogul cu copilul sau p rin ii, pentru a cunoa te nivelul dezvolt rii 
psihofizice, a nivelului de cunoa tere, a deprinderilor pre colarilor. 

Evaluarea continu  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are, s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt. 

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it ul unui an colar, 
ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare global  a 
rezultatelor, pe perioade lungi.  

Dup  cum am men ionat mai sus , evaluarea pre colarilor se poate realiza prin mai multe modalit i 
a c ror eficient  variaz  în func ie de particularit ile de vârst i individuale ale copiilor, de structura 
personalit ii lor i de resursele didactice de care dispune educatoarea. 

În continuare voi analiza câteva modalit i de evaluare ale pre colarilor, ele variind de la un cadru 
didactic la altul, dar având acela i principiu: nevoia de a înregistra progresul i de a sun ine demersul spre 
nivelul urm tor. 

Observarea copiilor în timpul regimului zilnic reprezint  perceperea organizat , sistematic , de durat
a conduitei în situa ii variate. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea 
instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de vedere psiho-pedagogic. 

Convorbirea este un dialog între educator i copil dup  un plan de întreb ri, urmând  consemnarea 
r spunsurilor i interpretarea acestora. 

Testul este o prob  standardizat . Acesta furnizeaz  date despre caracteristicile psiho-fizice din 
diverse planuri: teste de eficien  a actelor de cunoa tere, teste de personalitate, teste de caracter, de 
cuno tin e, atitudini, aptitudini. 

Studiul produselor activit ii ofer  date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motiva iilor copiilor. Se studiaz  desene, obiecte confec ionate,  colaje, picturi, model. 

Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare în mediul pre colar. Sunt flexibile i pot 
alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a 
formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i justifice r spunsul. De asemenea, acestea ofer
o interac ionare direct  între educatoare i copil. 

Portofoliul, considerat  „cartea de vizit ” a pre colarului  este o metod  de evaluare care 
înmagazineaz  date despre progresul copilului i poate fi de mai multe tipuri: portofoliu de prezentare sau 
introductiv;  portofoliu de progres sau de lucru i portofoliul de evaluare . 

Printre metodele i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , 
se înscriu urm toarele:  turul galeriei, scaunul autorului, piramida,  ghicitorile,  ciorchinele, posterul, 
Diagrama Venn, examinarea povestirii, tehnica florii de nuf r, metoda col urilor etc. 

În concluzie, toate aceste metode complementare/interactive de evaluare asigur  o alternativ  la 
formele tradi ionale, îmbog ind practica evaluativ . Deoarece ambele tipuri de metode prezint  atât 
avantaje, cât i limite, este necesar  îmbinarea lor, op iunea pentru o anume metod  de evaluare fiind 
determinat  de vârsta copiilor, de categoria de activitate , de volumul de cuno tin e  i, în mod deosebit, de 
obiectivele urm rite. 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar - între online i tradi ional 

Profesor – Arsene Florentina                                                             
coala Gimnazial  Anton Pann, Voluntari, Ilfov 

În mod tradi ional, evaluarea, ca parte integrant  a procesului de înv are, reprezint  unul dintre cele 
mai importante momente din cadrul acestui îndelungat proces care se deruleaz  în mai multe etape. 

Vorbim în cadrul evalu rii despre mai multe tipuri de colectare sistemic  a cuno tin elor dobândite 
în raport cu ceea ce ne-am propus. Astfel, avem mai multe tipuri de evaluare în func ie de momentul din 
cadrul parcursului didactic, dup  cum urmeaz : 

Evaluarea ini ial  – aceasta se realizeaz  la începutul unui nou ciclu de înv are sau program de 
instruire, cu scopul de a stabili nivelul de preg tire al elevilor. Acest lucru are ca scop asigurarea premiselor 
atingerii obiectivelor propuse pentru etapa respectiv . 

Evaluarea continu  – se realizeaz  de-a lungul întregului parcurs didactic prin verific ri sistematice 
ale tuturor elevilor. 

Evaluarea sumativ - se realizeaz  la sfâr itul unei perioade mai lungi de instruire (capitol, semestru, 
an colar). 

În ceea ce prive te metodele prin care se realizeaz  evaluarea, i acestea sunt de mai multe feluri. 
Astfel avem: 

Probe orale – acestea sunt cel mai des întâlnite la clas . Cu toate acestea, ele nu sunt recomandate în 
cadrul examenelor, de i uneori alterneaz  cu probele scrise la anumite discipline de examen. 

Probele scrise – (teze, probe de control, lucr ri scrise). Acestea sunt adesea preferate deoarece cu 
ajutorul lor pot fi verifica i mai mul i elevi în acela i timp. 

Probele practice- sunt utilizate pentru a evalua capacitatea elevilor de a pune în practic  cuno tin ele 
teoretice dobândite anterior. 

Al turi de aceste metode clasice, mai exist i altele complementare, precum: referatul, proiectul, 
portofoliul.  

Toate acestea au fost folosite de-a lungul unor decenii în care sistemul de educa ie a suferit o serie de 
transform ri prin care s-a urm rit îmbun t irea procesului instructiv-educativ. Iat  îns  c  de aproximativ 
doi ani de zile (mai exact din luna martie a anului 2020) ne confrunt m cu o nou  situa ie cauzat  de 
pandemia de Coronavirus, care ne-a pus în fa a unui fapt ce ne-a determinat s  g sim solu ii, nu doar de a 
continua procesul instructiv-educativ în sistem online, ci i de a g si metode de evaluare în format 
electronic, a a cum s-au desf urat i cursurile.  

A a se face, c  într-un timp foarte scurt, atât profesorii, cât i elevii au trebuit s  se adapteze la aceast
form  de înv mânt online. Cu bune i rele, cu multe provoc ri în fa a nout ilor pentru care niciun profesor 
nu a fost preg tit în cadrul vreunui modul pedagogic, profesorii s-au adaptat din mers, perfec ionându-se 
prin participarea la cursuri i webinarii de profil. Astfel au reu it ca i în sistem online s  realizeze cele trei 
tipuri de evaluare: oral , scris  sau practic . 

Evaluarea oral  în sistemul online nu este preferat  de c tre profesori, întrucât ea nu este fidel
cuno tin elor reale ale elevilor, ace tia putând cu u urin  s  foloseasc  materiale de informare nepermise 
în timpul evalu rii. 
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Evaluarea scris  este cea care a fost i este preferat  în sistemul online, întrucât reflect  într-o m sur
mai mare nivelul real al cuno tin elor elevilor. Aceasta se poate realiza prin intermediul chestionarelor sau 
testelor, realizate cu ajutorul unor aplica ii de tip Google Forms, etc. 

Probele practice au fost mai dificil de pus în aplicare în online, îns  putem spune c  evaluarea prin 
metode alternative a fost una dintre cele mai u or de realizat. i asta datorit  multitudinii de platforme 
existente, prin intermediul c rora elevii au putut realiza proiecte colective sau individuale (Padlet, Kahoot, 
etc). De asemenea, elevii au realizat proiecte i prezent ri de tip PPT pe care le-au prezentat în cadrul 
lec iilor, înso indu-le de propriile explica ii i ad ugiri. 

Indiferent de modalitatea de a se realiza evaluarea, ea r mâne unul dintre pa ii importan i din cadrul 
procesului de înv are, ea având rolul de a scoate în eviden  nivelul de cuno tin e dobândite de c tre elevi 
i de a ne îndruma c tre ceea ce trebuie îmbun t it acolo unde se constat  deficien e.   
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EVALUAREA ONLINE 

Aruxandei Anca-Elena 

Evaluarea online a devenit esen ial  pentru perioada prin care trecem, pandemia jucând un rol foarte 
important în vederea desf ur rii activit ilor didactice. Alternativa a fost aceea de a ”muta” tot procesul 
de predare-înv are-evaluare în mediul online, iar cadrele didactice au fost nevoite s  adopte alte metode, 
tehnici i strategii aplicate pentru realizarea acestui proces. 

Mediul online presupune schimbarea mediului de înv are. Tehnologia este acum prioritar , f când 
posibil  comunicarea între cadrele didactice, copii i p rin i. Profesorii trebuie s  acorde o mare importan
i aten ie asupra platformelor de lucru, pe care le utilizeaz  în procesul educativ, iar programele pe care le 

aleg s  fie cât mai interactive, atractive, astfel încât s  le stârneasc  curiozitatea i interesul copiilor. Printre 
metodele care fac posibil  evaluarea online putem specifica: autoevaluarea, portofoliul, referatul, 
investiga ia, proiectul. 

Câteva exemple de platforme i aplica ii care ar putea fi folosite în procesul de evaluare online sunt: 
Wordwall, Prezi, Animaker, Kahoot, ASQ, Google Jamboard, Google Classroom, Google Forms, 
QUIZIZZ, Zoom, etc.  

În urm toarele rânduri sunt  descrise câteva din platformele de mai sus: 

ASQ este o aplica ie care poate fi accesat  atât pe web, cât i pe telefon. În contul profesorului se 
specific  unitatea de înv mânt din care face parte, se adaug  disciplina i clasele la care pred . Profesorul 
vede în timp real ce lucreaz  elevii, nota se calculeaz  automat din aplica ie. Se poate lucra diferen iat cu 
elevii. Ace tia î i pot verifica evolu ia, v zând cât la sut  mai au pân  s  st pâneasc  anumite con inuturi. 
P rin ii au i ei acces la aceast  aplica ie. 

Kahoot este o alt  aplica ie care are la baz  jocul, cu ajutorul c reia se pot realiza teste interactive. Se 
poate folosi Kahoot! i cu Google Classroom, fiind oferite noi posibilit i. Elevii primesc imediat feedback-
ul prin slide-uri animate. 

QUIZIZZ permite elevilor i profesorilor s  fie online în acela i timp. Folose te o metod  de predare 
i înv are în stil test, în care un utilizator r spunde la întreb ri dintr-o serie independent i se lupt  cu al i 

utilizatori pentru acela i test. Elevii pot folosi Quizizz pe orice dispozitiv electronic i pot naviga, similar 
cu laptopurile, iPad-urile i smartphone-urile. Quizizz poate fi folosit ca instrument de „verificare” care 
dezv luie modul în care elevii cunosc no iunile teoretice. 

Google Forms este o aplica ie Google Drive care permite realizarea documentelor la care elevii pot 
colabora în timp real folosind smartphone-uri, tablete i laptopuri, calculatoare. Se pot ad uga tipuri de 
întreb ri, imagini. Întreb rile pot fi aranjate în ordinea dorit , se poate personaliza formularul cuteme 
simple de fotografii sau culori. R spunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets, fiind u or 
de urm rit. 

Ca o concluzie, prin intermediul tehnologiei, profesorii au g sit nenum rate posibilit i pentru a 
realiza o continuitate a procesului de predare-înv are-evaluare i în mediul online, i au f cut din imposibil; 
posibil. 

Bibliografie: 

 https://www.digital-learning.ro 
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Metode de evaluare tradi ionale i modern 

Prof. Asavei Ionela                                                                     
c. Gim. Nr. 1 S rata/ c. Gim.”Smaranda Apostoleanu”, Colone ti (Bac u) 

Evaluarea reprezint  totalitatea activit ilor prin care se colecteaz , se organizeaz i se interpreteaz
datele ob inute în urma aplic rii unor instrumente de m surare în scopul emiterii unei judec i de valoare 
pe care se bazeaz  o anumit  decizie în plan educa ional. Prin evaluare, profesorul verific  progresul 
elevilor; î i identific  a tept rile în raport cu nivelul fiec rei clase i î i adapteaz  instrumentele de evaluare 
în func ie de posibilit ile reale ale colectivului de elevi, apreciind progresul individual. Ca activitate în 
sine, evaluarea presupune trei etape principale:-m surarea rezultatelor colare prin procedee specifice 
utilizând instrumente adecvate scopului urm rit (probe scrise, probe orale, probe practice, proiecte, 
portofolii);-aprecierea rezultatelor pe baza unor criterii unitare (bareme de corectare i notare, descriptori 
de performan );-formularea concluziilor desprinse ca urmare a interpret rii rezultatelor ob inute în vederea 
adopt rii unei decizii educa ionale adecvate. 

În general, evaluarea performan elor elevilor are urm toarele func ii:-func ia social  a evalu rii 
const  în faptul c  verificarea, m surarea i evaluarea preg tirii elevilor au o semnifica ie social  în sensul 
c  ofer  organelor de decizie probabilitatea de a se pronun a asupra eficien ei sistemului de înv mânt i 
de a lua m suri pentru îmbun t irea lui;-func ia pedagogic  a evalu rii const  în cunoa terea 
performan elor ob inute de elevi, a lipsurilor înregistrate precum i a cauzelor acestora. Pentru elevi, 
verificarea i aprecierea sistematic  a rezultatelor colare exercit  o puternic  influen  asupra dezvolt rii 
lor psihice, le stimuleaz  activitatea de înv are, le cultiv  interesul i le formeaz  aptitudinile ;-func ia 
motiva ional  are rolul de a stimula activitatea de înv are a elevilor prin valorificarea optimal  a feed – 
back – ului pozitiv oferit de actul evaluativ în sine ;-func ia de orientare colar i profesional  are rolul de 
a furniza informa ii utile elevilor în scopul alegerii unei forme corespunz toare de înv mânt. 

I. Tipuri de evaluare 

Dup  cantitatea de informa ie sau experien  acumulat  de c tre elevi: 

1. evaluare par ial , se verific  elemente cognitive sau comportamentale secven iale (prin ascultare 
curent , extemporale, probe practice curente); 
2. evaluare global , când cantitatea de cuno tin e i deprinderi este mare, datorit  cumul rii acestora (prin 
examene i concursuri); 
Dup  axa temporal  la care se raporteaz  verificarea: 
3. evaluare ini ial  (predictiv )  – se face la începutul unei etape de instruire (prin teste decimologice, 
concursuri); 
4. evaluare continu   – se face în timpul secven ei de instruire (prin tehnici curente de ascultare i teze); 
5. evaluare final   – se realizeaz  la sfâr itul unei perioade de formare (teste finale, examene). 
Se poate vorbi de o alt  clasificare, devenit  clasic : 
6. evaluare cumulativ  (sau sumativ ) 
7. evaluare continu  (sau formativ ) 
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II. Instrumente de evaluare 

În general, instrumentele de evaluare sunt proiectate pentru a avea eficien  crescut  fa  de 
rezultatele înv rii (în cazul evalu rii sumative), fa  de procesul de înv are (în cazul evalu rii formative). 
Aceste instrumente trebuie utilizate în mod adecvat. Instrumentele de evaluare vor avea patru calit i: 
validitatea, fidelitatea, obiectivitatea i obiectivitatea. 

Metode tradi ionale 

1. Probele orale sunt realizate pe baza unei conversa ii prin care profesorul urm re te identificarea 
cantit ii i calit ii instruc iei ; conversa ia poate fi individual , frontal  sau combinat i are avantaje (se 
realizeaz  o comunicare între profesor i elevi, feed-back-ul este mult mai rapid; dezvolt  capacit ile de 
exprimare ale elevilor); are i dezavantaje deoarece obiectivitatea este periclitat  de interven ia unei 
multitudini de variabile, de starea de moment a profesorului, gradul diferit de dificultate a întreb rilor puse, 
de starea psihic  a elevilor ; deoarece ascultarea este realizat  prin sondaj i nu to i elevii pot fi verifica i. 

2. Verificarea scris , are multe avantaje: elevii pot prezenta achizi iile educa iei f r  interven ia 
profesorului, în absen a unui contact direct cu acesta; anonimatul lucr rii, u or de realizat, permite o 
diminuare a subiectivit ii profesorului; ofer  posibilitatea verific rii unui num r mare de elevi într-un 
interval de timp determinat; rezultatele sunt raportate la un criteriu unic de validare, constituit din con inutul 
lucr rii scrise; avantajeaz  elevii timizi sau care se exprim  defectuos pe cale oral . Dezavantajul este faptul 
c  implic  un feed-back mai slab, adic  unele erori sau neîmpliniri nu pot fi eliminate operativ prin 
interven ia profesorului. 

3. Probele practice presupun identificarea capacit ilor de aplicare în practic  a cuno tin elor 
dobândite, a gradului de încorporare a unor priceperi i deprinderi, concretizate în anumite suporturi 
obiectuale sau activit i materiale. 

Metodele alternative de evaluare urm resc accentuarea acelei dimensiuni a ac iunii evaluative care 
ofer  elevilor suficiente i variate posibilit i de a demonstra ceea ce pot s  fac  (priceperi, deprinderi, 
abilit i). 

1. Observarea sistematic  a activit ii i comportamentului elevilor, ofer  profesorului informa ii 
privind performan ele elevilor din perspectiva capacit ii lor de ac iune i de rela ionare, a competen elor 
i abilit ilor de care dispun. Informa iile pot fi înregistrate folosind: fi a de evaluare, scara de clasificare, 

lista de control/ lista de verificare. 

2. Investiga ia ofer  elevului posibilitatea de a aplica în mod creativ cuno tin ele însu ite în situa ii 
noi i variate, pe parcursul uneia sau mai multor ore de curs. Se organizeaz  individual sau pe grupe de 
lucru, iar aprecierea modului de realizare a investiga iei este de tip holistic. 

3. Proiectul este o activitate mai ampl  decât investiga ia. Se ini iaz  în clas , prin definirea i 
în elegerea sarcinii – eventual i prin începerea rezolv rii acestuia, se continu  acas  pe parcursul câtorva 
zile sau s pt mâni, timp în care elevul se  consult   permanent cu profesorul – i se încheie tot în clas , prin 
prezentarea în fa a colegilor a unui raport asupra rezultatelor ob inute i a produsului realizat. Poate fi 
realizat individual sau în grup. 

4. Portofoliul este un mijloc de evaluare pa o perioad  mai lung , reflect  progresul elevului pe mai 
multe planuri. Aceast  modalitate de evaluare trebuie adaptat  la un anumit context care ine cont de: 
specificul disciplinei, vârsta, nevoile i abilit ile elevului, performan ele atinse prin înv are. 

5. Testul docimologic asigur  o obiectivitate mai mare i eficientizeaz  examin rile tradi ionale. 
Permite standardizarea condi iilor de examinare, a modalit ilor de notare aducând astfel un spor de 
obiectivitate. 
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6. Autoevaluarea are un rol esen ial în întregirea imaginii elevului din perspectiva judec ii de valoare 
pe care o emite profesorul. 

Din experien a mea, elevii nu prea îndr gesc evaluarea fie modern sau clasic. De aceea eu încerc la 
orele de biologie s -i fac pe elevii mei s  aib  o atitudine pozitiv  fa  de evaluare, de teste c  în final sunt 
necesare pentru evolu ia lor. 
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EVALUAREA COMPETEN ELOR SOCIO-EMO IONALE                                
ALE PRE COLARILOR 

Asztalos Eniko                                                                         
G. P. P. Gulliver Sf. Gheorghe 

                                                                                                                                                          

Activit ile de baz  ale procesului de înv mânt sunt: predarea, ca aspect logic, înv area, ca aspect 
psihologic i evaluarea. 

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, oferind 
solu ii de perfec ionare a actului didactic. Pentru educatoare, aceasta reprezint  un feed-back asupra 
eficien ei activit ii didactice desf urate; îi arat  cât de utile au fost metodele folosite în timpul pred rii. 

Evaluarea înso e te în diferite forme întregul proces educativ, începând chiar cu elaborarea 
curriculum-ului, continuând cu etapa de proiectare a cadrului didactic i cu realizarea pred rii-înv rii. 
Cadrul didactic trebuie s  înregistreze mereu progresele pe care le realizeaz  pre colarii în procesul de 
înv are. De aceea evaluarea este gândit  ca un instrument pentru îmbun t irea activit ii la grup . 

Evaluare trebuie utilizat în domeniile: psiho-motor (capacit i, priceperi, deprinderi), socio-afectiv 
(atitudini), cognitiv ( cuno tin e). 

În lucrarea mea de grad didactic I mi-am propus s  cercetez modalita ile de dezvoltare al 
competen elor sociale ale pre colarilor prin activit ile artistico-plastice. 

Prima dat , am elaborat un plan de evaluare, cu ajutorul c ruia am m surat nivelul de dezvoltare al 
grupului de pre colari pe plan socio-emo ional. Astfel am aflat cât de bine comunic  cu adul ii i cu semenii 
lor, dac  cere ajutor în caz de nevoie, în ce m sur  respect  regulile,cum poate s  coopereze, dac  poate s
rezolve conflictele ap rute,dac  lucreaz  independent, cât  r bdare are,dac  ajut  pe ceilal i. 

Toate aceste competen e au fost observate, evaluate în cadrul unor activita i artistico-plastice. Voi 
enumera c teva dintre temele, tehnicile folosite. 

Tehnici pentru lucru în perechi: 

Mâna mea-mâna ta: copiii deseneaz  în perechi.Unul deseneaz  mâna celuilalt. 

Deseneaz  ce î i spun!: copiii lucreaz  in perechi,stau cu spatele.Unul dintre ei d  indica ii precise ce 
s  deseneze cel lalt 

Ce este sub acoperi ?: copiii primesc o foaie ,pe care desenez o cas  împ r it  în dou .În partea 
dreapt  al casei trebuie s  deseneze activit i ce fac cu pl cere, iar în partea st ng  ,ceea ce nu le place s
fac . 

Ghice te la ce ne-am gândit! Un copil deseneaz  pe tabl . To i ceilal i îi dau indica ii 

Teme pentru lucru individual: 

Autoportret 

Deseneaz - i cel mai bun prieten! 

Familia mea 

Ce vrea s  fiu, c nd voi fii mare 
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Cadou pentru mama  

Teme pentru lucru in grupuri mici: 

Desen cu un singur creion: ase copii stau la aceea i mas . Fiecare are foaie de desen,dar au la 
dispozi ie un singur creion. 

Carte de poveste:C te ase copii trebuie s  deseneze diferite secven e din aceea i poveste. Foile vor 
fii lipite cu respectarea cronologic  al pove tii. 

Foaia plimb toare: La mas  stau c te ase copii.Au o singur  foaie de desen. Fiecare dintre ei are 
voie s  deseneze numai o linie, dup  care d  mai departe foaia la urm torul copil. 

La final trebuie s  fie desenat o secven  dintr-o poveste. 
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Autoevaluarea, dinam al înv rii con tiente 

*Atomei Adina Georgiana 
coala Gimnazial  Nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu” Constan a 

Înv area colar  are loc într-un cadru caracterizat de rigoare i de organizare eficient  a unor procese 
educative inten ionale. Acest context artificial creeaz  premisele unei asimetrii în rela ia profesor-elev. De 
cele mai multe ori, evaluarea este privit  ca instrument care le apar ine, excusiv, profesorilor, în timp ce 
înv area le este atribuit  elevilor. Conceptul de „evaluare” are serioase conota ii negative prin asocierea 
cu ac iuni pe care elevii încearc  s  le evite, încât a deveni ei în i i evaluatori ai propriilor produse 
reprezint  o anatem , declan ând mecanisme de rezisten . Gestionarea acestei reac ii fire ti i implicarea 
activ  în procesul de evaluare face ca elevii s  dep easc  vicitimizarea, devenind con tien i i responsabili 
de propria evolu ie (Boud & Falchikov, 2006).  

Teoria de baz  a înv rii, constructivismul, arat  c  oricât de implicat ar fi profesorul în planificarea 
detaliat  a înv rii i în transmiterea riguroas  a cuno tin elor, înv area r mâne un proces  personal, 
gestionat de elevi. Statutul lor de manageri ai înv rii face ca elevii s  fie parteneri egali ai cadrelor 
didactice în procesul educa ional.  

Conceptul de „autoevaluarea” apare superficial, înc  din anii 1970,  îns  numai cu 30 de ani în urm
a început s  fie raportat la o evaluare pentru înv are. Cercet rile lui D. Boud (1995, apud Taras,  2003) au 
ar tat c  autoevaluarea dezvolt  independen a în înv are i autoanaliza achizi iilor cognitive, competen e  
utile de-a lungul întregii vie i. Urm rind longitudinal evolu ia elevilor care apeleaz  frecvent la 
autoevaluare, K.D. Meusen-Beekman, D. Joosten-ten Brinke i   H.P.A. Boshuizen (2015) au asociat 
autoevalu rii competen e  metacognitive i de autoreglare.  

Etapizat, formarea competen ei autoevaluative poate parcurge urm torul traseu: 1. elevul poate 
efectua autoevaluarea sub ghidajul profesorului, 2. poate efectua autoevaluarea în situa ii necunoscute (f r
ghidaj din partea cadrului didactic), 3. poate transfera achizi iile, 4. î i poate ameliora rezultatele pe baza 
datelor ob inute la autoevaluare, 5. î i argumenteaz  deciziile, dând dovad  de autoreglarea înv rii. 

Autoevaluarea impune ca elevii s  cunoasc  principiile de echitate i de corectare. Cursantul acord
sens ac iunii evaluative, o interiorizeaz , identific  traseele de urmat i, printr-o atitudine reflexiv , î i 
„ lefuie te” înv area. De asemenea, a deveni profesor-mediator al înv rii presupune renun area voluntar
la locul central în evaluare, f r  temeri pentru pierderea controlului sau a autorit ii (Manolescu, 2002).  

Autoevaluarea r mâne, totu i, un proces greu de abordat pentru elevi, de aceea M. Minder (2011, p. 
324) sus ine c  acesta este „un demers care trebuie explicit predat i înv at”. Acela i autor sugereaz  c
metodele cele mai eficiente pentru a accesa acest deziderat educa ional sunt  interevaluarea (evaluarea 
mutual ) i coevaluarea (evaluarea-negociere). Autoevaluarea, interevaluarea i coevaluarea asigur
aspectul formativ i formator al educa iei.  

Bibliografie: 

Boud,   D.,   Falchikov,  N.    (2006)   Aligning    Assessment    with    Long-Term    Learning,   în  
Assessment and Evaluation in Higher Education, 31(4), 399-413. 
Manolescu, M. (2002) Evaluarea colar  – Un contract pedagogic. Bucure ti: Editura Funda iei D. 
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Randomized Controlled Intervention, în Studies  in  Educational  Evaluation, 51,  126-136. 
Minder, M. (2011) Didactica func ional . Obiective, strategii, evaluare, cognitivismul  operant. Cluj 

Napoca:Editura ASCR. 
Taras,    M.    (2003)  To    Feedback   or    Not    to    Feedback     in     Student    Self-assessment,  
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EVALUAREA TRADI IONAL  VERSUS EVALUAREA MODERN

Prof. înv. pre c. Avîrvarei Valentina Doina 
Sc. Gim. ,,Sfânta Maria”, G. P. P. ,,Micii Cerceta i”, Boto ani 

Evaluarea tradi ional i evaluarea modern  nu sunt separate , dar realitatea colar  din multe sisteme 
de înv mânt opteaz  pentru o evaluare modern , centrat  pe competen e, pe procesele cognitive ale 
elevului, precum i pe componentele personalit ii acestuia. 

Evaluarea colar  este conceput  ca parte integrant  a procesului de înv are. Aceasta conduce la 
distan area sa de tradi ionala „verificare” a cuno tin elor i chiar de tradi ionala apreciere colar . (Ioan 
Cerghit, Sisteme alternative i complementare de instruire, Editura Aramis, 2002, pag. 292). 

Cele mai frecvente metode de evaluare a progresului utilizate în activitatea cu elevii (pre colarii) 
sunt: analiza produselor activit ii copiilor, observa ia, convorbirea cu scop evaluativ, portofoliul i 
asigurarea feedbackului formativ.  

Toate sistemele educa ionale accentueaz  rolul evalu rii ca instrument utilizat pentru monitorizarea 
progresului individual al elevilor i orientarea dezvolt rii lor. Se consider  c  evaluarea modern  vizeaz
procesul de înv are i înglobeaz  rezultatul ob inut, gradul de formare i utilizare a capacit ilor cognitive, 
dar i motiva iile, atitudinile asumate i a comporta-mentelor manifestate de elev în demersul educa ional, 
spre deosebire de evaluarea tradi ional , care r spunde unor obiective preponderent cognitive i se 
focalizeaz  doar pe produsele înv rii.  

Urm re te dac  obiectivele concrete propuse au fost atinse i permite continuarea demersului 
pedagogic spre obiective mai complexe; ,,Unicul scop al  evalu rii formative este s  identifice situa iile în 
care întâmpin  elevul o dificultate, în ce const  aceasta i s -l informeze” (De Landsheere, 1975), atât pe 
el cât i pe profesor. 

Preocuparea pentru evaluarea formativ  poate fi pus  în leg tur  cu schimbarea general  a accentului 
de la m surarea cuno tin elor c tre evaluarea performan elor privite ca abilit i i competen e. Nu doar 
preocup rile interne, de la nivelul sistemului, determin  ac iuni legate de evaluare, dar i un context 
european i interna ional nou, în care, preocuparea fa  de calitatea activit ii sistemelor sociale reprezint
un element important. 

Evaluarea formativ : 
- permite elevului s - i remedieze erorile i lacunele imediat dup  apari ia ei i înainte de declan area 

unui proces cumulativ; 
- ofer  un feedback rapid, reglând din mers procesul;  
- este orientat  spre ajutorul pedagogic imediat; 
- ofer  posibilitatea trat rii diferen iate dezvolt  capacitatea de autoevaluare la elevi; 
- reduce timpul destinat actelor evaluative ample, sporindu-l pe cel destinat înv rii;  
- sesizeaz  punctele critice în înv are. 
Necesit  o organizare riguroas  a pred rii, competen  în precizarea obiectivelor, în stabilirea 

sarcinilor, în alegerea tehnicilor de evaluare. O idee de baz  pe care o are în vedere evaluarea modern  se 
refer  la responsabilizarea celui care înva , ceea ce presupune dezvoltarea capacit ii de autoreflec ie 
asupra propriei înv ri, intrarea în func iune a mecanismelor de autocunoa tere. 

În înv mântul modern, o preocupare important  este aceea a form rii de competen e generale i 
specifice, pe care elevul trebuie s  le dovedeasc  pe parcursul i la finalul unei perioade de instruire. 
Centrarea pe competen e este o preocupare major  a ultimilor ani, ceea ce determin  schimb ri nu numai 
la nivelul pred rii – înv rii, ci i la nivelul evalu rii. Practica pedagogic  integreaz  tehnicile de evaluare 
i le transform , astfel încât s  faciliteze realizarea evalu rii formative, dialogul cu elevul în timpul în care 

acesta înva . 
Se tinde spre o evaluare complex , realizat  prin intermediul unei metodologii complexe i a unor 

instrumente diversificate. S-a extins gama metodelor de evaluare folosite de cadrele didactice la clas , 
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vorbindu-se tot mai mult despre complementaritatea metodelor tradi ionale (evalu ri orale, scrise, probe 
practice etc) cu altele noi, moderne (portofoliul, proiectul, investiga ia, autoevalua-rea etc), ce reprezint , 
de fapt, alternative în contextul educa ional actual, când se cere cu insisten  deplasarea accentului de la 
evaluarea produselor înv rii la evaluarea proceselor cognitive în timpul activit ii de înv are. 

Instrumentele de evaluare sunt apreciate în func ie de tipul de r spuns pe care îl solicit . Exist  o 
mare varietate de instrumente utilizate unde gradul de libertate al elevului este variabil. Profesorul este cel 
care trebuie s  opteze pentru un instrument care s  ofere validitate, fidelitate, obiectivitate, aplicabilitate 
pentru ca nivelul cuno tin elor dobândite s  îi ofere elevului sentimentul c tie, c  poate realiza. 

Cubul de completare este un  instrument care se poate utiliza atât în înv are cât i în evaluare. 
Completarea tuturor fe elor cubului r spunzând la sarcinile: DESCRIE!, 

COMPAR !, ASOCIAZ !, APLIC !, ANALIZEAZ !, ARGUMENTEAZ !, reprezint  rezultatul 
unei activit i individuale progresive. 

Sarcinile corespunz toare fiec reia dintre cele 6 fe e ale cubului presupun valorificarea cuno tin elor 
anterioare, dar în acela i timp elevul poate fi pus în fa a unor sarcini noi pentru a argumenta. Activitatea 
independent  poate fi împletit  cu cea de grup, în func ie de scopul pe care îl are profesorul. 

Ca avantaje ale utiliz rii acestui instrument, men ionez: 
- ofer  posibilitatea de analiz  multiperspectivist al unui concept, teorie, idee; 
- însu irea unui algoritm de lucru care asigur  parcurgerea gradat  a unei etape; 
- antreneaz  un num r mare de opera ii a gândirii; 
Ca dezavantaj, men ionez: 
- nu stimuleaz  suficient afirmarea opiniilor personale; 
Pentru a avea o imagine global  despre dezvoltarea elevului trebuie luat în considerare nivelul de 

performan  pe fiecare domeniu de dezvoltare: fizic , socio-emo ional , cognitiv , a capacit ilor i 
atitudinilor de înv are, a limbajului i comunic rii. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
– ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Profesor Înv mânt Primar Avram Elena 
Liceul Teoretic „Decebal”, Constan a 

Structur : coala Gimnazial  Nr. 36 „Dimitrie tiubei”, Constan a 

Schimb rile care au avut loc în societate în ultimii ani, au determinat modific ri majore i în procesul 
de înv mânt. 

Evaluarea reprezint  activitatea prin intermediul c reia se emit judec i de valoare despre procesul 
dar i produsul înv rii elevului pe baza unor criterii calitative deja stabilite în vederea lu rii unor decizii 
de reglare/ameliorare, de selec ie, de certificare. 

În decursul evolu iei conceptului de evaluare sunt trei categorii de defini ii: 
1. Defini ii „vechi” – evaluarea era reprezentat  de m surarea rezultatelor colare ale elevilor. 
2. Defini ii ce interpreteaz  evaluarea prin raportare la obiectivele educa ionale opera ionalizate. 
3. Defini ii „moderne” – evaluarea ast zi fiind conceput  ca formare de judec i de valoare procesul 

i produsul înv rii elevului. 
Un rol important în evaluare îl are abordarea interdisciplinar  a procesului de predare– înv are – 

evaluare. Acesta se refer  la o corelare a con inuturilor supuse înv rii, pentru ca elevului s  îi fie mai u or 
s  le re in i s  le redea într-o form  personal i accesibil  acestora. Se urm re te totodat  stimularea 
creativit ii, a spiritului de cooperare, a ini iativei în rezolvarea problemelor.  

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Evaluarea tradi ional  cât i ce online este un act absolut necesar în procesul conducerii unei activit i 
i în luarea deciziilor, ea furnizând informa ii necesare regl rii i amelior rii activit ii didactice, prin 

adoptarea m surilor corespunz toare situa iilor de instruire. Ea este prezent  în orice activitate pedagogic
i se afl  în rela ie de interdeterminare, de interac iune func ional  cu predarea i înv area, f cându-le mai 

eficiente. Prin activit ile educative, evaluarea este menit  s  realizeze cunoa terea i aprecierea 
schimb rilor produse de elevi în toate planurile personalit ii lor (intelectual, afectiv, psihomotor, al 
capacit ilor creative etc.). 

Metoda de evaluare reprezint  calea de ac iune pe care o urmeaz  (profesorul i elevii) i care conduce 
la punerea în aplicare a demersului evaluativ pentru a colecta informa ii despre procesul i produsul 
înv rii, prelucrarea i valorificarea în diverse scopuri.  

Metodele de evaluare au început s  se ramifice i vor fi folosite atât cele tradi ionale (probele orale, 
scrise i practice) cât i cele alternative: 

-   activit i practice; 
- observarea sistematic  a elevilor în timpul realiz rii unor sarcini de lucru i înregistrarea rezultatelor 

în fi e de observa ie;  
- sus inerea unor referate (proiecte a c ror tematic  a fost anun at  la începutul semestrului i la care 

elevii au lucrat pe tot parcursul acestuia; 
- probe orale/ interviuri;  
- sarcini de lucru individuale i de grup. 
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- realizate online prin intermediul diferitelor platforme (Google Classroom, Google Jamboard, 
Google Forms etc) 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

BIBLIOGRAFIE: 
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EVALUAREA INI IAL  LA ORELE DE EDUCA IE FIZIC I SPORT 

Prof. drd LUMINI A – EUGENIA AVRAM                                               
coala Gimnazial  “Teodor V. tefanelli”                                                  

C mpulung Moldovenesc, jude ul Suceava 

Evaluarea reprezint  una din cele trei verigi ale sistemului de înv mânt ce se constituie ca un act 
integrat activit ii pedagogice, ca o posibilitate de validare a "juste ei secven elor educative, a 
componentelor procesului didactic, un mijloc de delimitare i interven ie asupra con inuturilor i 
obiectivelor educa ionale".  

Sunt trei grupe de defini ii pentru evaluare:  

- evaluarea - m sur , în sensul de cânt rire precis  a activit ii;  

- evaluarea - congruen , în sensul c  în procesul de înv mânt se ob in permanent date reale,   
imediate, directe asupra reac iei elevului;  

- evaluare - judecare, în sensul aprecierii imediate prin judec i, compara ii.  

Evaluarea, în activitatea de educa ie fizic , reprezint  "un sistem de concep ii i tehnici referitoare la 
m surarea i aprecierea rezultatelor din cadrul procesului instructiv-educativ i a activit ii competi ionale"; 
dar evaluarea nu trebuie în eleas  numai ca o modalitate de control sau ca form  de m surare obiectiv  a 
cuno tin elor, deprinderilor i priceperilor motrice, ci i ca o strategie în formarea motiva iei pentru
practicarea exerci iilor fizice.  

În ceea ce prive te obiectul evalu rii în lec ia de educa ie fizic i sport, acesta reprezint  modific rile 
comportamentale produse de practicarea exerci iilor fizice în planul cognitiv, fizic, motric, afectiv, estetic, 
moral sau social al subiectului. Pentru realizarea unei evalu ri obiective, s-au elaborat o serie de teste ce 
cuprind probe i norme de control. 

Evaluarea didactic  ini ial , are ca obiective stabilirea valorii de moment i constatarea aptitudinilor 
elevilor. Acest tip de evaluare este util atât elevilor cât i profesorilor, deoarece cu ajutorul ei se poate 
determina poten ialul de înv are, dar i unele caren e care trebuie completate, corectate sau aspect care pot 
fi îmbun t ite.  

Aceasta se  realizeaz  prin m surarea i aprecierea nivelului de preg tire a elevilor la începutul anului 
colar, a semestrului sau la începutul unui nou ciclu de înv mânt ceea ce permite orientarea activit ii 

didactice viitoare. Evaluarea predictiv  îndepline te o serie de func ii, cum ar fi:  

- func ia de constatare i diagnosticare a capacit ilor elevilor;  

- func ia de reglare i perfec ionare, ce are la baz  feedback-ul asupra realiz rilor i reac iile elevilor;  

- func ia de predic ie i decizie, ce are în perspectiv  evolu ia procesului instructiv educativ;  

- func ia de selec ionare i clasificare a elevilor în raport cu rezultatele ob inute, dar i în raport cu 
progresele înregistrate;  

- func ia de perfec ionare i inovare, ce urm re te transformarea sistemului de înv mânt conform 
cerin ei sociale.  

Metodele de verificare utilizate sunt: 
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- trecerea unor probe de motricitate stabilite de fiecare profesor pentru orele de educa ie fizic  din 
Curriculum-ul la decizia colii i pentru orele extracurriculare, conform principiului autonomiei, 

- trecerea unor probe de cunostin e teoretice de specialitate, 

- m surarea unor indici de dezvoltare fizic  (atunci c nd nu se face control medical autentic i se 
respect  criteriul dezvoltarii fizice n evaluarea randamentului elevilor la educa ia fizic i sportiv colar ), 

- executarea de c tre elevi a unor deprinderi i priceperi motrice n condi ii asem n toare probei, 
ramurii sau activit ii respective, 

- ndeplinirea unor sarcini speciale de natur  organizatoric  sau metodico-didactic  (conducerea unor 
verigi din lec ie, arbitrarea unor ntreceri, conducerea gimnasticii zilnice, conducerea recrea iei organizate 
pentru elevii din clasele I-IV, responsabil cu aducerea unor materiale din vestiar sau magazie, etc. 

- observarea curent  a elevilor i nregistrarea datelor observa iei (reac ia la efort, atitudini 
comportamentale n general, dar i n situa ii deosebite, etc.) 

n acest context, o importan  major n educa ia fizic  a elevilor i ndeosebi a elevilor din clasele 
primare, apar ine jocurilor de mi care care  posed   poten ialul form rii la ace tia a capacit ilor socio-
psihomotrice i a atitudinilor de autoafirmare, autoevaluare i a orient rii valorice a  personalit ii. Se poate 
afirma c  jocul este o activitate complex , predominant motric i emo ional , desf urat  spontan dup
reguli prestabilite, n scop recreativ, sportiv i totodat  de adaptare la realitatea social . 

Evaluarea în educa ia fizic colar  constituie un mijloc de rela ionare eficient  a form rii elevilor în 
direc ia realiz rii obiectivelor planificate. Ea poate fi considerat  ca modalitate principal  de control a 
impactului elevului cu mijloacele educa iei fizice i sportului, dar i ca mecanism de autocontrol asupra 
asimil rilor comportamentale din punct de vedere fizic, psihic, motric, moral, social, estetic etc. Prin 
posibilitatea de a oferi date directe i concrete privind achizi iile înregistrate, evaluarea este considerat  ca 
o component  a sistemului educa ional i are caracter global în ceea ce prive te modul de angrenare a 
tuturor elevilor, într-un sistem de etichetare valoric . 

BIBLIOGRAFIE: 
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REFORMA EVALU RII COLARE 

prof. înv. pre c. Avram M d lina 
Gr dini a nr. 116, Sector 1, Bucure ti 

Procesul de înv mânt poate fi conceput ca proces de cunoa tere (instruirea colar ), realizat prin 
interac iunile multiple dintre predare i înv are pentru c  se poate vorbi de un ciclu continuu, de 
interac iune cognitiv : proiectarea instruirii-predare i înv are– evaluare-proiectare (reproiectare) etc. În 
cadrul procesului de înv mânt, activit ile de predare, înv are i evaluare constituie elemente importante 
care se afl  într-o strâns  leg tur . Orice schimbare produs  la nivelul uneia dintre aceste activit i 
influen eaz  modalit ile de realizare a celorlalte, generând o adev rat  reac ie în lan , care impune 
revenirile i revizuirile necesare. 

Considerat  mult  vreme o component  secundar  a procesului didactic, evaluarea didactic
înregistreaz  în prezent o prezen  remarcabil  în contextul reformelor care au loc în sistemul educa ional. 
Progresele înregistrate sunt în leg tur , mai ales, cu perfec ionarea formelor, mijloacelor i tehnicilor de 
m surare a rezultatelor colare, promovarea unor modalit i care permit emiterea unor judec i de valoare 
cu un grad mare de obiectivitate (asupra randamentului elevilor), cre terea efectelor stimulative ale 
evalu rii asupra înv rii, ca i extinderea acestor ac iuni de la „produsul” activit ii colare la „procesul” 
care l-a realizat, deschizând astfel posibilit i largi i reale de ameliorare continu  a activit ii 

Având în vedere procesul de evolu ie, cadrul conceptual din domeniul evaluativ s-a amplificat i s-a 
dezvoltat calitativ, îmbog ind vocabularul de specialitate, în consens cu schimb rile din planul teoriei i 
al practicii educa ionale. Caracteristica esen ial  a evalu rii o reprezint , în prezent, abordarea acesteia în 
termeni de procese i nu de proceduri de m surare a rezultatelor înv rii.Termenul clasic de ,,evaluare” a 
fost înlocuit cu sintagma ,,activitate evaluativ ”, aceasta desemnând o activitate în desf urare, înso ind pas 
cu pas procesul de predare-înv are. Schimbarea obiectului evalu rii de la produs spre proces continu  s
se experimenteze, având în vedere c  fenomenul nu se poate produce brusc. 

Trebuie s  remarc m extinderea gamei metodelor de evaluare folosite de c tre cadrele didactice la 
clas , punându-se un accent deosebit pe complementaritatea metodelor tradi ionale (evalu ri orale, scrise, 
probe practice etc.) cu metodele noi, moderne (portofoliul, proiectul, investiga ia, autoevaluarea etc.) 
reprezentând, de fapt, alternative în contextul educa ional actual, când se cere cu insisten  deplasarea 
accentului de la evaluarea produselor înv rii la evaluarea proceselor cognitive ale elevului în timpul 
activit ii de înv are.  

În contextul epidemiologic actual, care impune în condi ii critice desf urarea activit ii didactice ”de 
acasa”, cadrele didactice au devenit din ce în ce mai creative pentru a putea adapta procesul de evaluare în 
mediul online i pentru a m sura cât se poate de real nivelul copiilor, proces care este extrem de complex 
i dificil de realizat. Pentru a asigura coeren a actului educa ional, trebuie avut în vedere ansamblul 

elementelor situa iei educative. ,,Cele mai bune strategii i cele mai bune instrumente de evaluare ar putea 
s - i piard  ra iunea de a fi, eficacitatea lor, dac  vor pierde din vedere scopurile unitare ale evalu rii, adic
inten iile generale ce stau la baza acestei activit i i principiile care o regleaz ”, afirm  profesorul Ioan 
Cerghit, citându-l pe canadianul Quelet (op. cit. p. 287). 

Func ia principal  a evalu rii moderne este aceea de a da încredere, de a-l ajuta pe elev în procesul 
didactic. În acest scop, profesorul este cel care poate experimenta metode diverse pentru a ajunge la 
sensibilitatea educabilului i astfel voca ia sa pedagogic  s  se realizeze. În codi iile speciale în care ne 
derul m în prezent activitatea metodele i tehnicile tradi ionale nu numai c  nu pot produce date reale dar 
nici m car nu pot fi aplicate în mod obiectiv. De aceea una dintre marile primejdii ale prezentului const  în 
resemnarea profesorilor în ceea ce prive te rezultatele instruirii. Cu toate acestea, consider c  situa ia 
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actual  intensific  eforturile cadrelor didactice de a adapta continuu i inova tot ceea ce ine de evaluare 
ceea ce poate asigura atât în prezent cât i în viitor sporirea calit ii înv mântului. 
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Platforme de evaluare în înv mântul online 

Prof. Avram Mihaela 
Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani,, Tecuci 

 Conform Legii Educatiei Nationale 1/2011, Art. 71. 
,,Scopul evalu rii este acela de a orienta si de a optimiza invatarea.,, 
Experien a actual  ne arat  c  tehnologia ne ofer  o serie de instrumente prin platforme i aplica ii 

disponibile online. 
S  pornim de la enumerarea unor metode alternative de evaluare precum: referatele, proiectele, 

aplica iile practice etc. Ideea este s  ne îndep rt m de sarcinile cerute i rezolvate într-un singur document 
Word i s  încerc m îi motiv m, s  îi atragem i s  le dezvolt m creativitatea prin realizarea unor aplica ii  
folosind variante diferite ale instrumentelor de lucru.  

Voi prezenta dou  dintre cele mai utilizate platforme de evaluare online: 
1. Kahoot este o platform  gratuit  de înv are prin joc i tehnologie, adorat atât de profesori cât i 

de elevi. Cu ajutorul ei putem crea o serie de teste interactive. Formatul i num rul de întreb ri depinde de 
alegerea fiec ruia. Se pot ad uga imagini, diagrame, clip-uri video pentru a face testul cât mai atractiv. 

Profesorul î i face un cont pe https://kahoot.com/schools/ i creeaz  testul. La clas , pe un ecran 
videoproiectat,  se autentific  pe cont, lanseaz  testul iar un cod PIN apare pe ecran. Elevii pot folosi o 
tablet/telefon/computer, intr  pe adresa kahoot.it, introduc PIN.ul i î i ofer  un nume de participant la 
,,joc,,. Cadrul didactic verific  dac  to i elevii sunt înscri i i porne te testul prin op iunea Start. Dup
terminarea timpului sau dup  ce au r spuns to i elevii, va ap rea situa ia cu r spunsurile tuturor. Prin 
comanda Next se va trece la întrebarea urm toare. Pe dispozitivele copiilor va ap rea, în timp real, culoarea 
verde, dac  au dat un r spuns corect sau culoarea ro ie, dac  r spunsul a fost incorect. Rezultatele pot fi 
salvate în calculator prin op iunea Save results  

Importan a utiliz rii aplica iei Kahoot: 
-obiectivitatea evalu rii 
-feedback rapid 
-centralizarea i stocarea rezultatelor 
-interactivitate 
-reducerea factorilor de stress privind evaluarea 
Elevii vor percepe evaluarea sub forma unui joc, sunt relaxa i i dornici de a interac iona. 

2. Google Forms 
Pentru profesori, Google Forms poate fi un  instrument de mare ajutor în evaluarea elevilor, prin 

formulare care le testeaz  cuno tin ele asupra unei lec ii/materii. Pentru a crea un test/sondaj pe Google va 
trebui s  accesezi pagina https://www.google.com/intl/ro/forms/about/ i s  selectezi ,,Formulare Google,,. 
Sunt disponibile mai multe tipuri de întreb ri i putem inclusiv s  permitem înc rcarea de ata amente în 
formular. Formularele Google permit introducerea urm toarelor tipuri de itemi: cu r spuns scurt, cu r spuns 
sub forma unui paragraf, cu r spunsuri multiple, casete de selectare, dropdown, scar  liniar , gril  cu mai 
multe variante, dat , or . Dup  finalizarea testului, acesta trebuie trimis elevilor spre rezolvare. Trimiterea 
se face prin ac ionarea butonului TRIMITE I. Testul poate fi trimis prin mai multe c i: prin e-mail , prin 
Facebook, prin Twitter sau prin Google+. 

Odat  cu crearea i salvarea testului, se creaz  automat o foaie pentru r spunsuri în format Excel.  
Avantajele unui test online folosind Google Forms: 

Abilit i digitale minime 
Feedback imediat 
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Corectare rapid
Înregistrarea rezultatelor testului într-o foaie de calcul tabelar EXCEL 
Grad mare de atractivitate 

Dezavantaje: 
-necesit  conectare la date mobile/Internet i exist  posibilitatea ca unii elevi s  nu reu easc  s  se 

conecteze în timp util 
- pentru o bun  interpretare a rezultatelor, este indicat s  se foloseasc  doar itemi obiectivi. Google 

Forms nu poate evalua cu acurate e itemii semiobiectivi i itemii obiectivi 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
- între online i tradi ional 

Prof. Avram Mirela                                                                    
Colegiul Tehnic „Ioan Ciorda  Beiu

Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judec i privind starea, func ionarea, evolu ia 
viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe baza informa iilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de m sur . 

Cele mai importante opera ii ale evalu rii sunt: m surarea, interpretarea i decizia. 
M surarea  este opera ia prin care sunt atribuite simboluri (valori numerice, litere, expresii) unor 

rezultate,manifest ri i are un caracter obiectiv.Pentru m surarea achizi iilor colare intrumentele utilizate 
sunt: testele educa ionale, probele orale, portofoliul, iar pentru m surarea altor dimensiuni ale procesului 
instructiv-educativ se folosesc ghiduri, scale de atitudini, chestionare tematice. 

Interpretarea (sau aprecierea) presupune emiterea unei judec i de valoare cu privire la rezultatul 
m sur rii i are caracter subiectiv; 

Decizia cuprinde concluziile formulate pe baza rezultatelor ob inute. 
În literatura de specialitate se men ioneaz  faptul c  este indicat s inem cont de func iile 
generale i particulare ale evalu rii. 
• Func ia de constatare prin care se stabile te dac  activitatea didactic  a avut loc sau dac  s-a 

desf urat în condi ii optime 
• Func ia diagnostic  prin care se stabile te nivelul de preg tire, fiind identificate cauzele care au 

condus la o slab  eficien .  
• Func ia prognostic  prin care se pot anticipa nevoile i disponibilit ile viitoare ale elevilor sau ale 

unit ilor de înv mânt. 
• Func ia de selec ie sau de decizie care ofer  posibilitatea de a ierarhiza candida ii într-o form  sau 

într-un nivel de preg tire, oferindu-i un anumit statut colar. 
• Func ia social .( Rezultatele evalu rii sunt aduse la cuno tin a institu iei colare, elevului, 
Familiei)  
• Func ia pedagogic  prin care profesorul stabile te ce are de realizat în continuare, îmbun t ind 

modul de predare.  
Din perspectiva elevului, evaluarea are rol motiva ional, stimulativ, de orientare colar i 

profesional , de formare a unor abilit i sau de con tientizare a unor posibilit i. 
To i elevii pot înv a, dac  profesorii, p rin ii, cei care le ofer  suport sunt pregati i cum s -i înve e, 

s  le propun  programe pentru dezvoltarea stilului de înv are i a practic rii abilit ilor transferabile: de 
comunicare, de a lucra în echip , de înv are, de a c uta informa ii, de organizare a timpului, de a rezolva 
probleme, de a negocia,de ascultare, de creativitate, de a lucra cu computerul etc. 

De aceea pentru ca un profesor s  fie mul umit c   i –a atins scopul prin predarea unei lec ii el va 
folosi diferite metode de evaluare .Marea majoritate a acestor metode trebuie s  fie metode active care s
îi ajute pe elevi la însu irea no iunilor dar i la aprofundarea lor. 

Metodele clasice (teste docimologice ,verificarea oral  , scris  sau practic )pot fi folosite la toate 
tipurile de lec ii dar unele nu prezint  siguran a  c  în on-line r spunsurile apar in în totalitate elevilor. 

Dintre metodele care pot fi practicate  în înv mântul preuniversitar în cadrul orelor de specialitate 
se pot aplica cu succes metode mai noi precum Metoda exploziei stelare , metoda ciorchinelui , metoda -
Copacul ideilor , metoda RAI , metoda lucr rilor practice. 

Printr-o modificare foarte redus  aceste metode pot fi aplicate  atât la evaluarea la clas  cât si la 
evaluarea în on-line. 

De exemplu metoda CIORCHINELE , la evaluarea la clas  poate fi aplicat  atât la final de or  cât i 
la final de capitol într-un timp mai scurt.La evaluarea on-line se poate folosi cu succes la final de capitol i 
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pe parcursul unei întregi ore. (Am folosit metoda la modulul ASAMBL RI MECANICE iar copiii au fost 
foarte încânta i de modul cum s-a f cut recapitularea ). 

La evaluarea on-line exist  foarte multe metode care sunt specifice diferitelor aplica ii folosite,metode 
care ajut  la ob inerea unui feed-back mult mai rapid. Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online 
reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor rezultate instantanee ale test rii. 

Procesul de evaluare online elibereaz , de asemenea, timpul profesorilor. Rapoartele detaliate ajut
la crearea unor programe de înv are specifice pentru ace ti cursan i, ceea ce duce la un rezultat mai bun al 
înv rii i spore te încrederea elevilor. 

Sistemele de evaluare online simplific  sarcina de a aduna i corecta manual documentele de r spuns 
i de a împ rt i rezultatele . 

Exemple de platforme i aplica ii utilizate in on-line 
1.GOOGLE  FORMS   Este o aplica ie Google Drive care permite realizarea documentelor la care 

elevii pot colabora în timp real oare. Se pot ad uga tipuri de întreb ri, imagini. Întreb rile pot fi aranjate în 
ordinea dorit , se poate personaliza formularul cu teme simple de fotografii sau culori. R spunsurile se pot 
salva într-o foaie de calcul,  fiind u or de urm rit. 

2.ASQ- Este o aplica ie care poate fi accesat  atât pe web cât i pe telefon. Profesorul vede în timp 
real ce lucreaz  elevii, nota se calculeaz  automat din aplica ie. Se poate lucra diferen iat cu elevii. Ace tia 
î i pot verifica evolu ia, v zând cât la sut  mai au pân  s  st pâneasc  anumite con inuturi. 

3. GOOGLE MEET – unde se poate crea teste folosind atât întreb ri scrise dar i cu imagini. 

Pentru exemplificare ata ez proiectul didactic folosit la orele de instruire practic . 

METODA LUCR RILOR PRACTICE PENTRU ÎNV MÂNTUL PROFESIONAL                 
DIN DOMENIUL MECANIC 

Prof. ing. AVRAM Mirela                                                                         
Colegiul Tehnic “Ioan Ciorda ” Beiu

Metoda reprezint  pentru profesor o cale de conducere i de organizare a activit ii de înv are a 
elevului prin care acesta asimileaz  noi cuno tin e. Pentru elev metoda înseamn  traseul pe care acesta îl 
parcurge de la necunoa tere la cunoa tere, de la o cunoa tere mai pu in profund  la una profund . 

Metoda lucr rilor practice ocup  un loc important în sistemul metodelor de instruire mai ales în 
înv mântul profesional.   

Ele dobândesc o diversitate i o importan  din ce în ce mai mare, este o preocupare în direc ia 
form rii inteligen ei practice. 

Metoda lucr rilor practice const  în executarea de c tre elevi a diferitelor sarcini practice în scopul 
aplic rii cuno tin elor la solutionarea unor probleme practice, tehnice, productive, al însu irii unor 
deprinderi de aplicare a teoriei în practic  necesare pentru activitatea profesional . 

Metoda lucr rilor practice difer  de cele de laborator care au un caracter experimental prin faptul c
sunt orientate spre transformarea, într-un fel oarecare a realit ii în scopuri utile omului. În perioada de 
instruire practic  a elevilor lec ia de atelier este o verig  principala pentru formarea abilit ilor practice. 

Organizarea atelierului se face în func ie de  normativele de dotare i condi iile specific din fiecare 
unitate de înv mânt. Normativele de dotare din atelierul colii au în vedere asigurarea cu minimul de 
utilaje, dispozitive scule, aparate de m sur i control. Deasemenea se vor respecta m surile ergonomice 
specifice locului de munc  cum ar fi: iluminatul atelierului poate fi natural sau artificial, microclimatul 
corespunz tor privind temperatura (16- 18°C), umiditatea (50%), ventilare corespunz toare. 

Pentru orele de instruire practic  avem urm toarele tipuri de lec ii: lec ia de ini iere în procedeele de 
munc , lec ia de fixare a deprinderilor practice, lec ia de aplicare a deprinderilor formate, lec ia de evaluare. 

În continuare se prezint  un proiect didactic pentru orele de instruire practic  în  domeniul mecanic . 
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PROIECT DIDACTIC 

1. Disciplina: Instruire practic
2. Tema: Îndoirea metalelor (materialelor) 
3. Subiectul: Îndoirea evilor cu ajutorul dispozitivului. Executarea cotului 90° 
4.  Forme de desf urare: Instruire colectiv  sau individual
5. Locul de instruire: Atelier de l c tu erie 
6. Obiective opera ionale: 

S  cunoasc  construc ia i func ionarea dispozitivului de îndoit evi 
S  aib  deprinderea de a preg ti dispozitivul pentru lucru i de a fixa semifabricatul în dispozitiv 
S - i formeze deprinderea de utilizare a dispozitivului i de a realiza reperul la dimensiunile 

prev zute în documenta ia de execu ie 
S  manifeste un comportament pozitiv privind calitatea lucr rii i normele de protec ie 
S  manifeste comportament pozitiv privind calitatea lucr rii  

7. Metode de înv mânt folosite: conversa ia, explica ia, demonstra ia , efectuarea de lucr ri 
practice, observa ia dirijat . 

8. Mijloace: dispozitivul de îndoit evi, trusa de scule, semifabricate debitate , desenul de execu ie a 
produsului finit, rulet  metalic , ubler, plan e cu norme de protec ia muncii. 

9. Criteriile de realizare a obiectivelor: 
Enumerarea principalelor p r i componente i explicarea func ion rii dispozitivului de îndoit evi 
Montarea corect  a dispozitivului i pozi ionarea evii în mod corespunz tor 
Îndoirea efectuat  în limitele abaterilor dimensionale, conform STAS 1111-86 
Spirit de munc  independent 
Respectarea normelor de protec ia muncii 

10. Desf urarea lec iei de instruire practic
A. Organizarea grupei (Controlul prezen ei i a inutei,verificarea caietelor de practic ) 
B. Instructajul introductiv
i.)Verificarea cuno tin elor i procedeelor practice din lec ia precedent  (T ierea materialelor) 

T ierea (debitarea) manual i mecanic  (procedee) 
Tipuri de semifabricate i debitarea lor (posibilit i, variante, exemple) 
Norme de protec ia muncii la t ierea materialelor 

ii.)Comunicarea subiectului activit ii: 
-Se face o scurt  prezentare cu cuno tin ele din lec iile anterioare 
-Se prezint  schi a de execu ie a piesei finite. În paralel  se prezint  semifabricatele debitate la 

lungime i modelele de coturi la 90° (executate de c tre maistru).  
-Se discut  cu elevii i se insist  pe recunoa terea materialelor i denumirea corect  a acestora. 
-Se anun i se explic  obiectivele i criteriile de realizare . 
-Se descrie dispozitivul de îndoit evi, p r ile componente, accesoriile i func ionare. 
-Se monteaz  dispozitivul i semifabricatul , se verific  modul corect de pozi ionare 
iii.)Demonstra ia maistrului - instructor 
Se realizeaz  în ritm normal, dar indicând delimitat mânuirile. Se converseaz  cu elevii, apoi maistrul 

repet  demonstra ia . Apoi se execut  îndoirea de c tre 2-3 elevi fiind ajuta i de maistru i urm ri i de 
ceilal i elevi.Se insist  asupra controlului opera iei: abateri admisibile,  dimensiuni liniare i unghiulare, 
modul de m surare, debavurarea capetelor. 

C. Instructajul curent 
Elevii se repartizeaz  la locurile de munc . Prin rota ie execut  îndoirea cu dispozitivul. Se ajusteaz

apoi bancul de lucru la capete (debavurarea). Dup  caz, unii elevi pot primi sarcini de a exersa alte opera ii 
(trasare, t iere, pliere, controlul dimensional). 

Maistrul instructor îndrum  activitatea. Se corecteaz , dup  caz, mânuirile i mi c rile elevilor. Se 
urm re te autocontrolul efectuat de c tre fiecare elev i modul cum se respect  normele de protec ia muncii. 

D.Instructajul de încheiere 
Evaluarea activit ii elevilor se  se face în func ii de obiectivele propuse cu accent deosebit pe analiza 

lucr rilor
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Se comunic  notele acordate. 
Se discut  cu elevii constat rile: gre eli ,rebuturi, remediere. 
Se comunic  tema activit ii viitoare 
Se restabile te ordinea în atelier. 
Anexe: desen de execu ie, fi  tehnologic
Lucr rile practice îi ajut  pe elevi s  con tientizeze importan a cuno tin elor teoretice i s  trateze 

aceste cuno tin e ca ni te instrumente puse în slujba practicii. 
 Lucr rile practice cuprind începând cu obi nuitele aplica ii practice, de proiectare, de execu ie, de 

produc ie, de construc ie, de crea ie. Toate acestea se diferen iaz  dup  specificul 
diferitelor domenii. 
 Primele lucr ri practice se execut  numai pe baza unor demonstra ii- instructaj oferite de c tre 

profesor. 
 Aplicarea creatoare a lucr rilor practice genereaz  o serie de efecte pozitive asupra elevilor cum ar 

fi:     
-  educa ia în spiritul muncii,  
- achizi ionarea unor strategii de rezolvare a unor probleme practice, 
- consolidarea, aprofundarea i sistematizarea cuno tin ele, 
-  manifest  încredere în for e proprii, 
-  dovedesc spirit de echip ,  
- contribuie la motiva ia profesional
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Evaluarea online                                                                       
- o nou  provocare pentru înv mântul pre colar 

Prof. înv. pre colar Monica Avram                                                        
Liceul Teoretic ”I. Buteanu” 
omcuta Mare, jud. Maramure

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorit  numeroaselor cercet ri, studii, lucr ri 
elaborate pe aceast  tem . Evaluarea colar  este perceput  ast zi ca fiind organic integrat  în procesul de 
înv mânt, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. 

Evaluarea rezid  în „culegerea, valorificarea, aprecierea i interpretarea informa iilor rezultate din 
procesul de înv are; m surile pedagogice, proiectele curriculare care rezult  din aceste activit i” (Schaub, 
Zenke). 

  
ETAPELE EVALU RII 

Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemic  de mai mul i autori cuprinde 
urm toarele trei etape: verificarea, m surarea i notarea. 

Verificarea presupune colectarea de informa ii referitoare la nivelul performan elor colare ale 
evalua ilor, respectiv la cuno tin ele, abilit ile, capacit ile, competen ele, comportamentele i atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee i instrumente. 

M surarea reprezint  ac iunea de interpretare i aprecierea performan elor evalua ilor prin raportarea 
lor la indicatori de performan , la sisteme de referin , la standarde de performan , la sisteme de criterii 
de evaluare. În general, evaluarea se refer  la acordarea unei semnifica ii cantitative caracteristicilor 
calitative, m surarea, în calitate de component  a evalu rii se refer  la acordarea unor semnifica ii. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea i mai exact , rafinarea semnifica iei 
atribuite prin m surare, gra ie emiterii unor judec i de valoare asupra rezultatelor i adopt rii deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luat  ca urmare a asocierii rezultatelor cu unele comportamente din Curriculum-
ul pentru educa ie timpurie (2019). Notarea reprezint  ac iunea cadrului didactic de apreciere a progresului 
realizat de pre colari, respectiv cuantificarea nivelului lor de cuno tin e, abilit i, capacit i, atitudini, 
aptitudini, care poate fi atins, în dezvoltare sau necesit  sprijin. 

În oricare din formele de evaluare, în momentul realiz rii structurii testului de verificare trebuie s
avem în vedere corelarea con inutului cu obiectivele înv rii: cunoa tere, în elegere, aplicare, analiz , 
sintez , evaluare, aptitudini i deprinderi. 

Dup elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoa te dac  acesta m soar
ceea ce este destinat s  m soare: 

Con inut - cunoa terea con inutului; 
Construct - inteligen a, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme; 
Concuren  - verific  dac  are cuno tin e i din alte domenii conexe concurente; 
Predictiv  - dac  va putea folosi acele cuno tin e în materii viitoare; 
Fidelitatea testului - ob inerea de rezultate constante în cazul aplic rilor succesive; 
Obiectivitatea - gradul de apreciere între diferi i evaluatori independen i; 
Aplicabilitatea - concordan a dintre forma i con inutul testului. 
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EVALUAREA ONLINE 

Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online.  Primii 
care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a 
produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze. La polul 
opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima interac iune cu educa ia online este necesar 
s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite pentru grupul 
int  (pre colari sau cadre didactice). 

În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist coala ca spa iu, ca 
tot ansamblul rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat
de tehnologie, nu mai este atât de persuasiv i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu 
un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeaz  a fi investite. 

Se schimb  rutinele pentru înv are: de preg tire pentru coal  (plecarea spre coal , drumul în sine 
au efecte psihologice asupra mobiliz rii înv rii) i de înv are (informa iile nu mai sunt primite în acela i 
fel, nu se mai înva  la fel). 
          Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia.  

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic - i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Instrumentele de evaluare online ne pun la dispozi ie o gam  larg  de posibilit i de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai preg tit  decât suntem noi dispu i s  explor m. Totodat , pentru profesori sunt o 
parte necesar  a înv rii la distan .  

Instrumente/aplica ii ce pot fi utilizate în evaluarea online 

Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 

Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, chestionare, 
potriviri etc. În aceast  aplica ie se g sesc i materiale gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate 
face prin contul Google sau Facebook. Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu u urin  un set de 
întreb ri pe care s  le folosim în cazul pred rii sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi 
ca warm up (înc lzire) sau la finalul lec iei, pentru a asigura feed-back-ul. To i copiii vor fi implica i într-
o mod interactiv în rezolvarea testului. 

Jocurile/testele create le putem distribui pre colarilor, dând clic pe butonul „Partajeaz ”. 

Quizlet este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia putem crea teste i pentru aceasta se acceseaz  adresa 
urm toare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, teste 
etc. Se acceseaz  adresa learningapps.org i se creaz  cont. Aplica ia ne permite s  set m limba în român . 

Concluzie 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. Înv. pre colar: Avramescu Tudori a Elena 
Gr dini a cu Program Prelungit „Voinicelul” Slobozia 

„Dac  a  vrea s  reduc toat  psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influen eaz  mai 
mult înv area sunt cuno tin ele pe care le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în 
consecin ! (R. Ausubel, 1981) 

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea,  performan ele i eficien a acestora la un moment 
dat, oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
urm torii pa i:  

Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
M surarea rezultatelor aplic rii programei,  
Evaluarea rezultatelor.  

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu i final .  
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 

preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

Datele ob inute ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului con inut al programei, organizarea unui program de recuperare, dac  este cazul, i 
adoptarea unorm suri de sprijinire i recuperare a unora din pre colari. 

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.                                      

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu.  

Pentru a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi utiliza urm toarea schem : 

T                                                                : probe scrise (fi e cu sarcini); probe orale i probe practice 

                                                                  : lucr ri practice, portofoliile cu lucr rile copiilor,               
aprecierile verbale, autoevaluarea, 

jocurile didactice, de rol i serb rile; 
oberv rile directe/sistematice  în timpul activit ii i înregistrarea; 
discu ii individuale;afi area lucr rilor;  

METODE I TEHNICI
DE EVALUARE

TRADI IONALE

ALTERNATIVE

193



  

Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului. Tipuri de portofolii:  

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri);  
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e. Printre metodele i procedeele interactive de fixare i 
evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , se înscriu urm toarele:  turul galeriei, scaunul autorului, 
piramida,  ghicitorile, tehnica fotolimbajului,ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea 
povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptual  / cognitiv , Tehnica florii de nuf r, metoda col urilor, tehnica 
analitico-sintetic , cubul, turnirul întreb rilor, cvintetul,  R.A.I. ( R spunde. Arunc . Interogheaz .) jurnalul 
grupei.  

Dup  Ausubel „evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrant . Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii, ’’ astfel 
evaluarea este prioritar  în cadrul procesului de înv mânt din ara noastr , fiind considerat  o surs  a 
solu iilor de perfec ionare a actului didactic.  
  

Bibliografie: 

Ausubel, P. D., Robinson, R. F. (1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”,    
Bucure ti,EDP.;  

Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna”m Bucure ti, EDP;  

Valen ele formative ale metodelor alternative de
evaluare sunt urm toarele:

Ofer elevului posibilitatea de a ar ta ceea ce
tie într o varietate de contexte i situa ii, permit
profesorului evaluator s ob in puncte de reper
i s adune informatii asupra derularii activitatii

copilului i implicit a sa; pe baza acestor
informatii, educatorul î i fundamenteaz

judecata de valuare într o apreciere obiectiv a
achizi iilor elevilor si a progreselor inregistrate.

Ofer educatorului o imagine la zi
asupra performan elor copilului, dar si
o imagine exhaustiv asupra profilului

general al cuno tin elor copiilor.

Asigur o realizare interactiv a actului de
predare înv are, adapdat nevoilor de

individualizare a sarcinilor de lucru pentru
fiecare elev în parte, valorificând i stimulând
poten ialul creativ i originalitatea acestuia.

Exerseaz abilit ile practic aplicative ale
copiilor, asigurând o mai bun clarificare

conceptual i integrare în sistemul na ional
a cuno tin elor asimilate, care astfel devin

operationale.
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METODELE INTERACTIVE                                                           
- MIJLOC DE EVALUARE LA PRE COLARI 

PROF. ÎNV. PRE C. AXINIA VASILICA                                                 
G. P. P. ,,PRICHINDEL”  SUCEAVA 

MOTTO: ”S  nu-i educ m pe copiii no tri pentru lumea de azi. Aceast  lume nu va mai exista când 
ei vor fi mari; i nimic nu ne permite s tim cum va fi lumea lor. Atunci s -i înv m cum s  se adapteze” 
(Maria Montessori) 

La pre colari, gândirea evolueaz  foarte repede, de aceea trebuie s -i acord m o aten ie deosebit . 
Fiecare copil e unic, interesant, intuitiv, dornic s  cunoasc  tot mai mult. 

Copilul pre colar este prin natura sa un creativ datorit  imensei sale curiozit i, a fream tului 
permanent pentru a cunoa te tot ceea ce se petrece în jurul s u. În perioada pre colar  imagina ia se exprim
viu prin tot ceea ce face copilul la gr dini , de aceea, activitatea didactic  trebuie în eleas  ca un act de 
crea ie nu ca un ir de opera ii ablon, de rutin . 

Stimularea poten ialului creativ al copilului, impune utilizarea unor strategii euristice  care  implic   
pre colarul  în  activitatea de descoperire, de rezolvare de probleme, de  investigare a realit ii i strategiile 
creative  care pun  accentul pe gândire, spontaneitate, originalitate.

Modernizarea metodologiei didactice reprezint  un element fundamental al reformei pedagogice 
deoarece, în evolu ia copilului, metodele joac  rolul unor pre ioase instrumente de cunoa tere a realit ii, 
de ac iune real , de integrare în societate. Ele nu privesc doar educatorul, care le vehiculeaz , ci i copilul, 
care devine prin metodele moderne principlul beneficiar al propriei activit i de descoperire, de activitate 
real  sau fictiv , însu indu- i al turi de cuno in e, priceperi, deprinderi i calea de a ajunge la ele, de a le 
utiliza în situa ii noi, de a face transferuri între diferite categorii de cuno tin e sau de la teorie la practic i 
invers. Metoda astfel conceput  nu mai este exterioar  în raport cu cel educat, ci devine un instrument 
propriu de munc  intelectual  sau productiv , inserându-se în cuno tin ele sale strategice i procedurale, în 
competen ele sale reale. Este foarte dificil s  fii creativ cu obiceiurile i metodele de gândire tradi ionale 

Abordarea metodelor interactive reprezint  un mod superior de instruire. Schimb rile intelectuale pe 
care le cuprind, cele verbale, de idei, opinii, de ac iune, activizeaz  copiii i-i motiveaz  reducând stresul 
tr it de ducatoare i copii într-o activitate tradi ional . Ele ac ioneaz  asupra modului de gândire i de 
manifestare a copiilor. 

Aplicarea metodelor solicit  timp, diversitatea de idei, angajarea în ac iune, descoperirea unor noi 
valori, responsabilitate didactic , încredere în ceea ce s-a scris i în capacitatea personal  de a le aplica 
creator pentru eficientizarea procesului instructiv educativ. 

Dup  fiecare metod  aplicat  se pot ob ine performan e pe care copiii le percep i-i fac responsabili 
în dezvoltarea sarcinilor de lucru viitoare. Copiii în eleg i observ  c  implicarea lor este diferit , dar 
încuraja i î i vor cultiva dorin a de a se implica în dezvoltarea sarcinilor de grup. Grupul în elege prin 
exerci iu s  nu- i marginalizeze partenerii de grup, s  aib  r bdare cu ei, exersându- i toleran a reciproc. 

Metoda implic  mult tact din partea educatoarelor deoarece trebuie sa- i adapteze stilul didactic în 
func ie de tipul de copil timid, pesimist, agresiv, acaparator, ner bd tor, pentru fiecare g sind gestul, 
mimica, interjec ia, întrebarea, sfatul, orientarea, lauda, re inerea, aprecierea, entuziasmul în concordan
cu situa ia i totul va fi ca la carte. 

Dac  ne cunoa tem foarte bine copiii i problemele lor, vom alege metodele adecvate, vom ob ine 
avantajele pe care acestea le ofer . 

195



În înv mântul pre colar sunt utilizate o multitudine de metode moderne înso ite de tehnici specifice 
i resurse materiale, dintre care amintim: 

Explozia stelar  - stelu a mare i 5 stelu e mici 
Lotus- flori de nuf r mici i o floare de nuf r mare 
Bula dubl -dou  cercuri mari de culori diferite câte patru cercuri mici de 
culori diferite, s ge i lungi i scurte 
Predarea/înv area reciproc  -palete colorate cu întreb ri, ecusoane, 
coroni e 
Ciorchinele-cercuri sau ovale de dou  m rimi i dou  culori, s ge i 
Cubul-un cub sau tot atâtea cuburi câte tematici preda i, 6 pl cu e cu 
descrie, compar , analizeaz , argumenteaz , asociaz , aplic , simboluri pentru copii 
P l riu e gânditoare-alb , ro ie, galben , verde, albastr  neagr
Piramida i diamantul –suport de lucru, p trate sau benzi de carton de 
culori diferite 
Mozaicul –fi a expert, ecusoane, chestionar de evaluare-ilustrat 
Diagrama Venn – fi e de lucru, ecusoane 

a) Bula dubl   

Tehnica bula dubl  grupeaz  asem n rile i deosebirile dintre dou  obiecte, procese, fenomene, idei, 
concepte. Bula dubl  este prezentat  grafic prin dou  cercuri mari în care se a eaz  imaginea care 
denume te subiectul  

Exemple: Animale-p s ri, Copii-p rin i, Fructe-legume În cercurile mici a ezate între cele dou
cercuri mari, se deseneaz  sau se a eaz  simbolurile ce reprezint  asem n rile dintre cei doi termeni cheie. 
În cercurile situate în exterior la dreapta i la stânga termenilor cheie se înscriu caracteristicile, 
particularit ile sau deosebirile. 

b) Predarea – înv area reciproc   

Defini ie: strategie de înv are prin studiu pe text/imagine sau imagine/text pentru dezvoltarea 
comunic rii copil-copil i experimentarea rolului educatoarei. Se poate aplica atât în jocurile libere cât i 
în activitatea frontal  (povestire, lectura dup  imagini, memorizare, etc.)               

Rezumarea-se expune sinteza textului citit sau a imaginii contemplate timp de 5- 7min. 
(REZUMATORI) 

Punerea de întreb ri-analizeaz  textul s u imaginea în grup apoi se formuleaz  întreb ri folosindu-se 
de paletele cu întreb ri - ÎNTREB TORII  

Clarificarea datelor- se identific  cuvinte, expresii, comportamente, etc. i se g sesc împreun
r spunsuri - CLARIFICATORII  

Precizarea (pronosticarea) - se analizeaz  textul, imaginea i prognozeaz  ce se va întâmpla, 
exprimând cele mai nea teptate idei, fapte, PREZIC TORII 

c) Cubul  

Strategie de predare – înv are ce urm re te un algoritm ce vizeaz  descrierea, compara ia, asocierea, 
analizarea, aplicarea, argumentarea atunci când se dore te explorarea unui subiect nou sau unul cunoscut 
pentru a fi îmbog it cu noi cuno tin e sau a unei situa ii privite din mai multe perspective.  

ETAPE  se formeaz  grupuri de 4-5 copii  

 fiecare copil din grup interpreteaz  un rol în func ie de sarcina primit  (rostogolici, iste ul, tie tot, 
umoristul, cronometrorul)  

 copiii rezolv  sarcina individal sau în grup, într-un timp dat 
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 prezint  pe rând r spunsul formulat. 

Este adevarat c  stimularea creativit ii, a originalit ii i a gândirii critice presupune o serie de riscuri 
pe care educatoarea trebuie s i le asume, con tienta fiind c  rezultatul final merit  un asemenea pre . 

A. S. Macarenco aprecia înalt capacitatea pedagogului de a visa împreun  cu copiii, de a-I pasiona 
prin visul s u, a-i ajuta s  vad  “bucuria de mâine”. 

“Copilul s  nu tie nimic pentru c  i-ai spus , ci pentru c  a în eles el însu i;s  nu înve e tiin a , ci s-
o descopere”  JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

Motto: “Mai mult decat a preda, tehnica didactic  înseamn  a înv a pentru sine i a facilita înv area 
altora.” Bernat S. (2003 p.15-19)  

Biblioteca: 

1. Breben, S. i colaboratorii, 2002; Metode interactive de grup – ghid metodic, Editura Arves, 
Craiova,  

2. Culea, L. i colaboratorii, 2008; Activitatea integrat  din gr dini  – ghid pentru cadrele didactice 
in înv mântul preuniversitar, Editura Didactica Publishing House,  

3.***Curriculum pentru înv mânt pre colar, Editura Didactica Publishing House, 2008; 

4*** Revista înv mântului pre colar – Nr. 1 – 2/2008, M.E.C.T. 
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Evaluarea în alternativa Step by Step 

BABESCU ADRIANA                                                                  
Prof. înv. primar, Liceul Tehnologic Electrotimi                                             

Localitate – Timi oara 

„Educa ia este ceea ce supravie uie te dup  tot ce a fost înv at i a fost uitat” ( B. F. Skinner) 

Este toamn  târzie, pa ii obosi i se îndreapt  spre cas  nedirija i, ca o rutin  instalat  în timp. Un gând 
vine, altul pleac ...imaginile de bucurie i mul umire ale elevilor mei revin, clare, în urma evalu rii de 
ast zi. Sunt în clasa a IV-a i este foarte important ca ei s  în eleag  cum au fost evalua i, dar mai ales s
tie s  se autoevalueze corect. Zâmbetele lor pe scaunul autorului, chiar i a celor ce i-au descoperit micile 

gre eli în dezbaterile cu colegii lor, m  distreaz   i m  înso esc spre cas . 

Spre deosebire de evaluarea realizat  în sistemul tradi ional de înv mânt ( evaluarea ini ial , 
evaluarea continu , evaluarea formativ i evaluarea final  ), în alternativa Step by Step, criteriile de 
evaluare trebuie s  fie valide, s  includ  mai multe modalit i de evaluare a realiz rilor, diferite de cele 
standard, în urma unor observa ii repetate, în care s  implice total copilul. 

Aici se porne te de la o bun  cunoa tere a copiilor, urm rindu-se valorizarea însu irilor pozitive ale 
fiec ruia, în special a ini iativei, a intereselor de cunoa tere, a nevoilor de activitate i comunicare. Se 
practic  mult activitatea bazat  pe joc, punându-se accent pe rela iile dintre copii, pe leg tura dintre copil-
educator-p rinte. 

Sistemul Step by Step este bine structurat i corespunde atât intereselor i nevoilor de 
grup, cât i celor individuale, incluzând i îndrum rile necesare pentru observarea i evaluarea 
progresului fiec rui copil. 

Pe centrele de activitate, elevii au de rezolvat sarcini specifice în urma c rora, noi, cadrele didactice 
discut m cu grupul de elevi modul în care s-au realizat aceste sarcini i corectitudinea solu iilor. 

Scaunul autorului este un instrument de evaluare pe care elevul prezint  colegilor tema efectuat  de 
el sau de grupul din care face parte. În urma prezent rii, elevii analizeaz i dezbat împreun  cu cadrul 
didactic realizând un exerci iu în judecarea rezultatului muncii colegilor lor, comparându-l cu munca lor. 

Expunerea lucr rilor se realizeaz  în clas , pe panouri sau la tabl , în a a fel încât to i elevii s  poat
examina modul de lucru al colegilor, ei putând face comentarii, aprecieri, judecând rezultatul în mod realist. 

Portofoliul sau mapa de lucru reprezint  un mod de evaluare a elevului, deoarece acolo se situeaz
lucr rile elevilor ce prezint  data în care a fost realizat   activitatea/fi a de lucru. 

Coresponden a scris  c tre p rin i reprezint  un fel de „note” scrise p rin ilor s pt mânal sau lunar, 
f când referire la comportament, achizi ii sau nevoi ale copiilor. 

Caietul de evaluare reprezint  instrumentul care înlocuie te catalogul din sistemul tradi ional de 
înv mânt. În aceste caiete cadrele didactice completeaz  rând pe rând competen ele achizi ionate de elevi 
în decursul anului colar, specificul individual al nivelului de achizi ie, f r  s  foloseasc  calificativele 
colare. 

Astfel, evaluarea fiind autentic , reflectând observa ii, întâmpl ri consemnate, jurnale, fi e ale 
elevilor, rezultate ale îndeplinirii sarcinilor de lucru i toate cele relatate anterior, dau o siguran  elevilor, 
nu sunt surprin i la un „act” de evaluare, ei realizând, de fapt un exerci iu. 
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În situa ia actual , atât elevii cât i cadrele didactice au la dispozi ie un cadru larg de a evalua i de a 
se autoevalua în sistemul de predare online, care se dezvolt  zi de zi, provocând o cunoa tere continu  a 
proceselor i tehnologiilor moderne ce duc la un real progres în înv mânt. 
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Evaluarea pre colarilor în înv mântul online 

Prof. înv. pre c. BABIN Critin – Ionela,                                                    
COALA GIMNAZIAL  NR. 1 Tuzla, Constan a 

În cartea sa, ”Pedagogie general ”, pedagogul român , Ioan Nicola, spunea: ,,Evaluarea pedagogic
vizeaz  eficien a înv mântului prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate i rezultatele ob inute 
de c tre elevi în activitatea de înv are. Sunt urm rite efectele pedagogice, respectiv consecin ele ac iunii 
întreprinse  asupra form rii personalit ii umane în ansamblul s u.  

Consemnând rezultatele se scot în eviden i mecanismele care au condus la ob inerea lor, precum 
i evolu ia posibil  a rezultatelor respective, într-un cuvânt, evaluarea pedagogic  include în sfera ei 

rezultatele i substratul psihologic al acestora. Ea se realizeaz  de c tre profesor prin strategii didactice 
adecvate, încheindu-se cu aprecieri asupra func ion rii interne a ac iunii educa ionale”. (Nicola I.- 
Pedagogie, EDP, R.A., Bucure ti, 1992, p.253). 

Evaluarea, prin con inutul s u, urm re te s  determine modul în care obiectivele stabilite se 
înf ptuiesc în activitatea practic . 

A evalua rezultatele înseamn  a determina m rimea în care obiectivele programului de instruire au 
fost atinse, precum i eficien a strategiilor didactice folosite, în vederea perfec ion rii procesului în etapele 
urm toare. Evaluarea are menirea de a furniza informa ii necesare ,,regl rii” i ,,amelior rii” activit ii , 
pentru ca aceasta s  se desf oare în condi iile unei perfec ion ri continue.  

Deoarece situa ia actual  a s n t ii globale ne oblig , în anumite circumstan e, s  desf ur m 
procesul instructiv – educativ online, apel m la diferite tehnici, metode i strategii de realizare ale acestuia. 
Astfel, înv area i evaluarea didactic  - bazate pe utilizarea multimedia, poate oferi pre colarilor o serie 
de op iuni.  

Pentru pre colar, principalele func iile specifice evalu rii sunt: 

o îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 
evaluarea o determin , s  le integreze în sisteme; 

o s -i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative; 
o îi sus ine interesul pentru cunoa tere; 
o stimulându-i i dirijîndu-i înv area; 
o contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare; 
o contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia. 

Dar cum îi evalu m pe pre colari online? Cadrele didactice trebuie s tie în ce m sur  pre colarii 
reu esc s  ating  obiectivele de înv are. Dac  avem un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci 
putem ajusta activit ile online pentru a viza respectivele lacune. Prin intermediul platformelor si aplica ilor 
utilizate în activitatea online, pre colarii pot fi evalua i sincron i asincron.  

Instrumentele de lucru asincrone avantajeaz  elevii introverti i sau nesiguri pe competen ele lor. În 
termenul dat de profesor, ei pot pune întreb ri sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, i cadrul 
didactic are timp s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele, s  trimit  feedback. De exemplu, prin 
intermediul platformei Google Classroom se aloc  teme, fi e de lucru, chestionare i se poate trimite 
feedback. 

Dac  educatorul dore te s  ilustreze instant aprofundarea unor cuno tin e sau s  colecteze date pentru 
folosin  imediat , poate apela la instrumente de lucru sincrone. Cu ajutorul acestora, se poate face o 
evaluare a cuno tin elor sau a lacunelor pre colarilor pentru a se remedia imediat sau se poate motiva 
copilul care are o toleran  mic  la stresul provocat de ”cine tie…?”. Unele din aceste instrumente sunt: 
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Google meet, Zoom- se poate ini ia un dialog între pre colar i educator. Mentimeter, program pentru 
colectare de date sau evaluare - Facebook messenger, Whatsapp pentru dezbaterea unei teme.  

Avantajul acestor instrumente este c  profesorul poate oferi feedback pe loc sau se poate asigura c
însu i pre colarul este cel care lucreaz . Ca un alt plus, cadrul didactic poate face un screenshot al ecranului 
i p stra întreag  activitate drept prezen , rezultate, calitate în scopul evalu rii etc.  
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Evaluarea o provocare continua 

Prof. înv. primar Babo  Ioana-Aurelia                                                     
coala Gimnazial  ,, Gheorghe Laz r” 

Didactica modern , studiile i cercet rile realizate în domeniul evalu rii, precum i practica 
educa ional  puncteaz  c  strategiile tradi ionale de evaluare au un caracter limitat, iar aprecierea 
rezultatelor colare este utilizat  adesea ca “mijloc de constrângere” a elevilor, pentru a desf ura o 
activitate de înv are sistematic . Accentul se pune, de cele mai multe ori, pe volumul cuno tin elor 
asimilate i rareori pe capacit i, aptitudini, competen e, descurajând formarea i dezvoltarea la elevi a unor 
abilit i i aptitudini creative. 

În practica colar  s-au îmbun t it metodele i tehnicile de evaluare în scopul realiz rii unor corela ii 
eficiente între predare – înv are – evaluare i pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea 
personalit ii autonome, libere i creatoare. Este recunoscut faptul c  metodele complementare de evaluare 
reprezint  o alternativ  la formulele tradi ionale a c ror prezen  domin i care realizeaz  evaluarea 
rezultatelor colare ob inute “pe un timp limitat i în leg tur  cu o arie mai mare sau mai mic  de con inut, 
dar oricum definit ” (I.T. Radu, 2000, p223). Alternativele oferite constituie op iuni metodologice i 
instrumentale care îmbog esc practica evaluativ  evitând rutina i monotonia. Valen ele formative le 
recomand  sus inut în acest sens. Este cazul, în special, al investiga iei, al proiectului i al portofoliului, al 
h r ilor conceptuale care în afara faptului c  reprezint  importante instrumente de evaluare, constituie în 
primul rând sarcini de lucru a c ror rezolvare stimuleaz  înv area de tip euristic. Strategiile alternative pot 
include lucr ri scrise i revizuite, analize orale referitoare la evenimente cotidiene, cooperarea cu al ii în 
rezolvarea unor sarcini de înv are, în organizarea unei cercet ri. 

„Spre deosebire de metodele tradi ionale care realizeaz  evaluarea rezultatelor colare ob inute pe un 
timp limitat i în leg tur  cu o arie mai mare sau mai mic  de con inut, dar oricum definit  – metodele 
alternative de evaluare prezint  cel pu in dou  caracteristici: pe de o parte, realizeaz  evaluarea rezultatelor 
în strâns  leg tur  cu instruirea/înv area, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de alt  parte, ele privesc 
rezultatele colare ob inute pe o perioad  mai îndelungat , care vizeaz  formarea unor capacit i, 
dobândirea de competen e i mai ales schimb ri în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
înv are.” (Radu, 2000, 223-224). 

Evaluarea modern , care promoveaz  tranzi ia de la no iunea de control al însu irii cuno tin elor la 
conceptul de evaluare atât a rezultatelor înv rii dar mai ales a proceselor pe care le implic , semnific
trecerea de la o pedagogie a transmiterii cuno tin elor la o pedagogie a însu irii cuno tin elor i a tiin ei 
de a deveni. 

În concluzie, în domeniul evalu rii colare asist m la un proces de îmbog ire a acesteia i tranzi ia 
de la manifestarea ei ca instrument de m sur i control la un demers centrat pe invatarea de catre elev, pe 
procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea si pe autoreglarea cunoasterii. Din perspectiva acestor idei, 
evaluarea scolara trebuie sa devina dinamica, centrata pe procesele mentale ale elevului, sa favorizeze 
autoreglarea, autoreflectia, sa inlocuiasca acea conceptie statica, bazata pe control, examinare, sanctiune. 
In acest fel se poate ajunge la “inv area asistata de evaluare”. 

Bibliografie:

Albu, M., 2000, Metode i instrumente de evaluare în psihologie, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 
Boco , Mu ata,2002, Instruirea interactiv , Presa Universitar  Clujean , 

Cerghit, Ioan, 2002, Sisteme de instruire alternative i complementare. Structuri, stiluri i 
strategii, Aramis, 

202



Cerghit, Ioan, Bunescu, Vasile, 1988, Metodologia instruirii, in Curs de pedagogie, Universitatea 
Bucure ti. 

Cre u, Virginia, Ionescu, M., 1982, Mijloacele de înv mânt, in Didactica (coord. D. Salade), 
E.D.P., Bucure ti. 

Cristea, S., 1996, Pedagogie general . Managementul educa iei, E.D.P., Bucure ti. 

Cuco , Constantin, 2008, Teoria i metodologia evalu rii, Editura Polirom, Ia i. 

Ilie, V. (2007). Pedagogie. Perspective teoretice i aplicative. Craiova: Editura Universitaria. 

Ionescu, M. (2003). Instruc ie i educa ie. Paradigme, strategii, orient ri, modele. Cluj-Napoca. 

Ionescu, Miron, 1982, Lec ia între proiect i realizare, Ed. Dacia, Cluj-Napoca. 

Ionescu, Miron, 2000, Demersuri creatiuve în predare i înv are, Editura Presa Universitar
Cjlujean , Cluj-Napoca. 

Ionescu, Miron, Radu, Ion, 1985, Didactica modern , Ed. Dacia, Cluj-Napoca 

203



Evaluarea tradi ional  versus Evaluarea online în înv mântul primar 

prof. înv. primar B ci or Daniela                                                         
coala Gimnazial  Nr. 8 Sibiu 

Într-o societate a cuno terii, Curriculum-ul este centrat pe nevoile celui care înva i asigur  o 
educa ie de calitate pentru to i, finalitatea fiind dezvoltarea competen elor-cheie de care are nevoie fiecare 
persoan  pentru o bun  inser ie social . Noile programe colare pentru ciclul primar propun o reconsiderare 
a raportului dintre abordarea disciplinar i abordarea integrat  a înv rii, centrarea pe competen ele-cheie 
având ca implica ie curricular  recunoa terea nevoii de a construi pun i interdisciplinare variate. 
Competen ele-cheie devin rezultate ale înv rii, fiind ansambluri de cuno tin e, abilit i i atitudini care 
urmeaz  s  fie formate tuturor educabililor, ca instrumente culturale pentru înv area pe parcursul întregii 
vie i.  

Din aceast  perspectiv , sunt delimitate trei categorii de formare, fiecare având câte trei diviziuni1:  
manifestarea autonomiei  

- afirmarea/ ap rarea drepturilor, intereselor, responsabilit ilor, limitelor i nevoilor personale;  
- dezvoltarea i managementul unor proiecte personale;  
- abilitatea de a ac iona într-un context mai larg / „în planul mare” (the big picture).  

folosirea interactiv  a instrumentelor intelectuale  
- folosirea limbii, a simbolurilor i a textului în mod interactiv;  
- folosirea interactiv  a cuno tin elor i a informa iilor;  
- folosirea interactiv  a noilor tehnologii.  

func ionarea în grupuri eterogene din punct de vedere social  
- rela ionarea adecvat  cu ceilal i;  
- cooperarea;  
- gestionarea i rezolvarea conflictelor.  

Formarea acestor competen e este realizabil  într-un sistem de educa ie desf urat face-to-face, în 
care copilul are posibilitatea s  interac ioneze, atât fizic, cât i la nivel intelectual, cu colegii i cu înv torul 
clasei, poate participa la diverse dezbateri, fiind nevoit s  î i apere propriile opinii, s - i utilizeze într-un 
mod creativ cuno tin ele dobândite, s  î i adapteze discursul la diverse persoane sau contexte, s  fac
schimb direct de opinii cu ceilal i membrii ai clasei, s  coopereze cu ei în realizarea unei sarcini. În acest 
context, dasc lul clasei, va primi un feed-back concret în ceea ce prive te atingerea obiectivelor pe care i 
le-a stabilit de-a lungul activit ilor de predare-înv are, fiind în acela i timp i o modalitate de evaluare .  

Evaluarea, indiferent c  este formativ  sau sumativ , are rolul de a ne ajuta pe noi, dasc lii, s  ne 
reorganiz m con inuturile i s  ne adapt m permanent metodele de predare la nevoile elevilor, oferindu-le 
posibilitatea de a se dezvolta într-un ritm propriu. Este un act didactic complex integrat în procesul de 
înv mânt care asigur  eviden ierea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, nivelul performan elor i 
eficien a acestora la un moment dat, oferind solu ii de perfec ionare a actului de predare - înv are.  

O evaluare realizat  în mediul colar optimizeaz  procesele gândirii i îl ajut  pe copil s - i modeleze 
tr irile afective, s - i dezvolte capacitatea de autocontrol i metacogni ia.  

În contextul desf ur rii procesului instructiv - educativ în mediul online, evaluarea î i pierde toate 
aceste calit i i nici nu- i ofer  garan ia c  este rodul muncii copilului.  

Tendin a adul ilor, care le asigur  participarea la ore, este de a le furniza r spunsurile, de a realiza în 
locul lor diversele proiecte pe care le primesc, mizând pe faptul c  îi ajut  s  termine mai repede, f r  s
con tientizeze c  a primit copilul acel proiect tocmai pentru a- i dezvolta propriile competen e digitale i 
ca s  utilizeze instrumentele muncii intelectuale.  

Am observat la copiii mei, pe parcursul desf ur rii activit ii educative în mediul online, o sc dere 
a interesului fa  de cunoa tere, a gradului de participare activ  la înv are, dar i o cre tere a 
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superficialit ii, tocmai pentru c tiau c  vor primi ajutor la rezolvarea sarcinilor de la cei care st teau 
lâng  ei în timpul activit ilor. La momentul actual, suntem deficitari la un sistem de evaluare online corect 
i realist.  

  

Bibliografie: 

1.  DeSeCo (Definition and Selection of Competences), Strategy Paper, OECD, 2002 
  

205



Integrarea elevilor cu dificultati in invatamantul de masa 

Prof. înv. primar B ci or Diana Emilia,                                                    
coalaGimnaziala Radu Popa, Sighi oara 

Copiii cu cerin e educative speciale pot fi integra i în mediul colar/pre colar în mai multe feluri: prin 
integrarea individual  a acestora în clasele obi nuite, grupuri de doi-trei copii cu deficien e inclu i în clasele 
obi nuite, clase diferen iate, incluse în structura colii/gr dini ei obi nuite. Integrarea acestor copii în 
colectivul unei clase obi nuite exprim  atitudinea favorabil  a acestora fa  de unitatea de înv mânt i 
fa  de cadrul didactic, ajut  la consolidarea unei motiva ii puternice, care sus ine efortul copilului în 
activitatea de înv are, duce la realizarea unor progrese la înv tur i în plan comportamental. 

În sens generic, integrarea este un proces de inser ie activ i eficient  a individului în activit ile 
sociale, în grupurile sociale i într-o accep iune mai larg  în via a social . 

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficien e. Ei sunt percepu i diferit, perceperea lor social
nefiind întotdeauna constant , variind de la societate la societate, furnizând semnifica ii diferite, în func ie 
de cultura i de valorile promovate. Mul i oameni au reticen e fa  de persoanele cu deficien e, deoarece au 
o concep ie gre it  despre ele. Trebuie îns  s  în elegem c  sunt ni te oameni la fel ca ceilal i, fiind produsul 
unic al eredit ii lor i al mediului. 

Din categoria copiilor cu C.E.S fac parte atât copiii cu deficien e propriu zise, cât i copiii f r
deficien e, dar care prezint  manifest ri stabile de inadaptare la exigen ele colii. 

Progresele înregistrate de psihologia i pedagogia diferen iat , perfec ionarea tehnicilor de cunoa tere 
a dezvolt rii psihice a copiilor au permis s  se disting  categorii mai nuan ate de copii în raport cu 
capacitatea lor de r spundere la exigen ele colare. În rândul acestora, al turi de elevii cu CES integra i 
individual, exist i elevi cu dificult i de înv are, cu ritm lent de acumulare de achizi ii dar cu intelect 
normal 

Copiii cu C.E.S. pot prin joc s - i exprime propriile capacit i. Astfel copilul cap t  prin joc 
informa ii despre lumea în care tr ie te, intr  în contact cu oamenii i cu obiectele din mediul înconjur tor 
i înva  s  se orienteze în spa iu i timp. 

Datorit  faptului c  se desf oar  mai ales în grup, jocul asigur  socializarea. Jocurile sociale sunt 
necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le ofer ansa de a juca cu al i copii, orice joc având nevoie 
de minim dou  persoane pentru a se desf ura. Jocurile trebuie îns  s  fie adaptate în func ie de deficien a 
copilului. 

Copiii cu tulbur ri de comportament trebuie s  fie permanent sub observa ie, iar la cei cu ADHD 
jocurile trebuie s  fie cât mai variate.  Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi urm toarele: clase 
diferen iate, integrate în structurile colii obi nuite, grupuri de câte doi-trei copii deficien i inclu i în clasele 
obi nuite, integrarea individual  a acestor copii în acelea i clasa obi nuite. 

Integrarea colar  exprim  atitudinea favorabil  a elevului fa  de coala pe care o urmeaz ; condi ia 
psihic  în care ac iunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motiva ii 
puternice care sus ine efortul copilului în munca de înv are; situa ie în care copilul sau tân rul poate fi 
considerat un colaborator la ac iunile desf urate pentru educa ia sa; coresponden a total  între solicit rile 
formulate de coal i posibilit ile copilului de a le rezolva; existen a unor randamente la înv tur i în 
plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilit ile copilului sau la cerin ele colare. 

Studiind cu aten ie semnele prezentate ale tulbur rilor de înv are, înv torul va fi treptat în stare s
recunoasc  aceste deficien e, conform criteriilor enumerate. Prin recunoa terea tulbur rii de înv are la 
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elevi, înv torul a f cut primul pas în remedierea elevului. Din moment ce înv torul devine competent 
în stabilirea cauzelor dificult ilor de înv are, el va fi capabil s  abordeze în mod diferen iat înv area/ 
educarea acestui elev. Aceasta necesit  eforturi i energii suplimentare din partea înv torului, deoarece 
elevii cu dificult i de înv are au nevoie de activit i recuperatoare i de o atitudine specific , conform 
nevoilor individuale. Abordarea diferen iat  necesit  o colaborare strâns  între pedagog i psihologul 
colar. Pe de o parte, înv torului îi revin responsabilit ile abord rii diferen iate, pe de alt  parte 

colaborarea lui cu psihologul colar m re te eficacitatea interven iei educa ionale. 
Activitatea psihopedagogic  cu copiii cu dificult i de înv are trebuie s  prezinte un efect dublu: 
– având un caracter corectiv-formativ, ea are ca scop central reducerea i corec ia deficien elor 

intervenite în dezvoltare; 
– prin între inerea i stimularea factorilor non-cognitivi ai personalit ii cum ar fi: motiva ia de 

înv are, interes, senza ia competen ei, aptitudini de comunicare verbal , etc . 
Educa ia incluziv  este o mi care mondial  bazat  pe drepturile umane de baz ,. Conform principiilor 

drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenen a sa sau de nivelul de dezvoltare a capacit ilor 
sale, are dreptul la o educa ie de bun  calitate, care s  conduc  în cea mai mare m sur  la dezvoltarea 
capacit ilor sale cognitive i de integrare social . 

Diferen ierea colar  pe baza apartenen ei la o anumita categorie social  sau a nivelului de dezvoltare 
individual  este nedreapt i nu justific  excluderea din coala de mas . 

Al doilea argument care sus ine necesitatea mi c rii integra ioniste este acela c coala de mas  este 
cea care asigur  mediul, precum i nivelul de calitate cel mai propice înv mântului i însu irii aptitudinilor 
sociale i cognitive. Pentru a u ura copiilor cu dificult i de asimilare integrarea în colile de mas , este 
necesar ca în aceste coli s  se asigure o atmosfer  mai primitoare i de acceptare. 

Recunoasterea drepturilor egale pentru toti oamenii,inclusiv copii, fara nici o discriminare, presupune 
ca nevoile fiecarui individ au importanta egala. Aceste nevoi trebuie sa stea la baza planurilor facute de 
societate si deci, egalizarea sanselor se refera la procesul prin care diversele sisteme ale societatii si 
mediului sunt puse la dispozitia tuturor si, in particular, a persoanelor cu dizabilitati. Egalizarea sanselor 
trebuie inteleasa ca drept al persoanelor si copiilor cu dizabilitati de a ramane in comunitate si de a primi 
sprijinul necesar in cadrul structurilor obisnuite de educatie, sanatate, a serviciilor sociale si de incadrare in 
munca. 

Conventia cu privire la drepturile copilului include un articol specific asupra drepturilor copiilor cu 
dizabilitati (art. 23), in care accentul este pus pe participarea activa la comunitate, precum si pe integrare 
sociala, ceea ce implica, evident, necesitatea evitarii si a reducerii institutionalizarii copiilor cu dizabilitati. 

 Asigurarea accesului efectiv la educatie al acestor copii este vital, cel putin din doua puncte de 
vedere. Mai intai, este vorba de valorizarea sociala, inerenta acordarii dreptului la educatie, valorizarea ca 
fiinta umana cu drepturi egale. In al doilea rand, integrarea scolara este o forma efectiva de integrare sociala, 
a carui reusita este fundamentala pentru insertia sociala. 

Cercetarile stiintifice au demonstrat ca scoala speciala nu are rezultate spectaculoase. Persoanele 
instruite in scoala speciala nu realizeaza performante intelectuale mai mari, in comparatie cu cei din aceeasi 
categorie care frecventeaza scolile obisnuite. In schimb, sub aspectul invatarii sociale – a carei importanta 
este tot mai accentuata in psihopedagogia moderna – achizitiile copiilor care invata in scoli obisnuite sunt 
net superioare. 

Integrarea in comunitate a copiilor supusi riscului de marginalizare este un proces de debarasare de 
sindromul de deficienta, sindrom care, in final, conduce la dependenta copilului cu dizabilitati de altii, 
devenind tributar asistentei, indiferent de natura ei, singura solutie o constituie reducerea diferentelor, 
pentru ca acesti copii deosebiti sa urmeze o scoala obisnuita. 

Este necesar ca invatamintul sa se adapteze cerintelor copiilor, si nu invers. Tinta finala este sa se 
asigure ca toti copiii sa aiba acces la o educatie in cadrul comunitatii, educatie care sa fie adecvata, relevanta 
si eficienta. 

Integrarea colar  a copiilor cu cerin e speciale în înv mântul de mas  presupune: 
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- a educa copiii cu cerin e speciale în coli obi nuite, al turi de copiii normali; 

- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educa ional , consiliere colar , asisten
medical i social  etc) în coala respectiv ; 

- a acorda sprijinul necesar personalului didactic i managerilor colii în procesul de proiectare i 
aplicare a programelor de integrare; 

- a permite accesul efectiv al copiilor cu cerin e speciale la programul i resursele colii obi nuite 
(bibliotec , terenuri de sport etc); 

- a încuraja rela iile de prietenie i comunicarea între to i copiii din clas / coal ; 

- a educa i ajuta to i copiii pentru în elegerea i acceptarea diferen elor dintre ei; 

- a ine cont de problemele i opiniile p rin ilor, încurajându-i s  se implice în via a colii; 

- a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerin e speciale; 

- a accepta schimb ri în organizarea i dezvoltarea activit ilor instructiv-educative din coal . 

Institutia de invatamant trebuie sa recunoasca si sa reactioneze la diversele cerinte ale copiilor, sa 
armonizeze diferentele de  stiluri de invatare, diferentele intre grade de reusita scolara, sa asigure o educatie 
de calitate pentru toti. 

Sunt necesare restructurari, in special in domeniul curricular, privind: programe analitice elaborate 
de o maniera in care sa raspunda la cerintele tuturor copiilor, in raport cu posibilitatile reale de invatare, de 
stilul si de ritmul fiecarui copil; tehnologii educationale individualizate, care sa eficientizeze procesul de 
invatare; organizarea invatarii pe principiile invatarii active, participative, de cooperare, de ajutor reciproc; 
valorizarea sociala a fiecarui copil, diferenta fiind respectata si valorificata. 

Integrarea elevilor cu CES în colectivul unei clase este una dintre cele mai dificile probleme 
psihopedagogice datorit  diverselor probleme pe care le ridic  aceasta, cum ar fi: posibilit ile de 
dezvoltare; efectele asupra colegilor de clas ;condi ii diferite de organizare a orei; evaluare diferen iat ; 
lipsa unui profesor de sprijin si a unui consilier scolar; 

Pentru eficientizarea procesului de integrare as propune :asigurarea unei echipe interdisciplinare 
pentru fiecare scoala integratoare/incluziva (psihopedagog, asistent social comunitar, consilier profesor, 
profesor de educatie speciala, invatator/profesor) 

- elaborarea metodologiei de evaluare a prestatiei cadrelor didactice care asigura integrarea ; 
- adaptarea continutului Fisei de evaluare a activitatii cadrelor didactice din scoala integratoare pentru 

aprecierea obiectiva a acesteia si motivarea personalului implicat in aceste activitati. 
In concluzie, pot aprecia ca problematica integrarii in invatamantul de masa a copiilor in dificultate/cu 

nevoi speciale este inteleasa ca o necesitate, insa pentru atingerea acestui obiectiv trebuie conjugate 
eforturile tuturor partenerilor implicati 

Bibliografie:
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Autor: Profesor  înv mânt pre colar BACIU  MARIANA 
coala Gimnazial  “Dimitrie Cantemir”- Fete ti, Ialomi a 

Motto: "Copilul trebuie înv at s - i foloseasc  ochii, nu numai pentru a vedea, dar i pentru a privi; 
urechile, nu numai pentru a auzi, dar i pentru a asculta cu aten ie; mâinile, nu numai pentru a apuca 
obiectele, ci i pentru a pip i i a le sim i". Lonwenfeld 

Activitatea educativ  din gr dini  este complex i solicit  forme de monitorizare i evaluare variate, 
multiple, adaptate la particularit ile individuale i de vârst  ale pre colarilor. 

Înv area timpurie este fundamentul pentru înv area de-a lungul întregii vie i i baza bun st rii 
individuale, sociale, economice, baza dezvolt rii durabile. De aceea, înv area timpurie trebuie s  fie i 
motorul bucuriei de a înv a, care la rândul ei, conduce la construirea comunit ilor orientate spre a înv a, 
comunit i care dobândesc capacitatea intern  de a- i identifica i rezolva problemele i de a progresa, 
având ca scop calitatea vie ii fiec rui individ, în toat  complexitatea sa. Fiecare copil este unic, iar într-o 
grup  exist  ”n” copii  unicat. De aceea, pentru fiecare este necesar s  se foloseasc  tehnicile i strategiile 
de comunicare i de lucru potrivite, astfel încât ei s  beneficieze de sprijinul i stimularea corespunz toare 
pentru dezvoltarea optim . Datorit  situa iei actuale, i dat fiind faptul c  tr im în secolul schimb rilor, atât 
procesul de predare – înv are cât i cel de evaluare au suferit schimb ri majore. Am trecut într–un mod 
alert de la predarea-înv area–evaluarea clasic  la cea online. coala online a devenit o realitate în vie ile 
noastre. Chiar dac , pe parcursul timpului, multe studii de specialitate au demonstrat efectele nocive ale 
expunerii copiilor în fa a ecranelor de calculator, situa ia actual  ne preseaz  s  desf ur m activit i online 
cu copiii, indiferent de varsta acestora. 

Dac  avem în vedere particularit ile copilului pre colar, nu putem s  trecem cu vederea faptul c
este nevoie de prezen a unui adult care s  supervizeze copilul pentru a desf ura activit i online. O 
adev rat  provocare pentru to i dasc lii, este aceea de a continua înv area de acas , utilizând instrumente 
online, men inând leg tura cu copiii i încurajându-i s  lucreze i s  înve e independent. Dac  facem referire 
la p rin i, rolul i implicarea lor în tot ceea ce presupune înv mântul online este cu atât mai mare cu cât 
vârsta copilului este mai mic . Dintre atribu iile care revin acestora putem aminti: asigurarea particip rii 
copiilor la activit i (realizarea conexiunii la platformele educa ionale, listarea fi elor primite de la cadrele 
didactice, citirea/ explicarea instruc iunilor de lucru), crearea unui mediu fizic sigur, prietenos, protectiv, 
promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea i încurajarea realiz rilor pre colarilor, motivarea i 
responsabilizarea celor mici. În rela ie cu educatorii, tot p rin ii sunt cei care men in comunicarea continu
cu cadrele didactice, sprijin  pre colarii în primirea i transmiterea sarcinilor de lucru pân  la termenul 
stabilit. Prin intermediul tehnologiei pe care o au la dispozi ie, p rin ii transmit feedbackul referitor la 
organizarea i desf urarea sarcinilor trasate de cadrele didactice. 

A adar, evaluarea pre colarilor se poate realiza prin intermediul mediului online, dar i offline, îns
o condi ie de baz  este prezen a permanent  a p rin ilor. Astfel, parteneriatul educatori-copii-p rin i este 
esen ial pentru o bun  desf urare a tuturor activit ilor. 

Este adev rat faptul c  exist  multe instrumente, jocuri online i pentru copiii pre colari. Prin 
platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în 
predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t ii pedagogia 
folosit . Deci, pedagogia mai întâi,  apoi tehnologia. De aceea, cu to ii ne-am mutat activitatea în mediul 
online, am f cut cuno tin i am ”îmbl nzit” aplica ii care faciliteaz  înv area la distan . i continu m 
împreun , în mediul online, s  oferim aceea i educa ie de înalt  calitate i s  ne îndeplinim misiunea noastr
în contextul în care gr dini a/ coala ”fa  în fa ” este închis . 

În activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp, evaluarea 
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urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a 
schimb rii, în atitudinile i comportamentele dobândite de copilul pre colar prin procesul de înv mânt. 

Am considerat c  evaluarea trebuie adaptat  la faptul c  înv mântul pre colar nu face din 
transmiterea i acumularea de cuno tin e un obiect expres de preocup ri, ci se folose te de acestea pentru a 
u ura i optimiza procesul integr rii copilului în mediul social, pentru a declan a i stimula dezvoltarea 
poten ialului nativ al copilului, în condi iile de comunicare online dar i preg tirea lui pentru coal . 

Din aceste considerente evaluarea ini ial  a vizat aplicarea unor probe practic-aplicative pentru a 
verifica în mod special capacit ile copiilor de a aplica anumite cuno tin e, precum i nivelul de dezvoltare 
a deprinderilor i priceperilor de ordin practic. Au fost utilizate i metode clasice cum ar fi fi ele, jocuri 
interactive realizate digital pe LearningApps, Jamboard, Liveworksheets, PowerPoint, Bookcreator, 
Witeboard, Jamboard deasemenea au predominat i metodele interactive în grupuri mici de copii la clas , 
în condi ii de distan a are dar i online. 

Google Classroom: este platforma folosit  de mine unde am putut organiza întâlniri video, am  poate 
discuta cu copiii – Meet video chat e inclus gratuit; pot fi corectate temele i poate fi oferit r spuns direct 
fiec rui copil. Tot în Classroom de pot ad uga teste de tip chestionar pentru copii. 

Câteva instrumente digitale folosite de mine  pentru pre colari în evaluarea online/ aplica ii feedback 
sunt: Book Creator, Quizizz, Kahoot, Wordwall .  

Mai sunt i alte aplica ii ce pot fi folosite în evaluarea online: Jigsawplanet, Edupuzzle, Padlet, 
Kidibot, etc. 

Concluzii: 
Începuturile au fost dificile, îns , acolo unde a existat dorin i disponibilitate, rezultatele nu au 

întarziat s  apar . Creativitatea cadrelor didactice care predau în înv mantul pre colar a fost de mare 
ajutor în realizarea resurselor necesare activit ilor online. Acestea au structurat con inutul educa ional 
astfel încât s  devin  accesibil pentru diverse niveluri de cunoa tere, dar au apelat i la diverse platforme 
care permit realizarea de evalu ri în mediul online. 

Odat  descoperite aceste resurse educa ionale ce pot fi utilizate în activit le online, am convingerea 
c  pentru fiecare dintre noi a început s  încol easc  dorin a de a cunoa te mai multe astfel de instrumente 
ce pot fi utilizate chiar i cu copiii pre colari. 

Bibliografie: 
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- Botnariuc P, Cuco  C, ,, coala Online-elemente pentru inovarea educa iei”(raport de cercetare, mai 
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METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

Profesor Baciu Mioara                                                                  
coala Gimnazial  ,,Mihai Viteazul’' Fete ti-Ialomi a 

În contextul unui înv mânt preponderent online au ap rut, inevitabil, o serie de impedimente de 
natur  logistic , pedagogic , tehnic  si de con inut ce pot fi v zute ca ni te bariere sau provoc ri atât pentru 
elevi cât i pentru profesori. Cei din urm  trebuie s  dea dovad  de disponibilitate, interes, m iestrie 
pedagogic i inventivitate în pocesul didactic ce implic  predarea-înv area dar i evaluarea elevilor.  

Pornind de la afirma ia ,,A înv a un copil nu înseamn  s -i d m adev rul nostru, ci s -i dezvolt m 
propria gândire, s -l ajut m s  în eleag  cu gândirea lui lumea”, Ioan Ceghit propune o succesiune de 
metode alternative, în viziunea autorului aceastea fiind destinate ,,evalu rii calitative”.  

Caracterul complementar implic  faptul c  metodele elternative completeaz  arsenalul instrumentar 
tradi ional (metode orale, scrise, practice) i c  se pot utiliza simultan în procesul evaluativ” (C. Cuco ). 

Unele dintre metodele elternative de evaluare pot fi utilizate cu succes i în contextul înv mâmtului 
online: 

Portofoliul este o metod  complex , longitudinal , proiectat  într-o secven  mai lung  de timp, 
care ofer  posibilitatea de a se emite o judecat  de valoare bazat  pe un ansamblu de rezultate. Potrivit lui 
C. Cuco , scopul portofoliului este de a confirma c  ceea ce este cuprins în obiectivele înv rii reprezint
i ceea ce tiu i sunt capabili s  fac  elevii.  Astfel, exist  mai multe ipostaze ale portofoliului: portofoliul 

de prezentare (cuprinde acele piese alese doar de elev i considerate reprezentative pentru activitatea sa), 
portofoliul de evaluare (const  în strângerea unor elemente ce redau performan ele elevilor dup  o etap  de 
înv are) i portofoliul ca surs  de înv are (cuprinde lucr ri care scot în eviden  progresele elevilor precum 
i reflec ii ale elevilor asupra acestora). 

Investiga ia const  în solicitarea de a rezolva o problem  teoretic  sau practic  pentru care elevul 
este nevoit s  întreprind  o cercetare. Astfel, elevul demonstraz i exerseaz  totodat , o gam  larg  de 
cuno tin e i capacit i aplicate în mod creativ, în contexte variate. 

Proiectul presupune un demers evaluativ mai complex decât investiga ia. Pentru realizarea lui este 
necesar ca elevii s  dispun  de anumite precondi ii: 

- s  prezinte interes pentru subiectul respectiv; 
- s  fie ner bd tori s  creeeze un produs de care s  fie mândri; 
- s  trezeasc  interesul p rin ilor sperând astfel la implicarea acestora. 

Testul, atât de utilizat ca metod  tradi ional  poate fi aplicat cu succes i în sistem online. Evaluarea 
în timp real facilitat  de platformele educa ionale reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor rezltate 
instantanee ale test rii. Ob inând un feedback imediat, elevul î i poate analiza progresul lui de înv are, 
punctele forte i punctele slabe rapid. Sitemul online de evaluare simplific  sarcina de a corecta manual 
documentele i de împ rt i rezultatele. Testul rapid de tip ,,Quiz  poate fi folosit ca instrument de verificare 
care dezv luie modul în care elevii cunosc no iuniele teoretice. Se poate opta pentru diferite tipuri de itemi: 
cu alegere multipl , o singur  variant de r spuns, r spuns scurt, tip clasament, item cu r spuns deschis i 
introducerea în cadrul unei prezent ri.  

Metodele complementare de evaluare asigur  o alternativ  la metodele tradi ionale, a c ror prezen
este preponderent , oferind alte op iuni instrumentale care îmbog esc practica evaluativ . Este foarte 
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important ca sarcinile i con inutul probelor de evaluare s  fie interesante, provocatoare, schimbând astfel 
o evaluare rigid  într-o experien  exploratorie. Noile genera ii sunt obi nuite cu lucrul pe calculator. Ca 
profesori putem s  utiliz m aceast  abilitate a elevilor pentru a-i determina s - i foloseasc  constructiv 
timpul liber, cu activit i specifice fiec rei discipline. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                  
Între online i tradi ional 

Profesor pentru înv mântul primar Bacter Carmen-Ioana 
coala Gimnazial  ,,Dacia” Oradea 

,,De cum intr m în coal , cineva ne verific , ne pov uie te, ne mângâie pe cre tet. Degetul ridicat, 
creionul ro u i carnetul sunt însemne ale acestor preocup ri” (Cuco , 2009, p. 419). Aceste preocup ri 
atribuie o anumit  valoare muncii noastre. Valoarea atribuit  contribuie în mod semnificativ la modul în 
care ne percepem atât pe noi în ine, cât i unii pe al ii. Avem nevoie de anumite semne, de încuraj ri, de 
înt riri i de judec i din partea celor din jurul nostru. Astfel, ,,recunoa terea succesului ne deschide calea 
spre noi reu ite” (p. 419). 

Evaluarea este o condi ie sine qua non pentru buna desf urare a procesului instructiv-educativ. 
Evaluarea reprezint  o ac iune complex  care vizeaz  o serie de opera ii mentale i ac ionale, intelectuale, 
atitudinale i afective. Prin intermediul evalu rii, cadrul didactic poate s  afle ce au înv at elevii s i, poate 
s  monitorizeze succesele i e ecurile fiec rui elev, dar în acela i timp, profesorul î i poate evalua propria 
activitate. Evaluarea ajut  cadrele didactice s - i organizeze predarea în func ie de rezultatele acesteia 
permi ând luarea unor decizii ulterioare. 

Ceea ce este important de men ionat e faptul c  evaluarea nu este doar un mijloc de control i de 
m surare, ci reprezint  un drum, o cale, care duce spre perfec ionare, reprezentând un act integrat 
activit ilor pedagogice. 

Literatura de specialtate ne prezint  trei stratgii/tipuri de evaluare dup  momentul în care se 
integreaz  în desf urarea procesului didactic: 

1. Evaluarea ini ial : se realizeaz  la începutul unui program de instruire i este menit  s  stabileasc
nivelul de preg tire ini ial al elevilor i condi iile în care ace tia se pot integra în activitatea care urmeaz . 
Evaluarea ini ial  reprezint  una din premisele conceperii planului de instruire. 

2. Evaluarea formativ  (continu ): rezultatele acestui tip de evaluare au ca i scop înregistrarea unor 
lacune i de a confirma/infirma eficien a actului de predare. Copilul înva  cu u urin  dac  beneficiaz  de 
un anumit feedback. Evaluarea continu  are i scopul de a cultiva încrederea în propriile capacit i de reu it
în înv are. 

3.  Evaluarea sumativ  (evaluarea final ): reprezint  un tip de evaluare prin care se constat  nivelul 
de performan  atins de elev la sfâr itul unei secven ei mai lungi de instruire. 

Metodele i intrumentele utilizate în evaluarea performan elor colare pot fi atât tradi ionale, cât i 
complementare, ambele pot fi aplicate i în spa iul on-line. 

Printre metodele tradi ionale deja cunoscute i care contribuie în mod semnificativ la buna desf urare 
a procesului instructiv-educativ amintim :  

probele orale, care au avantajul de a oferi flexibilitate prin alternarea tipurilor de întreb ri adresate 
elevilor, care ofer  posibilitatea de a clarifica i de a corecta anumite neîn elegeri, care urm resc modul în 
care elevul î i manifest  orginalitatea i cel mai important aspect de men ionat este faptul c  ofer  o 
interc iune direct  între evaluator i evaluat (Stoica, 2001). 

probele scrise, care ofer  economie de timp i prin care se poate realiza evaluarea tuturor elevilor 
asupra aceleia i secven e curriculare. Probele orale ofer  existen a unor criterii de evaluare clar specificate 
i prestabilite diminuând st rile de stres care pot avea un impact negativ asupra elevilor timizi/cu probleme 

emo ioanle (Cuco , 2009). 
probele practice, care urm resc capacitatea de aplicare a cuno tin elor dobândite în anumite 

activit i. Este esen ial ca înc  de la începutul secven ei de înv are, elevii s  fie informa i cu privire la tema 
lucr rii practice, modul de evaluare i condi iile pentru buna desf urare a activit ii (Neac u, Stoica, 1996). 

De asemenea, în afar  de metodele tradi ionale men ionate, exist  numeroase resurse educative 
interesante i utile folosite în scopul evalu rii, mai ales în contextul actual, când datorit  situa iei 
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epidemilogice cu care se confrunt  întrega planet , se solicit  adaptarea procesului instructiv-educativ în 
spa iul digital, on-line. În vederea evalu rii elevilor în spa iul on-line, resursele educative care pot fi 
utilizate sunt: 

Kahoot - aplica ie prin care se pot crea teste ce sunt folosite cu u urin  în procesul didactic. Elevii 
pot oferi r spunsuri de pe telefon, laptop sau tablet  cu acces la internet. Este o aplica ie atractiv , îndr git
de elevi.  

Google Jamboard - o vizualizare foarte facil  a unor r spunsuri scurte, to i elevii pot vedea 
r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

Google Forms - folosit pentru conceperea unor teste de verificarea a cuno tin elor.  
Plikers – instrument de evaluare care permite profesorilor s  colecteze date de evaluare la fa a 

locului f r  a fi nevoie ca elevii s  foloseasc  dispozitive sau hârtie i creion. 
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EVALUAREA – ÎNTRE TRADI IONAL I ONLINE 

Prof. înv. Primar: B d lu  Ani oara Iuliana                                               
coala Gimnazial  ,,Elena Doamna” Tecuci 

     

Evaluarea joac  un rol important în procesul de înv are, evaluarea sumativ i formativ  ofer
informa ii despre progres i ghideaz  înv area. Evaluarea este esen ial  pentru procesul de certificare i 
rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a m sura evolu ia i succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale institu iilor. Datorit  importan ei evalu rii, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. 

În contextul actual, evaluarea online a crescut în popularitate i va deveni o parte important  în 
m surarea progresului elevilor în cadrul orelor desf urate online. Evaluarea bazat  pe utilizarea 
calculatorului nu face numai s  genereze exerci ii de rutin  ca acele întreb ri cu alegere multipl , ci poate 
îmbog i experien a elevilor. 

Principala utilizare a evalu rii online poate avea ca scop mai degrab  evaluarea formativ  decât 
sumativ  a elevilor. Acesta furnizeaz  cea mai întâlnit  form  de feedback prin intermediul forumurilor de 
discu ii sau exerci iilor online. O alt  utilizare popular  a tehnologiilor online este predarea electronic  a 
temelor care poate simplifica procesul administrativ. Putem identifica anumite beneficii în utilizarea 
evalu rii online, cum ar fi: posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un num r mare de 
r spunsuri, monitorizarea r spunsurilor elevilor, evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis, 
evalu rile pot fi p strate i reutilizate, furnizarea de feedback imediat. 

Evaluarea online poate furniza mai mare flexibilitate asupra locului, momentului i modului în care 
este efectuat  aceasta dar i o gam  larg  de op iuni elevilor pentru a- i demonstra cuno tin ele i abilit ile. 
Evaluarea poate fi efectuat  de c tre cadrul didactic, elev, colegi sau de c tre o persoan  sau un grup din 
afar . Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în înv mânt sunt în prezent: utilizarea 
comunic rii prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite i a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri, alc tuirea i predarea de portofolii i pentru testarea pe computer, de ex. r spunsuri scurte, întreb ri 
cu r spuns de tipul alegere multipl i quiz-uri. Unele dintre op iunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: teme scrise, participarea la discu ii online, eseuri, publicarea lucr rilor/prezent rilor 
elevilor, quiz-uri i întreb ri online, activit i experien iale, cum ar fi jocul de rol, teme collaborative, 
dezbateri, portofolii, examene online (cu carte deschis , structurate, cronometrate). 

Înv area online, prin natura sa, necesit  un grad de independen  al elevilor i abilitatea de a rezolva 
probleme (adic , abilitatea de a rezolva probleme de înv are i probleme tehnice). Lucrul în afara colii, 
departe de profesori i colegi, înseamn  c  elevii trebuie s - i asume responsabilit i mai mari dac  doresc 
s  reu easc  la cursurile online. Autoevaluarea, evaluarea de c tre colegi, înv area prin descoperire, 
reflec ia i articularea sunt doar câteva metode prin care elevii sunt încuraja i s - i administreze propria 
înv are i evaluare. Alte metode includ op iuni de discutare a activit ilor de evaluare, mod de prezentare, 
durat  a evalu rii i decizii referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care r mâne este aceea de a g si 
rezultate m surabile pentru a demonstra însu irea competen elor i a abilit ilor dorite. 

Metodele tradi ionale de evaluare sunt departe de a fi un indicator corect al inteligen ei, cuno tin elor, 
abilit ilor sau efortului. i nu reflect  nici m car abilit ile i preg tirea pentru via a profesional . 

Situa ia actual  este probabil cea mai bun  oportunitate pentru noi, educatorii, de a schimba modul 
în care abord m evaluarea elevilor a cuno tin elor i a rezultatelor înv rii. Trebuie s  ne gândim la metode 
de evaluare mai adecvate care s  încurajeze reflec ia, înv area i dezvoltarea abilit ilor. Mai jos, discut m 
diferite metode eficiente de evaluare a rezultatelor înv rii elevilor atât online, cât i offline. 
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Discu iile online de tip socratic sunt modalit i excelente de evaluare a în elegerii, reflect rii i 
aplic rii conceptelor de c tre elevi. Întreb rile adresate elevilor pe teme diverse sau subiecte specifice pot 
conduce la discu ii con tiente i la crearea de cuno tin e. Elevii î i pot împ rt i ideile reciproce i le pot 
r spunde cu text, imagini i videoclipuri. Acestea se pot desf ura asincron prin intermediul forumurilor 
publice deschise, precum Quora sau Reddit - func ionalit i disponibile i în Moodle i Canvas. Alternativ, 
discu ia avea lor în mod sincron, utilizând instrumente de videoconferin , precum Zoom, G 
Meet sau Teams sau alte sisteme de gestionare i comunicare a cuno tin elor precum Slack. Ceea ce este 
important la aceste metode este clarificarea de la început a a tept rilor cu privire la participarea elevilor i 
modul în care participarea lor se traduce în note/calificative. 

Videoclipuri explicative. Elevii pot fi foarte creativi atunci când vine vorba de înregistrarea i editarea 
videoclipurilor. Profesorul poate valorifica aceste abilit i solicitând elevilor s  creeze scurte videoclipuri 
explicative pentru a prezenta un concept înv at la clas . Ace tia pot folosi anima ii, interviuri, desene 
manuale sau diapozitive pentru a- i crea videoclipurile, pe care, ulterior s  le împ rt easc  pe platforme, 
cum ar fi Canvas sau Moodle, astfel încât colegii lor s  o poat  accesa i s - i dea feedback.  

De asemenea, pot fi utilizate aplica ii de partajare a videoclipurilor de pe re elele sociale 
precum Flipgrid, Instagram sau Tiktok, alegerea uneia sau alteia ar trebui s  depind  de modul în care se 
dore te gestionarea datelor, dar i de cât de confortabil se simte profesorul ( i elevii s i) cu utilizarea 
re elelor sociale. Flipgrid în acest caz poate fi cel mai bun compromis, deoarece ofer  mai mult control 
asupra protec iei i siguran ei datelor. 

Autoevaluare i înv are retrospectiv . Autoevaluarea este o oportunitate excelent  pentru elevi de a-
i împ rt i procesul de înv are, performan a lor i multe altele. Autoevaluarea nu este doar un mijloc de 

a ti cât de bine se comport  un elev în clas , ci este o oportunitate pentru elev s  înve e s - i judece obiectiv 
abilit ile i cuno tin ele. Dar autoevaluarea nu este întotdeauna u oar . Este crucial s  clarific m elevului 
importan a onestit ii, transparen ei i a conceptului de sindrom al impostorului atunci când se utilizeaz
autoevaluarea. Profesorii pot furniza un e antion de gril  de evaluare i întreb ri pentru a facilita activitatea. 

Ideea înv rii retrospective este ca participan ii s  î i împ rt easc  gândurile dup  fiecare lec ie cu 
privire la urm toarele întreb ri: 

Ce am înv at? 

Ce a func ionat bine? Ce mi-a pl cut? 

Ce nu a func ionat bine? Ce mi s-a p rut provocator? 

Ce vom încerca s  facem diferit? 

Exist  o mul ime de activit i retrospective, iar multe dintre ele pot fi realizate de la distan  printr-o 
platform  de colaborare vizual . Dar acest lucru se poate face i asincron. Elevii pot folosi formate originale 
pentru a- i împ rt i lec iile retrospective. Intr ri pe blog, videoclipuri de 1 minut, h r i mentale, colaj de 
imagini, aplica ii precum:  

Flipgrid, Wakalet, Instagram sau Pinterest func ioneaz  excelent pentru acest tip de activitate. 

Jocuri i competi ii interactive. G zduirea de teste interactive în timpul sesiunilor dvs. online 
reprezint  o modalitate excelent  de a evalua cuno tin ele i implicarea elevilor. Cea mai faimoas
platform  interactiv  de teste este Kahoot, un r spuns gratuit al elevilor care folose te tot felul de tehnici 
de gamificare pentru a implica participarea elevilor i a îmbun t i înv area. Cu Kahoot, pute i g zdui atât 
teste live, cât i provoc ri de ritm propriu pentru recenzii în afara clasei. Jocurile Kahoot pot fi jucate în 
modul unic sau în echip i ofer  o mul ime de func ii distractive pentru a stimula elevii s  se joace i s
înve e. O alt  platform  excelent  pentru jocurile de înv are live este Factile. Cu Factile pot fi g zduite 
jocuri de pericol, teste regulate cu alegeri multiple, jocuri de memorie sau crea carduri de studiu pentru a 
îmbun t i competen a de înv are a elevilor. Ca Kahoot, Factile poate fi jucat în echipe sau individual. De 
asemenea, Flipgrid Flippitynet, Quizlet i Socratic pot fi utilizate pentru a crea jocuri. 
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Este evident c  utilizarea tehnologiei în s lile de clas  a crescut foarte mult, cu efecte asupra 
abord rilor de predare-înv are-evaluare ce se vor mai centrate pe elev. Autoevaluarea, evaluarea de c tre 
colegi, înv area prin descoperire, reflec ia i autoreflec ia sunt doar câteva metode prin care elevii pot fi 
stimula i în a- i gestiona propria înv are i evaluare, provocarea r mânând aceea de a crea o interac iune 
uman  mai profund i semnificativ  chiar i în demonstrarea însu irii înv rii, a competen elor i 
abilit ilor dorite. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE  
ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

- între tradi ional i online - 

Prof. înv. primar Badar Annamária 
coala Gimnazial  „Dr. Balási József” Curtui eni 

Evaluarea este o component  de baz  a procesului de înv mânt. Poate fi definit  ca o ac iune de 
m surare, apreciere care vizeaz  rezultatele înv rii. Evaluarea permite monitorizarea i verificarea 
stadiului atins în înv are i cunoa tere. În func ie de momentul realiz rii, evaluarea poate fi: ini ial , 
continu i final . 

În realizarea evalu rii putem folosi dou  categorii de metode: metode tradi ionale de evaluare (probe 
orale, scrise i practice) i cele alternative/complementare (observarea sistematic  a activit ii i a 
comportamentului, investiga ia, proiectul, portofoliul). 

Metode tradi ionale de evaluare: 
1. Evaluarea oral : se realizeaz  prin metoda conversa iei. Metoda conversa iei presupune implicarea 

activ  a copilului. Prin folosirea acestei metode reu im s  afl m informa ii despre capacitatea de 
comunicare a copilului, despre modul în care acesta poate s - i exprime cuno tin ele i observ m i m sura 
în care este dezvoltat limbajul, vocacularul elevului. 

2. Evaluarea scris : se realizeaz  în principal cu ajutorul fi elor. Fi a de lucru este considerat un 
mijloc important prin care putem verifica nivelul de preg tire, cuno tin ele, gradul de independen  în 
gândire i ac iune al copiilor, posibilitatea de a transfera cuno tin ele anterioare în situa ii noi. 

3. Evaluare practic : se realizeaz  prin metoda jocului i a exerci iului. Este metoda care m soar i 
apreciaz  gradul de rezolvare a sarcinii de înv are. 

Metode de evaluare alternative/metode complementare de evaluare: 
1. Observarea sistematic  a activit ii i a comportamentului elevilor în clas : ofer  cadrului didactic 

informa ii privind perspectiva capacit ilor de ac iune i de rela ionare, a competen elor i abilit ilor de 
care dispun elevii.  

2. Portofoliul: const  în selectarea i p strarea diferitelor lucr ri ale copiilor (desene, picturi, colaje) 
pentru ca ulterior s  observ m progresele pe care copiii le-au realizat într-o unitate de timp.  

3. Proiectul: reprezint  o form  de evaluare complex , care poate furniza informa ii bogate în leg tur
cu competen ele elevilor. 

4. Investiga ia: este metoda care solicit  elevul pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru precise, prin 
care î i poate demonstra în practic  un set de cuno tin e i capacit i.  

Evaluarea online este o parte necesar  a înv rii la distan . În procesul evalu rii online utiliz m 
multe din strategiile folosite în predarea i evaluarea tradi ional  fa  în fa . Diferen a const  în contextul 
evalu rii, în interac iunile dintre evaluator i cei care sunt evalua i i procesele de colectare i administrare. 
Evaluarea online permite o flexibilitate mai mare asupra locului, momentului i modului în care se 
desf oar  evaluarea i ofer  o gam  larg  de op iuni elevilor pentru a- i demonstra cuno tin ele i 
abilit ile. Evaluarea online, ca i evaluarea obi nuit , poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale 
evalu rii tradi ionale: ini ial , continu i cumulativ . 

Exemple de instrumente de evaluare online: 
Probe orale: comunicare video-audio, participarea la discu ii online  ex. Meet 
Probe scrise: teste de tip chestionar, teste propunând probleme spre solu ionare, quiz-uri i întreb ri 

online; 
Probe practice: poze despre desene, obiecte realizate, schi e, grafice, video despre intrepretare de 

cântece, interpretare de rol, recitare de poezie etc. 
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Proiecte: proiecte tematice, teme colaborative 
Portofolii: alc tuirea i predarea de portofolii 

Exemple de aplica ii online care pot fi utilizate în evaluarea elevilor: 
1. Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 

tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 
Aplica ia permite crearea mai multor tipuri de întreb ri: 

- Multiple choice (alegere multipl ) – de i se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie s  aleag  un 
singur r spuns; 

- Checkbox (caset  de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe r spunsuri corecte; 
- Fill-in-the-Blank (completeaz ) – elevul trebuie s  completeze enun ul lacunar, având variant  de 

verificare; 
- Poll (sondaj) 
- Open-Ended (r spuns deschis) – elevul nu poate verifica dac  r spunsul oferit este cel corect. 
2. Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, 

chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. Folosind instrumentul 
Wordwall, putem crea cu u urin  un set de întreb ri pe care s  le folosim în cazul pred rii sincrone sau 
asincrone.  

3. Quizlet este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia putem crea diferite teste interesante i atractive pentru 
copii. 

4. LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, 
teste etc.  

În concluzie putem afirma c  Evaluarea- fa  în fat i online - este i va r mâne procesul prin care 
se delimiteaz , se ob in i se furnizeaz  informa ii utile, permi ând luarea unor decizii ulterioare.  
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sale, Editura Delta Cart Educa ional, Pite ti 2012 

2. Leti ia Trif: Pedagogia înv mântului primar i pre colar, Editura Eurostampa, Timi oara, 2008 
3. http://www.tvet.ro/index.php/ro/harta-site/156.html 
4. https://www.scoalaintuitext.ro/blog/evaluarea-nationala-la-clasa-ii-si-iv/ 
5. https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 
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Metode i tehnici aplicate                                                                
pentru realizarea evalu rii formative în activitatea online,                                    

în înv mântul pre colar 

Cadru didactic: Badea Alina 

Evaluarea este un mijloc de m surare a procesului de înv mânt în ansamblul s u, dar i un mod de 
perfec ionare a actului educativ. Evaluarea reprezint  o confirmare a corectitudinii secven elor educative 
realizate i un mijloc de m surare, fixare i interven ie asupra con inuturilor proiectate i a obiectivelor 
propuse.  

Pentru conceperea i aplicarea adecvat  a evalu rii în activitatea de la grup , trebuie s  se in  cont 
de câteva observa ii relativ la procesul de evaluare: 

- verificarea i aprecierea rezultatelor i evaluarea procesului i a strategiei care a condus la anumite 
rezultate; evaluarea nu numai a pre colarilor, ci i a con inutului, a metodelor, a obiectivelor, a situa iei de 
înv are; 

- aten ie i asupra unor indicatori ca: comportamentul, personalitatea copiilor etc.; 
- centrarea evalu rii pe rezultatele pozitive i nesanc ionarea a celor negative; 
- transformarea copilului într-un permanent partener al educatorului prin autoevaluare, interevaluare 

i evaluare controlat ; 
- raportarea rezultatelor la obiectivele prepuse. 
Evaluarea în înv mântul pre colar reprezint  un ansamblu de activit ii stabilite în func ie de 

anumite obiective i scopuri. Scopul evalu rii nu este de a ob ine anumite date, ci de a perfec iona continuu 
procesul educativ.  

Func iile evalu rii, din punctul de vedere al profesorului, vizeaz : 

- controlul asupra activit ii desf urate 
- descoperirea unor lacune, dificult i, r mâneri în urm  pentru ca pe baza lor s  se elaboreze un 

program de recuperare (cu întreaga grup , pe grupe mici sau individual) 
- anticiparea, proiectarea, organizarea i conducerea tiin ific , eficient  a urm toarelor secven e de 

instruire 
- culegerea de informa ii cu privire la m sura în care au fost realizate obiectivele stabilite 
- stabilirea eficien ei organiz rii, structur rii, accesibiliz rii con inutului, a alegerii strategiei 

adecvate grupei sau indivizilor din grup
Din punctul de vedere al pre colarului, func iile evalu rii ajut  la: 

- fixarea i consolidarea cuno tin elor prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care evaluarea o determin
- cre terea încrederii în for ele proprii i descurajarea comportamentelor negative 
- sus inerea interesul pentru cunoa tere stimulându-i i dirijându-i înv area 
- formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare 
- la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia 
Toate aceste func ii demonstreaz  necesitatea includerii evalu rii în activitatea didactic . Ele apar i 

se actualizeaz  diferen iat, prin prevalen a uneia fa  de alta la un moment dat. O prob  evaluativ  oarecare 
nu îndepline te toate func iile posibile în aceea i m sur . Toate func iile se pot întrez ri, mai mult sau mai 
pu in, în toate situa iile de evaluare. 

Activitatea educativ  în gr dini , desf urat  fie fa  în fa , fie online, este complex i solicit
forme de evaluare variate, adaptate la particularit ile pre colarilor. Diversitatea situa iilor didactice, 
precum i multitudinea de obiective ale evalu rii presupun conceperea i aplicarea unor strategii diferite 
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care s  mijloceasc  procesul evaluativ. În gr dini  sunt utilizate urm toarele strategii i forme de evaluare 
evaluare ini ial , evaluare formativ i evaluare sumativ . 

Referitor la evaluarea formativ  (continu ), aceasta este o form  de evaluare indispensabil  înr-o 
pedagogie a form rii centrate pe copil. Rezultatele evalu rii se raporteaz , dup  fiecare secven , la 
obiective, cu scopul de a înregistra lacune, gre eli sau a confirma eficien a înv rii. Evaluarea formativ
ajut  la prevenirea unor distorsiuni în înv are, provenite din surse afective, cum ar fi nesiguran a, 
încrederea nejustificat , indiferen a. 

Evaluarea formativ  se mai caracterizeaz  prin punerea în leg tur  a rezultatelor sale cu activitatea 
trecut i cu cea viitoare i este necesar  dup  fiecare secven  semnificativ  a înv rii, f r  care nu se 
poate înainta în proces. Chiar dac  cere un consum mare de timp, frecven a evalu rii nu poate fi prea mare. 

În mod practic, într-o activitate educativ-instructiv  desf urat  online, domeniul limb i comunicare 
(DLC), povestirea educatoarei, evaluarea se poare realiza i prin materiale sau aplica ii create pe diverse 
platforme online, cum sunt de exemplu wordwall, learningapps etc.. În func ie de momentul activit ii, 
evaluarea se poate realiza astfel: 

În momentul organizatoric, evaluarea prinde forma observ rii comportamentului copiilor i 
verificarea conexiunii tuturor participan ilor, a prezen ei sunetului i a imaginii video. 

Captarea aten iei i apoi anun area temei i enun area obiectivelor, le evalu m prin observarea 
comportamentului copiilor i adresarea de întreb ri referitoare la tema pove tii. 

Prezentarea noului con inut - expunerea pove tii se realizeaz  utilizând imagini proiectate online; 
evaluarea momentului activit ii fiind sub forma observ rii comportamentului copiilor i adresarea de 
întreb ri referitoare la cele lecturate. Fixarea noului con inut se realizeaz  prin metoda ”Explozia stelar ”, 
în varianta online. Aceast  metod  este reprezentat  de o stea, la ale c rei col uri apar întreb rile: Cine? 
Ce? Unde? De ce? Când? În varianta online, am realizat aceast  metod  astfel: steaua este în mijlocul unei 
ro i ce poate fi învârtit . Pe roat  apar întreb ri pe baza textului, pe categoriile celor 5 numite mai înainte. 
Se învârte roata (prin ap sarea unui buton), iar fiecare copil r spunde la întrebarea la care se opre te roata. 
Aceast  metod  este atât o metod  de fixare a con inutului pove tii, cât i o metod  prin care se evalueaz
modul de în elegere a pove tii. Metoda ”explozi stelar ” a fost adaptat  pred rii online, materialul fiind 
creat pe platforma wordwall. 

Ob inerea performan ei se poate realiza printr-o activitate ce poate fi desf urat  de c tre fiecare 
copil în parte. Aceast  activitate este o aplica ie realizat  pe o platform  (wordwall), în care sunt prezentate 
aleator imaginile din poveste, copiii trebuind s  le aranjeze în ordinea evenimentelor pove tii. Evaluarea în 
acest moment este realizat  prin realizarea activt ii de ordonare a imaginilor pove tii în materialul realizat 
pe platforma wordwall. 
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EVALUAREA PRESCOLARILOR ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

PROF. ÎNV. PRESCOLAR BADEA MIHAELA RALUCA 

Componenta esentiala a procesului de invatamant din gradinita,evaluarea reprezinta modalitatea prin 
care se iau decizii  de ameliorare si perfectionare  a activitatii  prescolarului. 

Rolul evaluarii este de feed-back intre etapa parcursa si etapa viitoare,iar scopul evaluarii este de a 
perfectiona procesul educational. 

Cunostintele, abilitatile si aptitudinile pe care le dobandesc prescolarii pe parcursul frecventarii 
gradinitei  trebuie sa actioneze ca baza a educatiei pe tot parcursul vietii. 

Un prim pas in evaluarea online din gradinita il reprezinta utilizarea tehnologiei de catre educatoare 
pentru masurarea si aprecierea volumului de cunostinte si capacitati achizitionate de prescolari prin 
procesul instructiv-educativ desfasurat la grupa. 

Astfel se capteaza atentia copiilor mult mai usor,se salveaza timp si energie.Pentru prescolari 
evaluarea online este mai confortabila si mai atractiva,iar pentru educatoare este benefic schimbul de bune 
practici intre colege. 

Platformele i aplica iile disponibile online deschid drumul larg pentru diverse tehnologii utile în 
predare i evaluare, dar experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat 
cu multa aten ie i în mod adecvat. 

Provocarea pentru profesori este s  nu mai perceapa no iunea de evaluare ca pe un document Word 
– adic  sa înlocuiasca o bucata de hârtie cu un document electronic – ci s  foloseasc  tehnologia pentru a-
i ajuta pe copii s  devin  autonomi în înv are.  

Înv area i evaluarea realizate printr-un proiect, cu utilizarea media, poate oferi copiilor o serie de 
op iuni. Am observat c  le place acest lucru si creativitatea manifestat  este uimitoare.  

De ce evaluam? (obtinerea de informatii,analiza greselilor); 
Ce evaluam? (cunostinte,comportamente,competente); 
Cand evaluam? (la inceputul anului scolar-evaluare initiala,pe parcursul anului scolar-evaluare 

formativa sau la sfarsitul anului scolar-evaluare sumativa); 
Cum evaluam? (alegerea instrumentelor digitale de evaluare se realizeaza in functie de stabilirea 

obiectivelor operationale); toate acestea sunt intrebari la care ar trebui sa rasunda profesorii  inainte de 
proiectarea evaluarii online. 

Astfel, profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de 
socializare în invatare i evaluare au acum la indemana o serie de oportunitati:  

-  ZOOM si GOOGLEMEET –platformele cele mai utilizate de catre educatoare in evaluarea 
online,datorita metodelor clasice  de culegere a datelor despre copii:observatia si conversatia. 

-   KAHOOT – aplicatie pentru feed-back,prin care se pot crea teste interactive pentru copii,de mare 
ajutor in evaluare. La final,rezultatele pot fi vizionate de toti copiii sub forma unui clasament. 

-   WORLDWALL–aplicatie prin care se pot crea  de la unul pana la opt modele de jocuri interactive 
(Puzzle,Adevarat sau fals,Deschide cutia) care pot fi utilizate cu succes in evaluarea online. 

-   LEARNINGAPPS - platforma cu modele de aplicatii(Uneste perechile,Puzzle),la finalul carora se 
pot face sondaje. 

-  QUIZIZZ- instrument online pentru feed-back prin care se pot face evaluari formative distractive 
pentru prescolari,cu imagini,audio text,raspunsuri deschise/multiple,sondaje). 

-  JIGSAWPLANET – aplicatie gratuita de puzzle online (de la trei la cateva sute de piese) agreata 
de catre copii si cadre didactice  datorita functiei de joc online. 

- PIZAP –aplicatie  gratuita de creat colaje de fotografii ,afise digitale si filmulete. 
- ISSUU- platforma  gratuita de editare digitala care cotine materiale didactice. 
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Alternarea sau imbinarea metodelor traditionale de evaluare (probe orale, probe practice) cu cele 
moderne (portofoliul, proiectul, autoevaluarea) optimizeaza procesul de evaluare online. 

Pentru ca ,,MASURAREA exista in vederea APRECIERII, iar aprecierea este indispensabila luarii 
unei DECIZII” (I. Cerghit), interdependenta dintre aceste trei operatii  este fundamentala pentru evaluare 
in general, dar si pentru evaluarea online. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încurajez s
explora i i permite i si copiilor s  fac  acela i lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Rezultatele obtinute in urma evaluarii online(raspunsurile/produsele copiilor) sunt cea mai bun
dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care tehnologia î i permite s  o dezvolti  este o realitate  
despre care se vorbeste la superlativ in toata lumea. 

   

BIBLIOGRAFIE: 

Manolescu,M.,(2006), Evaluarea scolara, Editura Meteor Press 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

PROF. ÎNV. PRE COLAR: BADEA MONICA VALENTINA 
GR DINI A NR. 3 BRAGADIRU, ILFOV 

Activitatea de evaluare în înv mântul pre colar este o component  esen ial  a procesului didactic, 
reprezentând „puncul final într-o succesiune de evenimente” (AusubelD., Robinson Fl.,”Înv area în coal
i introducerea în psihologia pedagogic ”, Editura Didactic i Pedagogic , pag. 667) care îndepline te 

câteva func ii importante: 
de constatare i apreciere a rezultatelor colare, a randamentului colar; 
de diagnosticare a activit ilor desf urate; 
de predic ie (prognosticare), de g sire a unor solu ii pentru eliminarea neajunsurilor din activitatea 

desf urat , reglarea i perfec ionarea acesteia. 
Evaluarea este o ac iune complex , care presupune relizarea mai multor opera ii: m surarea 

fenomenelor, a rezultatelor, intrepretarea i aprecierea datelor ob inute, adoptarea deciziilor care s  conduc
la amelioarerea, înl turarea neajunsurilor, în scopul îmbun t irii activit ii în secven a urm toare. 

Pe fondul acestor func ii i opera ii, evaluarea în procesul de instruire i educare îndepline te o serie 
de func ii specifice, pedagogice, care privesc participan ii la acest proces: educator-educat. 

Evaluarea urmeaz  activit ilor de predare i înv are ale c ror rezultate la m soar , apreciaz , este 
prezentat  în orice activitate de instruire, educare pe tot parcursul anului colar. 

Evaluarea se afl  în interac iune func ional  cu predarea i înv area: 
furnizeaz  informa ii cu privire la nivelul de preg tire a copiilor, la rezultatele ob inute, la calitatea 

i desf urarea procesului de înv mânt; 
ajut  cadrul didactic s  descopere dac  a realizat activit i, lec ii de calitate, a dozat corect în cadrul 

activita ii, con inutul cuno tin elor transmise, la nivelul accesibil, dac  a folosit metode i procedee 
adecvate pentru a se face în eles; 

ofer  elevilor posibilitatea de a constata performan ele atinse sau e ecurile pe care le dirijeaz , le 
stimuleaz i stimuleaz  activitatea de înv are, contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere; 

permite educatoarei, în func ie de modul în care grupa a asimilat con inutul transmis, s  descopere 
lacunele acestora, s  elaboreze un program de exerci ii, explica ii suplimentare, survenite s  recupereze 
lacunele, s  intervin  cu modific rile ce se impun în urm toarele secven e de indtruire. 

Datele ce permit evaluarea rezultatelor ob inute de pre colari pot fi dobândite prin mai multe forme 
de verificare, metode i procedee: observarea atent  a comportamentului de înv are al grupei, conversa ia 
(dialogul), probe de control (orale, scrise, practice), studiul produselor activit ii, testele, fi ele de evaluare 
.a. 

Preocup rile în problema evalu rii fac parte din domeniul cre terii continue a eficien ei activit ii 
didactice, a optimiz rii procesului de înv mânt. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. AusubelD., Robinson Fl. – Înv area în coal i introducerea în psihologia pedagogic , Editura 
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PLATFORME I APLICA II PENTRU EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

Prof. B DOI MARIA                                                                   
Liceul Tehnologic “Alexe Marin”, Slatina, Jude ul Olt 

Literatura de specialitate ofer  mai multe defini ii ale evalu rii, în func ie de diversitatea fenomenelor 
care fac obiectul ei: evaluarea institu ional , curriculumul, procesul de instruire, rezultatele colare. 

Evaluarea este o activitate etapizat  care vizeaz  domenii i probleme complexe, nu doar evaluarea 
elevilor. „A evalua” reprezint  nu numai un verb de încheiere, ci i de deschidere. 

Exist  multe defini ii pentru evaluare, în func ie de realit ile educa ionale de care se ine cont. De 
exemplu, Doina Mihala cu (2006) consider  c : Evaluarea este activitatea care permite formularea unor 
judec i privind starea, func ionarea, evolu ia viitoare probabil  a elevului, profesorului i unit ii colare 
pe baza informa iilor colectate prin intermediul instrumentelor de m sur . 

Evaluarea în mediul online 

Atât în înv are, cât i în evaluare, fiecare r spuns al elevului implic  un proces cognitiv, fiecare la 
un alt nivel.  

Se recomand  utilizarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoa tere i în elegere, aplicare i ra ionament.  

În procesul de evaluare online trebuie s  se acorde o importan  deosebit  pentru designul evalu rii, 
astfel: analizarea lecturii critice a programelor, analizarea competen elor, crearea de specifica ii asociind 
niveluri toxonomice cu con inuturi i sarcini de evaluare, metode, instrumente, tipuri de itemi, sarcinile de 
evaluare. 

Este foarte important dac  sarcinile i con inutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare 
i schimb  evaluarea rigid  într-o experien  exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul c  orice act de 

evaluare este i un act de înv are.  

Avantajele sistemului de evaluare online  

Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor faciliteaz  furnizarea unei experien e de 
înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul 
centralizat.  

Aceste sisteme ajut  la:  

•Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor.  

•Reducerea costurilor, eforturilor i timpului necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de 
r spunsuri.  

•Scanarea i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid i sigur .  

•Op iuni pentru ad ugarea de comentarii i feedback pentru referin a elevului.  

•Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce erorile umane.  

•Evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web.  

•Recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor. 
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•Urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp.  

Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 
rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe rapid.  

Procesul de evaluare online elibereaz , de asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate 
pentru a identifica domeniile de performan  sc zut , astfel încât profesorii s  se poat  concentra asupra 
acestor lacune de înv are. Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru 
ace ti cursan i, ceea ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor.  

Sistemele de evaluare online simplific  sarcina de a aduna i corecta manual documentele de r spuns 
i de a împ rt i rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 

Platforme i aplica ii. Crearea unui test cu ajutorul Platformei Quizizz 

Quizizz este o companie de software de creativitate utilizat  la cursuri, lucr ri de grup, examene, teste 
unitare i teste improvizate. Permite elevilor i profesorilor s  fie online în acela i timp. Folose te o metod
de predare i înv are în stil test, în care un utilizator r spunde la întreb ri dintr-o serie independent i se 
lupt  cu al i utilizatori pentru acela i test. Elevii pot folosi Quizizz pe orice dispozitiv electronic i pot 
naviga, similar cu laptopurile, iPad-urile i smartphone-urile. Quizizz poate fi folosit ca instrument de 
„verificare” care dezv luie modul în care elevii cunosc no iunile teoretice. Profesorii pot folosi Quizizz 
pentru a atribui elevilor temele. (https://en.wikipedia.org/wiki/Quizizz). Pentru a putea folosi platforma 
trebuie f cut cont. Se poate selecta modalitatea de realizare a contului i se alege rolul de profesor. 

Platforma propune mai multe variante de accesare a instrumentelor. Se poate alege varianta basic, 
care este gratuit i varianta super care cost  6 $/lun  sau 560 $/an. Meniul este în limba englez , iar varianta 
basic prezint  posibilitatea de a crea o lec ie/test, de a prezenta live o lec ie/test, de a da tem  pentru acas . 
Este ilustrat butonul care permite crearea unui test sau a unei lec ii. Platforma permite alegerea tipului de 
itemi: cu alegere multipl , o singur  variant  de r spuns, r spuns scurt, tip clasament, item cu r spuns 
deschis i introducerea în cadrul unei prezent ri. Se selecteaz  un item care permite o singur  variant  de 
r spuns. Se scrie întrebarea, se completeaz  r spunsurile i se bifeaz  varianta corect . Toate acestea se 
realizeaz  în partea stâng  a ecranului.  

În partea dreapt  este ilustrat modul în care vor vedea elevii întrebarea. Butonul verde din partea 
stâng  permite alegerea i, la nevoie, schimbarea tipului de item, a a cum a fost enumerat mai sus. Pentru 
preluarea r spunsului corect, aceste r spunsuri trebuie bifate. Testul trebuie denumit i trebuie selectat
disciplina sau aria de interes pentru care a fost realizat. F r  aceste select ri testul nu poate fi salvat. Pentru 
a personaliza testul se poate alege introducerea unei imagini reprezentative, care poate fi selectat  doar din 
calculator. Se poate selecta limba în care va fi realizat testul. Se pot selecta clasele c rora se adreseaz  testul 
respectiv. Când testul este finalizat se apas  butonul ”Terminat”. Acesta se poate folosi în cadrul unei lec ii 
de tip sincron sau se poate ata a ca tem  pentru acas  în mod asincron. De asemenea, exist  posibilitatea 
de a-l salva, a-l partaja cu alte persoane sau de a-l edita din nou. Pentru a utiliza un test live, se alege varianta 
clasic . Atunci când jocul este gata de a fi accesat, elevii se pot loga pe joinmyquiz.com i trebuie s
acceseze codul jocului. 

Platforma Quizizz ofer i posibilitatea de a fi postat pe Google Classroom, Microsoft Teams, etc. 
sau de a fi copiat link-ul i dat elevilor pe Messenger, Whatsapp, Meet, Zoom etc… 

Indiferent de modalitatea în care acceseaz  testul, elevii trebuie s - i scrie numele i s  apese butonul 
de start. Atunci când profesorul dore te finalizarea testului apas  butonul ”END”. Apare i clasamentul în 
care sunt identificate persoanele care au ob inut cel mai bun punctaj, deci au cele mai multe r spunsuri 
corecte. 

S-au identificat urm toarele avantaje ale utiliz rii testelor din cadrul platformei Quizizz:  

• Testele sunt u or de realizat i con in mai multe tipuri de itemi.  
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• Participan ii pot accesa platforma de pe orice dispozitiv.  

• Se prime te feedback instant cu privire la r spunsurile corecte sau incorecte.  

• Interfa a este atractiv i are incluse mai multe variante muzicale.  

 Dezavantajele utiliz rii testelor din cadrul platformei Quizizz sunt:  

•La itemii cu r spuns scurt sau deschis elevii pot introduce doar 160 de caractere.  

• Mai pu ine facilit i în varianta de baz .  

• Nu are posibilitatea alegerii unui meniu în limba român . 

Instrumentele de evaluare online sunt o parte necesar  a înv rii la distan . Profesorii trebuie s tie 
în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele propuse. Dac  au un control asupra lacunelor de înv are 
în rândul elevilor, atunci pot ajusta lec iile pentru a le înl tura.  

BIBLIOGRAFIE: 
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Evaluarea colar

Prof. B dulescu Daniela Cristina 
coala Gimnazial  „Sfin ii Constantin i Elena”, Bucure ti 

Procesul de evaluare const n pronun area asupra st rii unui fapt la un moment dat av nd n vedere 
informa iile culese cu ajutorul unui instrument raport ndu-ne la anumite norme. Evaluarea e menit  s  ne 
sprijine pentru a mbun t i nv area, nu se dore te probarea de c tre elevi a cantit ii informa iei nv ate, 
c t prive te calitatea a ceea ce ei au nv at. Prin urmare profesorii vor utiliza at t evaluarea formativ  (ce 
prive te procesul de predare- nv are), c t i evaluarea sumativ  (ce prive te produsele rezultate n urma 
nv rii-competen ele dob ndite). 

n sistemul clasic, fizic, de nv are, evaluarea se face ntr-un fel automat, elevii, p rin ii, profesorii 
tiu cum decurg lucrurile, ce presupune evaluarea cu toate formele ei mai vechi (probe orale, probe scrise, 

probe practice) sau mai noi (portofolii, proiecte, eseuri). n noua component  de nv are online, evaluarea 
se face diferit, pare mai greoaie, implic  echipament i tehnic  de noua genera ie, dar apare oportunitatea 
de a evolua, de a nv a i de a aplica lucruri noi, tehnici noi, de a dep i re ineri i incertitudini. 

Evaluarea online poate reduce timpul de corectare i poate oferi rezultatul instantaneu elevilor. Se 
poate analiza progresul de nv are, punctele tari i punctele slabe pe anumi i itemi, profesorii av nd 
posibilitatea s  se concentreze pe lacune. Se pot elabora rapoarte detaliate pentru alc tuirea unui program 
remedial. Se reduc costurile pentru multiplicarea testelor, f c ndu-se economie de h rtie, toner, curent 
electric. 

Metode de evaluare: 
eseul-potivit pentru disciplinele umaniste, greu de evaluat automat 
proiectul-recomandat pentru o evaluare sumativ , poate fi prezentat ntregii clase pe platforme de 

nv are, elevul devine practic cercet tor autentic 
portofoliul- ncadrat la evaluare sumativ , se adreseaz  unei perioade mai mari de timp 
chestionarul-ce face apel mai pu in la creativitatea elevului, ntreb rile fiind de tipul DA/NU sau cu 

r spunsuri multiple; necesit  timp mai mare de redactare; este necesar ca elevii s  nu comunice ntre ei sau 
s  nu fac  apel la alte site-uri de rezolvare i r spunsuri 

test clasic de evaluare-poate fi nc rcat pe platforme i rezolvat, dar, analog chestionarului, ine de 
seriozitatea elevului 

probe orale-se poate face apel oric nd la acestea dac  utiliz m comunicarea audio-video. 
Exist  foarte multe aplica ii i instrumente, dezvoltate n ultimul timp, n cadrul c rora se poate face 

evaluarea online, dar toate se reduc la n elegerea elevului c  evaluarea este necesar  pentru constatarea i 
corectarea lacunelor i nu pentru pedeaps  prin  not . 

Indiferent de metoda aleas  (fizic sau online) se va ine cont de urm toarele pentru o evaluare 
eficient : 

nu se va asocia evaluarea cu sanc ionarea, cu e ecul. Orice evaluare este mai eficient  dac  elevul 
tie la ce s  se a tepte 

evaluarea s  fie o etap  de stimulare 
datele ob inute nu se generalizeaz
evaluarea s  fie uniform  iar interpretarea rezultatelor s  se realizeze c t mai rapid 
nu sunt necesare not rile pentru orice tip de evaluare 
s  promoveze dezvoltarea capacit ilor de autoevaluare la elevi 
s  valorizeze eroarea ca un pas necesar pentru evaluare. 

Un instrument pe care l-am utilizat este LearningApps.org. Aplica ia a fost conceput  pentru a sprijini 
procesul de instruire prin metode interactive. Modulele/exerci iile (denumite Apps)  existente pot fi 
integrate direct în con inuturile de înv are corespunz toare, sau redactate/ajustate la necesitate, dar pot fi 
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i elaborate online de utilizatori. Aplica ia  LearningApps  are ca scop de a aduna module care pot fi 
reutilizate i de a le pune la dispozi ia utilizatorilor. Aceste module nu con in un scenariu concret de 
înv are, ci se axeaz  exclusiv la partea interactiv . Modulele pot fi utilizate pentru evaluarea imediat , f r
notare, ca un joc didactic bine primit de c tre elevi. 

ProProfs – http://www.proprofs.com/quiz-school/ 
-instrument gratuit pentru generarea de teste online cu op iuni variate de siguran , notare, limitare n 

timp, afi area statisticilor. Con ine ase tipuri de teste i chestionare, n care pot fi incluse imagini sau 
videoclipuri. Testele pot fi tip rite, trimise prin email sau nglobate n bloguri sau pagini web. 

BIBLIOGRAFIE:  
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Evaluarea online –                                                                      
instrumente de evaluare utilizate în înv mânatul la distan

Prof. Înv. Pre colar: B gescu C t lina Gabriela 

Cadrele didactice au nevoie s  cunoasc  în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are 
i obiectivele init  propuse de programa colar . Notele si calificativele pe care elevii le primesc la finalul 

evaluarii semestirale sau anuale reflect  atât nivelul de cunostinte pe care ace tia l-au acumulat cât i reu ita 
profesorului de a-i face pe elevi s  în eleag  no iunile predate.  

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesar  a înv rii la distan , fiind 
din ce în ca mai utilizate de cadrele didactice în contextul pandemic prin care trecem. Acestea sunt un ajutor 
binevenit pentru profesori deoarece sunt o modalitate simpl  prin care se poti identifica aspectele slab 
întelese i prin care se pot identifica solutiile pentru remedierea acestora.  

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ .  

Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas
pe care profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are al elevilor 
lor.  

Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an colar. Provoc rile contextului actual de desf urare a activit ilor 
didactice au determinat caderele didactice s  transpun  toate aceste instrumente de avaluare în mediul 
online.  

Printre metodele de evaluare online foarte populare în rândul cadrelor didactice se num r
urm toarele variante:  

1. Multiple choice (alegere multipl ) – de i se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie s  aleag

un singur r spuns, este o metod  simpl  de testare a cuno tin elor acumulate îns  aria de acoprire a 

cuno tin elor este restrâns  din cauza posibilit ii unei singure variante de r spuns.  

2. Checkbox (caset  de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe r spunsuri corecte, aceast

variant  are o arie mai larg  de acoperire a cuno tin elor accumulate de elevi.  

3.  Fill-in-the-Blank (completeaz  spa iul liber) – elevul trebuie s  completeze enun ul care con ine 

spa iul un spa iu liber, având i o variant  de verificare; 

4. Poll (sondaj de opinie)  

5. Open-Ended (r spuns deschis) – dezavantajul acestei metode de evaluare online este c  elevul nu 

poate verifica dac  r spunsul oferit este cel corect. 

Aceste metode de evaluare pot fi utilizate cu success în mediul online pentru a verifica cuno tin ele 
acumulate de elevi pe parcursul procesului de predare-înv are.  
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EVALUAREA ONLINE 

Educ. Bahn  Laura                                                                     
Gr dini a cu P. P. nr. 4, Bârlad 

Evaluarea este o activitate etapizat  care vizeaz  domenii i probleme complexe, nu doar evaluarea 
elevilor. „A evalua” reprezint  nu numai un verb de încheiere, ci i de deschidere. 

Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judec i privind starea, func ionarea, evolu ia 
viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe baza informa iilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de m sur . 

Profesorii trebuie s tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. De asemenea, 
elevii trebuie evalua i la sfâr itul  semestrului i al anului i acordat  o not  final  care s  reflecte atât 
în elegerea, cât i nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesar  a înv rii la distan . Dac  avem un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta 
lec iile pentru a viza respectivele lacune. 

Verificarea în mediul online este un tip de evaluare ce reprezint  o etap  din procesul de înv are care 
se desf oar  în mediul online. Primii care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine 
oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i 
ar fi mult mai greu s  se realizeze. La polul opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima  
interac iune cu educa ia online este necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce 
instrumente i tehnici sunt potrivite pentru grupul int  (elevi sau cadre didactice).  

În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist coala ca spa iu, ca 
tot ansamblul rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat
de tehnologie, nu mai este atât de persuasiv i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu 
un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele pentru înv are: de 
preg tire pentru coal  (plecarea spre coal , drumul în sine au efecte psihologice asupra mobiliz rii 
înv rii) i de înv are (informa iile nu mai sunt primite în acela i fel, nu se mai înva  la fel). 

Metode de evaluare cursuri online 

Evaluarea oral   

Aceast  metod  poate avea loc i online, evaluatul are nevoie doar de o camer  web i un microfon 
prin care poate fi v zut i auzit. Problema care apare este c  evaluatul poate dispune de o multitudine de 
surse care s -l ajute s  dea un r spuns bun. Totu i, întreb rile pot fi în a a fel construite încât evaluatul s
fie obligat s  construiasc  un r spuns pe loc, din mintea lui, i s  nu poat  folosi un r spuns deja existent 
în materialul de curs. 

Evaluarea scris  (cu materiale ajut toare) 

Aceast  evaluare se poate desf ura online aproape la fel ca i fa -în-fa .  “Aproape” pentru c  în 
mediul online nu se poate verifica gama de materiale din care evaluatul se inspir . Acesta poate s
foloseasc  chiar un agent uman care se pricepe i îi poate oferi r spuns instant la toate rezolv rile. Pentru a 
reduce riscul de copiere în acest caz, se recomand  construirea unor subiecte a c ror metod  de rezolvare 
se reg se te în cadrul materialelor ajut toare. Atunci când evaluatorul g se te metode de rezolvare care par 
a fi venite din alte surse, poate examina separat – printr-o sesiune oral  – pe cei afla i în spatele acestor 
rezolv ri. 
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Evaluarea scris  (f r  material ajut toare) 

Aceasta este metoda cel mai greu de adaptat la mediul online. Evaluatorului îi este imposibil s
verifice dac  evaluatul are sau nu la dispozi ie surse de inspira ie, altele decât propriile cuno tin e. Totu i, 
prin organizarea examenelor cu timp mai scurt de rezolvare, se pot reduce ansele evaluatului s  caute 
r spunsul în timpul examenului. Se recomand , pe cât posibil, evitarea acestei metode. 

Evaluarea scris  & oral   

Dac  evaluatul dispune de o camer  web i un microfon, aceast  metod  poate fi aplicat  la fel ca i 
în clas , cu men iunile precizate mai sus la evaluarea oral . 

Evaluarea online este posibil , dar este ineficient . Transparen a din partea evalua ilor poate fi extrem 
de greu verificat , fiind uneori imposibil, fapt pentru care rezultatele ob inute – de cele mai multe ori – nu 
reflect  realitatea. Tenta ia de a copia este extrem de mare chiar i pentru cei care doresc s  ob in , prin 
evaluare, o reflec ie clar  a cuno tin elor lor. 

Studen ii, spre exemplu,  primesc burse de merit, astfel c  lupta pentru note demne de burs  îi împinge 
pe mul i la infidelitate în cadrul examin rilor. Din culise se aude c  cei mai mul i dintre cei afla i în postura 
de didact î i doresc s  revin  în s lile de clas  unde pot s - i cunoasc  mult mai bine “înv ceii” i s  le 
evalueze cuno tin ele a a cum se cuvine.  
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Evaluarea în înv mântul online 

Profesor educator: B ican Oana-Adriana                                                  
coala Gimnazial  Special  C. R. D. E. I. I  Cluj-Napoca 

Implementarea Tehnologiilor Informa ionale (TI) în educa ie este una dintre cele mai importante 
probleme într-o societate informa ional . Eficien a instrumentelor multimedia în metodologia educa ional
câ tig  tot mai mult spa iu din aria metodelor tradi ionale de înv are. Prin platformele i aplica iile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare i evaluare, dar ceea 
ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai 
întâi; apoi tehnologia. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca 
document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s
foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Platformele i aplica iile disponibile online ne ofer  variate posibilit i de aplica instrumentele online 
prin care s  evalu m procesul instructiv-educativ. Foarte important este modul în care profesorul reu e ete 
s  aleag  tehnologia potrivit  care s -l ajute în demersul s u didactic, deoarece aceasta poate îmbun t i 
procesul pedagogic. Din scurta experien  online, profesorul în elege deja c  instrumentele pe care le alege 
trebuie selectate cu mult  aten ie i verificate dac , într-adev r, sunt potrivite pentru tipul de evaluare 
folosit. 

În procesul de predare-evaluare am folosit Google Classroom unde pot fi corectate temele i poate fi 
oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru feedback mai facil pe baza 
celor mai frecvente comentarii pe care le ofer elevilor. 

   
De asemenea am folosit i Google Forms i Liveworksheets (permite conceperea unor formulare care 

pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i 
pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare 
sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe 
variante de r spuns, sau nu.)  

Func ia Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un 
test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc
distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai 
buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le 
primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul.   

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a 
calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care tehnologia î i permite s  o exprimi vine în ajutorul elevilor. 

  
În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 

interac iune uman  mai profund i mai semnificativ .  

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR – 

ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 
LA DISCIPLINA EDUCA IE FIZIC I SPORT 

PROF. BAICU ION 

Lec iile online, în pofida emo iilor fire ti ale unui început for at de împrejur ri triste, au fos i sunt în 
continuare o provocare pentru cei mai mul i dintre noi, obi nui i fiind s  ne desf ur m orele pe teren in 
aer liber, în sala de sport, în sala de clas , dar aceasta este singura metod  r mas  pentru a continua studiul 
în timpul pandemiei.  

Mul i profesori au fost speria i de ideea trecerii educa iei în sistemul online, în timp ce al ii au g sit 
o serie de avantaje, inclusiv pentru cre terea calit ii educa iei.  

În coala mea, cadrele didactice au început s in  leg tura cu elevii lor sau cu p rin ii acestora prin 
intermediul grupurilor de WhatsApp, unde trimiteau teme i d deau spre rezolvare fi e.  

Apoi a fost implementate mai multe plaforme  e-learning care au fost facilitat accesul la aplica ii 
moderne.  

Astfel au putut fi create planuri de lec ie interactive i fi e de lucru pentru elevi pe diferite  platforme: 
Digitaliada, (Google Classroom), teme i teste, au fost colectate temele i s-au f cut evalu ri online, s-a 
urm rit evolu ia elevilor.  

Prin aplica ia Meet s-a reu it conectarea video cu elevii, au fost înc rcate resurse educa ionale, 
ecranul poate fi partajat, astfel încât copiii s  vad  ce se scie..  

Adaptarea la coala online este un proces cu care s-au confruntat atât profesorii, cât i elevii, stârnind 
emo ii i temeri intense de ambele p r i. Cert e c  integrarea tehnologiei informa iei în educa ie va fi 
accelerat  în continuare i c  educa ia online va deveni în cele din urm  o component  integrant  a educa iei 
colare. 

În cadrul activit ilor de predare-înv are-evaluare prin intermediul tehnologiei i al internetului, 
progresul educa ional al elevilor poate fi evaluat de cadrele didactice, prin acordarea de note/calificative, 
în conformitate cu legisla ia în vigoare, utilizând instrumente specifice de evaluare.  

Predarea con inuturilor specifice Educa iei fizice i sportului se va face în condi ii de valorificare 
optim  a tehnologiilor moderne. 

Reperele exemplific  o serie de sisteme de comunicare care pot fi utilizate în activitatea didactic , 
precum i cele mai adecvate resurse informa ionale (inclusiv manualele de educa ie fizic ,, resurse 
educa ionale deschise - RED). 

În contextul procesului de instruire online, se accentueaz  rolul temelor pentru acas  în formarea 
competen elor elevilor i se recomand  o serie de con inuturi posibil a fi exersate în timpul liber al elevilor, 
cu respectarea tuturor condi iilor de siguran  pentru ace tia. 

În condi iile desf ur rii online a lec iilor de educa ie fizic , sunt necesare resurse tehnologice 
(dispozitive de tip laptop, tablet , telefon) care s  asigure comunicarea profesor-elev, precum i resurse 
informa ionale care s  faciliteze în elegerea de c tre elevi a sarcinilor de lucru specifice Educa iei fizice i 
sportului. 

 Ca urmare, predarea dobânde te note specifice, având în vedere faptul c  aceast  disciplin  are un 
puternic caracter practic-aplicativ pe care trebuie s  îl men in  chiar i în condi iile înv mântului online. 

În ceea ce prive te metodele de evaluarea a con inuturilor specifice Educa iei fizice i sportului pentru 
elevii care înva  online, acestea pot fi: 

Chestionare create pe Google forms, pe discipline sportive sau alte teme predate 
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Întreb ri din regulamentele sportive 
Sarcin  de g sire de materiale video pe diferite teme (ex. g sirea de clipuri video pentru înv area 

pasei de fotbal, sau aruncarea la baschet, etc 
Sarcin  de g sire de materiale video care exemplific  exerci ii pentru anumite grupe musculare, etc 
Se pot da i exerci ii fizice de intensitate mic , prin respectarea normelor de protec ie specifice 

AVANTAJE ALE PRED RII ONLINE 

La modul general, înv area online îi ajut  pe elevi s  progreseze, îns  este important s  se ajung
la un echilibru între inova ie i conven ionalitate. 

Educa ia online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia i lumea digital  le-a pus 
la dispozi ie.   

Nu mai trebuie s  fim prezen i fizic la clas  pentru a înv a i, în timp ce mediul înv rii online 
este diferit de configura ia tradi ional  a clasei, nu înseamn  neap rat c  este mai pu in eficient.  

Unul dintre principalele avantaje ale acces rii paginilor de pe web este c  majoritatea au 
hiperlinkuri ce ne conduc c tre o alt  pagin i ne deschid o cantitate vast  de informa ii. 

Se ob ine un feedback instantaneu. Înv are este mai activ ; putem cre te implicarea prin sondaje 
online sau prin întreb ri de testare în timpul lec iilor. Aceste sondaje ajut  la implicarea tuturor elevilor, 
inclusiv a celor timizi care în mod normal nu ar ridica mâna în clas . 

Exist  nenum rate resurse care fac înv area mai distractiv i mai eficient . De la aplica ii i 
manuale electronice pân  la platformele educa ionale, nu lipsesc instrumente care pot transforma sala de 
clas . Unii profesori se orienteaz  spre „gamificarea” clasei, utilizarea scenariilor competitive i distribuirea 
de puncte i recompense pentru a face sala de clas  mai distractiv i mai antrenant . 

 Se pot automatiza o mul ime de sarcini obositoare cum ar fi urm rirea prezen ei i performan ei 
elevilor. 

Elevii au acces instantaneu la informa ii noi, care le pot suplimenta experien a de înv are. 
Favorizeaz  un mediu de înv are mai colaborativ. Elevii, conecta i în re ea online, pot împ rt i 

informa ii, pot lucra împreun  la proiecte de grup i pot interac iona cu cadrul didactic. 

           DEZVANTAJE ALE ÎNV RII ONLINE:

In compara ie cu celelalte discipline, educa ia fizic i sportul unde predomin  activitatea practic , 
este evident cea mai dezavantajat , atât în procesul de predare, înv are, cât i în cel de evaluare. 

Este impersonal , spre deosebire de educa ia pe teren, sala de sport, în sala de clas  în care exist
o interac iune fa  în fa  real  între elev i profesor. Înv area online ofer  un tip intens de înv are, în timp 
ce educa ia în clas  vine cu interac iunea uman .  

Prin interac iunile fa  în fa , profesorii pot ajuta elevii s - i construiasc  respectul de sin, 
încrederea i maturitatea emo ional . 

Utilizarea internetului i a altor instrumente digitale au ad ugat noi cerin e în via a profesorilor i 
au crescut dramatic gama de con inut i abilit i pe care ace tia trebuie s  le cunoasc , astfel a crescut i 
volumul lor de munc . 

Calitatea informa iilor i sursele pe care elevii le g sesc poate s  nu fie de calitate. 
Exist , de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de înv are online 
 Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice. 
Autenticitatea muncii. Oricine poate realiza un proiect i nu elevul propriu-zis. 
 Evalu rile au tendin a de a fi bazate doar pe cuno tin e i nu neap rat pe partea practic , ceea ce 

dezavantajeaz  in mod real disciplina educa ie fizic i sport. 
Elevii au ast zi la dispozi ie resurse la care mul i dintre noi nu am visat niciodat , cele mai multe 

dintre aceste resurse pot fi utilizate i pot ajuta elevii s  înve e i s  progreseze, îns  este important s  se 
ajung  la un echilibru între inova ie i conven ionalitate.  

Dac  aparent pentru celelalte discipline, exist  un oarecare echilibru între  avantajele i 
dezavantajele pred rii online, pentru educa ie fizic i sport,  cheia va fi întotdeauna rela ia direct   
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profesor-elev, pentru c  acolo are loc exersarea  i  însu irea elementelor, procedeelor tehnice i a ac inilor 
tactice  

Chiar dac  tehnologia în educa ie poate deschide u i c tre noi experien e, noi descoperiri i noi 
moduri de înv are i colaborare, în final putem spune, c  nicio tehnologie din clas  nu poate înlocui 
profesorii talenta i i inspira i. 

Bibliografie: 

REPERE METODOLOGICE privind consolidarea accizi iilor din anul scolar 2019-2021 i 
proiectarea activit ilor ddactice la disciplina educa ie fizic i sport pentru anul colar 2020-2021 

  

236



L’enseignement en ligne - un enseignement enrichi 

BAIDA CORINA,                                                                      
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava 

 L’apprentissage en ligne est pour certains auteurs un enseignement qui a de nombreux avantages par 
rapport à l’enseignement en classe. Ils affirment entre autres que cet enseignement tient compte des 
différences individuelles dans l’apprentissage, ce qui permet à l’enseignant de s’ajuster. Celui-ci libéré de 
son travail habituel aurait plus de temps à consacrer à ses étudiants et pourrait donc les suivre de plus près. 
Cet apprentissage permettrait ainsi de rapprocher l’étudiant du professeur. En lien avec les rapports 
professeurs-étudiants, deux avantages sont également souvent relevés dans la documentation scientifique. 
Il s’agit de la rapidité et l’immédiateté de la communication. Par le biais de la communication électronique, 
le professeur serait beaucoup plus disponible pour ses étudiants, cela augmenterait les échanges entre les 
étudiants et les professeurs ainsi que les étudiants entre eux. L’apprentissage en ligne permettrait également 
de bénéficier de certains avantages comme la simulation et l’interactivité. Les étudiants pourraient ainsi 
mettre en pratique virtuellement la théorie apprise.  

De plus, le cyberespace permet d’avoir accès à une documentation pédagogique et de recherche plus 
complète que ne lui permet un organisme à lui seul. En plus, il est possible d’avoir accès rapidement à cette 
source de savoir. Finalement, l’enseignement en ligne permet de préparer adéquatement l’étudiant à son 
entrée sur le marché du travail. La plupart des emplois demandent l’acquisition de certaines habilités sur le 
plan technologique. Ils ont donc un avantage sur leurs confrères qui suivent des cours en classe.  Dans les 
cours à distance, l’accent ne porte plus sur l’enseignement mais sur l’apprentissage. Cette approche 
convient-elle à tous les étudiants? Certains auteurs ne le pensent pas. Une grande autonomie est essentielle 
pour réussir les cours à distance. De plus, la motivation chez les étudiants peut être grandement affectée 
par ce type d’enseignement. Il pourrait avoir même d’importantes conséquences dans le cheminement 
pédagogique des étudiants comme l’échec ou l’abandon. L’abandon semble d’ailleurs être le talon d’Achille 
de ce type d’enseignement.  

La sociabilité et l’apprentissage de la vie en commun se font dans nos sociétés en grande partie dans 
les écoles. Si la classe est virtuelle, il n’est évidemment pas aussi facile de s’intégrer dans un groupe ou de 
former des amitiés. L’environnement virtuel présenterait même des dangers d’isolement. Ainsi, coupés du 
contact réel des autres étudiants et de l’enseignant, certains étudiants pourraient se replier sur eux-mêmes. 
Il ne faut pas oublier que l’école a une fonction de socialisation. 

 L’enseignant peut-il être remplacé par une machine? Selon certains auteurs, il est indéniable que la 
machine ne peut pas remplacer l’enseignant. Les TIC n’auraient qu’une fonction périphérique et 
instrumentale par rapport au noyau dur des rapports interactifs formateurs-formés qui constituent le cœur 
de l’action pédagogique. L’enseignement virtuel ne permettrait donc pas d’enseigner aussi efficacement 
que devant une classe réelle. Dans une salle de classe, le professeur lit sur les visages des étudiants; il peut 
ainsi deviner s’ils comprennent et ajuster son discours en conséquence. De plus, même si la technologie 
offre de nombreuses possibilités de communication, celles-ci ne seraient remplacées les contacts réels. La 
richesse et la complexité du travail interactif, qui font appel aux diverses facettes de l’être humain en 
relation avec autrui, sont non reproductibles par le biais des systèmes de communication artificielle et les 
couplages hommes-machines, aussi «interactive» qu’est leur interface. Par ailleurs, on remarque que dans 
l’enseignement virtuel tout bouge rapidement et que cela a pour conséquence de n’accorder que peu ou pas 
de temps d’arrêt ou de pause pour permettre de réfléchir et de faire des liens entre toutes les informations 
et connaissances à lesquelles nous avons accès. Ainsi, les lectures et les apprentissages manqueraient de 
profondeur. Certaines connaissances ne se réduisent pas à l’assimilation de connaissances inscrites sur un 
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support, mais sont le résultat d’un long travail d’imprégnation de savoir qui se produit comme par osmose 
à l’issue d’un contact prolongé entre maîtres et élèves. 

L’enseignement en ligne est en ébullition et se développe avec une très grande rapidité. Cette montée 
en puissance amène bien des questions et des débats dans le monde de l’éducation. Avec ses forces et ses 
faiblesses, l’enseignement virtuel est toutefois une réalité avec laquelle nous devons composer.  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
- între online i tradi ional 

ÎNV AREA PRIN METODA PROIECTULUI 
Profesor - Baila Elena Ionela 

Colegiul Agricol ,,D. P. Barcianu“ Sibiu 

Ce este un proiect? 
Un proiect este o secven  de ac iuni intercorelate, orientate c tre îndeplinirea unor obiective cu 

caracter unic i precis, ce se deruleaz  într-o perioad  de timp bine definit i delimitat , cu un buget i 
performan e prestabilite. 

O activitatea, mai ampl  decât investiga ia care începe în clas  sau online prin definirea i în elegerea 
sarcinii (eventual i prin începerea rezolv rii acesteia), se continu  acas  pe parcursul a câtorva zile sau 
s pt mâni (timp în care elevul are permanente consult ri cu profesorul) i se încheie tot în clas , prin 
prezentarea în fa a colegilor a unui raport asupra rezultatelor ob inute i dac  este cazul, a produsul realizat. 
Proiectul poate fi individual sau de grup. Titlul/subiectul va fi ales de c tre profesor sau elevi.   

Un proiect trebuie s  r spund  la întreb rile: 
DE CE? care este finalitatea proiectului 
CE? care sunt obiectivele (intermediare i finale) 
CUM? care este strategia, care sunt c ile de realizare 
CINE? care sunt responsabilit ile fiec rui partener/participant din proiect 
CU CE? care sunt resursele umane, materiale, financiare, defalcate pe activit i 
CÂND? care sunt termenele de realizare 
CU CE REZULTATE? care vor fi efectele pe plan material, moral, intelectual etc. 

Ce este metoda proiectului? 
Metoda proiectului este o metod  de predare-înv are-evaluare activ-participativ  care promoveaz

dezvoltarea aptitudinilor i capacit ilor dinamice ale elevului. 
Ce este înv area prin metoda proiectului? 
Este un model de instruire centrat pe elev, bazat pe metoda proiectului, ce dezvolt  cuno tin e i 

capacit i prin sarcini extinse, care promoveaz  investiga ia online i tradi ional , f când leg tura dintre 
standardele de performan  (obiectivele de referin ) i capacit ile de gândire de nivel superior ale elevilor, 
i are drept rezultat ob inerea unor produse autentice. 

Obiectivele generale ale înv rii prin metoda proiectului: 
înv area i ac ionarea autonom
identificarea necesit ilor i dezvoltarea aptitudinilor proprii 
dezvoltarea spiritului de ini iativ
utilizarea corespunz toare a bibliografiei; 
utilizarea corespunz toare a materialelor i echipamentului online i tradi ionale; 
generalizarea problemei; 
organizarea ideilor i materialelor într-un raport; 
acurate ea cifrelor/desenelor/etc.  
dezvoltarea competen elor de comunicare i cooperare; 
în elegerea i structurarea conexiunilor organizatorice. 
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Înv area prin metoda proiect se caracterizeaz  prin: 
luarea în considerare a nevoilor i intereselor exprimate ale elevilor; 
organizare proprie i responsabilizare individual; 
planificarea orientat  spre obiective/competen e; 
caracterul interdisciplinary; 
posibilitatea dobândirii de competen e sociale, asumarea ini iativei în rezolvarea unei problem; 
rolul de formator/facilitator jucat de cadrele didactice. 

Principalele etape ale înv rii prin metoda proiectului: 
Identificarea/g sirea temei 
Formularea obiectivelor 
Planificarea i Preg tirea 
Implementarea 
Prezentarea  
Evaluarea 

Care sunt avantajele înv rii prin metoda proiectului? 
cre terea prezen ei la ore, cre terea gradului de încredere în sine i îmbun t irea atitudinii fa  de 

înv are; 
responsabilitate m rit  pentru propriul proces de înv are; 
posibilitatea dezvolt rii de abilit i complexe;
acces la o gam  larg  de oportunit i de înv are online i tradi ional, oferind o strategie de 

implicare a elevilor din medii culturale diverse. 

Care sunt dezavantajele înv rii prin metoda proiectului? 
asigurarea resurselor materiale 
num rul relativ mare de elevi cu care se lucreaz  (o clas  de elevi) 
durata implicat  (minim 2 – 3 ore de curs) 
imposibilitatea planific rii succesului 
gradul sporit de angajament din partea profesorului 
frecven a redus  de utilizare din cauza pierderii func iei de motivare a metodei 

Calitatea i eficien a înv rii prin metoda proiect sunt asigurate de urm toarele caracteristici: 
elevul este în centrul procesului de instruire 
proiectul se bazeaz  pe formarea de competen e specifice 
proiectul este generat de întreb ri sau nevoi exprimate de elevi, în concordan  cu cerin ele 

curriculare 
proiectul implic  metode de evaluare i autoevaluare multiple i continue 
proiectul implic  sarcini de lucru i activit i corelate 
proiectul are conexiuni cu lumea real
elevii î i demonstreaz  cuno tin ele i competen ele prin intermediul performan elor i produselor 

activit ii 
tehnologia sprijin i îmbun t e te procesul de înv are al elevilor 
prin proiect sunt vizate capacit ile de gândire de nivel superior 
strategiile de instruire folosite sprijin  diverse stiluri de înv are 

Bibliografie:  
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Evaluarea la disciplina istorie între tradi ional i modern 

Prof. B il  Maria,                                                                      
Colegiul Na ional „Mihai Viteazul” 

Etimologic evaluarea semnific  determinarea valorii, prin urmare evaluarea colar  presupune 
determinarea sau aprecierea valorii proceselor de predare - înv are. Defini iile evalu rii sunt deosebit de 
variate i controversate. De aceea ne vom referi la evaluare din perspectiv colar  sau din cea a didacticii. 
Astfel, în sens larg, evaluarea colar  este procesul prin care se delimiteaz , se ob in i se furnizeaz
informa ii utile, permi ând luarea unor decizii ulterioare. În aceast  accep iune actul evalu rii presupune ca 
momente distincte m surarea, aprecierea rezultatelor colare i adoptarea m surilor ameliorative. (Cuco , 
2008, p. 28). 

Evaluarea este o component  important  a procesului educa ional. Prin intermediul evalu rii, în 
func ie de rezultatele ob inute, se determin  m sura în care au fost atinse obiectivele stabilite. Scopul 
evalu rii este perfec ionarea procesului educa ional. 

Evaluarea presupune trei etape principale:  
a) m surarea rezultatelor colare prin diverse procedee specifice;  
b) aprecierea acestor rezultate prin raportarea lor la bareme de corectare i notare, descriptori de 

performan  etc. 
c) formularea concluziilor i adoptarea deciziilor educa ionale adecvate în urma interpret rii 

rezultatelor ob inute; 
Exist  mai multe criterii de clasificare a strategiilor de evaluare:  

dup  criteriul de obiectivitate;  
dup  modul în care se integreaz  în desf urarea procesului educa ional;  
dup  autorul care realizeaz  evaluarea;  
dup  func ia dominant  a evalu rii;  
cantitatea de informa ii, deprinderile, abilit ile, capacit ile însu ite de c tre elevi în cadrul 

procesului instructiv;  
Dup  modul în care evaluarea se integreaz  în desf urarea procesului educativ, exist  urm toarele 

tipuri de evaluare:  
evaluarea ini ial ;  
evaluarea formativ  sau continu ;  
evaluarea sumativ  sau cumulativ ;  

Dup  autorul care realizeaz  evaluarea, exist  urm toarele tipuri:  
evaluarea intern  (realizat  de acelea i persoane implicate în procesul instructiv); • 
evaluarea extern  (realizat  de persoane diferite de cele care au fost implicate în procesul instructiv);  
autoevaluare, efectuat  de subiectul însu i asupra propriului progres; 

Metoda de evaluare este calea prin care profesorul ofer  posibilitatea elevului s  demonstreze nivelul 
de cuno tin e însu it, diferite capacit i, deprinderi i abilit i formate, utilizând o diversitate de instrumente 
adecvate obiectivelor de evaluare propuse. Exist  dou  categorii de metode de evaluare: metode tradi ionale 
i metode alternative sau complementare;  

Metodele de evaluare tradi ionale sunt:  
probe orale; probe scrise; probe practice;  

Metodele de evaluare complementare sau alternative sunt:  
observarea sistematic  a activit ii i comportamentului elevilor ( fi a de evaluare, scara de 

clasificare, lista de control / evaluare ), investiga ia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea;  
Aceste metode alternative (complementare) ofer  elevilor posibilitatea de a demonstra nu numai ceea 

ce tiu, adic  nivelul de cuno tin e acumulat pân  la un moment dat, dar i ceea ce poate s  fac  cu ceea ce 
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tiu (capacit i, abilit i, deprinderi). Din acest motiv, metodele alternative r spund mai bine caracterului 
formativ al evalu rii decât metodele tradi ionale.  

Metodele tradi ionale de evaluare sunt dominante în practica educa ional . Nu se poate utiliza doar 
metodele tradi ionale sau doar cele complementare, recomandându-se o împletire a acestora. Modul de 
proiectare i aplicare a acestor metode complementare difer  de la profesor la profesor, ceea ce implic , în 
mod clar, valoriz ri diferite. 

Proiectul este o activitate mai ampl  care contribuie la identificarea unor calit i, capacit i i abilit i 
individuale ale elevului. Aceast  form  de evaluare implic  un volum de munc  sporit. De cele mai multe 
ori, la disciplina istorie, proiectul îmbrac  forma unui referat sau al unui eseu. Din p cate, în cazul unui 
referat, de cele mai multe ori, elevii apeleaz  la internet, de unde descarc  unul gata realizat. Din acest 
motiv, ar fi de preferat ca proiectul s  implice o cercetare pe teren, o sarcin  care s  scoat  clar în eviden
contribu ia proprie a elevului.  

Pentru aranjarea informa iilor culese în scopul redact rii formei finale a referatului, elevii î i vor 
dezvolta capacit ile de analiz i sintez . În cazul unui referat, proiectul trebuie s  aib  urm toarea 
structur : pagina de titlu unde se vor nota tema proiectului, numele elevului, coala de unde provine elevul, 
cuprinsul, introducerea, con inutul proiectului, concluziile, sursele bibliografice, anexele.  

Proiectul poate fi individual sau de grup, începe i se termin  în clas  prin prezentarea sa în fa a 
celorlal i colegi. Dar proiectul nu const  doar în realizarea unui eseu sau a unui referat. Proiectul poate fi 
orice rezultat al activit ii i creativit ii elevilor. Astfel, proiectul reprezint  concretizarea a ceea ce tie s
fac  elevul cu ceea ce a înv at în cadrul orelor de curs. Elevii î i folosesc abilit ile i competen ele însu ite 
i la celelalte discipline. Atunci când profesorul se gânde te s  utilizeze proiectul ca metod  de evaluare, 

trebuie s in  seama de mai multe aspecte, precum: vârsta elevilor, nivelul lor de preg tire, interesele lor, 
resursele materiale i temporale etc. Nu exist  o re et  a proiect rii i evalu rii activit ilor de proiect, având 
în vedere inventivitatea profesorilor i creativitatea elevilor. Dar, în linii generale, etapele realiz rii unui 
proiect sunt:  

alegerea temei (se recomand  ca subiectul s  fie stabilit în colaborare cu elevii);  
stabilirea obiectivelor, etapelor i a criteriilor de evaluare (este necesar ca elevii s tie de la început 

care vor fi criteriile de evaluare ale proiectului);  
împ r irea sarcinilor de lucru;  
îndeplinirea sarcinilor de lucru;  
durata proiectului trebuie s  fie suficient de îndelungat  pentru a se crea condi ii favorabile realiz rii 

unui produs de calitate;  
realizarea formei finale a produsului;  
prezentarea produsului final în fa a colegilor;  
realizarea feed-back-ului (schimburi de idei, aprecieri, întreb ri de la profesor, de la colegi, 

autoevaluare); 
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Aplica ii ale teoriei inteligen elor multiple în evaluarea elevilor cu CES                         
Text suport „Balada unui greier mic”, de George Topârceanu 

Prof. psihopedagogie special , Bala Elena                                                  
Centrul Scolar de Educa ie Incluziv  “Christiana” Boc a 

Evaluarea elevilor cu CES (cerin e educa ionale speciale), cu care lucrez, nu este un scop în sine; ea 
trebuie s  conduc  la optimizarea întregului proces desf urat în coal , la reu ita integrarii acestor elevi în 
societatea adesea potrivnic  lor, la dezvoltarea autonomiei lor personale. 

Procesul evaluativ trebuie s  fie mai ales formativ la ace ti elevi, i nu trebuie s  se rezume doar la 
un singur instrument, ci s  se refere la o serie de tehnici cât mai diverse, incluzând i procese negociative, 
dar i autoevaluative. 

Este necesar  o mai bun  aten ie, atât din partea profesorului, cât i din partea elevului, asupra 
proceselor care au loc în înv are, asupra cauzelor care determin  erorile i asupra factorilor favorizan i ai 
cunoa terii. Din acest motiv, m  voi referi la o evaluare interdisciplinar , tradi ional , realizat  prin prisma 
inteligen elor multiple. 

Gardner define te inteligen a ca abilitate de a rezolva probleme i de a crea produse considerate 
valori.  Denume te inteligen  acel set de abilit i, talente, deprinderi mentale, prin care capacitatea 
cognitiv  a omului este mai bine descris . 

El a identificat nou  tipuri de inteligen e multiple: lingvistic , logico- matematic , muzical /ritmic , 
spa ial /vizual , naturalist , corporal-kinestezic , intrapersonal , interpersonal , existential  - în curs de 
definire (Gardner nu a stabilit localizarea ei pe creier -  o astfel de inteligen  au filozofii, cei ce- i pun 
întreb ri despre începutul Universului, despre sensul fericirii etc).  

Fiecare inteligen   are un sistem propriu de simboluri i corespunde unei anumite p r i a creierului , 
care controleaz  inteligen a respectiv . 

Pornind de la textul „Balada unui greier mic”, de George Topârceanu , voi exemplifica, în func ie de 
tipurile de inteligen e, activit i ce se pot desf ura, în scopul evalu rii elevilor cu CES, în timpul unei 
s pt mani de coal  , la mai multe discipline. 

Fiecare activitate vizat  este realizat  prin atingerea câte unui obiectiv opera ional. 

Inteligen a lingvistic

s  citeasc  în ritm propriu  textul poeziei; 
s  g seasc  întelesul potrivit pentru cuvintele: tin , guturai, ciulini, hum , z lud ;  
s  povesteasc , cu cuvintele lor, drama greiera ului; 
s  descrie, în scris, toamna. 

Inteligen a logico-matematic
s  r spund  ra ional la intreb rile pe marginea textului; 
s  identifice caracteristicile toamnei; 
s  reprezinte, în ordinea derul rii lor, prin numerotare, evenimentele descrise în poezie. 

Inteligen a muzical
s  audieze melodia compus  pe versurile baladei; 
s  acompanieze ritmic melodia; 
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 s  stabileasc  sunete /grupuri de sunete reprezentative pentru toamn , greier, furnic , vânt i s
le murmure cu intensitatea pe care o consider  potrivit , în timp ce un coleg cite te poezia; 

s  cânte ultima parte a baladei. 

Inteligen a spa ial ; 
s  redea,în simboluri grafice, un element din natur ; 
s  vizioneze un PPT realizat pe tema poeziei, cu imagini reprezentative pentru fiecare vers; 
s  observe i s  descrie cartea ilustrat  „Balada unui greier mic”, de George Topârceanu; 
s  deseneze pe o fi  personajele poeziei, apoi s  le coloreze. 

Inteligen a kinestezic ; 
s  redea, prin mi c ri ale bra elor i corpului , mi carea vântului; 
 joc de rol pe tema poeziei (fiecare elev va interpreta , pe rând, rolul greierului, al toamnei, al 

povestitorului). 

  Inteligen a interpersonal ; 
s  identifice calit ile unui personaj; 
s  selecteze sfaturi i înv turi din textul citat; 
sa realizeze un joc de grup, prin care s - i comunice fiecare  ce ar fi f cut dac  ar fi fost furnica 

(greierele st  în mijlocul unui cerc format din ceilalti elevi i îi întreab  pe rând ce ar fi f cut: i-ar fi dat, 
sau nu, gr un e?!). 

Inteligen a intrapersonal

s   autoevalueze o ac iune proprie; 
s  stabileasc  reguli de comportare într-o situa ie de via  asem n toare;  
sa r spunda în scris, pe caiete sau pe fi  de lec ie, la urm toarea cerin : Scrie ce ai sim i i cum 

ai reac iona dac  ai fi greiere i furnica nu i-ar împrumuta gr un e atunci când tu ai fi înfrigurat, trist i 
disperat?!

Inteligen a naturalist

 s  observe, în mijlocul naturii furnicu ele i greierii/ le vor observa caracteristicile; 
 s  observe semnele toamnei i s  constate ce ar trebui s  facem pentru a preîntâmpina 

neajunsurile anotimpului rece. 

Acest tip de evaluare interdisciplinar  este foarte eficient , se contureaz  ca  un fel de joc pe o tem
a s pt manii i le face mare pl cere copiilor, contribuind din plin la asimilarea unor experien e cognitiv-
formative interesante. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

PROF. B L  MARIA VIOLETA                                                        
G. P. P. ,,Ion Creang ”, Slatina, Olt 

Idealul educa ional confer  stabilitate proceselor educa ionale care duc la dezvoltarea armonioas  a 
individualit ii umane, la formarea acelui tip de personalitate care corespunde aspira iilor sociale ale 
momentului actual. 

Tr im într-o perioad  a exploziei informa ionale, a calculatoarelor i internetului, perioad  în care 
volumul cuno tin elor i gradul de perisabilitate al acestora a crescut într-o m sur  greu de st pânit. Omul 
este, fire te, parte integrant  a acestui sistem informa ional ceea ce creeaz  necesitatea ca el s  se adapteze 
acestui ritm al schimb rilor i solicit rilor diverse care îi sunt adresate. Acest proces de preg tire pentru a 
rezista într-o lume dinamic i în permanent  schimbare începe din copil rie, mai precis în prima institu ie 
care î i aduce un aport sistematic în realizarea acestui proces: gr dini a. De aceea, chiar la nivelul 
înv mântului pre colar se contureaz  necesitatea recursului la noi abord ri educa ionale. 

În contextul actual al pandemiei de COVID-19 care afecteaz i ara noastr , înv mântul românesc 
este pus în fa a unei provoc ri f r  precedent: suspendarea cursurilor fa  în fa i trecerea procesului de 
predare-înv are-evaluare în mediul online. 

Educatoarele care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare 
în sarcini i evaluare, au alegeri aproape nelimitate.Putem alege pe oricare dintre urm toarele: 

– Google Classroom: aici pute i discuta cu copiii – Meet video chat e inclus. În acest spa iu se pot 
posta materiale, se pot crea teme, care pot fi corectate i poate fi oferit feedback direct fiec rui copil, se 
poate crea o banc  de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii oferite 
copiilor etc. 

– Google Jamboard, Jamboard este o tabl  digital  cu ajutorul c reia pân i echipele aflate la distan
pot s  schi eze idei i s  le salveze în drive, astfel încât acestea s  poat  fi accesate de pe orice dispozitiv. 
Este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i copiii pot vedea toate r spunsurile 
date pe post-it-uri virtuale. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  pre colarii devin „educatoare”, construind ei 
în i i itemi de teste. 

- programe de anima ie pe care copiii le pot folosi pentru a realiza prezent ri: Prezi, Animaker etc. 
Copiii mai mari pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind  atât imagine de pe 
interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 
Situa ia actual  este probabil cea mai bun  oportunitate pentru noi, educatorii, de a schimba modul 

în care abord m evaluarea copiilor a cuno tin elor i a rezultatelor înv rii. Trebuie s  ne gândim la metode 
de evaluare mai adecvate care s  încurajeze reflec ia, înv area i dezvoltarea abilit ilor. Mai jos, discut m 
diferite metode eficiente de evaluare a rezultatelor înv rii copiilor atât online, cât i offline. 

Discu iile online de tip socratic sunt modalit i excelente de evaluare a în elegerii, reflect rii i 
aplic rii conceptelor de c tre copii. Întreb rile adresate copiilor pe teme diverse sau subiecte specifice pot 
conduce la discu ii con tiente i la crearea de cuno tin e. Copiii î i pot împ rt i ideile reciproce i le pot 
r spunde cu text, imagini i videoclipuri. Acestea se pot desf ura asincron prin intermediul forumurilor 
publice deschise, precum Quora sau Reddit - func ionalit i disponibile i în Moodle i Canvas. Alternativ, 
discu ia avea lor în mod sincron, utilizând instrumente de videoconferin , precum Zoom, G 
Meet sau Teams sau alte sisteme de gestionare i comunicare a cuno tin elor precum Slack. Ceea ce este 
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important la aceste metode este clarificarea de la început a a tept rilor cu privire la participarea copiilor i 
modul în care participarea lor se traduce în aprecieri/calificative. 

Videoclipuri explicative. Copiii pot fi foarte creativi atunci când vine vorba de înregistrarea i editarea 
videoclipurilor. Educatoarea poate valorifica aceste abilit i solicitând copiilor s  creeze scurte videoclipuri 
explicative pentru a prezenta un concept înv at la grup . Ace tia pot folosi anima ii, interviuri, desene 
manuale sau diapozitive pentru a- i crea videoclipurile, pe care, ulterior s  le împ rt easc  pe platforme, 
cum ar fi Canvas sau Moodle, astfel încât colegii lor s  o poat  accesa i s - i dea feedback.  

De asemenea, pot fi utilizate aplica ii de partajare a videoclipurilor de pe re elele sociale 
precum Flipgrid, Instagram sau Tiktok, alegerea uneia sau alteia ar trebui s  depind  de modul în care se 
dore te gestionarea datelor, dar i de cât de confortabil se simte educatoarea ( i copiii s i) cu utilizarea 
re elelor sociale. Flipgrid în acest caz poate fi cel mai bun compromis, deoarece ofer  mai mult control 
asupra protec iei i siguran ei datelor. 

Autoevaluare i înv are retrospectiv . Autoevaluarea este o oportunitate excelent  pentru copii de a-
i împ rt i procesul de înv are, performan a lor i multe altele. Autoevaluarea nu este doar un mijloc de 

a ti cât de bine se comport  un copil în grup , ci este o oportunitate pentru elev s  înve e s - i judece 
obiectiv abilit ile i cuno tin ele. Dar autoevaluarea nu este întotdeauna u oar . Este crucial s  clarific m 
copilului importan a onestit ii, transparen ei i a conceptului de sindrom al impostorului atunci când se 
utilizeaz  autoevaluarea.  

Evaluarea nu este o ac iune juxtapus  celor de predare-înv are, ci este integrat  în acestea prin 
diverse modalit i: evaluarea ini ial , evaluarea continu i evaluarea final .Realizarea permanent i 
sistematic  a unei evalu ri a procesului instructiv-educativ permite cunoa terea, explicarea i perfec ionarea 
rezultatelor copiilor i chiar a proceselor de predare-înv are care au produs aceste rezultate. Evaluarea 
online este o metod  a evalu rii care poate r spunde eficient situa iilor identificate, mai ales c  poate fi 
aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu i cumulativ . 

Cea mai frecvent  punere în practic  a evalu rii online este reprezentat  de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune r spunsuri de tip „da”/”nu” („adev rat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de r spuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întreb ri cu r spuns 
deschis. 

Evaluarea online este sus inut  de acelea i principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate i 
echidistan i utilizeaz  multe din strategiile folosite în predarea i evaluarea tradi ionale fa  în fa . 
Diferen a const  în contextul evalu rii, în interac iunile dintre evaluator i cei care sunt evalua i i procesele 
de colectare i administrare.  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

PROFESOR ÎNV. PRIMAR BALAJ ELENA ADRIANA 

COALA PRIMAR  L PU NIC,                                                        
COM. DOBRA, JUDE UL  HUNEDOARA 

Evaluarea este o component  esen ial  a activit ii de înv mânt, în special a procesului didactic. 
Problematica generat  de ac iunea de evaluare face parte din ansamblul teoriei educa iei. Teoria evalu rii 
ca sistem de concep ii, principii i tehnici referitoare la m surarea i aprecierea rezultatelor colare i a 
procesului didactic este o component  a terminologiei didactice. 

Actul evalu rii reprezint  un proces continuu formal sau informal, de apreciere a calit ii, a 
importan ei sau a utilit ii activit ii de predare – înv are, proces desf urat din nevoia de selec ie, de 
comparare sau de ameliorare a acesteia. 

Evaluarea este o activitate complex  care presupune realizarea mai multor ac iuni i opera ii aflate în 
strâns  leg tur i componente ale unui proces unitar. 

Instrumentul de evaluare este cel care pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât i demersul 
ini iat pentru a atinge scopul propus, uneori reu ind chiar o schimbare a modului de abordare a practicii 
evaluative curente. 

În func ie de obiectivele educa ionale  urm rite, se   folosesc  strategii de evaluare variate, ce îmbin
evaluarea continu  cu utilizarea diferitelor forme de testare.  

Observarea curent a comportamentului de înv are al elevilor, probele orale, probele scrise, temele 
pentru acas  sunt forme de verificare, metode i procedee de eviden iere a performan elor elevilor ce fac 
parte din sistemul metodologic al evalu rii rezultatelor colare i a randamentului colar. 

Observarea sistematic  a comportamentului de înv are al elevilor permite cunoa terea preg tirii 
elevilor prin calitatea r spunsurilor date de ace tia în cadrul dialogului frontal cu clasa, a interesului  pentru 
înv are manifestat prin participarea afectiv  la demersul didactic, prin îndeplinirea îndatoririlor colare. 

Probele orale implic  cerin a referitoare la ritmicitatea examin rii, enun ul întreb rilor, ritmul 
desf ur rii dialogului de verificare, necesitatea antren rii celorlal i elevi pentru completarea sau corectarea 
r spunsurilor elevilor chestiona i, extinderea verific rii de la informa ia dobândit  de ace tia i posibilitatea 
de redare, la capacitatea de transfer, de aplicare, de compunere i rezolvare de probleme. 

Evaluarea prin probe scrise reprezint  metoda fundamental  de evaluare a nivelului de preg tire al 
elevilor ce permite evaluarea unui um r mare de subiec i într-un interval relativ scurt de timp, ofer anse 
egale elevilor, prin identitatea subiectelor, face posibil  compararea rezultatelor ob inute, asigur  o 
apreciere precis , veridic , este convenabil  elevilor timizi sau len i. 

Evaluarea prin probe scrise îmbrac  mai multe forme: 

a. Teste sumative — probe de evaluare administrate la sfâr itul unei secven e de înv are, unit i 
didactice care pot cuprinde un capitol sau mai multe capitole studiate pe parcursul unui semestru sau chiar 
an colar. 

b. Teste formative—sunt rezolvate pe parcursul unei lec ii sau mai multor lec ii 

c. Probe de activitate independent —rezolvate în timpul unei secven e de înv are. 
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Metodele de evaluare  bazate pe activitatea individual  se diversific i se adapteaz  cerin elor legate 
de modernizarea procesului instructiv educativ.  Metodele moderne pot fi folosite atât pentru însu irea unor 
cuno tin e, cât i pentru fixarea sau evaluare lor. 

Metodele noi interactive se bazeaz  pe cooperarea dintre elevi  în timpul  activit ii, ei trebuind s
rela ioneze unii cu al ii astfel încât responsabilitatea individual  s  devin  presupozi ia major  a succesului. 

Dintre strategiile folosite cu succes la clas  ,men ionez: 

O metod   de predare-evaluare  la care am s  m  refer este  metoda piramidei sau metoda bulg rului 
de z pad , este o îmbinare armonioas  între activitatea individual i cea a grupului de elevi. Are rol de a 
încorpora activitatea fiec rui elev într-un demers amplu menit s  rezolve o problem  complex . 

Lucrând la simultan (II-IV) voi prezenta aplicarea metodei piramidei în evaluarea unei unit i de 
înv are la clasa a II-a. 

Obiectivul major care, de astfel, este urm rit pe parcursul întregului ciclu primar este receptarea 
mesajului scris. În proiectarea curricular , realizat  pentru acest semestru, am avut în vedere în special acest 
obiectiv, deoarece con inutul programei i al manualului faciliteaz realizarea lui la nivelul prev zut. 

Pentru evaluarea  unei unit i de înv are am experimentat aceast  metod  care s-a dovedit a fi foarte 
eficient , deoarece a fost atractiv i stimulativ  pentru elevi, iar mie, ca înv toare, mi-a oferit suficiente 
informa ii despre gradul de realizare a obiectivelor acestei unit i de înv are la nivelul clasei, dar i al 
performan ei realizate de fiecare elev. 

În prima parte a orei de evaluare am folosit metoda piramidei, urmat  de activitatea independent i 
expozi ia lucr rilor. 

Am considerat necesar s  folosesc pentru evaluare un text nou, dar nu foarte întins i nici dificil, 
Lupul i cocorul, de Lev Tolstoi.  

În prima etap  am distribuit fiec rui elev câte o fi  cu fragmente de text, în care, între propozi iile 
din opera amintit , au fost introduse texte din alte dou  lucr ri cunoscute: Zdrean , de Tudor Arghezi, i 
Tat l i feciorul, de Alexandru Mitru. Elevii au citit fiecare fragment, au decupat i au selectat numai pe 
cele care logic f ceau parte din text. Apoi din cele trei etichete de titluri i autori au ales pe cea potrivit
(dou  apar ineau unor texte cunoscute i nu corespundeau nici con inutului). Timp de lucru : 5+5 minute. 

A doua etap  a presupus a ezarea textului în pagina caietului, cu titlu, autor, ordinea logic  a 
întâmpl rilor, alineate. Clasa a fost organizat  în perechi. Fiecare pereche a primit câte o foaie suport i 
elevii au lipit fragmentele decupate cel mai frumos. Timp de lucru: 5 minute. 

În a treia etap , am unit câte dou  perechi în grupe de câte patru elevi. Fiecare grup  a primit o list
de întreb ri referitoare la con inutul textului alc tuit. Împreun  au citit întreb rile i au formulat 
r spunsurile care, apoi, au fost scrise în fi . Timp de lucru :7-10 minute. 

Pentru atingerea pragului superior al piramidei, am considerat necesar, de aceast  dat , s  verific cu 
întreaga clas  corectitudinea modului de reconstituirea textului, apoi nivelul de în elegere a con inutului 
prin verificarea r spunsurilor scrise la întreb ri i, abia apoi, am trecut la ultima cerin : formularea unei 
înv turi pe care o ofer  textul. Timp de lucru: 5+3 minute. 

În a doua etapa a evalu rii, pe baza activit ii independente, fiecare elev a transcris textul cât mai 
caligrafic i corect, inclusiv din punctul de vedere al a ez rii în pagin , iar în  timpul r mas a  realizat un 
desen sugestiv pe tema dat .  

Cele mai frumoase lucr ri au fost expuse în clas . 

Portofoliu - este un mijloc de evaluare pe o perioad  mai lung , care reflect  progresul elevului pe 
multiple planuri. Aceast  modalitate de evaluare trebuie adaptat  la un anumit context care ine cont de 
vârsta elevului, specificul disciplinei, nevoile i abilit ile elevului, performan ele atinse prin înv are. 
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Aici, colarul devine parte integrant  a a sistemului de înv are i evaluare i î i poate urm ri pas cu 
pas progresul colar. La rândul s u, înv torul comunic  în permanen  elevului calit ile, defectele, ariile 
de îmbun t ire a activit ilor, iar p rin ilor, le relev  ceea ce elevii pot realiza concret, precum i atitudinea 
fa  de o disciplin  de înv mânt. 

           

Bibliografie: 
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Activit i de observare a progresului individual al copilului 

profesor înv mânt pre colar B laj Alina Andreea 
Liceul Tehnologic ” tefan Hell”,                                                          

structur  Gr dini a P. P. nr. 1, Sântana 

Evaluarea reprezint  strategia de m surare-apreciere-decizie realizat  la începutul unei secven e a 
procesului de înv mânt (ciclu de instruire, an de instruire, semestru colar, capitol, subcapitol, grup de 
lec ii, lec ie), fiind realizat : pentru determinarea cuno tin elor i capacit ilor care reprezint  baza 
asimil rii noilor con inuturi i formarea altor competen e; pentru detectarea poten ialului de instruire, 
poten ialului de dezvoltare i a poten ialului de educare, adic  a zonei dezvolt rii proxime a copilului; 
pentru stabilirea unui punct „de plecare" ce ar servi drept reper la evaluarea progresului colar. Consider c
prin intermediul evalu rii ini iale se pot identifica lacunele existente la fiecare copil i putem stabili în ce 
m sur  trebuie abordat un anumit aspect al activt ii instuctiv educative. 

Domeniile de dezvoltare devin, pe parcursul primilor ani de via  organizat  în mediul din cre i 
din gr dini , instrumente pedagogice esen iale pentru a realiza individualizarea educa iei i a înv rii, 
dând posibilitatea educatorilor s  identifice atât predispozi iile, cât i înclina iile cu care copilul a venit pe 
lume, „interesele” sale sau, mai bine spus, domeniile, secven ele, aspectele sau elementele mediului social 
i natural de care este atras i fa  de care î i manifest  curiozitatea, precum i dificult ile pe care la 

întâmpin  fiecare în parte pe parcursul dezvolt rii timpurii.(Curriculum pentru educa ie timpurie,2019)  
Voi prezenta mai jos câteva exemple de activit i de observare a progresului individual al copilului  

pe cele cinci domenii de dezvoltare : 

DEZVOLTAREA COGNITIV I CUNOA TEREA LUMII 

Tema activit ii (forma de realizare): „Din lumea celor care nu cuvânt ” – joc didactic 
Comportament urm rit:  

Identific i valorific  unele caracteristici ale lumii vii, ale P mântului i Spa iului. 
Itemi:  

Denumirea corect  a cel pu in 2 animale domestice i s lbatice. 
Respectarea corect  a sarcinii de lucru. 

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNIC RII I A PREMISELOR CITIRII I SCRIERII 

Tema activit ii (forma de realizare): „S cule ul fermecat” – joc didactic 
Comportament urm rit:  

Respect  regulile de exprimare corect , în diferite contexte de comunicare. 
Itemi:  

Denume te corect 4-5 juc rii; 
Formuleaz  o propozi ie simpl  despre o juc rie numit

CAPACIT I I ATITUDINI ÎN ÎNV ARE 

Tema activit ii (forma de realizare): „Micii arti ti” - audi ie 
Comportament urm rit:  

Demonstreaz  sim  muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text i cânt, dans etc 
Itemi:  

Interpreteaz  în grup sau singur un cântec cunoscut; 
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Efectueaz  mi c rile cerute de textul cântecului. 

CAPACIT I I ATITUDINI DE ÎNV ARE 

Tema activit ii (forma de realizare): „Mingea multicolor ” - mototolire 
Comportament urm rit:  

Demonstreaz  creativitate prin activit ile practice 
Itemi:  

 Lipe te respectând ordinea, elementele date pentru realizarea temei; 
 Finalizeaz  lucrarea. 

DEZVOLTAREA COGNITIV I CUNOA TEREA LUMII 
Tema activit ii (forma de realizare): „Cine tie mai bine?” – joc didactic 
Comportament urm rit:  

Demonstreaz  familiarizarea cu conceptul de num r i numera ie 
Itemi:  

Deseneaz  în c su a de jos tot atâtea cercule e câte elemente sunt în fiecare mul ime.                            

Formeaz  mul imi de elemente de acela i fel.  Coloreaz  grupa cu dou  elemente. 

Punctaj total: 

3-4  puncte – A,         2  puncte – D,    0-1 punct  - NS 
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ROLUL EVALU RII INI IALE 

PROF. ÎNV. PRIMAR BALAJ NICOLETA 
COALA GIMNAZIAL  NR. 1 M D RAS 

Numai cunoscându-ne calit ile i neajunsurile ne  putem da seama de contradic ia existent  în fiecare 
moment al vie ii noastre între ceea ce am realizat i ceea ce ar fi trebuit s  realiz m, între valoarea ”este” i 
valoarea ”trebuie”. (Barna, A., 1995) 

                                                          
Evaluarea const  într-o m surare sau apreciere, cu ajutorul criteriilor, a atingerii obiectivelor sau a 

gradului de proximitate a unui rezultat colar în raport cu o norm . Evaluarea în sine este o activitate cu 
caracter continuu, care m soar , apreciaz i genereaz  decizia, în urma c reia se stabile te etapa de 
proiectare, cu alte obiective, ce vor constitui criterii de evaluare prin m surare, apreciere, care vor conduce 
la alte decizii, într-un flux continuu, cu interfer ri ale celor trei forme de evaluare: ini ial , continu , final ( 
sumativ ). 

O dat  cu evolu ia societ ii i modernizarea înv mântului, paradigma educa ional  î i transfer
accentul de pe transmiterea cuno tin elor spre înv area activ , creativ , iar demersurile pedagogice nu  mai 
fac o distinc ie net  între evaluare i înv are. Înv torul folose te strategii de evaluare care motiveaz i 
stimuleaz  elevii în înv are, îi ajut  s  se cunoasc , s  se autoevalueze, încurajând progresul fiec rui elev. 
Strategiile didactice folosesc evaluarea ca mijloc de apreciere a cuno tin elor elevilor i totodat , ca o 
extensie a înv rii. Evaluarea tradi ional  tinde s  fie tot mai mult înlocuit  cu evaluarea alternativ . 

Rolul evalu rii în cre terea performan elor colare depinde semnificativ de concep ia educatorului în 
leg tur  cu obiectul, scopul i func iile evalu rii, concep ie care se va reflecta în alegerea i utilizarea 
metodelor i procedeelor de evaluare, în integrarea strategiilor de evaluare în procesul didactic. 

Evaluarea ini ial  de la începutul anului colar este indispensabil  pentru a stabili dac  elevii au 
preg tirea necesar  cre rii premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Acest tip de 
evaluare ofer  elevului i profesorului o reprezentare a poten ialului de înv are, dar i a eventualelor lacune 
ce trebuie completate ori a unor aspecte ce necesit  corectare sau îmbun t ire (programe de recuperare). 
Evaluarea ini ial  nu î i propune aprecierea performan elor globale ale elevilor i nici ierarhizarea lor, fapt 
pentru care se recomand  raportarea la bareme de evaluare / apreciere. ansa atingerii scopului evalu rii 
ini iale este cu atât mai mare cu cât noi, educatorii, reu im s -i determin m pe elevi s  fie receptivi i s
în eleag  importan a evalu rii colare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de 
verificare a cuno tin elor i confruntare cu situa ii noi de înv are, care trezesc motiva ia cunoa terii i 
ambi ia solu ion rii corecte a problemelor enun ate. Fiind anun a i de la început c  notele/calificativele la 
evaluarea ini ial  nu vor fi trecute în catalog, elevii au avut ocazia de a se concentra în mod expres asupra 
rezolv rii cu succes a subiectelor f r  a considera, efectiv, c  este o evaluare propriu-zis , ci un exerci iu 
util activit ii de înv are(rezolvarea corect  a subiectelor, încadrarea în timpul de lucru, ansamblul 
cerin elor privind redactarea unei lucr ri scrise,etc.), concluziile evalu rii fiind premisa pentru progresele 
ulterioare. 

Evaluarea în general, deci i cea ini ial , are rolul de a regla permanent i a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât i la resursele umane implicate.  

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie urmat  de rezultatele scontate, e nevoie s  se in  seama de 
urm toarele: tratarea diferen iat  a elevilor; selec ia riguroas  a con inutului înv arii; utilizarea acelor 
metode i procedee didactice care s  antreneze cel mai mult capacit ile intelectuale, care asigur  înv area 
activ i formativ ; îmbinarea eficient i alternarea formelor de activitate la clas  (frontal , individual i 
pe grupe). Procesul evaluativ î i îndepline te pe deplin func ia major  numai atunci când, atât dasc lul cât 
i colarii reu esc s  colaboreze nu pentru c  trebuie, ci pentru c  î i doresc acest lucru, fiecare 

îmbun t indu- i comportamentul în func ie de reac iile celuilalt. 
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Copilul este o fiin  activ , cu o lume proprie. Pentru a-l putea influen a optim, trebuie  s -l 
redescoperim mereu în dinamica ipostazelor inedite ale individualit ii sale. În cadrul procesului de 
evaluare, prevenirea prin controlul sau monitorizarea permanent  a nivelului de reu it  a copilului pot 
contribui la interven ii i decizii pertinente i prompte din partea înv torului.  

O evaluare ini ial , urmat  de o evaluare continu i mai apoi de evaluarea sumativ  constituie un 
autentic instrument de lucru, cu ajutorul c ruia se perfec ioneaz  activitatea pus  în beneficiul educa iei 
colarilor. 

BIBLIOGRAFIE: 
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VERIFICAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

PROF. ÎNV. PRIMAR: B LAN ELENA RODICA 
COALA GIMNAZIAL  „ROMAN IALOMI EANUL” 

COM AXINTELE, JUD IALOMI A 

Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. Primii 
care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a 
produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze. La polul 
opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima prima interac iune cu educa ia online este 
necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite pentru 
grupul int  (elevi sau cadre didactice). În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. 
Nu mai exist coala ca spa iu, ca tot ansamblul rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te 
comunicarea. Aceasta este puternic filtrat  de tehnologie, nu mai este atât de persuasiv i din acest motiv 
se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeeaz  a fi investite. 
Se schimb  rutinele pentru înv are: de preg tire pentru coal  (plecarea spre coal , drumul în sine au 
efecte psihologice asupra mobiliz rii înv rii) i de înv are (informa iile nu mai sunt primite în acela i 
fel, nu se mai înva  la fel). 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . 
Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an colar. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplica ii ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

QUIZIZZ este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfa a aplica iei.  

În partea stâng  g sim meniul care prezint  urm toarele facilit i: 

• crearea unui test; 
• c utarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• con ine colec ii cu testele create sau salvate de la al i colegi; 
• con ine clase create sau importate de pe Classroom; 
• con ine domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe clase). 

Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stâng  a meniului apoi pute i alege s
importa i întreb rile sau s  crea i singuri întreb rile. Pentru aceasta ve i selecta „New question” i vor 
ap rea tipurile de întreb ri pe care le putem folosi, astfel: 

1. Multiple choice (alegere multipl ) – de i se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie s  aleag  un 
singur r spuns; 
2. Checkbox (caset  de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe r spunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completeaz ) – elevul trebuie s  completeze enun ul lacunar, având variant  de 
verificare; 
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4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (r spuns deschis) – elevul nu poate verifica dac  r spunsul oferit este cel corect. 

WORDWALL este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc 
i materiale gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu u urin  un set de întreb ri pe care s  le folosim în 
cazul pred rii sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (înc lzire) sau la 
finalul lec iei, pentru a asigura feed-back-ul. To i elevii  vor fi implica i într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor no tri, dând clic pe butonul „Partajeaz ”. 
GOOGLE FORMS 
Este o aplica ie Google Drive care permite realizarea documentelor la care elevii pot colabora în timp 

real folosind smartphone-uri, tablete i laptopuri, calculatoare. Se pot ad uga tipuri de întreb ri, imagini. 
Întreb rile pot fi aranjate în ordinea dorit , se poate personaliza formularul cu teme simple de fotografii sau 
culori. R spunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets, fiind u or de urm rit 

Formularul se poate personaliza pentru fiecare disciplin i cadru didactic.r spunsurile pot fi: 
R spuns scurt, Paragraf – un r spuns mai lung, de exemplu un text/eseu,  R spunsuri multiple – elevii aleg 
una dintre mai multe variante , Casete de selectare – elevii aleg mai multe variante simultan , Dropdown – 
elevii aleg o variant  dintr-un meniu care se deschide,  Înc rca i fi iere,  Scar  liniar  – elevii aleg una 
dintre un num r de variante pozi ionate sub form  de ax , Gril  cu mai multe variante – elevii aleg o op iune 
dintr-o gril  de variante cu un num r stabilit de rânduri i coloane,  Caset  de selectare sub form  de gril
– elevii aleg mai multe op iuni dintr-o gril  de variante cu un num r stabilit de rânduri i coloane. 

KAHOOT! 
Este o aplica ie care are la baz  jocul, cu ajutorul c reia se pot realiza teste interactive. Se poate folosi 

Kahoot! i cu Google Classroom, fiind oferite noi posibilit i. Elevii primesc imediat feedback-ul prin slide-
uri animate. Modalitatea de accesare de c tre elevi: prin accesarea site-ului www.kahoot.it, instalarea 
aplica iei i introducerea pin-ului primit de la professor. Aplica ia Kahoot permite elevilor s  lucreze 
individual sau pe echipe. Dup  selectarea modului de lucru, aplica ia genereaz  un cod (se men ioneaz
faptul c  de fiecare dat  este alt cod).  

Elevii nu au nevoie de un cont, ace tia vor intra pe Kahoot.it, vor introduce codul generat de aplica ie 
i numele celui care joac . • Dup  ce s-au conectat to i elevii din clas , profesorul apas  pe butonul START. 

• Întreb rile sunt proiectate pe rând, pe videoproiector/telefon/laptop (în mediul online elevii au nevoie de 
dou  device-uri (telefon i laptop de exemplu), iar elevii vor selecta r spunsul correct. 

BIBLIOGRAFIE: 
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255



EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
Între online i tradi ional 

Autor: Balan Ramona                                                                   
Prof. înv. primar coala Gimnazial  ,,Vasile Bumbac” Costîna,                                

Com. Todire ti, Jud. Suceava 

Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criz  care afecteaz i educa ia, aceasta fiind pus  în fa a 
unei noi provoc ri: cea digital .  

coala, cu to i factorii implica i: elevi, profesori, autorit i i p rin i, încearc  s  se adapteze la noua 
realitate, cea a distan rii sociale, în care procesul educa ional trebuie s  continue în mediul online. Procesul 
a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situa iei într-un timp foarte scurt, iar elevii i-au folosit 
propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale p rin ilor, pentru a putea urma lec iile online. 

Dincolo de sincope, greut i, lipsa colabor rii i decizii impuse peste noapte, majoritatea unit ilor de 
înv mânt s-au adaptat cu succes noilor metode de înv mânt online, considerând c  este important s  se 
preg teasc  pentru coala viitorului- coala online. 

Evaluarea poate fi oral , în scris, bazat  pe activit i practice, pe referate i proiecte, interviuri, 
portofolii, precum i alte instrumente elaborate de catedrele unit ii de înv mânt i aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educa iei Na ionale i de inspectoratele colare.  

Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei 
buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin
autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru, de i câteodata  este dificilnde realizat. Creativitatea manifestat
de elevi este uimitoare. 

Se pot folosi urm toarele modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de 
socializare: 

– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
cadrului didactic s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. 
Elevii pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia 
Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu 
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r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori 
(r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai 
mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de 
îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Înv mântul on line desemneaz  o nou  experien  de înv are, pe care elevii no tri, o 
experimenteaz  cu succes în ultima perioad . În timp ce aceast  înv are la distan  (Distance Learning) 
reproduce înv area la fa a locului, profesorii no tri au început s  ofere o instruire adecvat  care s  permit
elevilor s  îndeplineasc  standardele a teptate într-un mediu online. 

În absen a rela ion rii fa  în fa  cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare i meta-înv are. Cu alte cuvinte, exers m al turi de elevi i suntem modele pentru 
elevi 

Dorim s inem o legatur  cât mai apropiat  cu elevii, astfel cât s  trecem cu bine peste acest moment 
dificil. Credem c  feedback-ul în timp util este esen ial pentru înv area elevilor; acest lucru este valabil 
mai ales în mediile de înv are on-line, atunci când elevii nu sunt în m sur  s  pun  întreb ri, a a ar fi în 
mod normal, în cadrul clasei. 

S-a ajuns i la concluzia, c  sistemul educa ional tradi ional trebuie resetat, fiind în mare parte rigid, 
fiind axat preponderent pe domeniul cognitiv i mai pu in pe cel afectiv i psihomotor. Cu certitudine atât 
cadrele didactice dar i elevii trebuie s - i îmbun t easc  substan ial abilit ile digitale, ceea ce va schimba 
calitativ rela ia profesor-elev dar i coal -familie.  

T-În acela i timp i societatea civil  va trebui s  fie conectat  mai activ la problemele educa iei, 
venind cu sugestii constructive de îmbun t ire, în special a modalit ilor de înv are de la distan i a 
instrumentelor digitale. 
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“EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR – 

Între online i tradi ional” 

Prof. educator BALÁZS MONICA,                                                       
Centrul colar Pentru Educa ie Incluziv , imleu Silvaniei 

Defini ie: evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente: stabilierea scopurilor 
pedagogice prin prisma comportamentului dezirabil al elevilor, proiectarea i executarea programului de 
realizare a acestora, m surarea rezultatelor  aplicarii programului. 

Evaluarea este: 

Un act necesar al lu rii deciziilor 

Ea furnizeaz  informa ii necesare regl rii activit ii. 

Este o componenta a tehnologiei didactice 

Presupune un sistem de concep ii, principii, i tehnici referitoare la m surarea i aprecierea 
rezultatelor colare i al procesului didactic. 

Evaluarea este o ac iune complex  ce presupune mai multe opera ii, aflate în strâns  interdependen : 

M surarea fenomenelor vizate de evaluare 

= utilizarea unor procedee (probe aplicate) prin care se stabile te o rela ie func ional  între un 
ansamblu de simboluri (cifre, litere, expresii) i un ansamblu de obiecte, conform unor caracteristici 
observabile pe care acestea le posed  în diferite grade. 

Interpretarea i aprecierea datelor ob inute 

= emiterea unei judec i de valoare asupra rezultatului unei m sur tori; acordarea unei semnifica ii 
pe baza unui criteriu/ sc ri de valori 

= concluziile desprinse în urma interpret rii datelor evaluate, diagnosticarea aspectelor care au produs 
rezultatele constatate i m surile preconizate pentru înl turarea neajunsurilor în etapa urm toare. 

Metodele de evaluare pot fi clasificate în raport de diverse criterii. În func ie de criteriul istoric, 
metodele de evaluare se diferen iaz  în: 

„A. Metode tradi ionale de evaluare: 

- Evaluarea oral
-  Evaluarea scris
-  Evaluarea prin probe practice 
- Testul docimologic 

B. Metode moderne, alternative i complementare de evaluare: 

- Observarea sistematic  a comportamentului elevului fa  deactivitatea colar

- Portofoliul 
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- Investiga ia 

- Proiectul 

- Autoevaluarea 

În mediul online evaluarea s-a putut realiza diferit de modul obi nuit de noi. În timp am reu it s
g sim solu i inovatoare pentru realizarea evalu riilor. Cele mai utilizate programe folosite de mine au fost 
urm toarele: 

1. Redmenta este o platform  astfel gândit  s  u urze munca profesorilor în procesul de evaluare. 
Permite crearea unor fi e de evaluare/teste utilizând itemii . 

2. Google Docs 

Google Docs permite crearea de documente, foi de calcul, prezent ri sau formulare (chestionare) ce 
pot fi elaborate i gestionate împreun  cu colegii, în acela i timp, chiar dac  ei se afl  la un alt computer i 
în alt loc. 

3. Kahoot! 

Kahoot! este o platform   gratuit  cu ajutorul careia se pot creea teste interactive. 

 A fost inventat  pentru a fi accesibil  tuturor persoanelor, la clas  sau în alte medii de înv mânt 
din întreaga lume. 

Aplica ia este folosit , acum, de peste 50 de milioane de utilizatori. 

În concluzie nu a fost u or realizarea evaluarea, dar ne-am adaptat situa iei în timp real. Succes în 
continuare! 
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Posibilit i de m surare a performan elor copilului în gr dini

Bálint Mária 

              "Nu pot înv a decât copilul pe care am ajuns s -l cunosc." (Montessori) 

Esen a, scopul principal al activit ii pedagogice este de a ajuta copiii; de a-i ajuta s - i dezvolte 
capacit ile, s  se reg seasc  pe ei în i i i s - i realizeze poten ialul. Putem avea anse de reu it  doar dac
tim exact de unde pornim, unde vrem s  ajungem i cum vrem s  realiz m acest lucru. 

Întrebarea de unde începem este ceea ce face ca m sur rile i diagnosticul pedagogic s  fie 
indispensabile. În general, cunoa terea caracteristicilor specifice vârstei este necesar , dar nu suficient
pentru o munc  eficient ; avem nevoie, de asemenea, de cunoa terea caracteristicilor individuale, specifice.  

M surarea copiilor pre colari este acum o practic  de rutin i fireasc  pentru to i profesorii de 
gr dini . Cele mai multe dintre ele - din fericire - nu se fac numai cu ocazia intr rii în coal , i nu doar 
prin eviden ierea abilit ilor intelectuale. i totu i, a teptarea este ca colile s  primeasc  gata dezvoltate 
copii bine preg ti i în domeniile cognitive.  

Prin urmare, este necesar s  se m soare cât mai exact posibil acele abilit i ale copiilor - de care are 
nevoie educa ia colar . Aceast  nevoie este reprezentat i de p rin i i sugerat  de societate în ansamblu, 
în m sura în care ace tia folosesc sloganurile pe care politica educa ional , politica cultural  au stabilit ca 
un obiectiv pentru întreaga societate. De exemplu, societatea bazat  pe cunoa tere, înv area pe tot 
parcursul vie ii etc. 

Cu toate acestea, ar trebui avut în vedere faptul c  acest lucru poate fi realizat la o personalitate în 
curs de a deveni matur  sau matur , dac  persoana (copilul) este întotdeauna într-un mediu educa ional 
con tient de specificul vârstei i, în cadrul acesteia, de personalitate. 

 Prin urmare, educa ia copiilor de gr dini  se face în primul rând (chiar i în secolul XXI) prin joc, 
i prin joc educ  copiii, îi preg te te pe copiii pentru coal  cu ajutorul competen elor i abilit ilor pe care 

le dezvolt  prin joc. Un copil care se poate juca are ansa de a tr i o via  în care spontaneitatea joac  un 
rol mai pu in important. 

Dac  dorim s  preg tim copiii din gr dini  pentru o perioad  de înv are direct , atunci, acceptând 
valoare jocului spontan, recunoscând în acela i timp i nevoia de dezvoltare, atunci este, desigur, necesar 
s  m sur m. 

În aceast  concep ie, m surarea nu este un scop, ci un mijloc.(!) Esen ialul nu este de a ti sau a 
exprima prin anumi i indicatori unde se afl  cineva fa  de un nivel standard, ci faptul s  cunoa tem o gam
cât mai larg  a componen ilor personalit ii i s  consolid m fiecare copil în domeniul în care el are nevoie, 
i chiar s -i oferim oportunit i de dezvoltare în domeniile bine dezvoltate.  

Scopul nu este deci acela de a recupera decalajul, ci de a în elege situa ia în care se afl  copilul, astfel 
încât copilul s  progreseze la un nivel superior în func ie de propriile capacit i i în ritmul s u propriu. 
Acest lucru implic , f r  s  vrea, atât integrarea i gestionarea talentelor, deoarece scopul nu este acela de 
a ob ine un nivel uniform, ci asigurarea dezvolt rii prin crearea de oportunit i adecvate. 

Criteriile preg tirii pentru coal  - în terminologia familiar , tradi ional , clasic  -  nu sunt, a adar, 
doar abilit ile intelectuale sau poate chiar dezvoltarea fizic  (ca factori cel mai des cita i), ci i abilit ile 
sociale, capacit ile verbale i o combina ie a celor dou . Toate acestea formeaz  un compozit foarte detaliat 
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i multifactorial de niveluri de dezvoltare, care cu siguran  nu sunt prezente în mod uniform cu aceia i 
indicatori de dezvoltare în personalitate.  

Prin urmare, este nevoie de un sistem foarte detaliat i structurat care s  includ  sferele personalit ii 
care pot fi urm rite. 

Condi ia de baz  pentru dezvoltare este, prin urmare, cunoa terea. Acest lucru îns  nu poate fi de tip 
campanie, ci doar continu i nu online. Este mai complet i mai realist  dac  observ m copilul mic  într-
un mediu natural (sala de clas ) i în timpul activit ilor naturale (joac , înv are etc.). 

De asemenea, este necesar s  subliniem c  nu ar trebui s  fie niciodat  m sura i totul deodat . Prin 
urmare, continuitatea nu înseamn  doar mai multe ori, dar i pentru a viza câte o zon  mic  la un moment 
dat. Dac  nu ar fi a a, întregul grup de copii ar fi eviden iat în mod constant de la activit ile sale normale 
i nu ar putea s - i tr iasc  via a natural , de copil, ci ar trebui s  se concentreze asupra noastr i asupra 

sarcinii pe care o avem de îndeplinit. 

O modalitate de a evita acest lucru, sau cel pu in de a-l reduce, este de a folosi punctele de vedere de 
observare în orice moment, la orice or  din zi, notând observa iile noastre pe mici buc ele de hârtie. Scopul 
este de a ob ine cât mai multe informa ii despre un copil, pornind de la cât mai multe situa ii naturale posibil. 
(Sco ându-l din joc de cât mai pu ine ori pe cât posibil, pentru cât mai scurt timp posibil).  

Cunoa terea continu , cu alte cuvinte, monitorizarea dezvolt rii, este cheia dezvolt rii, terenul pentru 
dezvoltare, baza de la care ne putem continua activitatea. 

Observa iile de zi cu zi, care pot fi înregistrate în orice mod (într-un jurnal, într-un caiet, pe foi etc.) 
este baza con tientiz rii, a muncii organizate, care poate fi completat  prin vizualizarea i documentarea ca 
baz  pentru îmbun t ire, completat  prin includerea vizualiz rii tabelare. 

Tabelul vorbe te de la sine. În col ul din stânga sus, este afi at numele (porecla) i simbolul copilului. 
Sunt prezentate categoriile, care trebuie completate în conformitate cu instruc iunile din anex , întreb ri 
(care sunt, evident, de actualizat pentru to i profesorii de gr dini ). Întreb rile sunt completate de serii de 
sarcini referitoare la aceea i categorie, care sunt i la fel variabile, chiar este  bine ca fiecare s  fie specific
grupului de copii, copilului, situa iei de via , de circumstan e.  

Prin urmare, toate acestea sunt doar aspecte utile, menite s  ajute observarea copilului. Cuno tin ele 
astfel dobândite sunt apoi folosite pentru a sprijini activitatea pedagogic  ulterioar , fiind un punct de 
plecare al dezvolt rii. 

Tabelul trebuie completat cel pu in de dou  ori pe an. O dat  la începutul anului, o dat  la sfâr itul 
anului. Îns , o munc  pedagogic  atent  necesit , ca profesorul s  se gândeasc : când este momentul 
potrivit pentru a-l completa. 

Intrarea este, evident, în toamn , la începutul anului colar, dar nu este bine s  lu m ca baz  începutul 
anului, mai ales pentru copiii mici. Prin urmare, se recomand  luna noiembrie. i pentru timpul de ie ire, 
este bine s  se evite lunile mai i iunie, când gr dini ele sunt supraînc rcate cu activit ile de sfâr it de an 
colar. Luna aprilie pare mai rezonabil . 
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Evaluare tradi ional  sau evaluare online în înv mântul pre colar? 

Prof. BALOGH CAMELIA,                                                             
G. P. P. Nr. 54 Oradea 

’’Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat . Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii.’’ (D. Ausbel)   

Evaluarea la pre colari reprezint  un ansamblu de activit i dependente, iar scopul evalu rii nu este 
de a parveni la anumite date, ci de a perfec iona procesul educativ. tim cu to ii c  activitatea din gr dini
are un caracter preponderent formativ-educativ, motiv pentru care evaluarea este fragmentat , incomplete, 
unele rezultate putând fi observate mult mai târziu, la coal .        

Evaluarea pre colarilor este dificil i permite educatoarelor doar prognoze pe termen scurt, îns  este 
important i necesar  deoarece ofer  informa ii referitoare la nivelul atins în dezvoltarea personalit ii, 
pentru individualizare i eficien  în activitate.   

În gr dini e nu este permis  testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul 
curriculum este promovat  ideea încuraj rii i dezvolt rii imaginii pozitive de sine, a încrederii în for ele 
proprii ale copiilor i progresul individual în ritm propriu.       
 Înv mântul pre colar are caracter oral, nu exist  teme pentru acas , iar evaluarea se face oral sau 
prin fi e de evaluare. Copiii sunt evalua i unul câte unul în cadrul activit ilor i jocurilor desf urate, 
educatoarea fiind nevoit  s  re in  ce a spus fiecare copil sau prin fi e de evaluare care se realizeaz  la 
finalul unei activit i în care au fost urm ri i to i itemii evalu rii.    

Evaluarea are func ii diferite pentru educatoare  i pentru copii.      
Pentru educatoare func iile evalu rii vizeaz : ob inerea de informa ii cu privire la  realizarea obiectivelor 
stabilite; stablirea eficien ei organiz rii, structur rii, accesibiliz rii con inutului, a alegerii strategiei 
adecvate grupei sau indivizilor din grup ; descoperirea unor lacune i posibilitatea de a elabora un program 
de recuperare pentru copiii care nu i-au însu it unele informa ii, priceperi i deprinderi (individual sau în 
grup); proiectarea i organizarea eficient  a urm toaelor activit i de înv are.      

Pentru pre colari, func iile evalu rii sunt: îi ajut  s  fixeze i s consolideze prin repetare cuno tin ele; 
s  i i m reasc i s  î i consolideze încrederea în for ele proprii; s  le sporeasc  interesul pentru cunoa tere 
i s  le stimuleze i dirijeze înv tarea; s  le formeze apacitatea de apreciere i autoapreciere i stimularea 

dorin ei de autoafirmare; contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia.     

V zând care sunt func iile evalu rii din ambele perspective, educatoare i copii, atunci când evaluarea 
se desf or  online este mult mai greu de realizat sau, mai bine zis nu este concludent , deoarece depinde 
i de al i factori, cum ar fi: mediul familial, familia care particip  inevitabil la actul educational, precum i 

la perioadele, mai scurte sau mai lungi, în care se desf oar  activit ile în mediul online.    

În perioadele în care educatoarea este nevoit  s  î i desf oare activitatea instructiv-educativ   online, 
pentru a men ine o leg tur  strâns  cu copiii i p rin ii,  aceasta nu are o misiune u oar  deoarece 
depinde exclusiv de bun voin a i disponibilitatea p rin ilor i totodat  de prezen a dispozitivelor online i 
apoi de capacitatea de acomodare a p rin ilor i a cadrului didactic în mediul online. Pentru a desf ura 
activit i, atât de predare, dar mai ales de evaluare, educatoarea trebuie s  dea dovad  de creativitate i 
capacitate de a uiliza situ-ri accesibile i attractive pentru pre colari. Activitatea de evaluare desf urat
online este multmai greu de realizatdeoarece presupune din partea cadruluididactic o implicare i dedicare 
mult mai mare.      
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tim cu to ii c  activit ile desf urate online la nivel pre colar se desf oar  cu dificultate deoarece 
depind exclusiv de prezen a unui adult dispus s  stea lâng  copil i s  intre online, cu atât mai mult când 
actul educa ional se desf oar  pe re ele de socializare i p rintele trebuie s  parcurg  activt ile în 
întregime cu copilul.  

Indiferent de forma în care se desf oar , exist  numeroase aplica ii interesante, atractive i u or de 
utilizat, accesibile copiilor care se pot utiliza pentru a realiza o evaluare de calitate la pre colari: 
BookCreator(Link: https://bookcreator.com/), Quizizz ( Link: https://quizizz.com/admin),  Kahoot  (Link: 
https://kahoot.com/).    
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Evaluarea didactic  online 

BALOTA Dorina-Elisabeta 
coala Gimnazial  Nr. 1 Marca, jude ul S laj 

Evaluarea virtual  exprim  o realitate a sistemului de înv mânt actual, o oportunitate i un avantaj 
în acela i timp, manifestându-se în dou  moduri: pe de o parte ca o replic  adaptat  la noile cerin e a 
metodelor i tehnicilor de evaluare existente, iar pe de alt  parte ca modalitate de experimentare i de 
utilizare a unor strategii i instrumente digitale  sub forma aplica iilor, software-ului i platformelor 
educa ionale inovative, ludice i interactive, fiecare cu atuurile i limitele sale. 

La ora actual , mediul virtual pune la dispozi ia înv mântului o serie de platforme educa ionale 
dintre care se pot aminti: Google Meet, Zoom, Google Classroom, Edmodo, EasyClass, Class Dojo, 
Moodle, Quizizz, Clasa digital , Aservio, Microsoft Teams etc. 

Informatizarea evalu rii colare înseamn  în primul rând adaptarea metodelor i strategiilor de 
evaluare existente la condi iile digitale, începând, bineîn eles, cu testarea computerizat  ca alternativ  a 
testelor scrise. 

Testarea computerizat  vizeaz  în special formularea itemilor, redactarea testelor, calcularea 
rezultatelor, prelucrarea datelor ob inute i realizarea rapoartelor; toate într-un mod digitalizat prin 
intemediul sistemelor de calcul i a unor programe specifice. Aceasta poate prezenta în practic  trei moduri 
de manifestare: adaptativ, continuu i inteligent. 

Atunci când elevul are de rezolvat un item care verific  nivelul cognitiv maxim al acelui con inut, 
spunem c  testarea computerizat  este adaptativ , când elevul se autoevalueaz   cu ajutorul unei aplica ii 
speciale instalate pe computer dup  fiecare stagiu de înv are, testarea este continu , iar în cazul în care 
testarea se bazeaz  pe principii i metodologii specifice inteligen ei artificiale testarea este inteligent . 

Avantajele test rii computerizate presupun: eficien a i facilitarea centraliz rii, administr rii i 
m sur rii rezultatelor, reducerea timpului, eforturilor i costurilor implicate de testarea scris  clasic , 
posibilitatea urm ririi scorurilor i progresului elevilor mult mai u or, reducerea erorilor umane prin 
caracteristicile de clasificare automat  specifice, ad ugarea comentariilor i feedback-ului pentru elevi, 
partajarea rapid i sigur  a testelor prin scanare i criptare, eliberarea timpului profesorului ocupat în mod 
normal cu elaborarea baremelor, corectarea i întocmirea borderourilor, corectarea operativ  a testului, dar 
i posibilitatea acces rii i rezolv rii testelor de pe orice dispozitiv.  

Portofoliul electronic (digital) a devenit, în contextul actual, o componenet  extrem de important
atât în procesul de predare-înv are, cât i în evaluarea progresului elevilor, monitorizarea activit ilor 
derulate i ilustrarea performan elor colare. Realizat în re ea sau pe o anume platform  educa ional , acesta 
cuprinde o serie de materiale adunate cronologic, care pot acoperi un con inut foarte vast, devenind astfel 
un fel de carte de vizit  a elevului.  

Din punct de vedere al avantajelor pe care acesta le prezint  în compara ie cu portofoliul clasic 
(letric), se poate afirma c  reprezint  un instrument mai eficient, mai cuprinz tor i, prin urmare, mai util 
pentru atingerea scopurilor educa ionale propuse. Dintre aceste puncte forte ale sale se pot enumera: 
permiterea accesului elevului autor, profesorului i p rin ilor copilului, eviden ierea unei comunic ri 
asincrone, flexibilitatea în folosirea resurselor disponibile pe Internet, capacitatea foarte mare de stocare, 
asigurarea securit ii i confiden ialit ii elementelor din cuprinsul s u. 

În ceea ce prive te referatele, proiectele i studiile de caz putem afirma c  acestea sunt mult mai u or 
de realizat, de stocat, de trimis i de verificat dac  au un format electronic. În acela i timp sursele de 
documentare puse la dispozi ie de internet sunt extrem de vaste i variate, la fel i materialele fotografice, 
audio i video g site în spa iul virtual pe care elevii le pot ad uga atât în cadrul con inutului lucr rilor lor, 
cât i în cadrul expunerilor pe care le vor avea de f cut în fa a clasei, chiar dac  ne afl m în online. 
Prezentarea acestor tipuri de lucr ri se poate realiza prin utilizarea unor aplica ii precum Prezi sau 
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PowerPoint (dintre cele mai cunoscute), iar aspectul lor final depinzând exclusiv de creativitatea, imagina ia 
i originalitatea fiec ruia dintre elevi. 

Dintre multitudinea de aplica ii de verificare pe care ne-o ofer  Internetul putem aminti câteva dintre 
cele mai utilizate în practica pedagogic  actual , atât ca metode, cât i în calitate de instrumente de testare: 
Kahoot, ASQ, Solfy, Worldwall, Padlet, Twinkl, Digitaliada, Tricider, Thinglink, Hot potatoes, Question 
Mark, Random Test Generator Pro, etc. Avantajele utiliz rii unor astfel de aplica ii ilustreaz  în practic
aspecte legate de: organizarea informa iilor, verificarea celui care înva , stimularea creativit ii, 
diminuarea factorului de stres, caracterul preponderent ludic, reducerea timpului dedicat studiului, 
atitudinea pozitiv  fa  de tehnologie i g sirea unor solu ii interactive pentru evaluare, consolidare i 
recapitulare de cuno tin e. 
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Evaluarea, o emo ie necesar

Prof. Balota Maria-Laura                                                               
Liceul Tehnologic Special nr. 1 Oradea 

Despre evaluare s-au scris pagini întregi în care s-au clasificat i analizat diferite forme i tipuri de 
evaluare, func ii ale evalu rii, prezentându-se atât avantajele cât i dezavantajele acestora. Regulile 
generale i specifice privind evaluarea i notarea elevilor sunt stabilite atât de Legea educa iei na ionale 
nr.1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i în  Regulamentul-cadru de Organizare i 
Func ionare a Unit ilor de Înv mânt Preuniversitar (OMEC nr. 5447/2020) i specific  faptul c  “scopul 
evalu rii este acela de a orienta i de a optimiza înv area. Evalu rile se realizeaz  pe baza standardelor 
na ionale de evaluare pentru fiecare disciplin .  

Evaluarea se centreaz  pe competen e, ofer  feed-back real elevilor, p rin ilor i cadrelor didactice i 
st  la baza planurilor individuale de înv are. Evaluarea rezultatelor la înv tur  se realizeaz  permanent, 
pe parcursul anului colar”.  Suntem de acord c  evaluarea joac  un rol important în procesul de înv are 
indiferent de modul de desf urare a activit ilor instructiv-educative. De când procesul instructiv-educativ 
se desf oar  online, tr im o nou  realitate care, fiind o experien  inedit , aduce inevitabil noi provoc ri. 
Trecerea de la înv mântul tradi ional la înv mântul modern este un proces inova ional care nu 
presupune o separare total  fa  de trecut, ci promovarea unor atitudini pozitive fa  de schimbare.  

Astfel, metodele moderne de evaluare au un caracter complementar sau alternativ în sensul c  vin s
întregeasc  gama de metode tradi ionale. Ele sunt utile în evaluarea cuno tin elor elevilor din punctul de 
vedere al unei mai mari libert i a profesorului care poate preda integrat, î i încurajeaz  elevii s  caute 
singuri informa ia, s  aib  ini iativ i s  argumenteze, le livreaz  informa ia pe în elesul lor, prin joc i 
metode care s  îi atrag , exploatând zona lor de interes i preocup ri i nu le cere s  memoreze texte întregi 
pe care elevii le uit  dup  ce trece perioada evalu rii.  

Cu o astfel de abordare în predare, elevii vin cu drag la coal , f r  re ineri i f r  fric , întrucât 
implicarea personal  într-o experien  determin  reac ii i o activitate personal  mai intens . Prin 
participare, elevii î i pot exprima op iunile în domeniul educa iei, culturii, timpului liber, pot deveni 
coparticipan i la propria formare. Elevii nu sunt doar un receptor de informa ii, ci i un participant activ la 
educa ie. În procesul instructiv-educativ, încurajarea comportamentului participativ înseamn  pasul de la 
„a înv a” la a „înv a s  fii i s  devii”, adic  preg tirea pentru a face fa  situa iilor, dobândind dorin a de 
angajare i ac iune. Principalul avantaj al metodelor activ-participative îl reprezint  implicarea elevilor în 
actul didactic i formarea capacit ii acestora de a emite opinii i aprecieri asupra fenomenelor studiate. 

Mul i pedagogi sunt de p rere c  înv mântul a insistat o perioad  destul de mare pe ac iuni i 
procedee care puneau în prim-plan memoria, elevii de ineau un bagaj mare de cuno tin e din care nu 
foloseau decât o mic  parte mai târziu, fiind dependen i de judecata altora. De aceea se insist  ast zi pe 
promovarea metodelor ce implic  participarea activ .  

În acest mod elevilor le este dezvoltat  gândirea critic , se vor dezvolta conexiunile din creier 
stabilindu-se ni te trasee ce pot fi b tute pe termen lung; în acest fel se poate activa memoria copilului astfel 
încât informa iile s  fie stocate pentru o mai lung  durat , în momentul în care sunt provocate de ni te 
stimuli.  

Aceasta reprezint  o gândire centrat  pe  testarea i evaluarea  solu iilor posibile într-o situa ie dat , 
urmat  de alegerea rezolv rii optime pe baza argumentelor.  

A gândi critic înseamn  a de ine cuno tin e valoroase i utile, a avea convingeri ra ionale, a propune 
opinii personale, a accepta c  ideile proprii pot fi discutate i evaluate, a construi argumente suficiente 
propriilor opinii, a participa activ i a colabora la g sirea solu iilor.   
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Adaptându-ne vremurilor îi form m pe elevi instruindu-i pentru societatea de azi, preg tindu-i pentru 
ni te meserii noi care se vor inventa, de aceea i strategiile de evaluare trebuie selectate atent, în func ie de 
obiectivele propuse i particularit ile de vârst i psihologice ale elevului.  
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Evaluarea în înv mântul pre colar 

Prof. Înv. Pre colar Balta Maria M d lina 

Ausubel conchide referitor la evaluare: ,,Dac  a  vrea s  reduc toat  psihopedagogia  la un singur 
principiu, eu spun: ceea ce influen eaz  mai mult înv area sunt cuno tin ele pe care le posed  la plecare. 
Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în consecin ”(R. Ausubel, 1981).  

Este citatul cu care am vrut s  deschid acest articol deoarece consider c  are un puternic impact asupra 
subiectului propus spre analiz . Ast zi evaluare nu este reprezentat  de un sistem de nota ii, ea  înso e te 
înv area fiind cea care o asist , m soar  achizi iile individuale ale copilului i sus ine fiecare interven ie 
educativ  prin feed-back.  

Dar, pentru a ne opri i a disemina informa ii despre procesul de evaluare, trebuie s  începem cu o 
defini ie a termenului. Ioan Bonta  , doctor în pedagogie define te evaluarea ca fiind: actul didactic 
complex, integrat întregului proces de înv mânt, care asigur  eviden ierea atât a cantit ii cuno tin elor 
dobândite de c tre pre colar, cât i a calit ii acestora, oferind solu ii de perfec ionare a actului de predare-
înv are.(Bonta , 2001) 

Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural i func ional în activitatea instructiv-
educativ . Ea este în opinia lui Ausubel, punctul final într-o succesiune de evenimente care cuprind 
urm torii pa i: stabilirea scopurilor i a obiectivelor pedagogice; proiectarea i executarea programului de 
realizare a scopurilor; m surarea rezultatelor aplic rii programului; 

Punând în practic  teoria acestui mare pedagog la cerin ele educa iei timpurii, putem deduce c
educatoarea stabile te premisele activit ilor  ce se vor reg si în puncte atinse, a c ror cuantificare va reda 
m sura în care demersul educativ a avut eficien a dorit . A adar, cadrul didactic proiecteaz  scopul 
educa ional, adapteaz  resursele i activit ile la posibilit ile i nevoile copiilor, planific i 
m soar   fiecare progres, organizând actul educativ urm tor în func ie de rezultat, i are capacitatea de a 
stabili rezultatul interven iei sale asupra pre colarului prin evaluare. O cunoa tere temeinic  a copilului e 
important  la vârsta pre colarit ii cu atât mai mult cu cât la aceast  vârst , evolu ia e foarte rapid i 
diversificat , iar educatoarea trebuie s - i adapteze activitatea la particularit ile copiilor.  

A adar, un bun educator î i dedic  timpul form rii copilului în spiritul explor rii cognitive, îl 
înnobileaz  pe acesta cu spirit de investiga ie, cu ini iativ i mai ales îi las  libertatea de a- i urma interesele 
în conformitate cu poten ialul s u intelectual f r  ca vreodat  s -i limiteze imagina ia i creativitatea. 
Cunoa terea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la fiecare dintre cele trei 
componente ale procesului instructiv educativ: predare, înv are i evaluare, expunere care dup  p rerea 
mea nu se poate realiza decât prin prezen a fizic  a copilului lâng  cadrul didactic. Un alt aspect important 
este faptul c , în pedagogiile moderne evaluarea  cap t  valen  de instrument corector, de indice al calit ii 
pred rii i înv rii prin func iile ei de control, reglare i predic ie comparativ cu pedagogiile tradi ionale 
care p strau în umbr  evaluarea, considerând c  predarea i înv area dep esc cu mult importan a acesteia,. 
De asemenea dac  îl parafraz m pe  George Bernard Shaw, care spune c  ar fi ideal s  vedem copilul în 
c utarea cunoa terii i nu cunoa terea în urm rirea copilului, în elegem de aici c  idealul educa ional este 
acela de a insufla copilului pre colar dorin a de con inuturi, de cercetare i explorare, nu doar de a transmite 
fluxuri de informa ii ce îngr desc mintea i personalitatea copilului. 

Evaluarea este un proces important în înv mântul pre colar, deoarece prin intermediul acesteia 
educatoarea va cunoa te nivelul de dezvoltare a copilului, va aprecia cuno tin ele, priceperilor i 
deprinderilor dobândite de copil în cadrul actului educa ional. În acela i timp, evaluarea urm re te i 
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aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a con inuturilor i a 
modalit ilor de transmitere ale acestora a copilului i doar a a va reu i s  aplice metode i strategii de 
predare i ameliorare a celor observate, respectând astfel nevoile de baz  ale copilului precum i nivelul de 
dezvoltare a acestuia.  

Consider imperios necesar ca evaluarea, în special la nivel pre colar s  fie una tradi ional , din prisma 
activit ilor desf urate fizic i nu online deoarece conform stadiilor de dezvoltare ale lui Piaget, copilul de 
vârst  pre colar   absoarbe toate informa iile pe cale senzorial  (vizual, auditiv, tactil) i 
motorie.Inteligen ei senzorio-motorie, despre care ne vorbe te Jean Piaget în stadiul inteligen ei senzorio-
motorie, este o inteligen  tr it , practic , legat  de ac iunea efectiv  a copilului, ce are la baz  mobilizarea 
schemelor senzorio-motorii i coordonarea lor pân  la g sirea alternativei eficiente. În cursul acestei 
perioade se produce o decentrare care îl face pe copil s  se disting  de lumea înconjur toare. Principala 
achizi ie a perioadei este permanen a obiectului, care desemneaz  capacitatea copilului de a- i reprezenta 
obiectele i în absen a lor. 

O evaluare corect  a copilului pre colar presupune îmbinarea mai multor metode, procedee didactice 
precum i strategii diverse i atractive, pentru observarea comportamentului acestuia dar i a nivelului de 
dezvoltare. Altfel spus, evaluarea prin intermediul jocului didactic, prin intermediul observ rii spontane a 
copilului pre colar este net superioar  evalu rii online. De altfel, consider c  o evaluare online nu este 
relevant  la nici un nivel de vârst , cu atât mai pu in la vârsta pre colar . 

Prin intermediul celor prezentate am dorit s  scot în eviden  importan a evalu rii la copilul pre colar, 
evaluare care nu se poate face de altfel decât fizic, prin intermediul metodelor inovative de predare-înv are, 
prin lucrul efectiv al copilului cu materialul didactic intuitiv, dezvoltând astfel copilul multilateral, f r  a 
mai aduce în discu ie efectele adverse ale tehnologiei, ale online-ului, în dezvoltarea copilului pre colar.  
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Autoevaluarea, apreciere obiectiv , competitivitate sigur

Profesor Balta Mirela Bogdana,                                                          
Liceul Tehnologic de Construc ii i Protec ia Mediului, Arad 

Preocup rile prezente din domeniu didacticii se axeaz  pe clarificarea i utilizarea cu succes i 
obiectivitate a tuturor metodelor prin care se poate realiza o evaluare corect . În înv mântul modern, 
elevul trebuie s  coopereze cu profesorul,  s  aib  deschidere fa  de acesta în situa iile când nu se descurc
singur. Autoevaluarea face parte din metodele alternative de evaluare i se realizeaz  cu succes numai 
atunci când elevii au fost evalua i corect i obiectiv de cadrul didactic. Autoevaluarea are drept scop s -i 
ajute pe elevi s - i dezvolte capacit ile de autocunoa tere i de autoevaluare, s  compare nivelul la care au 
ajuns cu nivelul cerut de obiectivele înv rii i de standardele educa ionale, s - i dezvolte un program de 
înv are, s - i autoevalueze i s - i valorizeze atitudini i comportamente. 

Autoevaluarea se poate practica cu succes acolo unde i s-au creat bazele i numai cu acei elevi bine 
forma i în prealabil prin evalu ri bine fundamentate tiin ific. elul formatorului este s -i înve e pe elevi s
se autoaprecieze. Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performan e în raport cu obiectivele 
opera ionale. Pornind de la obiectivele opera ionale propuse, grila de autoevaluare con ine capacit i vizate, 
sarcini de lucru i valori ale performan ei. Condi ia principal  care favorizeaz  interiorizarea de c tre elevi 
a aprecierilor formatorului o constituie în elegerea criteriilor de apreciere dup  care se conduce acesta. 
Acest lucru îi ajut  pe elevi s  în eleag  semnifica ia notelor acordate.  

Tehnicile folosite în scopul educ rii aptitudinii de autoapreciere sunt variate. Una dintre acestea 
const  în notarea în colaborare cu al i colegi. Participarea sau implicarea lor la aprecierea propriilor 
rezultate colare are multe efecte pozitive, cum ar fi: profesorul dobânde te confirmarea aprecierilor sale 
în opinia elevilor, referitoare la rezultatele constatate, elevii exercit  rolul de subiect al ac iunii pedagogice, 
de participan i la propria lor formare atât în activitatea de instruire, cât i în aceea de evaluare a progreselor 
înregistrate, îi ajut  s  aprecieze rezultatele ob inute i s  în eleag  eforturile necesare pentru atingerea 
obiectivelor stabilite, cultiv  motiva ia l untric  fa  de înv tur i atitudinea pozitiv , responsabil , fa
de propria activitate.  

Un alt procedeu îl constituie autonotarea controlat , în cadrul c reia propunerea de not  o face chiar 
elevul examinat, fiind rev zut i definitivat , de formator cu consultarea celorlal i elevi. Un exerci iu util 
în aceast  privin  îl constituie corectarea lucr rilor între colegi. Chiar dac  o parte din aceste lucr ri nu se 
noteaz  – r mân la statut de exerci iu, delimitarea r spunsurilor corecte de cele nesatisf c toare i în 
consecin , a st rii de reu it  de starea de e ec, ofer  elevilor repere concludente pentru aprecierea 
performan elor ob inute i pentru perceperea distan ei la care se afl  de nivelul a teptat, de atingerea 
obiectivelor stabilite.  

A adar, educarea capacit ii de autoevaluare la elevi presupune respectarea unor condi ii 
fundamentale:  

1. Prezentarea (la începutul activit ii, sarcinii de lucru) a obiectivelor curriculare i de evaluare pe 
care trebuie s  le îndeplineasc ; 

 2. Încurajarea elevilor pentru a- i pune întreb ri legate de modul de rezolvare a sarcinii de lucru i 
de efectele formative ale acesteia;  

3. Stimularea evalu rii i interaprecierii în cadrul grupului; 
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 4. Completarea, la finele sarcinii de lucru, a unui chestionar cu r spunsuri deschise sau a unor scale 
de clasificare.  

 Capacitatea de autoevaluare nu este un fenomen ereditar, ea se formeaz  în procesul educa ional, în 
activitatea de comunicare cu cei din jur. Odat  format  îns , ea determin  locul fiec rui elev în colectiv, 
atitudinea fa  de propriile succese sau insuccese, influen ând adaptarea la exigen ele procesului de 
înv mânt. Atunci când un elev întâmpin  dificult i la înv tur  nu trebuie s  leg m direct insuccesele 
colare numai de unele particularit i intelectuale, voli ionale sau familiale, ci trebuie s  avem în vedere i 

atitudinea elevului fa  de înv are. Mai trebuie s  cunoa tem i reprezent rile elevului fa  de capacitatea 
lui, nivelul aspira iilor sale, unele tr s turi de personalitate ca responsabilitatea sau  spiritul de organizare. 
O astfel de cunoa tere este deosebit de important  pentru c  de aceste reprezent ri depinde gradul de 
încredere sau de neîncredere în for ele proprii, tr irea rezultatelor ca succese sau insuccese, atitudinea fa
de gre elile comise..  

A adar, formarea deprinderii de autoevaluare este un act necesar pentru ca procesul de predare-
înv are i evaluare s  ob in  cele mai bune rezultate. 
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„Fizica” între evaluarea ini ial  clasic i cea modern

Prof. Baltac Sorina                                                                     
c. Gim. „Tudor Vladimirescu”, Pite ti 

Despre evaluare s-a tot vorbit i se va vorbi în continuare, deoarece aceasta asigur  premisele 
desf ur rii în condi ii optime, a proceselor de predare i înv are.  

Programa de Fizic  are ca idee central  structurarea activit ilor de înv are - predare - evaluare pe 
modelul investiga iei tiin ifice structurate. Elementul nodal al acestei construc ii este centrarea pe 
competen e. Prin studiul fizicii, elevii dobândesc competen e relevante pentru activitatea zilnic . Studiul 
fizicii permite în elegerea aplica iilor practice din toate domeniile de activitate. Cu o baz  solid  a 
achizi iilor din fizic , elevii vor fi capabili s  aprecieze rolul fizicii în dezvoltarea tiin ei i tehnicii i s
utilizeze competen ele dezvoltate în toate domeniile activit ii profesionale, iar ca viitori absolven i vor 
putea deveni eficien i într-o societate a cunoa terii global i puternic tehnologizat . A a se precizeaz  în 
nota de prezentare a programei de Fizic  VI – VIII, aprobat  prin OMEN nr. 3393/28.02.2017. 

Bine, bine, dar cum evaluezi competen ele formate de elevi? Aceasta este întrebarea care m
urm re te de ceva vreme.  

La clasa a VI-a, consider c  este imperios necesar  evaluarea ini ial  printr-un test scris, deoarece 
acesta poate stabili care este nivelul de preg tire al elevilor la începutul pred rii unei discipline noi. 
Rezultatele test rii ne pot ghida în adoptarea unei strategii sau unei tehnologii didactice optimizat , care s
corespund  realit ilor existente, prin func iile sale de diagnoz i prognoz . Astfel, putem s  ne d m seama 
dac  elevii sunt îndeajuns de preg ti i (dac  st pânesc calculul aritmetic, dac  pot opera cu ajutorul puterilor 
lui zece, dac  au un nivel minimal de cuno tin e în ceea ce prive te tiin ele naturii etc) pentru a se crea 
premisele care vor fi favorabile pentru noii ani de studiu. Se poate face i o evaluare ini ial  oral , îns , din 
punctul meu de vedere, aceasta e mai pu in exact , deoarece tendin a cadrului didactic este de a-l ajuta pe 
copil în a g si r spunsul corect prin oferirea de întreb ri ajut toare sau informa ii suplimentare ce-l vor 
ghida c tre r spunsul a teptat. i acest tip de evaluare are rostul s u: îl ajut  pe copil s  se exprime în public, 
îl face s - i înving  teama de a fi evaluat prin validarea rapid  a r spunsurilor .a.m.d.   

De aceea, evaluarea ini ial  ofer  în aceea i m sur , pe de o parte profesorului, pe de alta elevului, 
posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exact  a situa iei existente (care este poten ialul de înv are 
al fiec ruia dintre elevi, care sunt lacunele ce vor trebui completate i mai ales remediate) i totodat  de a 
formula cerin ele pentru perioada urm toare de înv are. 

În ultimii ani, am c utat, ne-am format i am descoperit multe aplica ii i metode de a face evaluare 
online, dat fiind contextul actual. Unele interesante, altele cu interfa  colorat , vesel , fiind pe plac elevilor, 
îns  nici una dintre acestea nu ne ofer  siguran a c  cel care r spunde la întreb ri sau cel care rezolv  testul 
este el singur, copilul con tient c  trebuie s  verifice ce poate s  fac  în fa a unor situa ii problem  de acest 
fel. Am avut diverse surprize de genul: elevul respondent este ajutat de o alt  persoan  (p rinte, bunic, 
frate); pe un grup de WhatsApp copiii unui grup generau r spunsuri la itemii din test; cu ajutorul 
internetului, elevii evalua i c utau r spunsurile utilizând diverse comunit i virtuale (vezi brainly). În acest 
fel, evaluarea este compromis , nemaiputând genera un r spuns apropiat realit ii. 

Oricare ar fi metodele de evaluare, tradi ionale sau complementare, (mai vechi sau mai noi, 
„tradi ionale” sau „moderne”) trebuie utilizate de profesori i promovate în raport cu „fidelitatea” lor, adic
cu gradul în care ele reu esc s  aprecieze cât mai riguros ceea ce vrem s  apreciem.  

272



Cert este c  nu exist  metod  perfect i c  fiecare dintre metodele utilizate prezint  avantaje i 
dezavantaje, îns  scopul evalu rii ini iale este cu atât mai bine atins, cu cât reu im s -i determin m pe elevi 
s  fie receptivi i s  în eleag  importan a evalu rii colare.  
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INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE                                               
ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. Înv. Pre c. Balte  Camelia-Maria                                                    
coala Gimnazial  Nr. 21 Sibiu / Gr dini  - Grupa German

În gr dini e prin noul curriculum, este promovat  încurajarea i dezvoltarea la copiii pre colari a 
imaginii de sine pozitive, a încrederii în for ele proprii i progresul individual în ritm propriu. Pentru 
aceasta, este nevoie ca instrumentele de evaluare online s  fie o parte necesar  a înv rii la distan , unde 
pedagogia înv mântului pre colar poate fi îmbun t it  prin tehnologie. Adaptarea la un înv mânt 
modern, unde se utilizeaz  calculatorul, tableta, telefonul, internetul, precum i platforme i aplica ii 
disponibile online, a devenit o necesitate atât în contextual actual al pandemiei Covid-19, cât i pentru 
nevoia s -i ajute pe to i copiii s  devin  autonomi în înv are. Este important s tim c  în evaluarea online, 
to i copiii vor s  ne arate c tiu, i pentru aceasta doresc s  ne conving  c  au în eles ce au înv at s  fac .  

În scopul evalu rii online, sunt disponibile o multitudine de modalit i, instrumente i aplica ii 
digitale, care se pot utiliza adecvat desigur i pentru facilitarea înv rii on-line: 

- Google Classroom – Meet video chat pentru a discuta cu copiii, ofer  feedback direct fiec rui copil 
ce poate fi evaluat oral; se pot posta fi e de evaluare înc rcate de p rin i dup  finalizarea lor.  

- Zoom - este platforma de ore on-line unde pre colarilor i p rin ilor acestora li se poate trimite link-
ul pe email pt a intra în Zoom. Pe White Board se poate desena, colora, sau face adnot ri pe ecran i se 
poate partaja ecranul i documentele aflate în calculator/ laptop. Se pot crea camere secundare pentru 
pre colari pentru a încuraja munca în grupuri mici. https://zoom.us/ 

- Wordwall – ofer  modalit i diverse de interac iune pentru sus inerea înv rii, prin conceperea unor 
teste i exerci ii cu activit i potrivite pentru evaluare, u or de utilizat i pl cut de copii, ace tia având 
posibilitatea de a- i alege singuri forma de rezolvare. https://wordwall.net 

- H r i digitale - sunt printre cele mai cunoscute tipuri de aplica ii digitale, dintre care enumer m 
Google Maps, Tripline i Zeemaps, ca i instrumente colaborative care se pot utiliza cu succes la ciclul 
pre colar. 

- Zeemaps- constituie un instrument colaborativ prin completarea unor câmpuri i vizulizarea datelor 
geografice a unor pozi ii indicate pentru identificare pe hart  ce nu necesit  cont de utilizator i este gratuit. 
www.zeemaps.com 

- Jocuri on-line – sunt aplica ii pl cute de c tre copii i de educatori deoarece î i p streaz  sim ul 
ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. 

- Jingsawplanet – este o aplica ie eficient  ce permite crearea unor puzzle i decuparea acestora în 
func ie de gradul de complexitate dorit . www.jingsawplanet.com 

- LearningApps- este o platform  ce permite o abordare didactic  în conformitate cu nevoile 
individuale ale copiilor, care ofer  o multitudine de modele i aplica ii: Ordoneaz  pe grupe sau în perechi, 
Potrivire de imagini, puzzle, Quiz itemi cu alegere multipl ; se pot face si sondaje pentru a m sura feed-
back-ul.  

- Aplica ii feed-back - de m surare a impactului înv rii, de sondaj i de evaluare de tip Kahoot cu 
ajutorul c ruia se creeaz  teste interactive pentru copii, unde se pot însera imagini, clipuri video sau 
diagrame ce sunt deosebit de eficiente în evaluare, pentru a cre te gradul de interac iune al jocului 
https://kahoot.com/;  

- Evaluarea de tip Quizizz - este util  în evalu rile formative într-un mod distractiv pentru pre colari, 
prin inserarea de r spunsuri multiple, imagini, texte audio, imagini. Ofer  feed-back prompt cu date privind 
progresul înv rii realizat de copii i aspecte privind corectitudinea realiz rii testului i a timpului de 
rezolvare a sarcinilor. https://quizizz.com/admin 
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Beneficiile evalu rii online pentru pre colari sunt un mediu mult mai confortabil, dar care necesit
suportul p rin ilor în cazul înv rii de acas , în timp ce pentru cadrele didactice sunt schimbul de bune 
practici i asisten  din partea colegilor. Produsele copiilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii 
educa ionale, iar creativitatea pe care tehnologia le permite s  o exprime, este ceva despre care educatorii 
din diverse col uri ale lumii vorbesc constant într-un sens pozitiv. 
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ERORI ÎN EVALUAREA COLAR

Prof. înv. primar B l oi Gherghe Tatiana M d lina 
coala Gimnazial  Dr g ne ti de Vede, jud. Teleorman 

Privit , în general, ca o no iune pedagogic  obiectiv , evaluarea r mâne un fenomen subiectiv, în 
sensul în care angajeaz  rela ii interpersonale, valori i atitudini personale ale celor implica i în actul 
evaluativ. Din perspectiva factorului uman, efortul de asigurare a obiectivit ii trebuie s  includ  în elegerea 
mecanismelor prin care factorii subiectivi pot introduce unele distorsiuni, astfel încât consecin ele negative 
s  poat  fi neutralizate.  

Cele mai frecvente distorsiuni evaluative întâlnite în practica colar  sunt: 
Efectul ,,halo - profesorul tinde s  evalueze rezultatele elevului la o anumit  disciplin  pe baza 

performan elor ob inute la alte discipline. O impresie par ial  este extins  la întreaga activitate a elevului. 
Cel mai frecvent supu i situa iilor de acest tip sunt elevii foarte buni sau foarte slabi. 

Efectul Pygmalion- Evaluarea f cut  de profesor la o anumit  disciplin  este influen at  de p rerea 
pe care acesta i-a format-o despre capacit ile i atitudinile elevului. Cadrul didactic sanc ioneaz  prompt 
i exigent r spunsul slab dat de un elev pe care el nu-l consider  bun la disciplina sa, dar manifest

indulgen , trecând cu vederea acela i r spund dat de un elev despre care el i-a format o p rere bun . 
Profesorul este mai pu in dispus s  aprecieze eforturile depuse de un elev cu rezultate slabe . 

Ecua ia personal  a examinatorului- profesorul utilizeaz  anumite criterii de evaluare i le acord  o 
pondere diferit , pe de o parte, în func ie de obiectivele evalu rii, i, pe de alt  parte, de orientarea stilului 
s u didactic. Astfel, unele cadre didactice vor pune pre , în evaluare, pe dezvoltarea înv rii, al ii vor 
urm ri conformarea la informa iile predate.  

Efectul de contrast- profesorii tind s  compare, s  clasifice i s  ierarhizeze elevii. Astfel, acela i 
r spuns- de exemplu, de nivel mediu- va fi evaluat diferit dac  urmeaz  dup  unul excelent (subevaluare) 
sau dac  urmeaz  dup  unul slab (supraevaluare). 

Efectul tendin ei centrale- adesea, profesorii tind s  evite extremele scalei de notare, acordând note 
care se înscriu în jurul valorii medii. Astfel, atât elevii foarte buni, cât i cei foarte slabi, sunt ,,absorbi i  în 
categoria de mijloc. 

Eroarea logic - în realizarea evalu rii, pot fi utilizate numeroase criterii, între care unele sunt 
importante (corectitudinea, claritatea, completitudinea r spunsului- de exemplu), iar altele secundare 
(efortul depus, prezen a la activitate, caracterul îngrijit al lucr rii). În combinarea acestor criterii nu trebuie 
inversat  ponderea lor. Chiar dac  avem în vedere criteriile secundare, acest lucru nu trebuie s  se 
transforme ntr-o manier  constant  de ac iune didactic , întrucât ar însemna s  substituim aspectele 
importante ale evalu rii cu unele lipsite de relevan . 

Aceste distorsiuni din evaluarea colar  ar putea fi limitate prin utilizarea unui sistem de corectare 
dubl , sau asisten  format  din dou - trei cadre didactice, alternarea profesorilor la aceea i clas , 
secretizarea lucr rilor, cunoa terea nuan at  a multiplelor probleme legate de evaluare. 

O evaluare obiectiv i sistematic  poate stimula elevii, poate contribui la men inerea unui tonus 
afectiv corespunz tor, precum i la motivarea pentru ac iune.   
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Evaluarea – între tradi ional i modern 

B lu Diana – Mihaela – Profesor                                                          
C.SE.I. „C-TIN PUFAN”, Dr. Tr. – Severin 

Evaluarea în educa ie are drept scop aprecierea efectelor unui demers pedagogic, în mod obiectiv i 
prin mijloace tiin ifice. Evaluarea controleaz icondi ioneaz  dinamica clasei, încât putem spune c  nu 
exist  înv are eficient  f r  evaluare. Ea ac ioneaz  în cadrul concret al clasei de elevi, folosind 
instrumente specifice pentru analiza progresului acestora în grup i individual. În “Dic ionarul de 
pedagogie”, Schaub Horst define te evaluarea ca fiind “procesul care începe cu planificarea i cu descrierea 
obiectivelor i a con inuturilor care vor fi controlate mai târziu” (2000, p.101). Evaluarea asigur  premisele 
desf ur rii în condi ii optime, a proceselor de predare iînv are. Interrela ia care se realizeaz  între cele 
trei procese creeaz  un circuit continuu, conform c ruia nu putem înf ptui unul dintre ele f r  a ine cont 
de cel lalt. 

Metodele tradi ionale de evaluare, echilibrând palierul probelor orale, scrise i practice, sunt 
etichetate ca principale metode de evaluare ce domin  înc  în desf urarea actului evaluativ din 
înv mântul preuniversitar. înv are predare evaluare Didactica modern , studiile i cercet rile realizate 
în domeniul evalu rii, precum i practica educa ional  puncteaz  c  strategiile tradi ionale de evaluare au 
un caracter limitat, iar aprecierea rezultatelor colare este utilizat  adesea ca “mijloc de constrângere” a 
elevilor, pentru a desf ura o activitate de înv are sistematic .  Accentul se pune, de cele mai multe ori, pe 
volumul cuno tin elor asimilate i rareori pe capacit i, aptitudini, competen e, descurajând formarea i 
dezvoltarea la elevi a unor abilit i i aptitudini creative. În practica colar  s-au îmbun t it metodele i 
tehnicile de evaluare în scopul realiz rii unor corela ii eficiente între predare – înv are – evaluare i pentru 
a atinge dezideratele propuse pentru formarea personalit ii autonome, libere i creatoare. Este recunoscut 
faptul c  metodele complementare de evaluare reprezint  o alternativ  la formulele tradi ionale a c ror 
prezen  domin i care realizeaz  evaluarea rezultatelor colareob inute “pe un timp limitat i în leg tur
cu o arie mai mare sau mai mic  de con inut, dar oricum definit ” (I.T. Radu, 2000, p223). 

 Este cazul, în special, al investiga iei, al proiectului i al portofoliului, al h r ilor conceptuale care în 
afara faptului c  reprezint  importante instrumente de evaluare, constituie în primul rând sarcini de lucru a 
c ror rezolvare stimuleaz  înv area de tip euristic. 

Strategiile alternative pot include lucr ri scrise i revizuite, analize orale referitoare la evenimente 
cotidiene, cooperarea cu al ii în rezolvarea unor sarcini de înv are, în organizarea unei cercet ri. Asemenea 
sarcini solicit  elevul s  sintetizeze informa ia asimilat i s  creeze r spunsuri elaborate, complete.  

Validitatea crescut  a evalu rilor alternative (autentice) rezult  din relevan a acestora pentru 
subiec iievalua i i din concordan a lor cu “scenariile” vie ii reale. Procedurile alternative de evaluare fac 
posibil  aprecierea competen elorachizi ionate de elevi prin parcurgerea unei înv ri contextualizate, 
situând evaluarea într-un context semnificativ de comunicare interpersonal , de cercetare i rezolvare de 
probleme.  

Valen ele formative ale strategiilor alternative pot fi sintetizate astfel:  realizeaz  evaluarea 
rezultatelor în strâns  corela ie cu instruirea/ înv area, de cele mai multe ori, concomitent cu aceasta; 
stimuleaz  implicarea activ  a elevilor, con tientizarearesponsabilit ii asumate;  realizeaz  evaluarea 
holistic  a progresului elevului;  asigur  clarificarea conceptual i faciliteaz
opera ionalizareacuno tin elor asimilate;  ofer  o perspectiv  de ansamblu asupra activit ii elevului pe o 
perioad  mai lung  de timp, dep ind neajunsurile metodelor tradi ionale cu caracter de sondaj;  evalueaz
gradul de realizare a unor obiective ce vizeaz  aptitudinile, atitudinile, capacit ile, competen ele elevului 
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ce nu pot fi m surate i apreciate prin strategiile tradi ionale;  consolideaz  deprinderile iabilit ile de 
comunicare social , de cooperare precum i capacitatea de autoevaluare;  asigur  un demers interactiv al 
pred rii-evalu rii, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru, valorificând i stimulând 
poten ialul creativ i originalitatea;  reduce factorul stres: evaluarea având ca scop principal 
îmbun t ireaactivit ii stimularea/motivarea elevului i nu sanc ionarea cu orice pre ; 
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STUDIUL EVALU RII ON-LINE 

Prof. B LULESCU DOBRE ANAMARIA ROXANA, 
Gr dini a din cadru colii Gimnaziale ,,Constantin Negreanu”, 

Drobeta Turnu Severin, Mehedin i 

Evaluarea joac  un rol important în procesul de înv are – atât evaluarea sumativ  cât i formativ
ofer  informa ii despre progres i ghideaz  înv area. Evaluarea este esen ial  pentru procesul de certificare 
i rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a m sura evolu ia i succesul elevilor, profesorilor, 

cursurilor sau ale institu iilor. Datorit  importan ei evalu rii, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces.  

Evaluarea, în special când este cuprins  într-o sarcin  sau exerci iu autentic de înv are, poate fi de 
asemenea parte din experien a înv rii.  

Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede c  va ajuta la administrarea unor volume 
mari de notare i administrare. 

În ciuda utiliz rii r spândite a computerelor în predare i înv are, utilizarea acestora în ceea ce 
prive te evaluarea a fost limitat . Exist  o tendin  de a asocia evaluarea bazat  pe utilizarea computerului 
cu întreb rile cu alegere multipl , poate din cauz  c  a a s-a utilizat pentru prima oar  tehnologia 
informatic . Evaluarea bazat  pe utilizarea computerului nu face numai s  genereze exerci ii de rutin  ca 
aceste întreb ri cu alegere multipl , ci poate îmbog i experien a elevilor.      

Principala utilizare a evalu rii online poate avea ca scop mai degrab  evaluarea formativ  decât 
sumativ  a elevilor. Acesta furnizeaz  cea mai întâlnit  form  de feedback prin intermediul forumurilor de 
discu ii sau exerci iilor online. O alt  utilizare popular  a tehnologiilor online este predarea electronic  a 
temelor care poate simplifica procesul administrativ. Cel mai pu in pre uit i utilizat  este autoevaluarea, 
care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajeaz  independen a elevului i îi ajut  pe ace tia s
dezvolte abilit ile necesare pentru o înv are autonom  ( i pe tot parcursul vie ii). 

Exist  un num r de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un num r mare de r spunsuri. 
monitorizarea r spunsurilor elevilor. 
evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
evalu rile pot fi p strate i reutilizate. 
furnizarea de feedback imediat. 

Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiec rui elev. 
Evaluarea ar trebui s  fie îndeajuns de flexibil i divers  pentru a lua în considerare nevoile i 
circumstan ele diferite ale elevilor care urmeaz  cursuri online.  Flexibilitatea poate însemna: 

sus inerea de exerci ii de evaluare pentru a dovedi circumstan ele i nevoile elevilor; 
furnizarea de flexibilitate în durat  sau furnizarea de op iuni pentru situa ii neprev zute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferen ele în ceea ce prive te conexiunile tehnologice; 
furnizarea posibilit ii de alegere a locului de desf urare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerci ii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acas , locul de munc  sau orice loc aleg. 
M sura în care aceste alegeri sunt disponibile în înv area online depinde de mul i factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al înv rii i al cursan ilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
i software utilizat, cerin e de a începe i a finaliza la anumite date i a a mai departe. 

Când e mai bun  evaluarea online? 
Evaluarea online este sus inut  de acelea i principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate i 

echidistan i utilizeaz  multe din strategiile folosite în predarea i evaluarea tradi ionale fa  în fa . 
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Diferen a const  în contextul evalu rii, în interac iunile dintre evaluator i cei care sunt evalua i i procesele 
de colectare i administrare. Evaluarea online poate fi utilizat : 

ca o surs  independent  de dovezi pentru evaluare; 
ca o contribu ie la întregul proces de evaluare; 
în vederea colect rii, transmiterii i administr rii materialelor de evaluare i resurselor. 

Evaluarea online poate furniza: 
mai mare flexibilitate asupra locului, momentului i modului în care este efectuat  evaluarea; 
o mai larg  gam  de op iuni elevilor pentru a- i demonstra cuno tin ele i abilit ile. 

Op iunile de evaluare online 
Evaluarea poate fi efectuat  de c tre cadrul didactic, elev, colegi sau de c tre o persoan  sau un grup 

din afar . Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunic rii prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite i a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alc tuirea i predarea de portofolii; i pentru testarea pe computer, de ex. r spunsuri scurte, întreb ri 
cu r spuns de tipul alegere multipl i quiz-uri. Unele dintre op iunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: 

teme scrise; 
participarea la discu ii online; 
eseuri; 
publicarea lucr rilor/prezent rilor elevilor; 
quiz-uri i întreb ri online; 
activit i experien iale, cum ar fi jocul de rol; 
teme colaborative; 
dezbateri; 
portofolii; 
revizuiri; 
examene online (cu carte deschis , structurate, cronometrate). 

R spunderea elevului 
Înv area online, prin natura sa, necesit  un grad de independen  al elevilor i abilitatea de a rezolva 

probleme (adic , abilitatea de a rezolva probleme de înv are i probleme tehnice). Lucrul în afara colii, 
departe de profesori i colegi, înseamn  c  elevii trebuie s - i asume responsabilit i mai mari dac  doresc 
s  reu easc  la cursurile online. În plus, exist  percep ia conform c reia elevii sunt încuraja i s - i asume 
i mai multe responsabilit i pentru propriul proces de înv are pentru a face fa  a tept rilor angajatorilor 
i ale comunit ii. S-a incercat trecerea c tre abord ri mai centrate pe elev în ceea ce prive te predarea i 

înv area care încurajeaz  elevii s  fac  acest lucru. Se pare c  acest principiu ar trebui extins i la evaluare.  

Autoevaluarea, evaluarea de c tre colegi, înv area prin descoperire, reflec ia i articularea sunt doar 
câteva metode prin care elevii sunt încuraja i s - i administreze propria înv are i evaluare. Alte metode 
includ op iuni de discutare a activit ilor de evaluare, mod de prezentare, durat  a evalu rii i decizii 
referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care r mâne este aceea de a g si rezultate m surabile pentru a 
demonstra însu irea competen elor i a abilit ilor dorite. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR – 
între online i tradi ional 

Sorinel Mihai BAN 
coala Gimnazial  Nr. 1 Sântandrei, Jude ul Bihor, profesor- matematic , 

„Spre deosebire de vin, tiin a nu trebuie l sat  s  se învecheasc .” Grigore Moisil 

Argument: Chiar i înafara contextului pandemiei, evaluarea online în cadrul educa iei digital  a 
devenit, pe an ce trecea, o nevoie tot mai mare atât pentru profesori cât i pentru elevi. Pandemia a acutizat 
îns  aceast  nevoie i a adus-o pân  la nivelul de vital pentru orice societate i pentru cele mai multe sisteme 
educa ionale din lume. În România, spre exemplu, colile s-au închis de pe o zi pe alta, astfel c  tot 
înv mântul a fost nevoit s  se mute în sistem online. 

Cuvânt cheie: evaluare. 
A EVALUA vb. a aprecia, a calcula, a estima, a m sura, a pre ui, a socoti (DEX.).  
Referindu-ne strict la evaluarea elevilor la disciplina matematic , propun în cele ce urmeaz

prezentarea unui exemplu de utilizare a aplica iei digitale Quizziz. Pe de alt  parte, educa ie digital  se 
refer  deseori i la ni te metode digitale (inclusiv cele de evaluare), care s  înlocuiasc  metodele clasice pe 
care înv mântul le-a folosit dintotdeauna.  

Aplica ia Quizizz este o alternativ  a alica iei Kahoot dar aduce unele îmbun t iri, cum ar fi: 

1. Nu este necesar un proiector, deoarece juc torii v d întreb rile i op iunile de r spuns pe propriile 

ecrane.  

2. Ordinea întreb rilor este aleatorie pentru fiecare elev, astfel c  elevii nu pot s  tri eze.    Elevii nu 

trebuie s  a tepte ca întreaga clas  s  r spund  la o întrebare înainte de a trece la urm toarea. 

3. Testul este realizat în ritmul propriu al elevului.  

4. Aplica ia ofer  posibilitatea unei vizualiz ri în timp real a rezultatelor.  

5. Aplica ia Quizizz arat  num rul total de întreb ri la care r spunsul a fost corect i incorect. 

6. Aplica ia Quizizz afi eaz , de asemenea, progresul în timp real pentru fiecare elev.  

7. La finalul testului i se mai acord  o ans  elevului care are mai multe rezultate gre ite, permi ându-

i s  mai r spund  la una dintre întreb rile care le-a gre it.  

8. Rezolvarea testului se poate face în sala de clas , acas , în parc, la bibliotec , în indica ia orar

propus  de profesor.  

9. Aplica ia Quizizz permite crearea cu u urin  a unui test ce poate con ine itemi cu alegere multipl , 

itemi cu alegere dual . 
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Pentru a crea un test, profesorul apas  pe butonul Create a new quiz: În fereastra care se deschide, se 
va completa numele testului, se apas  pe butonul SAVE. Imediat se va deschide o alt  fereastr  în care se 
vor scrie, pe rând, întreb rile testului.   

Exist  posibilitatea de a crea întreb ri cu un singur r spuns sau cu mai multe r spunsuri. Dac  este 
nevoie, se pot insera imagini, iar în func ie de complexitatea întreb rii se poate ajusta timpul de r spuns de 
la 5 secnde la 15 minute. Pentru a trece la urm toarea întrebare se apas  butonul Save. 

BIBLIOGRAFIE: 

[1] www.didacto.ro- Educa ia digital  în 2021. Avantaje i dezavantaje. 

[2] https://quizizz.com/profile/5bfbd177aa0fea001a0ccaf9 

[3] https://www.digitaliada.ro/platforma-digitaliada 
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Evaluarea între online i tradi ional 

Prof. Bandac L cr mioara-Daniela, 
Liceul ” tefan cel Mare” Cod e ti, Vaslui, 

Predarea-înv area-evaluarea online înseamn  o interac iune de la distan  între elevi i elevi, între 
ace tia i profesori, între p rin i i profesori. Schimbarea metodelor de predare, a instrumentelor i 
tehnicilor de evaluare, folosirea unor platforme educa ionale pentru activit ile sincrone i asincrone au 
constituit adev rate provoc ri pentru majoritatea cadrelor didactice. Profesorul a fost pus în situa ia de a 
regândi întreaga activitate de predare-înv are-evaluare, de a g si acele metode i mijloace de înv are  
astfel încât activitatea s  se desf oare atât în clas  cât i în mediul online. 

Înv area de la distan  este i va fi un ir de inven ii i descoperiri, creativitate i comunicare 
eficient , utilizarea unor instrumente adecvate i folosirea unor tehnologii digitale avansate, utilizarea 
eficient  a timpului i a resurselor. 

Evaluarea este activitatea prin care se emit judec i de valoare despre procesul i produsul înv rii 
elevului pe baza unor criterii calitative prestabilite, în vederea lu rii unor decizii în func ie de semnifica ia 
acordat  demersului evaluativ: de reglare/ ameliorare, de selec ie, de certificare etc. 

Evaluarea online este sus inut  de acelea i principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate i 
echidistan i utilizeaz  multe din strategiile folosite în predarea i evaluarea tradi ionale fa  în fa . 
Diferen a const  în contextul evalu rii, în interac iunile dintre evaluator i cei care sunt evalua i i procesele 
de colectare i administrare. Complexitatea oric rui demers de proiectare presupune parcurgerea mai multor 
pa i care s  stabileasc  traiectoria evalu rii de la momentul anticipativ la realizarea practic .  

Atât în înv are, cât i în evaluare, fiecare r spuns al elevului implic  un proces cognitiv, fiecare la 
un alt nivel. În procesul de evaluare online trebuie s  se acorde o importan  deosebit  pentru designul 
evalu rii, astfel, este foarte important dac  sarcinile i con inutul probelor de evaluare sunt interesante, 
provocatoare i schimb  evaluarea rigid  într-o experien  exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul 
c  orice act de evaluare este i un act de înv are. Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispozi ie o 
gam  larg  de posibilit i de evaluare. 

Printre platformele, instrumentele i aplica iile pe care le-am  utilizat la fizic , în evaluarea online a 
elevilor amintesc:  

LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, teste 
etc. Este o aplica ie care ofer  cadrului didactic modele de exerci ii, precum i posibilitatea cre rii unor noi 
con inuturi. Se pot elabora fi e de lucru i activit i interactive, pentru recapitularea materialul studiat, 
pentru lucrul în echip  sau pentru preg tirea unui test sumativ. Tipurile de exerci ii care pot fi alc tuite sunt 
diverse: cuvinte încruci ate,  jocul „Vrei s  fii milionar”, completarea unui text, quiz cu alegere, potrivire 
pe imagini, ordoneaz  perechi, rebus, spânzur toarea etc. Pentru elevi, LearningApps ofer  moduri 
interactive i atr g toare de însu ire a noilor informa ii i posibilitatea de a rezolva unele sarcini de lucru 
în ritm propriu. Prin intermediul LearningApps elevul va înv a mult mai u or prin descoperire i mai ales 
prin interactivitate.  

ASQ (Another Smart Question) este o solu ie de evaluare pe care elevii o pot folosi independent, 
pentru a aprofunda i a lucra individual teste i exerci ii create în prealabil de profesor. Acesta poate ad uga 
clipuri video cu explica ii, exerci ii i teste i poate urm ri rezultatele fiec rui elev direct din aplica ie. 
Platforma ofer  profesorilor posibilitatea de a lucra diferen iat cu elevii. Pe elevi îi ajut  s  înve e într-un 
mod dinamic i interactiv, s  urm reasc  lec ii video în ritmul lor, s  rezolve exerci ii i teste cu verificare 
automat i feedback instant i le ofer  o experien  de înv are ce îi motiveaz  s  ob in  puncte i medalii 
virtuale. Profesorii au, prin platforma ASQ, o unealt  eficient  de lucru prin care pot urm ri activitatea 
elevilor în timp real, pot da teme i lucra diferen iat, urm rind cu u urin  progresul individual al fiec rui 
elev, toate aceste aspecte fiind aproape imposibil de realizat în modelul clasic de predare înv are. 
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Kahoot este o aplica ie u or de utilizat i foarte îndr git  de c tre elevi. Cu ajutorul ei pute i crea 
teste interactive, în care elevii r spund într-un timp limit , folosind un dispozitiv mobil. Odat  creat un test, 
ve i putea trimite un cod de acces (PIN) elevilor care îl pot accesa din aplica ia Kahoot instalat  pe mobil 
sau pe site-ul Kahoot. Rezultatele r spunsurilor apar la finalul testului, pe un ecran vizibil tuturor. Este un 
instrument de verificare a cuno tin elor sau de ob inere a feedback-ului, pentru a vedea ce au în eles, cât de 
implica i au fost i cum se simt elevii. Jocurile/testele create în Kahoot se pot folosi în orice moment al 
activit ii: în recapitularea/sistematizarea cuno tin elor, în etapa de predare, ca evaluare formativ  sau chiar 
ca evaluare sumativ .  

Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. Poate fi folosit  la sfâr itul unei 
unit i de înv are, pentru recapitularea/sistematizarea principalelor no iuni teoretice. Folosind instrumentul 
Wordwall, putem crea cu u urin  un set de întreb ri pe care s  le folosim în cazul pred rii sincrone sau 
asincrone. To i elevii  vor fi implica i într-o mod interactiv în rezolvarea testului. Jocurile/ testele create le 
putem distribui elevilor no tri, dând clic pe butonul „Partajeaz ”. 

Google Forms - permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Platforma permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu. Elevii pot afla 
imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu.  

Microsoft Forms- pute i s  crea i anchete, teste i sondaje, s  invita i alte persoane s  r spund  la 
acestea utilizând aproape orice browser web sau dispozitiv mobil, s  vede i rezultatele în timp real pe 
m sur  ce sunt transmise, s  utiliza i analize predefinite pentru a evalua r spunsurile i s  exporta i 
rezultatele în Excel pentru analiz  suplimentar  sau notare. Utilizând platforma Microsoft Teams, profesorii 
i elevii pot comunica unu-la-unu sau în grupuri. Profesorii pot trimite mesaje i anun uri unui anume elev 

sau întregii clase deodat . 
Mentimeter-  este o solu ie util  pe care o pute i folosi în cadrul unei prezent ri pe Zoom sau Google 

Meet, când v  partaja i ecranul. Cu un cont gratuit pe Mentimeter, pute i crea prezent ri interactive, la care 
s  ad uga i întreb ri cu r spuns închis. Spre exemplu, când introduce i o tem  nou  sau vre i s  m sura i 
pe parcursul lec iei cât de multe au în eles elevii, pute i include o întrebare cu mai multe variante de r spuns 
dintre care doar una este corect , iar rezultatele v  apar imediat pe ecran. În func ie de acest feedback, pute i 
corecta informa ii care au r mas neclare i îndrepta procesul de înv are. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i s  implice atât creativitatea elevului cât i pe cea a profesorului. 
Rezultatele/produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii actului educa ional, a modului în care 
activitatea de predare-înv are-evaluare i-a atins scopul.  

Bibliografie: 

1. Botnariuc P.,Cuco  C.,Glava C., COALA ONLINE - Elemente pentru inovarea Educa iei, 
Editura Universit ii din Bucure ti, Bucure ti, 2020. 

2. Calalb M. Ghid de aplicare a instrumentelor digitale interactive. UST, Ch., 2015 
3. https://www.profesorinromania.ro/2021/02/23/evaluarea-in-mediul-online/  
4. http://educatieonline.md/  
5. https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/  
6. https://life.ro/platforme-educationale-online-pentru-elevi/  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
- între online i tradi ional 

Evaluarea – se poate i online! 

Prof. consilier colar: Bar Andreea                                                        
CJRAE Bihor 

,,Tragedia educa iei se joac  pe dou  scene: elevi incompeten i având de a face cu profesori 
competen i, i profesori incompeten i având de a face cu elevi competen i.” (Martin H. Fischer) 

Cum evalu m cine este competent pân  la urm ? Cum ajungem s  dobândim competen e i cum 
vedem dac  le-am dobândit sau mai trebuie s  muncim?  

În momentul în care ne set m ce anume dorim s  înv m i care este scopul acestei înv ri putem 
s  ne autoevalu m dac  am reu it sau nu s  ob inem ceea ce ne-am propus. În mediul educa ional procesul 
de evaluare este vital pentru a avea coeren i finalitate în procesul instructiv-educativ.   

Evaluarea este o activitate etapizat  care vizeaz  domenii i probleme complexe, nu doar evaluarea 
elevilor. „A evalua” reprezint  nu numai un verb de încheiere, ci i de deschidere. Privim evaluarea ca pe 
un proces firesc la finalul unei perioade în care am acumulat informa ii i ne-am format competen e. Putem 
prin intermediul evalu rii s  identific m ceea ce am asimilat i s  oferim o not , mai mult sau mai pu in 
relevant  cu privire la ceea ce persoana evaluat  a reu it s  însu easc .  

Doina Mihala cu (2010) consider  c : ,,Evaluarea este activitatea care permite formularea unor 
judec i privind starea, func ionarea, evolu ia viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe 
baza informa iilor colectate prin intermediul instrumentelor de m sur .” Astfel, prin intermediul evalu rii 
putem s  ne reorient m activitatea ulterioar  astfel încât aceasta s  fie în concordan  cu lacunele pe care 
elevul le are. Totodat , prin intermediul evalu rii, identific m care sunt acele obiective care nu au fost 
atinse i ne putem crea planul de ac iune pentru activit ile viitoare. Evaluarea este o activitate care pe lâng
func ia ei diagnostic , prin care identific m nivelul de preg tire, are i o func ie prognostic , prin 
intermediul c reia se pot anticipa nevoile i disponibilit ile viitoare ale elevilor.  

Pentru a realiza o evaluare adecvat  particularit ilor clasei de elevi, dar i a fiec rui elev în parte,  
avem la dispozi ie mai multe tehnici i strategii de evaluare, dintre care amintim dou .  

Tehnica 3-2-1 

Tehnica 3-2-1 este „un instrument al evalu rii continue, formative i formatoare, ale c rei func ii 
principale sunt de constatare i de sprijinire continu  a elevilor.” (Oprea, 2009). Aceasta este o tehnic
modern  de evaluare prin intermediul c reia rezultatele elevului nu sunt sanc ionate prin intermediul unei 
note elevilor, ci presupune constatarea i aprecierea rezultatelor ob inute la finalul unei activit i de instruire 
sau al unei activit i didactice, cu scopul de a ameliora atât rezultatele cât idemersul care le-a generat. 
Denumirea acestei tehnici se datoreaz  solicit rilor pe care ea le are. Prin aceast  tehnic , elevii trebuie s
noteze: 

- trei concepte pe care le-au înv at în secven a/activitatea didactic  respectiv ;  

- dou  idei pe care ar dori s  le dezvolte sau s  le completeze cu noi informa ii; 

- o capacitate, o pricepere sau o abilitate pe care i-au format-o/au exersat-o în cadrul activit ii de 
predare–înv are. 
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Tehnica poate fi transpus  în mediul online cu u urin  putând fi realizat  atât oral, dar i prin 
utilizarea unor aplica ii prin care s  cre m un cub cu aspectele pe care le vizeaz , s  cre m un quiz la care 
elevii s  r spund  online sau inclusiv s  transform m aceste cerin e într-un google form u or i la îndemâna 
fiec rui elev.  

Proiectul 

Proiectul reprezint  „o metod  complex  de evaluare, individual  sau de grup, recomandat
profesorilor pentru evaluarea sumativ .” (C. Cuco , 2008). Aceast  strategie modern  de evaluare necesit
o perioad  mai mare de timp (câteva zile sau câteva s pt mâni) i are un avantaj important prin faptul c
poate fi o sarcin  individual , dar totodat  se preteaz  a fi folosit i ca o sarcin  de grup. De cele mai multe 
ori, sarcinile de grup anim  interac iunile din clas i promoveaz  lucrul în echipe , colaborarea i 
cooperarea, organizarea i împ r irea sarcinilor responsabilizeaz  elevii pentru a munci cu to ii pentru un 
scop comun.  

Aceast  metod  presupune parcurgerea urm toarele etape: 

1. Stabilirea temelor pentru proiect (pot fi implica i i elevii dac  le este deja familiar acest 

tip de activitate). 

2. Stabilirea i precizarea perioadei de realizare a proiectului. 

3. Familiarizarea elevilor cu exigen ele specifce elabor rii unui proiect. 

4. Planificarea activit ii (individuale sau de grup): 

- formularea obiectivelor proiectului; 

- constituirea grupelor de elevi (dac  este cazul); 

- distribuirea/alegerea subiectului de c tre fiecare elev/grup de elevi; 

- distribuirea/asumarea responsabilit ilor de c tre fiecare membru al grupului; 

- identificarea surselor de documentare. 

5. Desf urarea cercet rii/colectarea datelor. 

6. Realizarea produselor/materialelor. 

7. Prezentarea rezultatelor ob inute/a proiectului. 

8. Evaluarea proiectului 

Aceste etape pot fi transformate i realizate prin intermediul tehnologiei i resurselor pe care mediul 
online le ofer  pentru facilitarea comunic rii i colabor rii dintre noi, chiar i de la distan . Prin intermediul 
grupurilor online pe care elevii le au, prin întâlniri video, bloguri se pot realiza proiecte care s  fie prezentate 
sub form  de power point-uri, videoclipuri, interviuri, aplica ii diferite, jocuri i multe altele.  

Consider c  aceast  genera ie digital  este capabil i mai presus de toate dornic  s  fie implicat  în 
astfel de activit i captivante. Pentru ei mediul online nu reprezint  o provocare ci o modalitate prin 
intermediul c reia se exprim  mult mai facil decât mul i dintre noi. Este totu i nevoie ca noi, în calitate de 
cadre didactice s  ne mobiliz m pentru a ne dezvolta abilit ile digitale i pentru a ine pasul cu elevii pe 
care încerc m s  îi ghid m. Nu este o misiune imposibil , dar presupune mult  munc i dorin a de a ne 
îmbun t i constant.  

Bibliografie: 

1. Cuco  C. (2008) Teoria i metodologia evalu rii. Ia i: Editura Polirom,  
2. Mihala cu, Doina (2010), Curriculum, instruire, evaluare, ed. a 2-a, Bucure ti, Editura V & I Integral. 
3. Oprea C.L (2009). Strategii didactice interactive. Bucure ti: E.D.P.,  

286



BIBLIOTECA COLAR  ONLINE 

BARB GIANINA, coala Gimnazial  „Vasile Goldi ” Alba Iulia                               
BARB MIRELA, Colegiul Na ional “Lucian Blaga” Sebe

“Când întemeiezi biblioteci, preg te ti hambare publice, strângi rezerve menite s  preîntâmpine o 
iarn  a spiritului.” (Marguerite Yourcenar) 

Prin natura frumoasei profesii pe care o practic m de mai mul i ani, aceea de bibliotecar, putem afirma 
c  nu cunoa tem sentimentul de plictiseal . C r ile ne inspir i ne dau idei în realizarea proiectelor cu 
elevii, al turi de colegele profesoare. Suntem o adev rat  echip i împreun  am avut parte de evenimente 
minunate realizate în biblioteca colii. În aceast  perioad  în care nu ne-am întâlnit, am men inut aceea i 
strâns  colaborare, ne-au venit idei noi de a valorifica într-un volum toate activit ile i proiectele derulate 
înainte de închiderea colilor, tot ceea ce am realizat împreun , volum de care ne ocup m personal. 

Ne-am readaptat într-un timp relativ scurt cerin elor actuale, încercând s  venim în sprijinul cadrelor 
didactice i mai ales al elevilor. În prim  faz  am întocmit liste bibliografice pentru clasele 0-VIII din colile 
unde ne desf ur m activitatea. Apoi am trecut la desc rcarea c r ilor din format pdf de pe anumite site-uri 
care permiteau acest lucru. Am r mas al turi de elevi i profesori desc rcând filmule e pentru copii, tururi 
virtuale ale muzeelor lumii, gradini botanice i zoologice, legende ale florei i faunei precum i alte 
materiale cu caracter informa ional, necesare altor discipline. Am participat la întâlniri online al turi de 
colegi bibliotecari din universit i, care ne-au pus la dispozi ie link-uri utile cu bibliografia digitizat  pentru 
examenele de evaluare na ional i bacalaureat, pe care le-am distribuit ulterior pe grupul de whatts app al 
colii i ale claselor. 

coala de acas  în mediul online î i are plusurile i minusurile sale. Partea pozitiv  a fost c  s-a putut 
continua procesul de înv are, de i au fost i elevi care nu au avut echipamentele necesare în dotare i prin 
aceasta au fost marginaliza i de restul. Prin faptul ca toat  lumea a fost activ  pe tot parcurul s pt mânii a 
fost evitat sedentarismul, cu to ii ne-am îmboga it cuno tin ele digitale, având parte de confort în propria 
cas . 

Ca argumente contra putem spune c  a lipsit interac iunea social  pe care o aveam zilnic cu elevii i 
colegii, sc derea calit ii actului didactic, lipsa interesului acordat orelor, activit ilor i proiectelor  pe care 
ne-am propus s  le desf ur m împreun . 

Cu siguran , aceast  perioad  a fost una inedit , o experien  nou  care a venit cu multe lec ii de 
via , am descoperit faptul c  ne putem adapta foarte repede într-un mediu nou, am înv at s  apreciem 
lucrurile m runte pe care nu le apreciam înainte i de care acum ne este dor. 

În aceast  perioad  am profitat de c r ile cump rate cu ceva timp în urm , dar pe care nu am reu it 
s  le citim i venim cu un sfat pentru elevi, s  nu uite c  cititul este mai mult decât o îndeletnicire sau 
pasiune, cititul c r ilor formeaz  caractere, mintea devine un laborator de idei i solu ii, de imagini care vor 
fi de folos în construirea viitorului sau când e ti în impas, încrederea în tine va cre te, stima de sine se va 
îmbog i, vei fi apreciat de cei care iubesc c r ile i lectura, î i vei face mul i prieteni care au aceea i pasiune 
i preocupare. Lectura este prietenul de n dejde mereu prezent, indiferent de or , vreme i stare emo ional . 

De ce citesc? 

- Pentru a fi  mai bun decât ieri; 
- Pentru a în elege via a i oamenii; 
- Pentru a forma oameni; 
- Pentru a m  relaxa; 
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- Pentru a m  exprima rapid, clar i frumos; 
- Pentru a socializa. 

De ce scriu? 

- Pentru a ajunge la sufletele celor pentru care scriu; 
- Pentru a le oferi încredere, solu ii, informa ii; 
- Pentru o educa ie interdisciplinar  bazat  pe voie bun , descoperire i pasiune; 
- Pentru a crea imagini în care cititorii s  se reg seasc i s  î i imagineze o via  mai bun  pe care o 

vor ob ine; 
- Pentru creativitatea din spatele pove tii; 
- Pentru c l torii în locuri unde poate nu vom ajunge; 
- Pentru a oferi dragoste, mângâieri, pilde i curaj cititorilor. 

Totodat  am participat la cursuri de perfec ionare organizate de Asociatia Bibliotecarilor din 
Romania, adaptate strict profesiei pe care o practic m. 

Rainer Maria Rilke spunea: „Ah, cât de bine este s  te afli printre oameni care citesc!” 
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Evaluarea procesul instructiv-educativ al copilului cu cerin e educative speciale 

Prof.logoped Barba Mariana Silvia 
Centrul Jude ean de Resurse si Asisten  Educa ional  Arad 

Evaluarea educa ional  presupune stabilirea nivelului de cuno tin e i a gradului de asimilare i 
corelarea acestora cu posibilit ile i nivelul intelectual al copilului/elevului/tân rului, a nivelului de 
adaptare la mediul colar i social, precum i identificarea problemelor i a cerin elor educative speciale.  

Evaluarea influen eaz  înv area prin faptul c  furnizeaz  motiva ia pentru înv are prin  înt rirea 
încrederii elevului în propriile for e, eviden iaz  ideilor esen iale din ceea ce posed  profesorul, realizând 
totodat  un feedback asupra performan elor ob inute de elevi,  stimuleaz   înv area activ , influen eaz
alegerea strategiilor în predare-înv are, permite  consolidarea i transferul a ceea  ce elevii  au înv at i 
permite  considerarea unor situa ii noi de înv are. 

În procesul instructiv-educativ al copilului cu cerin e educative speciale, evaluarea progresului de 
înv are presupune anumite  forme de organizare i tehnologii adaptate care s   se realizeze în func ie de 
particularit ile individuale de dezvoltare a copilului. Este necesar ca actul evalu rii s  fie cât mai autentic, 
realizat în func ie de particularit ile individuale de dezvoltare a copilului, racordat la curriculumul 
individualizat al acestuia, pentru o perioad  concret . În selectarea metodelor i tehnicilor de evaluare, 
cadrul didactic urmeaz  s in  cont de func iile evalu rii autentice. 

Atunci când discut m despre proiectarea activit ii de evaluare a progresului colar, al elevilor cu 
CES inclu i în înv mîntul general, cadrul didactic va trebui s  identifice anumite aspecte, precum:  
domeniul i obiectul evalu rii (de exemplu: scrierea – competen a elevului de a scrie, lectura – capacitatea 
lui de a în elege un text, calculul sau rezolvarea de probleme etc.), scopul evalu rii (de exemplu: stabilirea 
progresului elevului în activitatea de scriere, de lectur , de comunicare etc.) în func ie de competen a 
urm rit  prin disciplina predat , s  proiecteaz  forma i metodele de evaluare, care trebuie s  fie cît mai 
adecvate scopului i obiectului evalu rii i cît mai diverse, conform cerin elor evalu rii autentice, s
selecteze instrumentele de evaluare i tehnicile adecvate de m surare – apreciere i s  precizeze  criteriile 
de apreciere, indicatorii i descriptorii de performan , care trebuie s  apar  în rezultatele fiec rui elev.  

În cazul elevilor cu cerin e educa ionale speciale, evaluarea prin raportare la curriculum este 
recomandat , mai ales, în momentul proiect rii i aplic rii unor probe de evaluare final  (sumativ ), în 
scopul stabilirii nivelului de achizi ii colare la care a ajuns elevul dup  o anumit  perioad  de înv are, 
pentru a-i permite trecerea la urm toarea etap .Accentul se va pune pe o evaluare global , continu i 
formativ , pe ceea ce elevii sînt capabili s  demonstreze în termeni de produs al activit ii lor, i nu pe ceea 
ce nu pot face, din cauza dizabilit ii lor.  

Probele de evaluare proiectate i aplicate în cadrul colii incluzive trebuie s  vizeze competen ele 
colare de baz  – ceea ce poate s  fac  elevul, iar metodele i tehnicile de evaluare vor fi selectate în manier

diferen iat , în func ie de vîrsta copilului, de gradul i tipul de deficien , astfel încît s  permit  fiec rui 
elev s - i eviden ieze poten ialul i stilul propriu de înv are, pentru a r spunde unei mai mari diversit i 
de elevi i a nu genera ierarhiz ri i discrimin ri între ace tia.  
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Pentru evaluarea continu  a rezultatelor colare ale copiilor cu CES, speciali tii recomand
proiectarea i realizarea preponderent  a dou  modele de evaluare:  evaluarea prin raportare la individ, care 
m soar  progresul individual al elevului pe parcursul procesului s u unic de dezvoltare i înv are i  
evaluarea prin raportare la curriculum, prin care se apreciaz  performan ele elevului în procesul de 
parcurgere a curriculumului general sau adaptat. 

Ambele tipuri de evaluare solicit  cadrului didactic diferen ierea strategiilor de evaluare, aplicarea 
unor variate metode i tehnici evaluative, prin care s  urm reasc  progresul individual al fiec rui elev. 
Progresul colar al elevului cu CES se va urm ri prin corelarea a ceea ce poate s  fac  el la un moment dat 
al înv rii, f cîndu-se compara ia între starea ini ial i nivelul la care a ajuns prin înv are.  

Bibliografie: 

Mu u, I. (2000), Asocia ia Reninco România, Ghid de predare pentru copiiicu cerin e educative 
special, Unicef,  

Ghergu .A. (2007), Sinteze de psihopedagogie special , Editura Polirom, Bucure ti 
https://eduform.snsh.ro/campanie-online/educatia-incluziva-educatie-de-calitate-pentru-toti-

evaluarea-elevilor-cu-ces-1 
https://www.didactform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-dezvoltarea-

capacitatii-institutionale-a-scolilor-defavorizate/evaluarea-elevilor-cu-cerinte-educationale-speciale 
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METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE ÎN ÎNV MÂNTUL PRIMAR 

Prof. înv. primar: Barbir Emilia Daniela                                                   
coala Gimnazial  M ri ei 

Pornind de la afirma ia ,,A înv a un copil nu înseamn  s -i d m adev rul nostru, ci s -i dezvolt m 
propria gândire, s -l ajut m s  în eleag  cu gândirea lui lumea”, Ioan Ceghit propune o succesiune de 
metode alternative, în viziunea autorului aceastea fiind destinate ,,evalu rii calitative”: 

•     Elaborarea i sus inerea proiectelor; 
•     Organizarea expozi iilor; 
•     Alc tuirea jurnalelor personale; 
•     Lucr rile de grup; 
•     Interviurile i dezbaterile 
Ca orice metod  de evaluare, observarea sistematic  a comportamentului elevilor fa  de înv are, 

prezint  o serie de avantaje, dar i dezavantaje. De i ofer  numeroase resurse de cunoa tere a elevilor, prin 
prisma preocup rilor i a intereselor lor, a motiva iei pentru înv are, toate acestea raportate la exigen ele 
colii, din p cate utilizarea ei este destul de rar . 

,,De i este subapreciat  de c tre o parte dintre cadrele didactice, fiind perceput  ca un mod informal, 
ocazional de cunoa tere a progresului elevilor, ea pune direct în eviden  ceea ce toate celelalte metode de 
evaluare ofer  numai indirect - i anume - cunoa terea interesului i a atitudinii elevului fa  de înv are. 
Îndeplinirea sistematic  a îndatoririlor colare, oferta de r spuns pe care o fac în timpul lec iilor, dorin a de 
a parti-cipa la ceea ce se întreprinde pe parcursul acestora i alte manifest ri de acest fel sunt sem-nificative 
pentru preg tirea i gradul de preg tire al elevilor” 

Observarea sistematic  este eficient i indispensabil  atunci când evaluarea tradi ional  ne ofer  doar 
date par iale. Ea faciliteaz  urm rirea exact i înregistrarea corect  a unor manifest ri comportamentale 
ale elevilor. 

Observarea sistematic  const  în a privi, a asculta, a analiza: 
•     atitudinea elevului fa  de lec ii; 
•     atitudinea elevului fa  de temele pentru acas ; 
•     atitudinea fa  de activit ile extracurriculare i modul în care el se implic  în aceste activit i; 
•     multitudinea conduitelor i comportamentelor elevilor în diferite situa ii educa ionale. 
Clasificarea observa iilor se face inându-se cont de mai multe criterii, norme stabilite în func ie de 

diferite perspective. 
Perspectiva cu importan  deosebit  este cea psihopedagogic , iar în concordan  cu aceasta criteriile 

de care vom ine cont sunt: 
•     Num rul de elevi: - colectiv ; 
                                     - individual . 
•     Modul de organizare: - integral ; 
                                           - selectiv /par ial . 
•     Modul de realizare i obiectivitate: - direct ; 
                                                                - indirect . 
•     Gradul de explicare al ipotezei: - spontan ; 
                                                          - metodic . 
Dominique Morissette afirm  în lucrarea ,, Les examens de rendement scolaire” c  cele mai eficiente 

i func ionale forme de observare ce pot fi folosite în înv mânt sunt: 
•   Observa ia nestructurat  (aten ia cadrului didactic este orientat  asupra cerin elor momentului); 
•  Observa ia discret  (cadrul didactic observ  comportamentul elevilor sau face analiza presta iilor); 
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•    Observa ia sistematic  (const  în observa ia unor comportamente stabilite anterior precum i în 
consemnarea judec ilor de valoare formulate asupra comportamente-lor). 

Fiind o metod  complex , observarea se desf oar  în mai multe etape: 

a)  Preg tirea cadrului didactic. Acest  etap  presupune: lansarea ipotezelor, documen-
tarea,  precizarea scopului urm rit,  preg tirea materialelor i a instrumentelor necesare. 

b)  Observarea propriu-zis . Aceast  etap  const  în : observa ii repetate, validare prin alt  modalitate 
a rezultatelor ob inute , în scopul atenu rii subiectivismului, p strarea pe cât posibil a caracterului natural 
al fenomenului studiat, notarea observa iilor promt i cât mai fidel. 

c)  Prelucrarea i interpretarea datelor. Aceast  etap  const  în: precizarea elementelor primordiale, 
stabilirea raporturilor precum i a cauzelor ce au condus la aceste raporturi, extragerea concluziilor. 

Ca orice metod , observarea sistemic  prezint  avantaje dar i limite. 
Principalul avantaj pe care îl prezint  const  în faptul c  ea descoper  fenomenele psihologice în rit-

mul i maniera lor fireasc  de manifestare. 
Marele dezavantaj const în faptul c este ce mai subiectiv  dintre toate metodele iar pentru a fi 

veridice rezultatele ob inute este nece-sar s  fie completate cu rezultate ob inute prin alte metode. 
Investiga ia ca modalitate de evaluare, ofer  posibilitatea elevului de a aplica în mod creativ 

cuno tin ele însu ite, în situa ii noi i variate, pe parcursul unui interval mai lung sau mai scurt. Ea ,,const
în solicitarea de a rezolva o problem  teoretic  sau de a realiza o activitate practic  pentru care elevul este 
nevoit s  întreprind  o investiga ie (documentare, observarea unor fenomene, experimentarea etc.) pe un 
interval de timp stabilit.” 

Investiga ia îndepline te mai multe func ii: 
•   acumularea de cuno tin e; 
•   exersarea unor abilit i de investigare a fenomenelor (de proiectare a ac iunii, alegerea metodelor, 

emiterea unor ipoteze, culegerea i prelucrarea datelor, desprinderea concluziilor); 
•   exersarea abilit ilor de evaluare a capacit ii de a întreprinde asemenea demersuri; 
Activitatea didactic  desf urat  prin intermediul acestei practici evaluative poate s  fie organizat

individual sau pe grupuri de lucru, iar aprecierea modului de realizare a investiga iei este de obicei, de tip 
holistic. (SNEE) 

Cu ajutorul acestei metode profesorul poate s  aprecieze: 
•  gradul în care elevii î i definesc i în eleg problema investigat ; 
•  capacitatea de a identifica i a selecta procedeele de ob inere a informa iilor, de colectare i 

organizare a datelor; 
•  abilitatea de a formula i testa ipotezele; 
•   felul în care elevul prezint  metodele de investiga ie folosite; 
•   conciziunea i validitatea raportului de analiz  a rezultatelor ob inute; 
Toate acestea, corelate cu gradul de complexitate al sarcinii de lucru i cu natura disciplinei de studiu 

fac din metoda investiga iei un veritabil instrument de analiz i apreciere a cuno tin elor, capacit ilor i 
a personalit ii elevului. Investiga ia presupune obiective care urm resc: 

•      în elegerea i clarificarea sarcinilor; 
•      aflarea procedeelor pentru g sirea de informa ii; 
•      colectarea i organizarea datelor sau informa iilor necesare; 
•      formularea i testarea ipotezelor de lucru; 
•      schimbarea planului de lucru sau colectarea altor date dac  este necesar; 
•      scrierea unui scurt raport privind rezultatele investiga iei. 
Întrucât ofer  elevului posibilitatea de a aplica în mod creator cuno tin ele însu ite i de a explora 

situa ii noi de înv are, pe parcursul unei ore de curs, investiga ia este o metod  alternativ  de evaluare 
destul de des utilizat  în practica colar . 

Proiectul reprezint  o metod  alternativ  de evaluare care se desf oar  pe parcursul a câtorva zile, 
câtorva s pt mâni i, uneori, pe perioade chiar mai lungi. 
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Titlul i con inutul proiectului de cercetare dat elevilor vor fi alese cu foarte mare grij . Este o form
de evaluare puternic motivant  pentru elevi, de i implic  un volum de munc  sporit – inclusiv activitatea 
individual  în afara clasei. 

În alegerea proiectului trebuie s  se in  seama ca elevii s  aib  un anumit interes pentru subiectul 
respectiv, s  cunoasc  dinainte unde î i pot g si sursele de documentare, s  fie dornici de a crea un produs 
de care s  fie mândri. 

Planul de lucru, preciz rile i clarific rile vor fi f cute în clas , urmând ca elevul s  continue 
activitatea în mod independent. 

Spre deosebire de investiga ie, proiectul de cercetare are un caracter practic mult mai accentuat. 
Modul s u de realizare se face conform pa ilor cunoscu i în metodologia cercet rii. 

Portofoliul este un instrument de evaluare complet, prin care se urm re te progresul la o anumit
disciplin , dar i atitudinea elevului fa  de acea disciplin . El reprezint  „cartea de vizit “ a elevului 
urm rind procesul global înregistrat de acesta, nu numai în ceea ce prive te cuno tin ele achizi ionate pe o
unitate mare de timp, dar i atitudinile acestuia; este un mijloc de a valoriza munca individual  a elevului, 
ac ionând ca factor al dezvolt rii personalit ii, rezervându-i elevului un rol activ în înv are. 

Portofoliile sunt foarte utile, deoarece prin folosirea lor la clasa de elevi ace tia devin parte a 
sistemului de evaluare i pot s - i urm reasc , pas cu pas, propriul progres; elevii i profesorii pot colabora 
în ariile de îmbun t ire a activit ilor; elevii, profesorii i p rin ii pot avea un dialog concret despre ceea 
ce elevii pot realize i despre progresul care poate fi f cut în acel domeniu pe viitor; factorii de decizie, 
având la dispozi ie portofoliile elevilor, vor avea o imagine mai clar  asupra a ceea ce se realizeaz  în clas . 
Portofoliul reprezint  ,,o oglind ” a elevului, prin care cadrul didactic poate s -i urm reasc  progresul – în 
plan cognitiv, atitudinal i comportamental – la o anumit  disciplin , de-a lungul unui interval mai lung de 
timp, (o etap  dintr-unsemestru, un semestru un an colar sau chiar un ciclu de înv mânt). 

    Teoretic, un portofoliu cuprinde: 
•   lista con inutului acestuia, (sumarul, care include titlul fiecarei lucr ri/fi e); 
•   lucr rile pe care le face elevul individual sau în grup; 
•   rezumate; 
•   eseuri; 
•   articole, referate, comunic ri; 
•   fi e individuale de studiu; 
•   experimente; 
•   înregistr ri, fotografii care reflect  activitatea desf urat  de elev individual sau împreun  cu 

colegii s i; 
•   reflec iile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucreaz ; 
•   autoevalu ri scrise de elev sau de membrii grupului; 
•   h r i cognitive, 
•   comentarii suplimentare i evalu ri ale cadrului didactic, ale altor grupuri de elevi sau chiar p rin i; 
A a cum afirm  Ioan Cerghit, portofoliul cuprinde ,,o selec ie dintre cele mai bune lucr ri sau realiz ri 

personale ale elevului, cele care îl reprezint i care pun în eviden  progresele sale, care permit aprecierea 
aptitudinulor, talentelor, pasiunilor, contribu iilor  personale. 

Alc tuirea portofoliului este o ocazie unic  pentru elev de a se autoevalua, de a- i descoperi valoarea 
competen elor i eventualele gre eli. În al i termeni, portofoliul este un instrument care îmbin  înv area cu 
evaluarea continu , progresiv i multilateral  a procesului de activitate i a produsului final. Acesta 
spore te motiva ia înv rii.”  

Aceast  metod  alternativ  de evaluare ofer  fiecarui elev posibilitatea de a lucra în ritm propriu, 
stimulând implicarea activ  în sarcinile de lucru i dezvoltând capacitatea de autoevaluare. 

,,Raportul de evaluare” – cum îl nume te I. T. Radu – are în vedere toate produsele elevilor i, în 
acela i timp, progresul înregistrat de la o etap  la alta. El se substituie tot mai mult modului tradi ional de 
realizare a bilan ului rezultatelor elevului prin media aritmetic  ,,s rac  în semnifica ii privind evolu ia 
colar  a acestuia”. Portofoliul nu se utilizeaz  totdeauna în scopul evalu rii ci mai ales cel de stimulare a 

înv rii, prin directa implicare a elevilor în activitate, eviden iind avantajele utiliz rii acestuia: 
•    este un instrument flexibil, u or adaptabil la specificul disciplinei, clasei i condi iilor concrete ale 

activit ii; 
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•     permite aprecierea i includerea în actul evalu rii a unor produse ale activit ii elevului care, în 
mod obi nuit, nu sunt avute în vedere; acest fapt încurajeaz  exprimarea personal  a elevului, angajarea lui 
în activit i de înv are mai complexe i mai creative, diversificarea cuno tin elor, deprinderilor i 
abilit ilor exersate; 

•    evaluarea portofoliului este eliberat  în mare parte de tensiunile i tonusul afectiv - negativ care 
înso esc formele tradi ionale de evaluare - evaluarea devine astfel motivant i nu stresant  pentru elev; 

•   dezvolt  capacitatea elevului de autoevaluare, ace tia devenind autoreflexivi asupra propriei munci 
i asupra progreselor înregistrate; 

•    implic  mai activ elevul în propria evaluare i în realizarea unor materiale care s -l reprezinte cel 
mai bine; 

Portofoliul este o metod  de evaluare ce implic i alte metode alternative ca investiga- ia i 
autoevaluarea, prin autoevaluare elevii asumându- i responsabilitatea asupra activit ii desf urate, 
regândindu- i propriul proces de înv are, de gândire i de evaluare. 

Ca metod  alternativ  de evaluare, portofoliul solicit  mai mult o apreciere calitativ  decât cantitativ
i este mai u or de aplicat pe grupuri mai mici. Cadrul didactic îl poate folosi pentru a evalua performan ele 

elevilor, iar elevii îl pot folosi pentru autoevaluare i ca modalitate de reflec ie asupra înv rii. De 
asemenea, portofoliul este compatibil cu instruirea individualizat  ca strategie centrat  pe stilurile diferite 
de înv are. Poate fi considerat în acela i timp un instrument complementar folosit de cadrul didactic în 
aplicarea strategiilor de instruire centrate pe lucrul în echip , pe elaborarea de proiecte ample de cercetare 
i înv are. 

Autoevaluarea este un demers care indepline te o func ie de reglare/autoreglare a oric rui sistem, iar 
experien a ne demonstreaz  faptul c  atunci când demersurile evaluatoare i/sau autoevaluatoare nu se 
produc, activitatea în cauz  se deregleaz  pân  la starea în care ea înceteaz  de a mai fi util . Cultivarea 
capacit ii autoevaluative devine necesar  din considerente care privesc organizarea activit ii colare. 
Pentru a forma capacit i autoevaluative se pot folosi diferite proceduri cum ar fi: 

•,, notarea reciproc  ”, în sens de consultare a colegilor elevului evaluat; 
•,, autonotarea controlat  ”, cel evaluat i-a autoevaluat rezultatele, motivând. 
,,Autoevaluarea este posibil i necesar  întrucât serve te cunoa terii (perceperii) de sine 

(autocunoa terii) i dezvolt rii con tiin ei de sine (autocon tiin ei), aspecte esen iale ce vor da posibilitatea, 
cu timpul, fiec ruia s  descopere sensul propriei valori, premis  necesar  oric rei dep iri; o disponibilitate 
privit  în perspectiva educa iei permanente, care presupune angajarea individului nu numai în procesul 
propriei form ri, ci i în ac iunea de evaluare a propriei form ri pentru a deveni capabili de 
autoperfec ionare”. 

Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performan e în raport cu obiectivele opera ionale. Are 
drept scop s -i ajute pe elevi s - i dezvolte capacit ile de autocunoa tere i de autoevaluare, s  compare 
nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele înv rii i de standardele educa ionale, s - i dezvolte 
un program propriu de înv are, s - i autoevalueze i valorizeze atitudini i comportamente. 

Autoevaluarea trebuie f cut  sub atenta îndrumare a cadrului didactic. Toate aceste metode 
complementare de evaluare asigur  o alternativ  la formulele tradi ionale, a c ror prezen  este 
preponderent  în activitatea curent  la clas , oferind alte op iuni metodologice i instrumentale care 
îmbog esc practica evaluativ . 

În concluzie, procesele evaluative î i relev  deplin func iile feedback, atunci când cadrul didactic i 
elevii se reg sesc în calitate de parteneri în cadrul procesului educa ional. Aceasta presupune ca fiecare 
dintre interlocutori s  con tientizeze rolul pe care îl de ine la nivelul interac iunii didactice i s  foloseasc
reac iile partenerului pentru a- i optimiza propriul comportament. 

Bibliografie: 

Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative i complementare. Structuri, stiluri i strategii, Editura 
Aramis, Bucure ti, 2002 

 Radu,T I., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 2000 
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Evaluarea online în ciclul primar 

Prof. înv. primar: Cristina Barbu                                                         
Liceul teoretic ,,George Moroianu” S cele, Bra ov 

Realizarea evalu rii  în sistem online trebuie s in  cont de perspectiva de formare a elevilor, centrat
pe aspectele ei formative, astfel încât s  sus in  interesul i motiva ia elevilor pentru studiu i s  continue 
înv area. Evaluarea faciliteaz  dezvoltarea abilit ilor de auto-reglare (elevii î i gestioneaz  eficient 
comportamentele de înv are). Aceasta trebuie s in  seama de particularit ile de vârst i de nevoile reale 
ale elevilor. 

Acest demers implic  st pânirea metodelor i instrumentelor de evaluare aplicate în func ie de 
particularit ile clasei de elevi dar i utilizarea eficient  a strategiilor, metodelor i instrumentelor potrivite 
în online, astfel încât s  fie pus  în valoare creativitatea, gândirea critic , munca colaborativ  sau studiul 
individual. 

Evaluarea formativ  are ca scop evaluarea progresului elevilor pe parcursul unei unit i de studiu. 
Aceasta îi ajut  pe elevi i pe profesori s  în eleag  care concepte mai trebuie reluate, explicate sau 
demonstrate. Un factor important este libertatea de încercare, gre elile, e uarea, pân  când ajung la o 
în elegere adev rat  a con inuturilor, libertatea în discu ii, opinii, idei care aduc cu sine bucuria de reu it . 

Evaluarea formativ  încurajeaz  mentalitatea de cre tere i dezvoltarea abilit ilor de care elevii se 
pot folosi pe tot parcursul colii i în via a profesional . Prin evaluarea formativ , elevii se bazeaz  pe 
feedback pentru a deveni mai buni. 

Cum aplic m acest tip de evaluare la clasele primare?  

La nivel primar, datorit  specificului vârstei i particularit ilor individuale, desfa urarea pred rii-
înv rii-evalu rii în online se bazeaz  pe colaborarea profesor-p rinte, mai ales pentru elevii claselor 
preg titoare, I i a II-a.  

Evaluarea se  poate  realiza:
a) Sincron, prin 
evaluare oral  ( facil , concludent ) 
evaluare scris  ( teste din manuale/auxiliare, teste create cu ajutorul diverselor aplica ii, cu limita de 

timp si r spunsurl scurte, RED, quiz-uri,etc) 
b) Asincron, prin: teme scrise, eseuri, quiz-uri i întreb ri online, teme colaborative, proiecte, 

portofolii, etc 

În primul rând feedback-ul va fi unul constant pe parcursul orei sau putem acorda o  aten ie sporit  la 
finalul orei (alocarea a 5 minute pentru explica i, sugestii, întreb ri). Cu ajutorul instrumentelor digitale 
quizziz, kahoot, learningapps, liveworksheets, edpuzzle , wordwall, google forms sau mentimeter, putem 
stabili ceea ce nu s-a în eles, unde trebuie s  ne aloc m mai mult timp. Putem primi rezultatele în timp real 
i ne putem stabili un plan remedial în func ie de rezultatele primite. 

Evalu rile sumative sunt la sfâr itul unei unit i de înv are i au ca scop m surarea st pânirii 
con inuturilor. Aceasta este gradat i notat  în schimb i vizeaz  nivelul de în elegere a no iunilor studiate. 
Testele, eseurile, evaluarea de tip proiect, portofoliile sunt strategii eficiente de evaluare i pot m sura în 
ce m sur  elevii au ajuns la progres. Testele pot fi alocate elevilor sincron cu ajutorul Google Forms sau 
Liveworksheets, având rezultate în timp real. Pentru proiecte, elevii din clasele primare pot folosi Padlet 
sau Bookcreator, chiar pot realiza în Canva diferite prezent ri. Filmarea cu ajutorul telefonului pentru a 
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explica diferite no iuni sau pa i de urmat în cadrul unui proiect primit,  este o alt  metod  care îi va ajuta 
s  fie dezinvol i, s  se preg teasc i s  ia locul profesorului, care la rândul s u stimuleaz  motiva ia i 
dorin a de progres. 

Cu siguran , aceast  perioad  va influen a modul de abordare a strategiilor, metodelor pe care le vom 
utiliza la clas . Pentru copiii no tri, nativi digitali, va trebui s  ne reinvent m, s  realiz m c  ceea ce am 
descoperit acum, pentru c  peste ani, aceasta ne va fi punct de sprijin. S  nu uit m c  aceast  competen
digital  reprezint  una dintre cele 8 competen e cheie recomandate de Comisia European , fundamentale 
într-o societate bazat  pe cunoa tere. 

Bibliografie: 
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METODE DIDACTICE PENTRU REALIZAREA EVALU RII 

Autor: Prof. pentru înv. primar Barbu Elena-Liliana                                        
C. N. “ coala Central ”, Bucure ti, sector 2 

 “Evaluarea trebuie conceput  nu numai ca un control al cuno tin elor sau ca mijloc de m surare 

obiectiv , ci i ca o cale de perfec ionare, ce presupune o strategie global  a form rii. Opera ia de evaluare 

nu este o etap  supraad ugat  sau suprapus  procesului de înv are, ci constituie un act integrat activit ii 

pedagogice. Evaluarea constituie o ocazie de validare a juste ei secven elor educative, a componentelor 

procesului didactic i un mijloc de delimitare, fixare i interven ie asupra con inuturilor i obiectivelor 

educa ionale” (C. Cuco , Pedagogie, pag 368).                                                   

Evaluarea are o importan  deosebit  în procesul educativ i este oportun  în diverse momente ale 

lec iei, devenind astfel un reper pentru bunul mers al activit ii didactice. De asemenea, evaluarea este o 

ancor  în ceea ce am realizat cu elevii, dar i un vector pentru activitatea viitoare. 

Teoreticienii clasific  instrumentele utilizate pentru evaluarea performan elor colare în metode 

tradi ionale i complementare.  

Metodele tradi ionale sunt: probele orale, probele scrise i probele practice. Metodele complementare 

sunt: observarea sistematic  a elevilor, investiga ia, proiectul, portofoliul, tema pentru acas , tema de lucru 

în clas , autoevaluarea.

În perioada de înv are online, am considerat eficiente metodele de evaluare complementare. Astfel, 

la clasa a patra, la istorie, geografie, tiin e, dar i la educa ie civic  elevii au avut de realizat proiecte i 

portofolii pe diverse teme, conform unit ilor didactice parcurse. Am recurs i la tema de lucru în timpul 

lec iei online, care i-a dovedit eficien a. Autoevaluarea este o modalitate de evaluare cu largi valen e 

formative, care permite elevilor aprecierea propriilor performan e. Grilele de autoevaluare permit elevilor 

s - i determine, în condi ii de autonomie, eficien a activit ilor realizate. 

În perioada înv rii în format fizic, la coal , am îmbinat metodele de evaluare tradi ionale cu cele 

complementare. Uneori, i în perioada de înv are online, am recurs la metodele tradi ionale având în vedere 

eficien a fiec rei metode. 

Important este s  reu im, de fiecare dat , o evaluare corect i obiectiv  a rezultatelor colare ale 

elevilor no tri. 
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IMPORTAN A EVALU RII ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. Barbu Felicia 
Gr dini a P. P. Nr. 26 Timi oara 

Evaluarea pre colar  reprezint  un ansamblu de activit ii dependente de anumite inten ii. Acestea 
transcend datele imediate i contingente, raportându-se la o serie de func ii i scopuri bine determinate. 
Scopul evalu rii nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfec iona procesul educativ. Raportat la 
derularea unei secven e de înv are sau prin rela ionare la un ansamblu structurat de activit i de formare, 
se desprind func ii ale evalu rii specifice dimensiunii normative (constatativ , diagnostic , prognostic ), 
respectiv func ii specifice dimensiunii formative (motiva ional , decizional , informa ional ). 

Privite din punctul de vedere al educatorului, func iile evalu rii vizeaz : 
culegerea de informa ii cu privire la m sura în care au fost realizate obiectivele stabilite 
controlul asupra activit ii desf urate 
stabilirea eficien ei organiz rii, structur rii, accesibiliz rii con inutului, a alegerii strategiei 

adecvate grupei sau indivizilor din grup
descoperirea unor lacune, dificult i, r mâneri în urm  pentru ca pe baza lor s  se elaboreze un 

program de recuperare (cu întreaga grup , pe grupe mici sau individual) 
anticiparea, proiectarea, organizarea i conducerea tiin ific , eficient  a urm toarelor secven e de 

instruire 
Pentru pre colar, func iile specifice ale evalu rii sunt: 

îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 
evaluarea o determin , s  le integreze în sisteme 

s -i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative 
îi sus ine interesul pentru cunoa tere stimulându-i i dirijându-i înv area 
contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare 
contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia 

Toate aceste func ii demonstreaz  necesitatea includerii evalu rii în activitatea didactic . Ele apar i 
se actualizeaz  diferen iat, prin prevalen a uneia fa  de alta la un moment dat. O prob  evaluativ  oarecare 
nu îndepline te toate func iile posibile în aceea i m sur . Toate func iile se pot întrez ri, mai mult sau mai 
pu in, în toate situa iile de evaluare. 

Din perspectiva momentului efectu rii i a modului de interpretare  a datelor cu relevan  în 
desf urarea  procesului didactic , se contureaz  utilizarea în înv mântul pre colar a urm toarelor tipuri 
de evaluare : 

- evaluare ini ial  – predicativ
- evaluare cumulativ - sumativ , certificat
- evaluare formativ - continu
Evaluarea ini ial  – se realizeaz  la începutul anului colar ,în momentul ini ierii unui program de 

instruire i are rol de a stabili nivelul de cuno tinte , priceperi i deprinderi, de a cunoa te capacit ile de 
înva are ale copiilor.Concluziile desprinse în urma evalu rii ini iale  ajut  la realizarea predic iei – stabilirea 
coordonatelor esen iale ale activit ii viitoare , a obiectivelor ,alegerea strategiilor adecvate pentru ob inera 
performan ei copiilor, ritmul de parcurgere a con inuturilor, deci premisa pentru eficien a procesului de 
înv mânt pre colar viitor,care se va oglindi în planificarea semestrial . 

Datele ob inute la acest tip de evaluare ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: 
- stabilirea modului adecvat de predare a noului con inut; 
- organizarea unui program coerent de recuperare pentru întreaga grup  de copii; 
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- aplicarea unor m suri recuperatori pentru unii copii din grup , fie de sprijin i recuperare, fie 
activitate suplimentar  pentru copiii spradota i. 

Evaluarea formativ continu  este una din formele cele mai des utilizate în gr dini i se manifest  în 
toate activit ile derulate, de la observarea continu  a comportamentului copiilor, a reac iilor pe care le au 
la diverse solicit ri, a semnal rii progreselor pe care le fac prin rezolvarea  unor sarcini cu un grad ridicat 
de dificultate, pân  la recompensarea succeselor pe care copii le ob in. 

Utilizarea acestei forme de evaluare ajut  atât educatoarea, dar în special copilul la reglarea activit ii. 
Pentru a avea rolul pozitiv care l-am men ionat anterior, evaluarea formativ  trebuie s  respecte unele 
cerin e: 

- aprecierile educatoarei s  fie facute la momentul potrivit; 
- aprecierile verbale: »Foarte bine», Bravo » s  reflecte cu adev rat performan a copilului, prin 

urmare s  aib  acoperire în fapte; 
- criteriile de acordare a recompenselor s  fie cunoscute de copii înainte de acordarea lor. 
Avantajele utiliz rii acestei forme de evaluare sunt multiple, dintre acestea amintim: 
- sesizeaz  imediat lacunele, r mânerile în urm  a unor copii i ,impicit ,educatoarea ac ioneaz

pentru  recuperarea  acestora; 
- se verific , la fiecare copil în parte, intregul con inut al domeniului de cunoa tere selectat pentru 

evaluare. 
Evaluarea formativ  are câteva caracteristici esen iale care o deosebesc de celelalte forme de evaluare 

i care, în esen ,sporesc impactul pe care îl are  asupra  copilului ,personalit ii acestuia i asupra procesului 
de înv are i formare: 

Centrarea interesului pe procesul înv rii este considerat a fi mai relevant decât produsul înv rii 
,îndeosebi la gr dini . Astfel, într-o activitate cu con inut matematic ,educatoarea va urm ri nu numai  
însusirea  cuno tin elor matematice, ci mai mult  presta ia copiilor, implicarea în activitate , rapiditatea în 
efectuarea opera iilor, independen a în realizarea unor sarcini individuale, capacitatea de efort, profunzimea 
i logica în gândire. 

Evaluarea sumativ , cumulativ , se realizeaz  de regul  la sfâr itul unui semestru, al unui an colar, 
urm re te s  realizeze un sondaj  despre cuno tin ele i achizi iile copiilor în urma particip rii la un anumit 
program educa ional. În evaluarea cumulativ  sau sumativ  se constat  rezultatele , dar important este 
interpretarea acestora prin prizma metodelor i strategilor de lucru,ca imediat s  urmeze decizia în 
adoptarea unor programe educa ionale, care s  conduc  la cre terea performan ei copiilor.Dintr-o alt
perspectiv i anume din  aceea a obiectivit ii i gradului de certitidine , se disting evaluare empiric  ( 
subiectiv ) i evaluare obiectiv . 

Evaluarea empiric  este atunci când cadrul didactic apeleaz  la intui ia proprie; este considerat  mult 
mai facil i la îndemâna fiec ruia. Acest tip de evaluare are însa multiple dezavantaje: 

- este nesigur , are un grad de obiectivitate redus; 
- rezultatele pot fi fluctuante, fiind influen ate de factori subiectivi (dispozitia celor implica i, 

atmosfera existent  în sala de grup  etc.) 
- este fragmentar , surprinde elemente de moment, f r  relevan ; 
- face necesar  întocmirea unor liste de tr s turi , comportamente, performan e sau rezultate ce 

trebuie s  fie mereu în aten ia evaluatorului; 
- face necesar  elaborarea unor scale grafice , cu ajutorul c rora s  se înregistreze sistematic dac  o 

anumit  tr s tura performant  este prezent  , precum i gradul în care ea a evaluat sau nu într-un anumit 
interval  de timp. 

Evaluarea obiectiv  se caracterizeaza prin folosirea  unor tehnici speciale de m surare a unor tr s turi, 
a unei performante, a unei presta ii, a unei experien e.Ea necesit  crearea unor instrumente de culegere a 
datelor i de comparare deliberat  a comportamentului copilului cu un anumit standard  acceptat.Acest tip 
de evaluare presupune realizarea urmatoarelor proceduri : 

- raportarea comportamentului copilului la obiectivele procesului  instuctiv –educativ, definite în 
termeni masurabili ; 

- raportarea comportamentului copilului la media normal  a realiz rii acestui comportament în rândul 
uneia i aceleia i categorii de subiec i . 

Indiferent de forma care se utilizeaz , evaluarea,desf urat  în scopul de reglare i autoreglare a 
activit ii didactice, este un proces complex, dar în acela i timp firesc i normal, integrat procesului de 
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înv mânt.Ea furnizeaz  date importante despre capacita ile de înv are a copiilor, pentru ca, în deplina 
cuno tinta de cauz , s  se stabileasc  obiectivele activit ii urm toare i s  se adopte cele mai potrivite 
mijloace de realizare.   

In cadrul grupei mele, evaluarea a cuprins variate forme de verificare, metode i procedee de 
eviden iere a performan elor atinse, printre care a  aminti: 

- observarea curent  a comportamentului de înv are al grupei; 
- conversa ia, dialogul; 
- studiul produselor activit ii; 
- testele i fi ele de evaluare. 
În reforma educa ional  întreprins  în momentul de fa  în înv mânt, importan a activit ii de 

evaluare devine din ce în ce mai accentuat , deoarece permite cadrului didactic s  aprecieze  gradul în care  
au fost atinse obiectivele procesului de  înv mânt, precum i dificult ile acestuia. 
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ÎNTRE ON-LINE I TRADITIONAL 

Autorul lucr rii: 
prof. înv. pre colar Barbu Lumini a 

Îmbinarea metodelor tradi ionale cu cele moderne a fost i va fi mereu o provocare i un deziderat al 
înv amântului românesc, în contextul în care, la nivel interna ional, se vorbe te de o „reform  continu ”,  
de „permanentizare” a reformelor, ca urmare a schimb rilor axiologice, sociale, economice, tehnologice.1
Curriculumul na ional elaborat i aplicat în ultimul deceniu relev  o evolu ie ritmic  a schimb rilor, iar 
„reformele educa ionale parcurg diferite etape, cu momente de vârf sau de schimb ri radicale, cu perioade 
intermediare, mai pu in vizibile, i cu perioade de consolidare a achizi iilor dobândite în etapele anterioare”2  

În primul rând, de i în  plin  schimbare i reform  a conceptelor educa ionale, planul de înv âmânt 
înc  prezin  o abordare sistemic , aceea de a asigura interdependen a dintre disciplinele colare i 
categoriile de activit i, pentru a putea asigura tuturor copiilor din toate unit ile de stat i particulare din 
ar , acces la acela i tip de educa ie în dezvoltare i înv are. 

În literatura de specialitate no iunea de curriculum îmbrac  forme i dimensiuni ample, astfel încât 
nu exist  o defini ie unic , respectiv o singur  linie de abordare. Curriculum centrat pe con inuturi se îmbin
cu cel centrat pe elev, astfel încât rela ia dintre educator i educabil s  fie biunivoc i interactiv . Centrarea 
pe nevoi, centrarea holistic , pe demersuri trasndisciplinare i integrate, al turi de centrarea pe competen e, 
reprezint  abordarea curriculumului în termeni moderni, rezultat al restructur rii politicilor educa ionale. 

Dac  în înv mântul tradi ional  principalele metode utilizate solicit  conversa ia, expunerea, 
demonstra ia, metodele centrate pe profesor, transmiterea de cuno tin e,  înv mântul modern solicit
aplicarea metodelor active i interactive, a celor care dezvolt  gândirea critic , metode centrate pe elev 
(explozia stelar , brainstormingul, turul galeriei etc.). 

Metodele tradi ionale sunt predominant comunicative, verbale, pun accentul pe însu irea 
con inutului, vizând în principal latura informativ  a procesului educa ional i centrarea pe produsul final. 
În acest context copilul este v zut ca un obiect al procesului educa ional, iar rela ia profesor-elev este 
autocratic , disciplina colar  fiind impus . Tradi ionalul are un caracter formal, mai rigid, stimuleaz
competi ia i motiva ia extrinsec  pentru înv are.   

Metodele moderne vizeaz  latura formativ  a educa iei, acord  prioritate dezvolt rii personalit ii 
elevilor, sunt centrate pe activitatea de înv are  a elevului, acesta devenind  subiectul principal al procesului 
educa ional. Ac iunile sunt flexibile, centrate spre proces, pe înv area prin descoperire, cooperare i 
autoevaluare. Rela ia profesor-elev este democratic , bazat  pe respect i colaborare.   Aceste metode 
moderne necesit  timp i r bdare, exerci iu i este de preferat familiarizarea copilului cu ele începând de la 
vârste fragede, cu m sur , la toate disciplinele. Metodele activ-participative au multiple valen e formative 
care contribuie la dezvoltare gândirii critice, la devoltarea creativit ii, implic  elevii în înv are prin 
cooperare, realizând conexiuni logice, lansând idei proprii i argumentate. În procesul instructiv-educativ, 
încurajarea comportamentului  participativ înseamn  pasul de la „a înv a” la „a înv a s  fii i s  devii”3.  

De i centrarea pe elev are un impact pozitiv în procesul de predare-înv are-evaluare, metodele 
moderne au i dezavantaje, cum ar fi cele de ordin evaluativ, temporal, material, de proiectare i sunt 
consumatoare de timp. Alternarea metodelor tradi ionale i moderne într-o manier  atractiv i echitabil   
ine de capacitatea cadrului didactic de a se reinventa, de a adapta procesul educa ional la nevoile copilului, 
inând cont de particularit ile de vârst i nivelul de dezvoltare al acestuia. 

În al doilea rând, pe lâng  schimb rile ini iate la nivelul înv mântului preuniversitar, corelat cu 
prevederi i recomand ri din documente promovate la nivel european, anul 2020 a adus în prim-plan criza 
i schimb rile impuse în contextul pandemiei de SARS-Cov2. 

Pandemia de coronavirus a gr bit mutarea educa iei în online i a deschis fereastra viitorului în 
înv mânt, dar a g sit profesorii i elevii nepreg ti i pentru aceast  schimbare. Lipsa de preg tire a cadrelor 
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didactice în domeniul informaticii , lipsa resurselor materiale i digitale, precum i infrastructura deficitar
a operatorilor de internet în zonele rurale i urbane, a reprezentat un impediment în desf urarea procesului 
de înv mânt.  În acest caz vorbim de o reform  mondial , de reinventare, adaptare i nevoie de 
supravie uire a sistemelor de educa ie.   

M sura în care aceste alegeri sunt disponibile în înv area online depinde de mul i factori, inclusiv 
aspecte pragmatice de management al înv rii i al cursan ilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
-software utilizate i de disponibilitatea elevilor de a se conecta la mediul online. 

O educa ie eficient  rezult  din îmbinarea tradi ionalului i modernului, dar în contextul actual 
aceasta depinde foarte mult de cum se dezvolt  competen ele digitale ale cadrelor didactice i ale evelilor, 
de cum vor utiliza noile tehnologii, i de cum profesorii vor adapta con inuturile i activit ile didactice la 
intrumentele disponibile online. În acela i timp, participarea elevilor la activit ile educa ionale online 
depinde de accesul acestora la infrastructura casnic i dotarea gospod riilor cu conexiune la internet, cu 
laptop / computer personal / imprimant  (sau telefon mobil/tablet ). Sprijinul pe care p rin ii l-au putut 
oferi propriilor copii în accesarea lec iilor i a resurselor de înv are oferite de cadrele didactice este o alt
condi ie necesar . 

Din punctul meu de vedere, aceast  perioad  de tranzi ie c tre digitalizarea educa iei a fost resim it
la nivel socio-emo ional de c tre pre colari, dat fiind vârsta mic  a acestora (3-5 ani) chiar dac  activit ile 
au fost atractive, conform planific rii curriculare i adaptate particularit ilor de vârst . În gr dini a de copii 
i nu numai, chiar i la ciclul primar, jocul, nevoia de interac iune social  este mai puternic i constituie 

un factor primordial în dezvolarea global  a copilului. Dac  din punct de vedere metodic i didactic, 
procesul de înv mânt a fost adaptat i receptat cu rezultate bune în mediul online, la nivel interpersonal 
tot educa ia formal  din mediul gr dini ei r mâne universul copilului. 

De i metodele sunt acum conturate de noi valen e, mult mai moderne, informatizate, unele chiar 
depersonalizate, consider c  acestea se pot adapta la mediul online prin îmbun t irea competen elor 
cadrelor didactice de a utiliza platforme de înv are, instrumente i resurse necesare desf ur rii activit ilor 
de înv are asistat  de tehnologie.  

În concluzie, pentru o educa ie eficient ,  este necesar i o preg tire managerial  a profesorului, pe 
lâng  cea tradi ional  psihopedagogic i metodic . Astfel, se poate asigura în elegerea, perfec ionarea  i 
aplicarea rela iei de autoritate-libertate dintre tradi ional i modern,  ca un nou sens al educa iei. 
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Folosirea TIC în procesul de predare-înv are - evaluare la limba francez                       
(studiu de caz) 

Profesor Barbu Marcela,                                                                
Colegiul Na ional Mircea cel B trân, Râmnicu-Vâlcea 

                                            

PROBLEMATICA 

- Schimb rile care intervin în practicile de predare - înv are a limbii franceze datorit  interactivit ii, 
ca urmare a utiliz rii noilor tehnologii informa ionale; 

- Modalit ile de exploatare a tehnologiilor; 

- Poten ialul formativ al TIC în condi ii de interactivitate i interac iune - Rolul medierii umane 

IPOTEZELE 

Interactivitatea este un factor de optimizare a procesului de predare - înv are a limbii str ine int
prin cre terea motiva iei elevilor, stimularea înv rii, dobândirea autonomiei. Integrarea TIC contribuie la 
definirea unui nou profil profesional al formatorului, la înnoirea practicilor i a con inutului activit ii 
didactice. Presupunem c  utilizarea noilor tehnologii poate s  trezeasc  interesul elevilor în alegerea i 
studierea limbii franceze. De aceea, am realizat  un studiu de caz ce presupune folosirea unui stil de predare- 
înv are-evaluare  bazat pe noile tehnologii informa ionale. 

METODOLOGIA 

Scenariul de tip UCL, aplica ii, chestionare, întreb ri cu r spuns scurt, testimoniale  

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

În ceea ce prive te motiva ia pentru înv area limbii franceze, analiza datelor a relevat urm toarele 
rezultate:  

 Cursul de limb  francez  pare destul de interesant pentru 60% dintre elevi, în timp ce 20% sunt 
pu in interesa i, iar restul de 20% deloc interesa i.  

 Motivul principal pentru care î i doresc s  înve e franceza este cel mai adesea legat de studii (pentru 
75%) i dorin a de a avea succes în activitatea profesional i mai pu in pentru a c l tori sau a lega prietenii.  

 Mijloacele informatice pe care ar dori s  le foloseasc , în ordinea preferin elor, în timpul orei de 
limba francez  ar fi video-ul, curierul electronic, internetul, CD-ROM-ul i filmul. Despre folosirea 
uneltelor tehnologice i informatice în timpul orei de curs, majoritatea (74%) a precizat c  în clas  se 
desf oar , în principal, activit i dup  metode tradi ionale (traduceri, dict ri, citirea textelor cu voce tare, 
exerci ii de gramatic ) i mai pu in moderne, bazate pe tehnologii informa ionale (documente video, 
înregistr ri audio, internetul). Ei sunt dornici într-o propor ie covâr itoare (95%) s  desf oare activit i 
utilizând TIC (video, audio, exerci ii online, activit i interactive de exprimare oral  pe diferite platforme 
informatice, filmul). În ciuda interesului pentru suporturile audio - vizuale, elevii par s  considere dificile 
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într-o propor ie de 2/3 activit ile de în elegere a documentelor audio i video în francez . Tocmai de aceea, 
am ales ca suporturi pentru îmbun t irea în elegerii orale i pentru evaluarea rezultatelor, platformele 
educa ionale, reportajele i exerci iile oferite de didacticienii de la TV5 (Enseigner le français, Apprendre 
le français i testele online. 

Prin urmare, folosirea posibilit ilor oferite de G-Suite for Education a contribuit la stimularea 
creativ ii, a motiva iei i a interesului unui num r mai mare de  elevi, chiar i a celor care în via a...real
nu lucrau sau nu î i f ceau temele.  

VERIFICAREA IPOTEZELOR 

Datele strânse ca urmare a aplic rii chestionarului au condus la necesitatea de a aplica în perioada de 
studiu o serie de activit i cu suporturi TIC pentru îmbun t irea competen ei de în elegere oral , activitatea 
dificil  în accep ia elevilor. La sfâr itul perioadei de studiu,  clasei implicate în proiect le-a fost aplicat un 
test de evaluare pentru a verifica nivelul de competen  lucrat în acest timp, în elegerea oral . Pentru testare 
s-au utilizat exerci ii online de pe site-ul tv5 monde i întrebarea cu r spuns scurt.  

Proiectele realizate au fost, de asemenea, evaluate prin feedback personalizat i cu ajutorul metodei 
Turul galeriei.  

Aspectele pozitive ale acestui studiu sunt legate de valoarea ad ugat  înv rii datorit  impactului 
TIC i a necesit ii sale. Entuziasmul elevilor în realizarea sarcinilor, dar i ner bdarea cu care a teapt
urm torul curs, pentru c  nu se mai plictisesc, a creat o motiva ie în plus pentru profesorul de limb  str in
. Totu i, acest proiect se love te de câteva dificult i cum ar fi lipsa tehnologiilor informa ionale la unii 
elevi (nu dispun de o conexiune stabil ), sau de dotarea insuficient  a colii cu mijloace audio - vizuale. De 
asemenea, nu trebuie s  ignor m competen ele tehnice limitate ale profesorilor care nu sunt forma i sau nu 
tiu s  foloseasc  noile tehnologii informatice. În viitor, aplecarea asupra noilor instrumente informatice i 

a impactului lor asupra rezultatelor înv rii r mâne o permanen . Investigarea modelelor de utilizare a 
TIC reveleaz  o abordare multidimensional  de c tre utilizatori. Evaluarea impactului tehnologiilor rezult
din interac iunea între disponibilitate i utilizare, având ca scop final înv area unei limbi str ine. 

REZULTATELE STUDIULUI 

A înv a utilizând TIC – i la distan  -  presupune competen e tehnice, dar i pedagogice, destul de 
bine dezvoltate pentru a r mâne angajat în procesul de înv are. Se dore te ca acest studiu s  ofere impulsul 
necesar i celorlalte cadre didactice pentru a beneficia de o cre tere a motiva iei i o mai mare implicare a 
elevilor în cadrul orelor de curs, conform interpret rilor efectuate. Integrarea TIC în predarea i înv area 
limbilor str ine i, în special a limbii franceze, confer  elevilor o nou  motiva ie în alegerea acestei 
discipline, dar i o ans  în formarea profesional  de calitate. Înv area/Evaluarea  FLE prin activit i bazate 
pe tehnologiile informatice va conduce la achizi ionarea de cuno tin e de care elevii vor avea nevoie în 
parcursul lor colar (examenul de bacalaureat) , cât i profesional, c ci înv area unei limbi str ine nu este 
doar o chestiune de moment, ci sunt informa ii ce trebuie bine amprentate elevilor, stocate pentru a fi 
folosite i mai târziu.  

PUNCTE DE DEZBATERE 

Folosirea TIC, a metodelor de stimulare a creativit ii în cadrul orelor de curs ar trebui s  fie un 
imperativ pentru profesori, nu numai în context pandemic ci în mod regulat, pentru sporirea motiva iei i, 
implicit,  pentru ameliorarea rezultatelor colare i preg tirea elevilor pentru  bacalaureat i DELF.  Viitorul 
suporturilor de informa ie i de formare trebuie gândit în termeni de complementaritate i nu de substituire. 
Chestiunea fundamental  a acestei valori ad ugate este aportul folosirii unui site educativ multimedia, în 
raport cu metodele clasice. Elevii devin actori implica i în procesul lor de înv are. În interactivitate, rela ia 
în înv mânt este modificat : elevul i profesorul particip  interactiv la practica maieutic  de acces la 
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lumea cunoa terii, iar  cuno tin ele sunt rezultatul unei construc ii colective, deoarece Web-ul ofer  din ce 
în ce mai mult un mediu de cooperare i nu doar de difuzare i informare. Anumite aptitudini (comunicare, 
munc  în echip , rezolvarea unor sarcini) sunt tot mai apreciate. Atitudinile pozitive (încredere în sine i în 
al ii, responsabilitate, speran , autonomie, creativitate) sunt cheia reu itei. 

Bibliografie/Sitografie: 

Mangenot, F. Les interactions en ligne comme objet d'étude pour la didactique des langues et les 
sciences du langage. In P. Blanchet & P. Chardenet (dir.), Guide pour la recherche en didactique des langues 
et des cultures, Paris: Editions des archives contemporaines, en partenariat avec l'AUF, 2011, p.337-344. 

https://www.isjcta.ro/wp-content/uploads/2013/06/Cadrul-European-Comun-de-Referinta-pentru-
limbi.pdf 
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Activitatea de evaluare în procesul de înv mânt 

c. Gimnazial  ”Tudor Vladimirescu”, Dr g ani 

prof. înv. primar Barbu Maria 

Evaluarea, al turi de predare i înv are, reprezint  unul din elementele procesului de înv mânt, 
elemente ce se întrep trund în cadrul activit ii comune a profesorilor i elevilor. Vorbind despre evaluare 
ne gândim la m surarea, interpretarea i aprecierea rezultatelor, la ob inerea unor informa ii asupra elevului, 
cu ajutorul unor instrumente de evaluare în vederea elabor rii unor aprecieri pe baza c rora se vor lua o 
serie de decizii privind con inutul, metodele, strategiile, demersul sau produsul didactic. 

M surarea presupune cânt rirea obiectiv  a competen elor elevilor, pe baza unor probe exacte. Pentru 
a-i conferi acesteia un înalt grad de credibilitate, specificarea obiectivelor urm rite i convertirea acestora 
în criterii de evaluare constituie o opera ie obligatorie. 

Aprecierea se refer  la exprimarea unei judec i de valoare în raport cu rezultatele m sur rii. În cadrul 
tiin elor socioumane, m surarea devine mai elastic  (neexistând criterii stricte) i poate interfera cu 

aprecierea. 

Decizia reprezint  luarea unor m suri cu privire la modific rile impuse, astfel încât precesul 
instructiv-educativ s  câ tige pertinen i eficien . 

De ce evaluez? 

Consider evaluarea o etap  important  a procesului didactic, ea reprezentând rezultatul trudei zilnice 
a înv torului, dar i semnalul de alarm  asupra unor lacune ale elevului. Ne ajut  s  cunoa tem mai bine 
colarul i ne îndeamn  s  reflect m asupra metodelor i strategiilor folosite. Ne ajut  la eventualele 

ierarhiz ri, iar elevii sunt motiva i s  lupte pentru a progresa. 

Ce evaluez? 

Cuno tin ele, atitudinile, deprinderi acumulate; 
Abilit ile de aplicare ale acestora; 
Gradul de realizare a obiectivelor legate de un anumit con inut 
Metodele i strategiile folosite în vederea îndeplinirii obiectivelor. 

Cum evaluez? 

Folosind metode i instrumente de evaluare tradi ionale (probe scrise, probe orale, probe practice) 
sau moderne (proiectul, portofoliul, tema, autoevaluarea). 

Realizez evaluarea în func ie de obiectivele stabilite, de particularit ile de vârst  ale elevilor i de 
descriptorii de performan . În urma efectu rii m sur rii, urmeaz  aprecierea exprimat  prin calificative i 
stabilirea unor decizii ameliorative, dac  este cazul. 

Când evaluez? 

1. La începutul unui program de instruire (ciclu de înv mânt, an colar, semestru), în vederea 
cunoa terii preg tirii anterioare a elevilor. Evaluarea ini ial  este foarte important  pentru anticiparea 
procesului didactic adecvat, posibilit ilor elevilor i cuno tin elor lor anterioare. Cea mai important
evaluare ini ial  consider a fi cea de la începutul clasei întâi. Descoperim atunci elevii care au deja formate 
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deprinderi de citit-scris, de desen, de colorat, de socotit, povestit, cântat, recitat.Din p cate, nu to i elevii 
frecventeaz  gr dini ele i exist  mari discrepan e între cei instrui i în cadru organizat i cei ce vin din 
mediu familial. Aceste r mâneri în urm  pot fi corectate numai dup  multe ore de munc  pe grupuri mici 
sau individual î se recupereaz  abia spre sfâr itul clasei I. 

2. Continuu, pe parcursul procesului didactic. Prin evaluarea formativ  urm resc progresele elevilor, 
îi familiarizeaz  cu obiectivele urm rite, atât pe ei cât i familiile. Continuu, caut, dac  este cazul, motivele 
rezultatelor slabe, ameliorez strategiile de lucru i randamentul colar. Descop r dup  fiecare secven
elevii care au nevoie de explica ii suplimentare, le acord aten ie sporit , îndrum familiile în vederea 
ajutor rii copiilor. 

3. La sfâr itul procesului (sau capitolului). Evaluarea sumativ  este o evaluare de bilan  care nu poate 
oferi informa ii complete i sistematice privind însu irea con inuturilor parcurse. O consider destul de pu in 
eficient  întrucât nu mai poate fi urmat  de m suri ameliorative (trecem la alt capitol) i nu prezint
întotdeauna obiectivitate. Se întâmpl  ca elevii foarte buni s  ob in  la un moment-dat un calificativ slab, 
influen at de starea fizic  (boal , oboseal ), de probleme familiale (mut ri, certuri), de starea emo ional . 

Personal m  straduiesc s  îmbin cât mai armonios tipurile de evaluare sus amintite, s  consemnez 
permanent rezultatele într-un caiet al înv torului, iar în catalog s  trec „o medie” a acestora. S-ar putea ca 
acest mod de consemnare a rezultatelor s -mi fie considerat un punct slab, dar eu consider c colarul, cel 
pu in cel mic, trebuie permanent încurajat pentru a dobândi încredere în sine, respect de sine i, în acela i 
timp, încredere în înv tor, care-i este adev rat prieten, i nu vân tor de gre eli. De altfel, avut surpriza ca, 
în clasa I, mul i elevi s  vin  cu team  de „note”, de aceste „lucr ri de control”. Când auzeau cuvântul „test” 
începea starea de agita ie, aveau nevoie la toalet , începeau diverse dureri (capul, burta etc). A fost nevoie 
de mult  r bdare din partea mea pentru a-i convinge c  aceste „teste” îmi arat  mie ce n-au în eles pentru a 
mai lucra. 

De asemenea, permanent îmbin evaluarea scris cu cea oral   i prin probe practice. Tot în caietul 
înv torului consemnez calificativele luate de elevi la „oral”, „la teme”, la portofolii i proiecte. 

De pild , la limba român  elevii sunt evalua i oral pentru: citit, povestit, folosirea cuvintelor noi în 
enun uri, probleme de ortografiere i punctua ie. La fiecare astfel de evaluare este apreciat de un calificativ. 
Dup  trei-cinci calificative acumulate , trec în catalog pe cel predominant. În concluzie, calificativele de la 
limba român  reflect  exact îndeplinirea tuturor obiectivelor prev zute în programa colar . 

La matematic  evaluarea oral  urm re te: însu irea opera iei de adunare, opera ia de sc dere, aflarea 
termenului necunoscut, cunoa terea terminologiei matematice, probleme cu una-dou  opera ii. Fiecare elev 
acumuleaz  2-3 calificative pentru fiecare subcapacitate. 

Caietul înv torului este util pentru c  m  ajut  s  am o eviden  strict  a evolu iei elevilor, dar i a 
subcapacit ii mai pu in evaluate la unii dintre ei. 

Metoda proiectelor este apreciat  de elevi întrucât deseori lucreaz  în grup. Nu am început înc  s  o 
folosesc la aceast  serie de elevi (sunt clasa a doua) întrucât nu îi consider înc  destul de capabili s  o aplice 
i nu a  vrea ca începutul s  fie un e ec pentru ei. În clasa a treia îns , am propus un op ional în care 

portofoliul i proiectul vor fi principale metode de evaluare (literatur i tiin e). 

Portofolii am început s  lucr m la limba român  (Expresii deosebite, Obiceiuri de s rb tori, Liste de 
lecturi) i la cunoa terea mediului (Plante de gr din , Livada, P durea). colarii sunt atra i de aceste 
modalit i de lucru, le stimuleaz  motiva ia, curiozitatea tiin ific . Sunt mândr  c  îi g sesc la biblioteca 
colii solicitând atlase sau c r i de literatur . 

Autoevaluarea presupune cunoa terea de c tre elevi a obiectivelor urm rite, a criteriilor de corectare 
i evaluare. Pentru lucr rile scrise am folosit aceast  metod  mai mult în clasele a treia i a patra. În 

evaluarea oral  îns , înc  din clasa întâi am cerut elevilor s  aprecieze ce calificativ ar merita ei în i i sau 
colegii lor, precum i s  sesizeze gre elile. În cele mai multe cazuri copiii dau dovad  de spirit crititc i 
autocritic, de obiectivitate, de capacitate de comparare i mai ales de capacitate de imitare a înv toarei 
(c ci toate argumentele le aduc folosind cuvintele mele). 
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În concluzie pot spune c  o preocupare major  a activit ii mele didactice este aceea de a fi un 
evaluator obiectiv, de a face din evaluare un proces lipsit de stress pentru copii, firesc i util „ca s  vedem 
ce mai avem de înv at”. 
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METODE, TEHNICI I INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE 

profesor: B rbulescu Mariana 
c. Gim. „Tudor Vladimirescu”, Dr g ani, jud. Vâlcea 

Metodele complementare pun în valoare o serie de capacit i sau comportamente cum ar fi: calit ile 
imagina iei; atitudinele de responsabilitate; predispozi iile pentru crea ie; st pânirea anumitor opera ii; 
aptitudinele de organizare; comunicare sau rela ii într-un grup; posibilit ile de dezvoltare personal  sau 
social ; fine ea estetic  sau toate formele de bun sim i de experien . 

Metodele complementare de evaluare asigur  o alternativ  la metodele tradi ionale, a c ror prezen
este preponderent , oferind alte op iuni instrumentale care îmbog esc practica evaluativ . 

Evaluarea autentic  - este un concept ce se refer  la evaluarea performan elor elevilor prin sarcini de 
lucru complexe, care necesit  rezolvare i în clas i acas , iar perioada de timp este flexibil : de la câteva 
ore/zile pân  la câteva luni (în cazul portofoliului). 

Valen e formative ale acestor metode alternative de evaluare: 
stimuleaz  implicarea activ  în sarcin  a elevilor, ace tia fiind mai con tien i de responsabilitatea 

ce i-o asum ; 
asigur  o mai bun  punere în practic  a cuno tin elor, exersarea priceperilor i capacit ilor în 

variate contexte i situa ii; 
asigur  o mai bun  clarificare conceptual i o integrare u oar  a cuno tin elor asimilate în sistemul 

no ional, devenind astfel opera ionale; 
asigur  un demers interactiv al actelor de predare-evaluare, adaptat nevoilor de individualizare a 

sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificând i stimulând  poten ialul creativ i originalitatea 
acestuia; 

descurajeaz  practicile de speculare sau de înv are doar pentru not ; 
reduce factorul stres. 

Avantajele pe care le prezint  utilizarea metodelor alternative de evaluare sunt mai multe decât 
dezavantajele. Printre acestea s-ar afla urm toarele: 

prezint  atractivitatea pentru cadrele didactice creative i cu disponibilitate pentru experien e noi; 
permit o apreciere complex i nuan at  a înv rii elevilor; 
ofer  posibilitatea de a evalua cuno tin e, dar mai ales capacit i, atitudini i interese; 
permit formularea de judec i de valoare,opinii, adapt ri atitudinale i comportamentale; 
determin  un nivel crescut de implicare i de motivare al elevului; 
permit valorizarea muncii individuale a elevului ac ionând ca factor de dezvoltare a personalit ii; 
ofer  posibilitatea modul rii ac iunilor de evaluare în func ie de r spunsurile elevului; 
urm resc formarea unor tehnici de lucru în grup i individual, precum i a atitudinii elevilor 

implica i în rezolvarea sarcinii; 
unele metode, precum investiga ia solicit  elevul în îndeplinirea unei sarcini de lucru precise, prin 

care î i poate demnostra în practic , un întreg complex de cuno tin e i de capacit i; 
interven ia factorilor emo ionali este atenuat  de timp; 
promoveaz  interrela iile în grup i stimuleaz  capacitatea de a lucra în comun, dorin a i priceperea 

de colaborare; 
formeaz  competen e de comunicare i de afirmare a liderilor; 
fiecare metod  este adeseori înso it  de aprecierea verbal  asupra activit ilor elevilor. 

Dezavantajele metodelor alternative de evaluare sunt: 
au o pondere sc zut  în practica pedagogic , deoarece prezint  noutate i nu intr  în obi nuin a 

cadrelor didactice. 
adeseori rezultatele evalu rii nu se ob in imediat, deoarece evaluarea se face pe o perioad  mai mare 

de timp; 
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unele forme precum portofoliul, presupun un volum de munc  sporit, inclusiv activitate individual
în afara clasei. 

Principalele metode complementare de evaluare, al c ror poten ial formativ sus ine individualizarea 
actului educa ional prin sprijinul acordat elevului sunt: 

Portofoliul ,,se prezint  ca o metod  de evaluare complex , longitudinal , proiectat  într-o secven
mai lung  de timp, care ofer  posibilitatea de a se emite o judecat  de valoare, bazat  pe un ansamblu de 
rezultate” (C. Cuco , 2008, p.140). Scopul portofoliului este acela de a confirma c  ceea ce este cuprins în 
obiectivele înv rii reprezint i ceea ce tiu i sunt capabili s  fac  elevii. Dup  C.Cuco  (2008) exist
mai multe ipostaze ale portofoliului: 

- Portofoliu de prezentare – cuprinde acele piese alese doar de elev i considerate reprezentative 
pentru activitatea sa. 

- Portofoliu de evaluare – const  în strângerea unor elemente ce redau performan ele elevilor dup  o 
etap  de înv are. 

- Portofoliu ca surs  de înv are – cuprinde lucr ri care scot în eviden  progresele elevilor precum 
i reflec ii ale elevilor asupra acestora. 

Investiga ia „const  în solicitarea de a rezolva o problem teoretic  sau de a realiza o activitate practic
pentru care elevul este nevoit s  întreprind  o investiga ie(documentare, observarea unor fenomene 
experimentare etc pe un interval stabilit” (I.T.Radu, 2008, p. 189). 

Aceasta metod  presupune definirea unei sarcini de lucru cu instruc iuni precise, întelegerea acesteia 
de c tre elevi înainte de a trece la rezolvarea propriu-zis , prin care elevul demonstreaz i exerseaz
totodat , o gam  larg  de cuno tin e i capacit i aplicate în mod creative, în contexte variate. 

Proiectul  presupune un demers evaluativ mult mai amplu decât investiga ia. 
Etapele realiz rii unui  proiect sunt: colectarea datelor i realizarea produsului. Pentru realizarea 

proiectului este obligatoriu ca elevii s  dispun  de anumite precondi ii; s  prezinte interes pentru subiectul 
respectiv; s  cunoasc  dinainte unde î i vor g si resursele materiale; s  fie ner bd tori în a crea un produs 
de care s  fie mândri;  s  trezeasc  interesul p rin ilor sperând astfel la ajutorul i în elegerea lor. 

Proiectul ca instrument de evaluare poate lua forma unei sarcini de lucru individuale sau de grup, 
inând cont i de faptul c  o bun  parte a activita ii propuse de acesta poate fi realizat i în afara orelor de 

curs. 
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EVLUAREA ONLINE 

Prof. Barbur Simona 
coala gimnazial  „Vasile Alecsandri” Baia Mare 

Procesul educa ional presupune în acela i timp parcurgerea nivelurilor înv rii (acumul rii, form rii) 
respectiv cunoa terea, în elegerea, aplicarea, analiza i sinteza precum i evaluare. În consecin  necesit
ac iuni de reglare i autoreglare continu . 

Înv area online este o tendin  dominant . Sunt folosite din ce în ce mai des diferite tipuri de aplica ii 
de înv are. Vremea c r ilor fizice se apropie de sfâr it iar în locul lor apar aplica iile web care sprijin
procesul de înv are.  

Via a i educa ia s-au mutat pe internet. colile i alte institu ii educa ionale aleg din ce în ce mai 
mult modele educa ionale online. Locul ziarelor i c r ilor de pe hârtie este luat de platformele de tip Librus 
Synergia sau manualele în format pdf, epub, mobi. Ca i consecin , înv area online sau diferite tipuri de 
cursuri online sunt orientate spre flexibilitatea destinatarului. Cel care înva  alege timpul în care va 
acumula cuno tin ele. E-learning-ul din România se dezvolt  într-un ritm rapid. Conform estim rilor, 
metodele de înv are electronic  pot deveni în timp foarte larg r spândite. Un rol important pentru 
facilitarea înv rii pentru copii îl joac  diferitele tipuri de aplica ii de înv are. 

Google Forms - Este o aplica ie Google Drive care permite realizarea documentelor la care elevii pot 
colabora în timp real folosind smartphone-uri, tablete i laptopuri, calculatoare. Se pot ad uga tipuri de 
întreb ri, imagini. Întreb rile pot fi aranjate în ordinea dorit , se poate personaliza formularul cu teme 
simple de fotografii sau culori. R spunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets, fiind u or 
de urm rit. 

Kahoot! - Este o aplica ie care are la baz  jocul, cu ajutorul c reia se pot realiza teste interactive. Se 
poate folosi Kahoot! i cu Google Classroom, fiind oferite noi posibilit i. Elevii primesc imediat feedback-
ul prin slide-uri animate. 

ASQ - Este o aplica ie care poate fi accesat  atât pe web cât i pe telefon. În contul profesorului se 
specific  unitatea de înv mânt din care face parte, se adaug  disciplina i clasele la care pred . Profesorul 
vede în timp real ce lucreaz  elevii, nota se calculeaz  automat din aplica ie. Se poate lucra diferen iat cu 
elevii. Ace tia î i pot verifica evolu ia, v zând cât la sut  mai au pân  s  st pâneasc  anumite con inuturi. 
P rin ii au i ei acces la aceast  aplica ie. 

Quizizz - Quizizz este o companie de software de creativitate utilizat  la cursuri, lucr ri de grup, 
examene, teste unitare i teste improvizate. Permite elevilor i profesorilor s  fie online în acela i timp. 
Folose te o metod  de predare i înv are în stil test, în care un utilizator r spunde la întreb ri dintr-o serie 
independent i se lupt  cu al i utilizatori pentru acela i test. Elevii pot folosi Quizizz pe orice dispozitiv 
electronic i pot naviga, similar cu laptopurile, iPad-urile i smartphone-urile. Quizizz poate fi folosit ca 
instrument de „verificare” care dezv luie modul în care elevii cunosc no iunile teoretice. Profesorii pot 
folosi Quizizz pentru a atribui elevilor temele. 

LearningApps - este o aplica ie folosit  pentru a crea module educa ionale multimedia i interactive, 
permite inserarea de fi iere audio-video care se g sesc deja pe internet.  

Evaluarea în mediul online este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. 
Primii care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i 
de a produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze. La 
prima interac iune cu educa ia online este necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce 
instrumente i tehnici sunt potrivite pentru grupul int  (elevi sau cadre didactice). În educa ia online se 
schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist coala ca spa iu, ca tot ansamblul rela ionar. 
Comunicarea este puternic filtat  de tehnologie.  

Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 
rezultate instantanee ale test rii. Procesul de evaluare online elibereaz , de asemenea, timpul profesorilor, 
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Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica domeniile de performan  sc zut , astfel încât profesorii s
se poat  concentra asupra acestor lacune de înv are. 

Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru ace ti cursan i, ceea 
ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor. Sistemele de evaluare online 
simplific  sarcina de a aduna i corecta manual documentele de r spuns i de a împ rt i rezultatele. Se 
reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 

Bibliografie: 

1. Strategii de evaluare în mediul online – suport de curs - prof. coordonator, Vi an Florina Viorica 
2. https://www.rei.plus/georgiana-soare/resursa-digitala-learningapps-org/5614 
3. https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 
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Evaluarea 

prof. înv. primar: Bârda Maria 
coala Profesional  Dumbr vi a, Maramure

Evaluarea este o component  important  a procesului educa ional. Prin intermediul evalu rii, în 
func ie de rezultatele ob inute, se determin  m sura în care au fost atinse obiectivele stabilite. Scopul 
evalu rii este perfec ionarea procesului educa ional. 

Înv torul trebuie s  st pâneasc  toate metodele i instrumentele de evaluare i s  le aplice în func ie 
de particularit ile clasei de elevi. Utilizarea eficient  a acestora  va pune în valoare aspectul creativit ii, al 
gândirii critice, al manifest rii individuale,  proprii fiec rui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la 
nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilit i, atitudini, priceperi i deprinderi necesare                                         
integr rii sociale a acestuia. 

Metode tradi ionale de evaluare: 
Metodele tradi ionale de evaluare au primit aceast  denumire datorit                               consacr rii lor în timp i 

utiliz rii lor frecvente în practica didactic . 

În categoria metodelor tradi ionale sunt incluse: 

a) probele orale; 

b) probele scrise; 
c) probele practice. 

Metode alternative de evaluare: 
Metodele alternative de evaluare se înscriu în categoria acelor strategii de evaluare care urm resc s

ofere elevilor posibilit i sporite de a demonstra nu numai c  au asimilat un ansamblu de cuno tin e, dar i 
c  dispun de priceperi, deprinderi, abilit i de a opera cu respectivele cuno tin e. Au un poten ial formativ 
ridicat i permit o mai bun  individualizare a actului educa ional. 

În categoria metodelor alternative de evaluare sunt incluse: 

a) observarea sistematic  a activit ii i comportamentului elevilor; 
b) investiga ia; 
c) proiectul; 
d) autoevaluarea; 
e) interviul. 

Proiectul este o metod  complex  de evaluare, mult mai ampl  decât investiga ia, recomandat  mai 
ales în cadrul evalu rii sumative; se poate realiza individual sau în grup. Implic  abordarea complet  a unei 
teme la nivelul particularit ilor de vârst . De obicei cuprinde o parte teoretic i o parte practic , 
experimental . În cazul în care, datorit  specificului disciplinei, partea experimental  este redus  sau nu se 
poate realiza, îmbrac  forma referatului. Proiectul permite identificarea i evaluarea unor cuno tin e i 
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capacit i superioare ale elevilor, fiind, în acela i timp, o modalitate de evaluare cu puternice valen e în 
direc ia stimul rii motiva iei înv rii.  

Prin intermediul s u se pot evalua capacit i precum: 
capacitatea de a selecta din surse variate lucr rile care con in informa ii utile realiz rii proiectului 

(documentare) i de a le valorifica în mod creator; 
priceperea de a identifica metodele de lucru adecvate îndeplinirii obiectivelor; 
abilitatea de a utiliza corespunz tor materialele, echipamentele, instrumentele din dotare; 
capacitatea de a gândi solu ii alternative i de a o alege pe cea mai potrivit ; 
abilitatea de a finaliza produsul; 
priceperea de a opera generaliz ri; 
competen a de a prezenta proiectul realizat, punând în valoare aspectele relevante. 

Tema proiectului este propus  ini ial de profesor, dar dup  ce elevii se deprind cu acest gen de 
activitate pot s - i aleag  singuri temele. Ca metod  de evaluare cu puternice implica ii în realizarea 
efectiv  a înv rii, proiectul trebuie s  fie axat pe o tem  care s  favorizeze transferul de cuno tin e, 
priceperi, deprinderi, abilit i, abordarea interdisciplinar , consolidarea capacit ii opera ionale a 
cuno tin elor i  abilit ilor sociale.  

Realizarea unui proiect presupune parcurgerea mai multor etape: 
1) identificarea problemei /temei; 

2) colectarea, organizarea, prelucrarea i evaluarea informa iilor legate de tem ; 
3) elaborarea de ipoteze privitoare la solu ia problemei; 

4) efectuarea proiectului; 
5) prezentarea proiectului. 
Evaluarea proiectului se face pe baza unor criterii ce vizeaz  calitatea proiectului ca produs i a unor 

criterii ce vizeaz  calitatea procesului prin care s-a ajuns la produsul respectiv (activitatea depus  de elev). 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Potolea D., Neac u I., Manolescu M. Metodologia evalu rii rezultatelor colare. Ghid 
metodologic general. Bucure ti, 2011. 

2. Radu I. T. Pentru ce evaluam? Revista Înv mântul Primar, nr.1/2000. 
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EVALUAREA  ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
Între online i tradi ional 

ED. BÁRDI GYÖNGYI-ÁGNES                                                         
LIT. ,,HORVÁTH JÁNOS’’ - Marghita 

Evaluarea este o dimensiune fundamental  a procesului de înv mânt, ea determinând valoarea 
rezultatelor i progreselor înv rii. Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de 
înv mânt, ce urm re te m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a 
acestora la un moment dat, oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic. Evaluarea, îns , nu vizeaz
doar pre colarul, ci i educatoarea. Pentru educatoare, aceasta reprezint  un feed-back asupra eficien ei 
activit ii didactice desf urate; îi arat  cât de eficient î i dozeaz  materialul, cât de bine comunic  cu 
pre colarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul pred rii. Astfel, prin intermediul evalu rii, 
educatoarea poate afla ce au acumulat pre colarii, ce lacune exist  în preg tirea acestora, care sunt 
posibilit ile i ritmurile proprii de înv are, interesele copiilor.  

În ceea ce îl prive te pe copil, scopul principal al evalu rii este de a supraveghea i determina 
tendin ele acestuia de înv are, ajutându-l s - i cunoasc i s - i  dezvolte aptitudinile, formându-i 
deprinderi de munc  independent

În gr dini  putem vorbi de evaluare ini ial  în momentul venirii copilului în institu ie i evaluare 
final , la p r sirea acesteia, când trebuie s  i se completeze fi a psiho-pedagogic  final  (profil de 
personalitate, inventar de cuno tin e, interese i posibilit i de înv are) pentru a se recomanda înscrierea la 
coal .  

Evaluarea sumativ  este tipul de evaluare prin care se constat  nivelul de performan  atins în raport 
cu anumite exigen e de formare care au fost stabilite la începutul unei perioade lungi de înv arre sau care 
se formuleaz  abia în momentul evalu rii. Cosntat rile se exprim  în calific ri atribuite copiilor, clasific ri 
sau promov ri ale acestora.  

Evaluarea formativ  (continu ) este indispensabil  înr-o pedagogie a form rii centrate pe copil. 
Rezultatele se raporteaz , dup  fiecare secven , la obiective, cu scopul de a înregistra lacune, gre eli sau a 
confirma eficien a înv rii. Evaluarea formativ  ajut  la prevenirea unor distorsiuni în înv are, provenite 
din surse afective (nesiguran , încredere nejustificat , indiferen ). 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu 
aten ie i în mod adecvat. Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul 
re elelor de socializare în sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Evaluarea online este o metod  a evalu rii care poate r spunde eficient situa iilor iden-tificate, mai 
ales c  poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale:ini ial , continu i 
cumulativ .Cea mai frecvent  punere în practic a evalu rii on-line este reprezentat de testele tip 
chestionar. Acestea pot presupune r spunsuri de tip ,,da/nu’’, 

,,adev rat/fals‘’, sau selectarea uneia sau a mai multor variante corecte de r spuns din mai multe 
posibile, asocieri de imagini, texte sau întreb ri cu r spuns deschis. 

 – Google Classroom: aici putem discuta cu pre colarii, elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; 
pot fi corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii 
pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
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profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri 
gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
A adar, prin evaluare, educatoarea î i îndepline te misiunea nobil  de a preg ti copilul pentru o 

integrare f r  disfunc ii în coal , de a urm ri ce se întâmpl  cu el i dup  terminarea gr dini ei, furnizând 
înv torilor datele necesare continu rii ac iunii instructiv-educative pe diferite trepte.  

Urmând pa ii unei evalu ri eficiente i respectând cerin ele acesteia, constituie o modalitate de a 
moderniza procesul de înv mânt, precum i de a spori rolul educa iei în formarea personalit ii. 

Bibliografie:  

Voiculescu, E., (2001), Pedagogie pre colar , Editura Aramis Cartea educatoarei, (2000), 

Ghid practic-alpicativ, Târgu Mure  Ionescu, M., (2003), Instruc ie i educa ie, Editura Garamond, 
Cluj-Napoca Boco , M., (2003), 

Teoria i practica instruirii i evalu rii, Editura Casa C r ii de tiin , Cluj-Napoca Cuco , C., (2006), 
Pedagogie, Editura Polirom 
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Importan a evalu rii colare 

Prof. Barmo  Loredana                                                                 
Palatul Copiilor Oradea – Structura Clubul Copiilor Salonta 

Evaluarea reprezint , al turi de predare i înv are, o component  a procesului de înv mânt, 
deoarece orice act educa ional implic , în mod direct sau indirect, inten ionat sau neinten ionat, evaluarea. 

Profesorul trebuie s - i schimbe concep ia i metodologia instruirii i educ rii, s  coopereze cu elevii, 
s  devin  un model real de integrare socio-profesional i educa ie permanent , s  se implice în deciziile 
educa ionale, s  asigure un înv mânt de calitate.                 

Preg tirea managerial  a profesorului, însu irea culturii manageriale, nu numai cea tradi ional
psihopedagogic i metodic , pot asigura esen ial în elegerea i aplicarea rela iei autoritate-libertate, ca nou 
sens al educa iei, prin predare-înv are i rezolvarea altor situa ii din procesul educa ional colar. 

Rolul cadrului didactic care promoveaz  predarea-înv area în înv mântul modern: organizeaz i 
dirijeaz  înv area, o orchestreaz i o regizeaz ; faciliteaz i modereaz  activitatea de înv are; ajut
elevii s  în eleag  lucrurile i s i le explice; responsabilizeaz  elevii în vederea func ion rii optime a 
grupului. 

Lec ia de predare-înv are devine astfel ,,o aventur  a cunoa terii” în care copilul particip  activ,dup
puterile proprii, întâlnind probleme i situa ii dificile, examindu-le i descoperind solu ii plauzibile. Rolul 
profesorului const  în cel de stimulare i dirijare. El trebuie nu numai s  organizeze spa iul i activitatea, ci 
i s  participe al turi de elevi la elaborarea cuno tin elor, s  serveasc  drept model în leg turile 

interpersonale i s  încurajeze interac iunile cooperante dintre elevi; s -i îndrume cum s - i foloseasc
timpul, spa iul, echipamentul i materialele; s  ajute invidul sau grupul s  extrag  din experien e 
informa iile necesare, valorile i s  le interpreteze i evalueze. 

Intr-o lume aflat  în permanent  transformare, modernizarea înv mântului prin utilizarea metodelor 
noi de înv are-evaluare a unor strategii moderne, care permit reasambl ri, reajust ri i adapt ri la 
disciplinele de înv mânt, depinde în ultim  instan  de cunoa terea, de în elegerea i de abilitatea de a le 
folosi. Prin adaptarea vechilor valori la noile cerin e ale societ ii, cadrul didactic “nu este un simplu 
executant al unor prescrip ii sau re ete, ci devine factor activ al procesului de înv mânt, înva  cu cei pe 
care îi înva , având rol de coordonator i catalizator al educa iei i instruc iei” (Romita Jucu). 

Bibliografie: 

Boco , M., Teoria i metodologia instruirii. Teoria i metodologia evalu rii, Editura Paralela 45, 
Pite ti, 2007 

Crengu a, L cr mioara Oprea, Strategii didactice interactive” (2008),Bucure ti 
Cuco  Constantin – Pedagogie colar , ed. Polirom, Ia i, 2002 
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Provocarea evalu rii online 

Prof. Barna Claudia-Manuela,                                                           
Colegiul Tehnic Ion Creang , Târgu-Neam , jud. Neam

Evaluarea educa ional  este procesul sistematic de documentare i utilizare a informa iilor empirice 
despre cuno tin e, abilit i, atitudini i aptitudini. Prin efectuarea evalu rii, profesorii încearc  s
îmbun t easc  înv area elevilor. 

Evaluarea poate fi concentrat  pe elementul individual sau pe to i elevii împreun , cum ar fi întreaga 
clas , o institu ie sau un anumit program. Evaluarea formativ  va oferi un instantaneu al elevilor la începutul 
instruirii. Ofer  posibilitatea de a avea în continuare op iunea de îmbun t ire a instruireii. Evaluarea ofer
rezultatul tuturor instruc iunilor. 

Predarea online de urgen  din cauza situa iei derivate din COVID-19 a fost o prim  provocare pentru 
profesorii colilor din toat  lumea, una din problemele care au confruntate i rezolvate cu mai mare sau mai 
pu in succes. Dar evaluarea online dezvoltat  la scar  institu ional  este un teren neexplorat, astfel încât 
majoritatea actorilor îl percep cu incertitudini i nedumeriri. 

  
În diagnosticul ini ial al barierelor împotriva evalu rii online în înv mântul de mas  se remarc  o 

transformare inadecvat  a sistemului de evaluare clasic . Dup  p rerea mea, nu se pot aplica acelea i 
instrumente de evaluare ale colii clasice în spa iul online . 

Este, f r  îndoial , principala barier i este o consecin  a faptului c  nu s-a redefinit complet idealul 
educa ional la online ci s-a f cut o transpunere cvasi-direct  a claselor i activit ilor fa  în fa  într-un 
mediu online.  

S-a urm rit schimbarea de la fa  în fa  la online cu adapt ri minime pentru a se men ine activitatea 
i a îndeplini programa colar , inclusiv obiective de înv are, care au plecat de la premisa c  evaluarea 

elevilor se poate face într-un mod tradi ional. Din moment ce evaluarea trebuie f cut i online, o bun
parte a personalului didactic a constatat c  testele cu care se deschide i se închide ciclul de înv are sunt 
inadecvate onlinului pentru c  nu corespund a tept rilor de robuste e i securitate. 

Pot ap rea îndoieli cu privire la identitatea persoanei examinate. Prima întrebare a profesorilor înainte 
de evaluarea online este cum s  se asigure c  persoana care sus ine examenul este cine ar trebui s  o fac . 
Spre deosebire de testele fa  în fa , singura cale de a garanta în mod fiabil identitatea persoanei examinate 
este cel test de vorbire sincron , care poate fi destul de greu de implementat în grupuri cu un num r mare 
de elevi.  

 De asmenea, lacunele tehnologice de utilizare a calculatorului pot afecta evaluarea.  Acestea variaz
de la lipsa accesului la tehnologie i conectivitate, cu pierderea în consecin  a accesului la resursele 
obi nuite, cât i tehnologic cât i de alt  natur i, mai ales, cu acces mai pu in sau cu o calitate mai slab  a 
serviciului de internet. Exist , de asemenea, îngrijorarea cu privire la decalajul înabilit i digitale atât ale 
profesorilor, cât i ale elevilor. 

Pe scurt, de i evaluarea online formeaz  o furtun  perfect , factorii educa ionali trebuie s  g seasc
i s  conlucreze pentru dep irea acestor greut i.  

În aceast  stare de incertitudine ar trebui f cut  o analiz  profund  a procesului de evaluare care s
rezolve problemele ap rute. Trebuie s  înv m atât din multele bune practici cât i din gre elile f cute. 
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Evaluarea în viitorul apropiat 

Prof. Barna Constantin-Silviu,                                                           
Liceul Tehnologic < Arhimandrit Chiriac Nicolau> Vân tori-Neam , jude ul Neam

Evaluarea joac  un rol important în procesul de înv are i motivare. Tipurile de sarcini de evaluare 
pe care le cerem elevilor no tri s  le fac  determin  modul în care elevii vor aborda sarcina de înv are i 
ce comportamente de studiu vor folosi. Cuvintele savantului din înv mântul superior ,John Biggs, sunt 
edificatoare: „Ce i cum înva  studen ii depinde în mare m sur  de modul în care cred c  vor fi evalua i”. 

Având în vedere importan a evalu rii pentru înv area elevilor, este important s  lu m în considerare 
cum s  m sur m cel mai bine înv area pe care dorim s  o ob in  elevii no tri. Evaluarea ar trebui s
integreze notarea, înv area i motiva ia pentru lucru.  

Metodele de evaluare bine concepute ofer  informa ii valoroase despre înv area elevilor. Ele ne 
r spund la întrebarea: ce au înv at elevii, cât de bine au înv at i unde au întâmpinat greut i.  Evalu rile 
corecte i obiective  ne permit s  r spundem la întrebare. Inv area la distan  a ridicat multe probleme 
profesorilor, îns  o aplicare corect  a unor deziderate ar putea s  ne ajute în procesul evalu rii: 

Cunoa te- i scopul: Exist  atât de multe instrumente de folosit pentru a verifica în elegerea. Deoarece 
este important s  ave i rutine dar s  ave i în continuare varietate, selecta i dou  pân  la patru instrumente 
care func ioneaz  bine pentru dvs. i elevii dvs. Concentrarea pe doar câteva le permite studen ilor s
experimenteze instrumentele cu care sunt obi nui i, asigurând totodat  c  verificarea înv rii nu devine 
plictisitoare. Asigura i-v  c  instrumentele pe care le utiliza i se potrivesc scopului dvs. Dac  trebuie s
vede i procesul studen ilor, selecta i un instrument care îl poate captura, cum ar fi Animoto sau Flipgrid. 
Dac  trebuie s  verifica i cuno tin ele lor de con inut, încerca i Kahoot sau Quizlet. 

Colecta i date în timp: evaluarea formativ  este un proces i este important s  colecta i dovezi ale 
înv rii în timp. În timp ce pute i preda i dicta ce instrumente digitale pot folosi studen ii, lucra i cu 
studen ii pentru ca ace tia s - i documenteze înv area pe parcurs. Ofer -le ghiduri sau puncte de control 
pentru a le spune ce trebuie s  trimit i când trebuie s  fac  acest lucru. Pute i cere elevilor s  trimit
videoclipuri de reflec ie sau s  trimit  fotografii cu progresul lor. Capturile de ecran i instrumentele de 
scanare func ioneaz  bine. Pute i face parteneriate cu p rin ii pentru a realiza acele videoclipuri sau 
fotografii, în special pentru elevii din anii mai tineri. 

Concentra i-v  pe feedback: atunci când verifica i în elegerea, este important s  comunica i feedback-
ul care provine din acesta. Pute i oferi feedback scris i/sau oral prin videoclipuri sau înregistr ri audio. 
Dac  face i sesiuni sincrone, pute i pune elevii în grupuri de lucru pentru a oferi feedback unul altuia; dac
face i acest lucru, va trebui s  le oferi i reguli clare de feedback. În mod asincron, elevii pot posta lucr ri i 
pot oferi feedback pe o perioad  mai lung  de timp. Verificarea în elegerii în sesiunile sincrone: acele 
verific ri instantanee pentru în elegere pe care le-am f cut în clas  au fost valoroase, permi ându-ne s
adapt m instruc iunile i s  întâlnim elevii acolo unde se aflau. Acest tip de check-in este înc  important. 
Unele instrumente sincrone au capabilit i de evaluare formativ  încorporate, cum ar fi butoanele Da i Nu, 
iar unele au func ii de chat private care v  pot permite s ti i, în timp real, ce tiu i ce nu tiu elevii. Aceste 
înregistr ri v  ajut  s  oferi i feedback la timp i v  pot ghida gândirea despre cine ar putea avea nevoie de 
sprijin suplimentar mai târziu prin resurse, interven ie sau instruire în grupuri mici prin grupuri de lucru 
într-o sesiune sincron . 

Valorifica i conversa iile personale: conversa ia cu studen ii r mâne cel mai puternic i mai 
semnificativ mod de a verifica în elegerea. În mediul de înv are la distan , risc m s  fim i mai izola i. 
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Prin sesiuni individuale programate cu elevii, le putem evalua înv area i le putem oferi feedback cu o 
conexiune uman  real .  

Datele sunt inutile dac  nu sunt folosite. Când colect m i examin m evalu ri formative, trebuie s
folosim ceea ce înv m de la ele pentru a informa instruirea. S-ar putea s  afl m c  o sesiune sincron  nu 
a mers atât de bine i, prin urmare, o reînv are trebuie oferit  într-un mod diferit, sau c  anumi i studen i 
au nevoie de sprijin i resurse suplimentare, sau c  doar un grup mic de elevi r mâne pentru ultimul parte 
a unei sesiuni sincrone, în timp ce restul se deconecteaz . Toate aceste puncte de date ne spun ceva ce 
putem folosi pentru a oferi feedback în timp util, pentru a ajusta instruc iunile i pentru a planifica dinainte. 
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EVALUAREA - între tradi ional i online 

Prof. înv. pre colar Barna Ruxandra Maria 

În România, una dintre componentele esen iale ale reformei este din domeniul evalu rii i examin rii. 
Îns , o real  reform  nu se poate întemeia, decât pe un echilibru dinamic i unitatea schimb rilor a mai 
multor componente importante, cum ar fi: curriculumul, formarea profesorilor, a managementului colar 
etc. 

Conceptul de evaluare înregistreaz  ast zi o multitudine de utiliz ri i actualiz ri. 

Conform defini iei din Dictionaire enciclopedique de l`education et de la formation (1994, pg.415), 
evaluarea pedagogic  reprezint  o ac iune managerial , care solicit  raportarea rezultatelor ob inute într-o 
anumit  activitate, la un ansamblu de criterii specifice domeniului în vederea lu rii unei decizii optime. 

Îns , evaluarea, la rândul ei, trebuie v zut  ca un proces continuu în care elevul este permanent 
implicat, de la stabilirea criteriilor i principiilor, pân  la urm rirea propriului progres i corectarea, pe 
parcurs, a traseului. Astfel, noi trebuie s -i înv m pe copiii no tri s  devin  autodidac i i capabili de 
autoevaluare.  

O astfel de evaluare va transforma copiii, în persoane active, care tiu cum s  înve e i care sunt 
con tien i de propriile puncte tari i puncte slabe. 

În înv mântul pre colar pentru o evaluare tradi ional  de parcurs ne folosim de o activitate didactic
de verificare i apreciere. Scopul fundamental al acestui tip de activitate este acela al evalu rii 
randamentului colar. Prin astfel de activit i se urm re te verificarea bagajului de informa ii asimilat, al 
nivelului de formare al priceperilor i deprinderilor, precum i m surarea i evaluarea celor constatate.  

În func ie de factorii variabili, cum ar fi tematica supus  verific rii, formele de evaluare adoptate 
(oral, lucr ri practice, teste,etc.), particularit ile de vârst i individuale, pot fi concepute i organizate în 
mod tradi ional într-o mul ime de variante:  

Activit i de verificare i evaluare prin chestionare oral  – prin întreb ri, discu ii, conversa ii, 
verificarea se poate realiza individual, frontal sau combinat; 

Activit i de verificare i evaluare prin lucr ri practice – copiii au ca sarcin  efectuarea unor lucr ri 
practice, desene, picturi, etc. 

Activit i de verificare i evaluare prin fi e de evaluare – copiii rezolv  exerci ii i sarcini diferite 
pe fi e de evaluare; acestea pot fi comune sau diferen iate; 

Activit i de verificare i evaluare prin jocuri didactice; 
Activit i de verificare i evaluare cu ajutorul testelor docimologice. 

În contextul epidemiologic actual, iat  c  s-a realizat un pas spre digitalizare, dar din p cate acest pas 
a fost f cut brusc, astfel c  atât cadrele didactice, cât i elevii sau p rin ii nu au fost preg ti i întru totul 
pentru a se realiza cu adev rat o reform  în domeniul evalu rii din înv mântul românesc.  

În aceast  perioad  de predare online, a urmat, conform defini iilor de mai sus men ionate, i o 
perioad  de evaluare în online, pentru a monitoriza parcursul, progresul  elevilor i pre colarilor , dar i 
eficien a acestui mod de predare. 

Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. Primii 
care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a 
produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze. 
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În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist coala ca spa iu, ca 
tot ansamblul rela ional. Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat
de tehnologie, nu mai este atât de persuasiv i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu 
un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeaz  a fi investite.  

În opinia mea evaluarea tradi ional  are un mai mare grad de m surare, atât a consecin elor instruirii, 
cât i a aprecierii corecte a parcursului pre colarului în gr dini . 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Lespezanu M., (2007), Tradi ional i modern în înv mântul pre colar românesc, Editura Omfal 
Esen ial, Bucure ti; 

2. Preda, V., (2016), Metoda proiectelor la varste timpurii, Ed. Miniped, Bucure ti; 
3. Popa C., (2014), Suport pentru studiu individual: Teoria i practica evalu rii, Universitatea din 

Oradea;  
4. Vi an F.V (coord.)., (2021), Strategii de evaluare în mediul online, Editura EduLand, Bucure ti.  

  

322



EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
- Între online i tradi ional 

Profesor Bârsan Paula Dana                                                             
Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Boto ani 

Abordarea problemei evalu rii se bazeaz  pe argumente atât de natura teoretic  dar si pe argumente 
de natur  practic . 

In primul rând, reformele si demersurile de inovare a sistemelor de înv mânt, au condus la o 
schimbare a concep iei cu privire la misiunea profesorului, la rolurile acestuia , in concordanta cu 
a tept rilor societ ii. Este cunoscuta necesitatea profesionaliz rii autentice a sistemelor de formare. In 
acest sens au fost elaborate modele de formare, fundamentate pe studii si cercet ri experimentale, pe 
aporturile psihologiei cognitive. Abordarea cognitivist  a condus la dezvoltarea cercet rilor asupra pred rii 
ca un proces de rezolvare a unor probleme complexe, pe baza unor ra ionamente inductive si deductive. 
Toate aceste schimb ri au dus la reconsiderarea rolului evalu rii, precum si demersuri de îmbun t irea a 
strategiilor de evaluare, de cre tere a pertinen ei si relevan ei lor pentru eviden ierea progresului.   

In al doilea rând, s-a luat in calcul impactul socio-moral al evalu rii, urm rile acestei in planul 
dezvolt rii si valoriz rii adecvate a personalit ii fiec rui elev. Tot mai multe critici se îndreapt  asupra 
strategiilor tradi ionale de evaluare, utilizate in mod frecvent in colile din Romania, ce pun un accent mare 
pe dimensiunea informativa a înv mântului in detrimentul celei formative. Au fost eviden iate limitele 
testelor standardizate care sunt deficitare sun aspectul evalu rii capacit ilor, atitudinilor, competen elor. 

Metodele cu o slaba fidelitate si validitate fac evaluarea sa fie subiectiva si nerelevanta  si de aceea 
trebuie sa ne orientam c tre proceduri alternative centrate pe evaluarea competentelor. 

Instrumentele de evaluare online sunt o parte importanta a înv rii la distan . Dar, s lile de clas
inteligente, laboratoare de înalt  tehnologie in aceasta er  de transformare digital  sunt absolut necesare in 
domeniul educa ional. La fel de necesar este si crearea de competen e digitale, atât profesorilor cât i 
elevilor, una din provoc rile cheie implicate in metodele tradi ionale de evaluare fiind evaluarea corecta, 
f r  erori si livrarea la timp a rezultatelor.  

CREAREA UNUI TEST CU AJUTORUL PLATFORMEI QUIZIZZ 

Quizizz este o companie de software de creativitate utilizat  la cursuri, lucr ri de grup, examene, teste 
unitare i teste improvizate. Permite elevilor i profesorilor s  fie online în acela i timp. Folose te o metod
de predare i înv are în stil test, în care un utilizator r spunde la întreb ri dintr-o serie independent i se 
lupt  cu al i utilizatori pentru acela i test. Elevii pot folosi Quizizz pe orice dispozitiv electronic i pot 
naviga, similar cu laptopurile, iPad-urile i smartphone-urile. Quizizz poate fi folosit ca instrument de 
„verificare” care dezv luie modul în care elevii cunosc no iunile teoretice. Profesorii pot folosi Quizizz 
pentru a atribui elevilor temele. 

Am identificat urm toarele avantaje ale utiliz rii testelor din cadrul platformei Quizizz: 

- Testele sunt u or de realizat i con in mai multe tipuri de itemi 

- Participan ii pot accesa platforma de pe orice dispozitiv 

- Se prime te feedback instant cu privire la r spunsurile corecte sau incorecte 

- Interfa a este atractiv i are incluse mai multe variante muzicale 
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Dezavantajele utiliz rii testelor din cadrul platformei Quizizz sunt: 

- La itemii cu r spuns scurt sau deschis elevii pot introduce doar 160 de caractere 

- Mai pu ine facilit i în varianta de baz

- Nu are posibilitatea alegerii unui meniu în limba român

  

BIBLIOGRAFIE: 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
Între online i tradi ional 

Prof. înv. primar: Bartha Orsolya – Réka                                                  
coala Gimnazial  ,,Sámuel József” – Chendu , jud. Mure

Motto:,,Educa ia este ceea ce r mâne dup  ce ai uitat tot ceea ce ai înv at în coal .”               
(Albert Einstein) 

Procesul educa ional are trei func ii: predare – înv are – evaluare. Evaluarea m soar  cuno tin ele i 
abilit ile elevilor, le atribuie o oarecare valoare. Dac  nu tim exact ce dorim s  m sur m, i nici nu tim 
prin ce metod  s  aplic m evaluarea, nu putem avea o imagine clar , fiindc  nu tim scopul evalu rii. Chiar 
dac  nu tim cu adev rat ce vrem s  calibr m, este dificil de m surat cu exactitate dificultatea sarcinilor. 

Evaluarea are trei func ii: 

- Scopul evalu rii diagnostice este de a evalua cuno tin ele anterioare ale elevilor; 
- Evaluarea sumativ  evalueaz  ca încheiere a unei faze de înv are. Urm re te s  evalueze nivelul 

de înv are a elevului în ceea ce prive te modul în care i-au însu it materia. 
- Rolul evalu rii formative în modelarea procesului de înv are. Ofer  feedback atât profesorului , cât 

i elevului despre cât de mult i cum au st pânit. O astfel de evaluare are loc în timpul procesului de înv are 
i ofer  elevului posibilitatea de a- i modifica munca anterioar . 

Ce rol are evaluarea? 

a)în primul rând formeaz  un clasament 

Aici avem în vedere ca evaluarea s  fie obiectiv , sau m car s  reflecte a tept rile societ ii. 

b)motiveaz

Mul i elevi pentru note bune sunt capabili de orice, îns  nu fiecare este motivat , nu simte o nevoie 
interioar  de a cunoa te lumea, de a înv a. 

c)disciplineaz

Pentru c  în mâinile dasc lului este posibilitatea evalu rii, elevii lene i sau indisciplina i vor fi mai 
bine îndep rta i de cuno tin e i abilit i. 

d)feedback, adic  evaluarea are rolul în procesul de înv are , de a da informa ii despre nivelul de 
cuno tin e, abilit i. Feedback-ul este important atât elevilor cât i dasc lului, întrucât ofer  o oportunitate 
de a corecta procesul de predare. Pe baza feedback-ului regulat, putem modifica ce i cum pred m, ceea ce 
în cele din urm  cre te eficacitatea întregului proces. 

Metode de evaluare: 

Putem evalua în mai multe feluri, îns  metoda pe care o alegem depinde în primul rând de scopul 
nostru cu evaluarea. 

Avantajul not rii dup  num r (note, procente) este în primul rând c  faciliteaz  clasificarea i d
aspectul obiectiviz rii. Dezavantajul este c  este slab ca feedback, oferindu-i elevului pu ine anse de a- i 
modifica munca, înv area i nu ofer  dasc lului informa ii detaliate despre modul în care func ioneaz
fiecare element al întregului proces. 
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În ultimii ani adesea am folosit evaluarea textual , care ofer  o oportunitate de a evalua în detaliu 
performan a elevilor, atr gând aten ia asupra punctelor slabe ale ecestora i de a-i sf tui cu privire la munca 
lor viitoare. Este o munc  enorm , îns  merit  efortul. Elevii îns  sunt foarte curio i citind aceste evalu ri, 
întrebându-ne ce calificativ au ob inut. Tabelele de evaluare pot fi o form  eficient  de evaluare, aceste 
tabele, numite rubici în limba englez , enumer  aspectele evalu rii i pe lâng  aspect, nivelul la care pot fi 
implementate. 

Merit  s  le emite i fi a de evaluare elevilor cu sarcina, astfel încât ace tia s  poat  fi, de asemenea, 
con tien i de care sunt a tept rile dasc lului pentru sarcinile de grup. Avem op iunea de a folosi evaluarea 
de grup atunci când întreaga parte a grupului prime te evaluarea la fel. O variant  a acestui lucru este atunci 
când grupul are un scor comun, dar depinde de grupul însu i s  determine cât de mult este împ r it între 
ele. Acesta din urm  duce deja la autoevaluare, pe care o consider m a fi o abilitate deosebit de important
în secolul al XXI. Merit  încredin at elevilor în întregime propria evaluare, putem ob ine rezultate 
surprinz toare. 

Feedback folosind instrumente TIC 

Dup  cum se poate observa, cea mai eficient  func ie pedagogic  al evalu rii este feedback-ul. 

Evaluare continu : 

Datorit  naturii evalu rii continue, este formativ , nu m soar  cel care înva  la un moment dat, ci 
rezum  rezultatele procesului de înv are într-un anumit interval, documentând etapele acestuia. Ideea este 
c  elevii primesc feedback cu privire la munca lor în mod continuu, iar subevalu rile individuale (de 
exemplu:experimente, proiecte, lucr ri la clas  etc.)sunt evaluate pentru întregul proces. Avantajul evident 
al evalu rii continue este c  permite dezvoltarea elevilor.  

Exist  mai multe modalit i de a ob ine rezultate într-un anumit interval de timp, exist  spa iu pentru 
autoreglare, o mai mare autonomie a elevilor i procesul este mai pu in stresant. Un dezavantaj poate fi 
acela c  nu este realizat, adic  elevii nu primesc feedback continuu cu privire la munca lor. Este important 
s  se ofere un set clar de criterii de evaluare, s  ajute, s  ghideze elevii în utilizarea oportunit ilor oferite 
de sistem, s  profite de posibilitatea de autoreglare i s  nu abuzeze de faptul c  munca lor nu au întotdeauna 
valoare imediat  (m surabil ). 

Feedback-ul la clas   

Feedback-ul este o modalitate deosebit de valoroas  de a face acest lucru în sala de clas , în timpul 
pred rii. Elevii pot vedea cum progreseaz i ne putem face o idee despre direc ia în care se îndreapt  clasa. 
Feedback-ul la clas  poate face înv area atât cooperant  cât i juc u . Diferitele sisteme de feedback din 
clas  ofer  o mul ime de posibilit i, este p cat c  sunt adesea considerate a fi utile doar cele de r spuns 
oral. 

,,R d cinile educa iei sunt amare, dar fructele sunt dulci.” -  Aristotel 

  

326



Evaluarea ini ial  la clasele primare 

Prof. Aphrodita Maridana Barti                                                          
Colegiul Na ional ”Preparandia – Dimitrie ichindeal” Arad 

Noi, cadrele didactice, utiliz m la clas  mai multe tipuri de evaluare ca parte important  a procesului 
de înv mânt, pe lâng  toate metodele de predare – înv are. Acestea ne-au fost explicate de profesorii 
care ne-au format, chiar dac  ele nu erau aplicate sub aceea i form  de-a lungul anilor în care i noi, la 
rândul nostru, am fost elevi i studen i. Ea are ca scop m surarea obiectivelor atinse, eficientizarea i 
reglarea procesului educa ional. 

Cele trei forme de evaluare: ini ial  (predictiv ), continu  (formativ ) i sumativ  (cumulativ ) sunt 
utilizate pe parcursul anului colar de c tre toate cadrele didactice.  

Evaluarea ini ial , denumit i predictiv , este utilizat  la începutul unui semestru, an colar, ciclu de 
înv mânt. Ea este realizat  sub form  de teste i are func ie atât diagnostic , cât i prognostic .  

Ea este important  pentru mine ca i înv toare, deoarece prin intermediul acesteia pot afla nivelul 
de la care pornesc elevii la început de an i unde exist  anumite probleme. Tot ea m  ajut  atunci când 
lucrez pe grupe, formând echipe în func ie de modul în care doresc s  îmi ating obiectivele: grupe de nivel 
sau grupe mixte. 

Cele trei tipuri de evaluare prin probe orale, practice i scrise, sunt considerate metode tradi ionale.  

Metoda de evaluare mai des întrebuin at  de mine pentru probele de evaluare ini ial  este proba scris . 
Folosesc testul la începutul fiec rui an colar, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversifica i, având atât 
itemi obiectivi, cât i subiectivi. La Limba i literatura român  ( clasa a III-a i a IV-a), avem pentru 
competen ele de în elegere a textul citit i a celui audiat itemi cu alegere multipl , cu alegere dual  sau 
itemi de completare. În schimb, pentru competen ele de producere a mesajelor scrise avem itemi subiectivi. 
Testele m  ajut  s  depistez eventualele probleme de scriere, de vocabular sau de gramatic  pe care elevii 
nu le-au aprofundat în anii trecu i. Sunt, de asemenea, rapid de corectat i de conceput, ceea ce e un avantaj 
mare pentru mine. 

Pentru disciplinele la care exist  continuitate în planul-cadru, evaluarea ini ial  se desf oar  la 
începutul semestrului întâi, fiind precedat  de dou  s pt mâni de recapitulare. În cazul unei discipline aflate 
în primul an de studiu pentru elevi, evaluarea ini ial  se poate desf ura imediat dup  lec iile introductive. 
În acest caz, testul ini ial va fi unul preponderent atitudinal, dar va cuprinde i itemi prin care se evalueaz
competen e formate anterior, dar care vor sprijini realizarea obiectivelor/ competen elor prev zute în 
program .  

În primele s pt mâni dup  începutul colii, comisia metodic  a înv torilor / profesorilor pentru 
înv mânt primar realizeaz  planurile de recapitulare i stabilesc reperele de elaborare a testelor ini iale. 
To i înv torii parcurgem urm toarele etape: administrarea i evaluarea testelor ini iale, analizarea, la nivel 
de comisie metodic , a rezultatelor evalu rii ini iale i identificarea problemelor, stabilirea modalit ilor de 
realizare a planurilor individualizate de înv are, întocmirea, de c tre membrii comisiei metodice, a unui 
raport privind problemele identificate i modalit ile de abordare a acestora. 

Rezultatele evalu rii ini iale le comunic individual elevilor i p rin ilor, c rora li se fac cunoscute i 
ac iunile pe care le propun pentru remedierea deficien elor, asigurarea progresului i stimularea 
performan ei. 
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Rezultatele elevilor le p strez. La final de an colar, dup  momentul aplic rii testelor de evaluare 
sumativ , pot s  realizez o imagine de ansamblu a activit ii desf urate în acel an colar i care sunt elevii 
care au înregistrat un real progres în înv are.  

Bibliografie: 

https://iteach.ro/experientedidactice/metode-si-tehnici-de-evaluare-in-invatamantul-preuniversitar 
CERGHIT, I, Metode de înv mânt, edi ia a IV-a, rev zut i ad ugit , Ia i, Editura Polirom, 2006; 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar – între online i tradi ional 

Prof. Manuela Bârza,      
Colegiul Na ional „Octavian Goga” Marghita 

În ciuda provoc rii care, pentru câteva luni, a dat peste cap sistemul de înv mânt din România, 
aceea de a muta coala din sala de clas  în spa iul virtual, procesul de predare-înv are-evaluare a continuat. 
În m sura în care fiecare profesor, elev, p rinte i-a asumat noul context al înv rii, activit ile nu doar c
au îmbr cat o form  diferit , ci uneori au îmbr cat-o chiar pe cea mai bun . Am perceput mutarea în online 
ca pe un suflu nou. Nu am ales calea lament rii i a ascunderii în spatele lui „nu se poate”, „nu avem 
resurse”, ci calea lui „e ceva nou”, „e ceva ce vorbe te pe limba adolescen ilor c rora le predau”, „e posibil 
s  îi atrag  mult mai mult decât coala tradi ional ”. Pornind cu aceast  mentalitate, am avut doar de 
câ tigat. Am câ tigat interesul i implicarea elevilor, am câ tigat timp, am câ tigat numeroase alte aspecte 
care ne-au încurajat s  continu m. Am în eles i aplicat ideile exprimate de Andy Szekely despre ce 
înseamn  s  te adaptezi i s - i p strezi „oxigenul” în aceast  lume sufocant  în care tr im cu to ii de 
aproape doi încoace: „Întreaga existen  a planetei noastre se poate rezuma la un singur cuvânt: adaptare. 
S  te adaptezi înseamn  s  nu renun i, s  nu te trânte ti pe un scaun i s  spui asta e... S  te adaptezi 
înseamn  s  înve i, s  în elegi, s  schimbi i, în special, s  fii activ.” 

Orele de limba i literatur  s-au adaptat rapid. Obi nui i de la clas  cu implicarea activ , autentic , 
elevii au continuat aceast  abordare i în online, atâta timp cât profesorul a în eles i i-a asumat rolul de 
facilitator al educa iei. Fiecare or  sau fiecare final de unitate a cuprins i secven e de evaluare, doar c  de 
data aceasta îmbr cate în forma evalu rii online. Noile tehnologii dezvoltate zilnic pot fi de un real folos, 
asistând profesorii în aceast  sarcin . La fel ca metodele tradi ionale, i evalu rile din mediul online 
contribuie s  determinarea competen elor elevilor i a nivelului cuno tin elor acestora, prin utilizarea unor 
instrumente i metode specifice. Exist  mai multe tipuri de evalu ri, îns , dintre toate, cea aplicat  în 
perioada colii online a fost evaluarea formativ . Evalu rile formative au loc pe durata desf ur rii unei 
lec ii online i sunt folosite pentru a stabili cât de bine a reu it un elev s  î i însu easc  lec ia i con inutul 
acesteia. Aceste forme de evaluare ating nivelul cel mai înalt de eficien  atunci când sunt continue, 
consecvente i ofer  un feedback critic elevilor. 

Palloff & Pratt (2009) formuleaz  câteva principii pentru o evaluare online eficient , dintre care am 
putea men iona: 

proiectarea unei evalu ri centrate pe cursant, care include auto-reflec ie; 
proiectarea i includerea de rubrici de notare pentru evaluarea contribu iilor la discu ii, precum i 

pentru sarcini, proiecte i colaborare în sine; 
includerea evalu rii colaborative prin postarea public  a lucr rilor; 
încurajarea elevilor s  dezvolte abilit i în furnizarea de feedback; 
proiectarea unei evalu ri clare, u or de în eles i potrivit  pentru mediul online. 

În ceea ce ne prive te, am considerat c  punem aplica unele din aceste principii prin evalu ri pe baz
de proiecte interactive, prin dezbateri, prin realizarea de materiale care s  solicite creativitatea elevilor; 
totodat , am folosit cu succes i instrumente de evaluare de tip itemi obiectivi i semiobiectivi. Am realizat 
acest lucru îndeosebi prin folosirea unor aplica ii de testare precum Socrative, Kahoot sau cele de pe 
platforma GSuite (chestionare google forms). Îmbinând rigorile con inutului tiin ific al lec iilor cu 
creativitatea, ingeniozitatea i cu avantajele tehnologiei, s-au creat instrumente de evaluare care, nu doar c
au oferit feedbackul necesar privind achizi iile elevilor, dar au i stârnit interesul, implicarea i entuziasmul 
copiilor. E adev rat c  evaluarea este, pe scurt, un proces de colectare a informa iilor despre ceea ce tiu i 
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ceea ce pot face elevii, pe baza experien elor educa ionale. E adev rat îns i c  acest proces nu trebuie s
fie unul care s  produc  temeri, anxietate, team  de e ec în rândul elevilor. Din contr , trebuie v zut ca un 
indicator al performan ei, iar rezultatele sale s  fie utilizate pentru a identifica domeniile de îmbun t it, 
aspectele unde e necesar  revenirea i aprofundarea. O cale de îndreptare atât a strategiei profesorului, cât 
i a efortului depus de elevi.  

Atunci când în elegem c  evalu rile reprezint  mai mult decât „note”, c  de fapt, trebuie s  fie pline 
de semnifica ie i s  transmit  un feedback corect elevilor, atunci când le construim i aplic m adecvat, nu 
fac altceva decât s  îi ajute pe elevi s  se preg teasc  pentru succes, provocându-i s  reflecteze, s  se implice 
con tient în propria educa ie, s  interac ioneze, s  pun i s  r spund  la întreb ri, s  rezolve probleme i 
s  g seasc  cele mai bune solu ii.   

Bibliografie: 
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OBIECTIVITATEA ÎN EVALUAREA DIN EXAMENE 

Prof. BASARAB MIHAELA AUGUSTINA 
Liceul Tehnologic „Dacia” Caransebe

Scopul evalu rii este de a le oferi elevilor o imagine clar  cu privire la competen ele sale în momentul 

respectiv.  

Obiectivitatea în evaluare reprezint  gradul de concordan  între aprecierile f cute de evaluatori 

independen i asupra r spunsurilor pentru fiecare dintre itemii unui test.  

Evaluarea prin probe scrise prezint  o serie de avantaje care contribuie la eficientizarea procesului de 

instruire i cre terea gradului de obiectivitate în apreciere: 

permite evaluarea unui num r mare de elevi/adul i într-un timp relativ scurt; 

face posibil  evaluarea tuturor elevilor/adul ilor cu privire la asimilarea aceluia i con inut, ceea ce 

permite compararea rezultatelor;  

asigur  condi ii pentru o apreciere cu grad ridicat de obiectivitate, pe baza unor criterii anterior 

stabilite, totodat  asigurându-se i anonimatul lucr rilor; 

ofer  elevilor/adul ilor posibilitatea de a elabora r spunsul în mod independent i în ritm propriu; 

diminueaz  st rile tensionale care pot influen a negativ performan ele elevilor/adul ilor mai timizi. 

Astfel, probele scrise, datorit  numeroaselor avantaje pe care le prezint , câ tig  tot mai mult teren 

în practica evalu rii. Folosite în combina ii optime cu probele de verificare oral i eventual practic  pot 

conduce la cre terea eficien ei actului evaluativ. 

Avantajele evalu rii orale, atât în cazul elevilor cât i în cazul adul ilor, sunt, de asemenea, 

numeroase: 

favorizeaz  dezvoltarea exprim rii verbale; 

asigur  feedback-ul imediat, oferind posibilitatea de a clarifica i corecta eventuale gre eli în raport 

cu o tem ; 

permite observarea de c tre evaluator a punctelor tari i a punctelor slabe ale evaluatului, acesta 

neputând s - i ascund  lacunele foarte u or; 

pemite dezbaterea unor detalii prin întreb ri suplimentare. 
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METODE DE EVALUARE FOLOSITE                                                   
LA ORA DE LIMBA I LITERATURA ROMÂN

Prof. Baston Elena - Jenica,     
Colegiul de Industrie Alimentar  „Elena Doamna”, Gala i 

Cele mai cunoscute metode tradi ionale de evaluare sunt evaluarea oral , evaluarea prin probe scrise 
i testele docimologice, iar dintre metodele alternative i complemetare de evaluare se pot aminti: 

portofoliu, observarea sistematic  a elevilor, studiul de caz, jurnalul reflexiv, eseul de cinci minute .a. 

Din punct de vedere a realiz rii unei clasific ri clasice  a evalu rii se poate vorbi despre evaluarea 
predictiv , evaluarea formativ i evaluarea sumativ . 

La disciplina Limba i literatura român  este absolut necesar  evaluarea oral  întrucât la finalul 
colarit ii, aceast  metod  va fi verificat  prin sus inerea competen elor la examenul de bacalaureat. Cu 

toate c  necesit  o perioad  mare de timp, ea trebuie folosit  deoarece ea stimuleaz  capacit ile elevului 
de exprimare. Aceast  metod  poate deveni una modern  în momentul în care este folosit  în mod 
interactiv, când elevul este provocat s - i exprime punctul de vedere, de exemplu. 

Evaluarea prin probe scrise ofer  profesorului un set de informa ii care se refer  la ortografie, 
punctua ie, tipul de scris, a ezare în pagin , sistematizarea cuno tin elor dobândite i exprimarea scris . 
Creativitatea elevului este stimulat  mai ales în compuneri, argument ri sau cerin e referitoare la opinia lui 
în leg tur  cu opera literar  studiat . Acest tip de cerin  se reg se te în itemii examenelor na ionale. 

Aceste metode pot fi completate de diferite metode alternative i complementare de evaluare. 
Portofoliul e considerat, un pact între elev i profesorul care trebuie s -l ajute pe elev s  se 

autoevalueze. Profesorul discut  cu elevul despre ce trebuie s tie i ce trebuie s  fac  de-a lungul 
procesului de înv are. La începutul demersului educativ se realizeaz  un diagnostic asupra necesit ilor de 
înv are ale elevilor pentru a stabili obiectivele i criteriile de evaluare. Diagnosticul este f cut de profesor 
i este discutat cu elevul implicat în evaluare” (Crengu a-L cr mioara Oprea). 

Evaluarea portofoliului presupune prezentarea lui de c tre elev, eventual un interviu luat acestuia de 
c tre profesor, apoi trecerea în revist  a materialelor, pe baza unor criterii stabilite în prealabil: 
conformitatea cu materia predat , dar i creativitatea, originalitatea lucr rilor anexate; în ansamblu, în 
evaluarea portofoliului trebuie s  primeze calitatea, nu cantitatea. 

Studiul de caz reprezint  o metod  de confruntare direct  a participan ilor cu o situa ie real , 
autentic , luat  drept exemplu tipic, considerat reprezentativ pentru un set de situa ii i evenimente 
problematice, provocând dileme, interpret ri diferite, solu ii multiple i alegerea variantei optime. Scopurile 
acestei metode, valoroas  din punct de vedere euristic i aplicativ constau în realizarea contactului 
participan ilor cu realit ile complexe, dintr-un domeniu dat, cu scopul familiariz rii acestora cu aspectele 
posibile i pentru a le dezvolta capacit ile decizionale, operative, optime i abilit ile de a solu iona 
eventualele probleme; sistematizarea i consolidarea cuno tin elor, autoevaluarea din partea fiec rui 
participant în parte, educarea personalit ii. 

Jurnalul reflexiv este o metod  alternativ  de evaluare care con ine însemn rile elevului asupra 
aspectelor legate de procesul cunoa terii, despre propriul proces de înv are, despre sentimentele tr ite de 
el în cursul acestuia. O astfel de metod  poate fi utilizat  în timpul parcurgerii unit ilor de înv are din 
programa colar . Întreb rile, la care ar trebui elevul s - i r spund , ar putea fi de tipul: Ce ai înv at nou 
în aceast  lec ie?; Cum ai înv at?; Ce idee abordat i s-a p rut interesant ?; Care dintre problemele 
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abordate necesit  clarific ri?; Ce sentimente î i treze te procesul de înv are?; Ce dificult i ai întâlnit?; 
Cum i-ar pl cea s  înve i urm torul concept?; Dac  ai putea s  schimbi un aspect al stilului de predare, 
care ar fi acela? .a.  

Eseul de cinci minute este o metod  evaluativ  utilizat  în faza de reflec ie, prin care elevii sunt 
solicita i s  noteze într-un mini eseu un concept ori o întrebare legat  de acest concept aflat în acea secven . 
Profesorul este ajutat prin utilizarea metodei, deoarece beneficiaz  de un feedback eficient, elevii fiind 
determina i s - i valideze cunoa terea, i îi permite s  planifice mult mai eficient viitoarele activit i. 

Etapele metodei sunt simple: dup  faza de realizare a sensului/predarea noului con inut de înv are, 
profesorul solicit  elevii s  r spund , într-un eseu de cinci minute, la o întrebare legat  de no iunile abia 
însu ite sau s  analizeze, inând cont de propriile opinii critice, un concept aflat în ora respectiv . 

Bibliografie: 
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EVALUAREA ONLINE 

Prof. înv. primar: Bauman Diana Cristina 
coala Gimnazial  Andrei aguna Deva 

coala noastr  folose te in perioada coala online platforma Google Classroom. Experien a actual
ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în mod adecvat. Provocarea 
pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word i s  foloseasc
tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. În contextul online, implicarea este 
esen ial i instrumentele alese pentru predare i evaluare trebuie sa creeze o interac iune uman  mai 
profund i mai semnificativ . Creativitatea pe care tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre 
care noi, profesorii, trebuie s  vorbim pozitiv. 

Profesorii trebuie s tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. De asemenea, 
elevii trebuie evalua i la sfâr itul  semestrului i al anului i acordat  o not  final  care s  reflecte atât 
în elegerea, cât i nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesar  a înv rii la distan . Dac  avem un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta 
lec iile pentru a viza respectivele lacune. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . 
Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an colar. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplica ii ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfa a aplica iei. În partea stâng
g sim meniul care prezint  urm toarele facilit i: 

• crearea unui test; 
• c utarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• con ine colec ii cu testele create sau salvate de la al i colegi; 
• con ine clase create sau importate de pe Classroom; 
• con ine domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase).   
Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stâng  a meniului apoi pute i alege s

importa i întreb rile sau s  crea i singuri întreb rile. Pentru aceasta ve i selecta „New question” i vor 
ap rea tipurile de întreb ri pe care le putem folosi, astfel: 

1. Multiple choice (alegere multipl ) – de i se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie s  aleag
un singur r spuns; 

2. Checkbox (caset  de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe r spunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completeaz ) – elevul trebuie s  completeze enun ul lacunar, având variant  de 

verificare; 
4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (r spuns deschis) – elevul nu poate verifica dac  r spunsul oferit este cel corect. 
Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc i materiale 
gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 
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Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu u urin  un set de întreb ri pe care s  le folosim în 
cazul pred rii sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (înc lzire) sau la 
finalul lec iei, pentru a asigura feed-back-ul. To i elevii  vor fi implica i într-un mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor no tri, dând clic pe butonul „Partajeaz ”. 
Quizlet este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia putem crea teste i pentru aceasta se acceseaz  adresa 

urm toare quizlet.com. Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 
Dup  ce ne cre m cont, o s  apar  o nou  interfa i din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 

i apoi „Set”. În continuare complet m titlul activit ii i descrierea cerin ei, apoi în partea de jos 
introducem itemii i defini iile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 

Dup  ce am completat cardurile, select m butonul „Create” i o s  ob inem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l i ad ugîndu-l în mesaj, fie folosind op iunea „Share”. 

LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, teste 
etc. Se acceseaz  adresa learningapps.org i se creaz  cont. Aplica ia ne permite s  set m limba în român . 
În partea de sus a aplica iei avem urm toarele op iuni: 

• Bara de c utare 
• R sfoie te exerci ii – se pot c uta exerci ii selectate pe discipline 
• Alc tuie te exerci ii – v  ajut  s  crea i fi e de lucru 
• Clasele mele – pute i indica grupurile cu care lucra i 
• Exerci iile mele – aici g si i ceea ce a i creat 

Pentru a crea aplica ii noi, vom accesa „Alc tuie te exerci ii”, apoi o s  alegem tipul care se potrive te 
con inutului dorit de noi. 
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Provoc rile evalu rii online 

Prof. Bega Alexandra Maria 

Suspendarea cursurilor în format fizic în martie 2020, aproape peste tot în lume, din cauza pandemiei 
Covid 19 ne-a pus pe to i, elevi, profesori i p rin i, în fa a unie noi realit i-înv area de la distan . 
Desigur, acest lucru a venit cu o serie de provoc ri, dar i numeroase oportunit i. colile de pretutindeni 
au încercat s  se adapteze la noile cerin e, au început s  foloseasca diferite platforme educa ionale i unelte 
web care au facilitat procesul de predare-înv are-evaluare. Unii profesori consider  înc  ideea pred rii la 
distan  destul de cople itoare, dar aceasta poate fi o excelent  ocazie de a- i dezvolta noi abilit i i de a 
înv a s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are.  

Profesorii trebuie s tie în ce m sur  au fost atinse obiectivele de înv are, Doar în acest fel i i pot 
îmbun t i strategiile de predare, astfel încât elevii s  ob in  cele mai bune rezultate. Instrumentele de 
evaluare ar trebui s  fie concepute pentru a oferi elevilor feedback imediat, a-i ajuta s  în eleag i s  aplice 
ceea ce au înv at, indifferent dac  înv area se petrece în sala de clas  sau în mediul online.  

Trebuie s  facem o distinc ie între evaluarea formativ i evaluarea sumativ . Evaluarea formative se 
aplic  în momentul înv rii, pe parcursul unit ii de înv are. Aceasta const  în scurte verific ri, orale sau 
scrise i poate oferi un feedback de moment, poate determina dac  fiecare elev i-a însu it materia parcurs . 
Acest control poate conduce la reluarea explica iei sau la organizarea unor programe de recuperare. 
Func iile pe care le îndepline te acest tip de evaluare sunt cele de diagnosticare i amelioarare a procesului 
instructiv-educativ. Evaluarea sumativ  se face la intervale mai mari de timp, la fnele unor secvente 
temporale (semestru, an colar, ciclu de înv mânt) sau tematice (capitol, curs). Acest tip de evaluare 
furnizeaz  informa ii despre nivelul de preg tire al elevilor la sfâr itul unei etape de instruire. Cele mai 
întâlnite forme de evaluare sumativ  sunt: lucr rile scrise (tezele), testele, examenele.   Instrumentele de 
evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are al elevilor lor. Instrumentele de 
evaluare sumativ  sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, semestru, unitate, 
program sau an colar. 

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei în procesul de predare-înv are-evaluare- 
evaluare au alegeri aproape nelimitate. Iat  câteva instrumente/ aplica ii ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor: 

Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer 
(https://quizizz.com/)  

Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc 
i materiale gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook 

(https://wordwall.net/) 
LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, teste 

etc. Se acceseaz  adresa learningapps.org i se creaz  cont. Aplica ia ne permite s  set m limba în român
(https://learningapps.org/) 

Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu. Func ia Quiz 
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permite oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au 
r spuns corect sau nu (https://www.google.com/forms/about/) 

 Mentimeter este o aplica ie care î i permite s  interac ionezi cu un grup  int  în timp real. Este un 
instrument pentru sondaje i teste unde po i pune întrebarea i grupul int  poate da r spunsul folosind un 
telefon mobil sau orice alt dispozitiv conectat la internet (www.mentimeter.com) 

Kahoot ste o aplica ie u or de utilizat, îndr git  de c tre elevi. Este accesat  de c tre ace tia de pe 
dispozitivul mobil sau intrând pe site-ul kahoot.it, în acest caz putând fi folosit i calculatorul sau laptopul. 
Este foarte important faptul c  elevii percep utilizarea acestei aplica ii ca pe un joc, ei nu simt c  sunt 
evalua i, sunt relaxa i i dornici de a interac iona i mai mult cu tehnologia digital  în mediul colar 
(https://kahoot.com/) 

Paleta instrumentelor de evaluare online este extrem de variat , dar, în calitate de educatori, trebuie 
s  fim aten i la situa iile particulare ale copiilor, deoarece nu vor avea to i acela i acces la tehnologie sau 
nu vor avea abilit ile digitale necesare pentru a naviga pe materiale de înv are-evaluare online complexe. 
Este, f r  îndoial , un moment provocator, dar este unul care ofer i oportunitatea educatorilor de a 
experimenta, înv a i încerca noi metode de predare i evaluare.  

Bibliografie: 
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EVALUAREA ÎNTRE TRADI IONAL I ON-LINE 

Prof. înv. primar: Bejerea Maria 
coala Gimnazial tiuca, Timi

Inova ia în procesul de educa ie const  în preocuparea cadrelor didactice de a g si metode, solu ii 
ingenioase care s  aib  rolul de a men ine elevul i nevoile sale de înv are în prim plan, fie c  este vorba 
de o lec ie de predare, consolidare, evaluare sau autoevaluare. 

Introducerea metodelor interactive în procesul de predare nu mai este o noutate, multe cadre didactice 
folosesc cu succes calculatorul, proiectorul, tableta, Internetul în diferitele etape ale lec iei. 

Evaluarea poate fi oral , în scris, bazat  pe activit i practice, pe referate i proiecte, interviuri, 
portofolii, precum i alte instrumente elaborate de catedrele unit ii de înv mânt i aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educa iei Na ionale i de inspectoratele colare. În timpul înv mântului 
primar, fiecare evaluare a elevilor (continu , formativ  sau sumativ ) pentru fiecare disciplin  se 
materializeaz  într-un calificativ dintre urm toarele: insuficient, suficient, bine i foarte bine. 

În aceasta perioad , când inem leg tura cu copiii i p rin ii online, educatorul nu are o sarcin  u oar . 
Deci reprezint  o form  de înv are la distan , facil , destinat  celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de înv mânt clasic, traditional, ”fa  în fa ”. 

Înv mântul e o activitate complicate, nu tiu dac  v-a i pus vreodat  problema în felul sta, dar 
practic înv mântul este o refacere pe scurt a aventurii cunoa terii umane, de la origini pân  în zilele 
noastre. E o poveste a acestei c l torii,  la fel ca la toate pove tile, conteaz i frumuse ea intrinsec  dar 
conteaz i talentul povestitorului. 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesar  a înv rii la distan . 
Instrumentele de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . Instrumentele de 
evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua i ghida procesul de înv are al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativ
sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an colar. 

Evaluarea online este o metod  a evalu rii care poate r spunde eficient situa iilor identificate, mai 
ales c  poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu i 
cumulativ . 

n contextul actualei pandemii, foarte multe cadre didactice au f cut eforturi fantastice s  nu piard
leg tura cu elevii, s  nu r mân  în urm , s -i in  conecta i la via a colar . La rândul lor, mul i p rin i s-
au trezit cu copiii acas , fiind nevoi i s  lucreze i ei de acas , s  împart  camerele, laptopurile, timpul i 
energia mental . i vorbesc aici de situa ia fericit , a celor care nu i-au pierdut jobul, care au mai multe 
camere pe care s  le împart , au curent i internet. 

             
Inova ia în procesul de educa ie const  în preocuparea cadrelor didactice de a g si metode, solu ii 

ingenioase care s  aib  rolul de a men ine elevul i nevoile sale de înv are în prim plan, fie c  este vorba 
de o lec ie de predare, consolidare, evaluare sau autoevaluare.            

Introducerea metodelor interactive în procesul de predare nu mai este o noutate, multe cadre didactice 
folosesc cu succes calculatorul, proiectorul, tableta, Internetul în diferitele etape ale lec iei. 

Evaluarea înv rii la distan  prezint  multe provoc ri pentru profesori. Este posibil ca aceast
evaluare s  fie foarte dificil de realizat la elevii cu dificult i de înv are. 

Aceasta presupune cuantificarea m surii în care se ating obiectivele propuse i cât de eficiente au fost 
metodele de predare-înv are utilizate în desf urarea lec iilor online. 
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Evaluarea are un rol important în procesul de înv m nt. Ea înso e te activitatea de predare – 
înv are. Scopul evalu rii este de a m sura nivelul de îndeplinire a obiectivelor propuse, dar i pentru 
reglarea i îmbun t irea procesului instructiv-educativ. 

Dintre multiplele provoc ri la care este supus profesorul zilelor noastre, înv area online este cea care 
a necesitat eforturi deosebite, atât în ceea ce prive te asigurarea suportului digital pentru a putea fi realizat , 
cât i referitor la adaptarea demersului didactic la noile condi ii. 

Zi de zi, în online, ne str duim cu to ii, elevi i profesori deopotriv , s  ducem la bun sfâr it misiunea 
nobil  de a educa tân ra genera ie, adic colarii acestui secol al vitezei, al Internetului, dar i al 
provoc rilor medicale, sociale i profesionale, datorate unui virus mic, foarte "activ", necru tor i nev zut. 

Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state s  închid colile, profesorii din 
România sunt acum provoca i s  se adapteze rapid i s  transmit  un mesaj important elevilor: înv area 
continu  dincolo de coal i cu instrumente online accesibile tuturor i mult  determinare, putem face 
progrese împreun i, mai mult decât oricând, putem încuraja elevii s  înve e i s  lucreze independent. 

Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplica ie de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele ac iuni ale feedback-ului înv rii, ac iuni ini iate prin microdeciziile educatorului. 
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

PROF. INV. PRIMAR BELCIU LUCIA MARIA                                            
COLEGIUL NA IONAL TRAIAN DODA CARANSEBE

Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judec i privind starea, func ionarea, evolu ia 
viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe baza informa iilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de m sur . 

Atât în înv are, cât i în evaluare, fiecare r spuns al elevului implic  un process cognitiv, fiecare la 
un alt nivel. Se recomand  utiliazarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoa tere i în elegere, aplicare i ra ionament. În procesul de evaluare online trebuie s  se 
acorde o importan  deosebit  pentru designul evalu rii. 

Verificarea în mediul online 

Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. Primii 
care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a 
produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze. La polul 
opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima prima interac iune cu educa ia online este 
necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite pentru 
grupul int  (elevi sau cadre didactice). În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. 
Nu mai exist coala ca spa iu, ca tot ansamblul rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te 
comunicarea. Aceasta este puternic filtrat  de tehnologie, nu mai este atât de persuasiv i din acest motiv 
se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeeaz  a fi investite. 
Se schimb  rutinele pentru înv are: de preg tire pentru coal  (plecarea spre coal , drumul în sine au 
efecte psihologice asupra mobiliz rii înv rii) i de înv are (informa iile nu mai sunt primite în acela i 
fel, nu se mai înva  la fel). 

Avantajele sistemului de evaluare online 

Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor faciliteaz  furnizarea unei experien e de 
înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul 
centralizat. Aceste sisteme ajut  la: • Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor • 
Reduce i costurile, eforturile i timpul necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri • Scanarea 
i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid i sigur  • Op iuni pentru ad ugarea de 

comentarii i feedback pentru referin a elevului • Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce 
erorile umane • Evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web 
• Recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor • Urm rirea rezultatelor 
fiec rui elev i a progresului acestuia în timp Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce 
timpul de a teptare i ofer  elevilor rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback 
imediat, un elev poate analiza progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe rapid. Procesul de 
evaluare online elibereaz , de asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica 
domeniile de performan  sc zut , astfel încât profesorii s  se poat  concentra asupra acestor lacune de 
înv are.  

Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru ace ti cursan i, ceea 
ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor. Sistemele de evaluare online 
simplific sarcina de a aduna i corecta manual documentele de r spuns i de a împ rt i rezultatele. Se 
reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 
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Evaluarea între tradi ional i modern 

Prof. inv. primar Belciu Petru                                                            
coala Gimnazial  Petro ni a 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorit  numeroaselor cercet ri, studii, lucr ri 
elaborate pe aceast  tem . Evaluarea colar  este perceput  ast zi ca fiind organic integrat  în procesul de 
înv mânt, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. 

Evaluarea rezid  în „culegerea, valorificarea, aprecierea i interpretarea informa iilor rezultate din 
procesul de înv are; m surile pedagogice, proiectele curriculare care rezult  din aceste activit i” (Schaub, 
Zenke, 2001, 100-101). 

  

Evaluarea tradi ional   

- expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activit ii de evaluare sunt: examinare, 
verificare, ascultare, control, chiar daca aceasta activitate se desfa oar   intr-un context cotidian, i nu la 
finalul unui program de instruire;   

- aprecierea colar  sau verificarea se constituia ca moment separat de activitatea de predare-invatare; 

- Ac iona cu precadere periodic, realizând, de regula, o evaluare sumativa; 

- este sinonim  cu aprecierea clasic , cu nota ia sau corec ia, cu controlul continuu al inv rii 
colare; se finalizeaza cu clasificarea (clasamentul elevilor) (evaluare comparativa); 

- nota sau calificativul sanc iona inv area de c tre elev; 

- selecteaza si exclude anumite domenii ale invatarii mai greu de evaluat: atitudini, comportamente, 
trasaturi de personalitate; 

- este centrata pe cunostinte; 

- notarea este un scop in sine, un mijloc de clasificare sau de certificare; 

- este sinonima cu notiunea de control al cunostintelor; 

- evaluatorul constata, compara si judeca; este centrata deci pe elev si apreciaza conformitatea 
cunostintelor predate (lectia invatata) cu o scara de valori care este lasata la aprecierea profesorului si care 
ramane in mare parte implicita, nu se comunica elevilor; 

- incrimineaza doar elevul nu si criteriile de apreciere desi de multe ori criteriile sunt insuficient 
definite sau confuze. 

Evaluarea modern

- este asociat  grijii fa  de masurarea i aprecierea rezultatelor; 

- nu este un scop in sine, un simplu control, ci se realizeaz  în vederea adopt rii unor decizii si m suri 
ameliorative; pune accent pe problemele de valoare i pe emiterea judec tii de valoare; 
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- acorda preponderenta functiei educative a evaluarii; incearc  sa devina o interogatie globala, 
preocupata de promovarea aspectului uman in general; 

- acopera atat domeniile cognitive, cat si pe cele afective si psihomotorii ale invatarii scolare; 

- se ocupa atat de rezultatele scolare cat si de procesele de predare si invatare pe care le implica; 

-se constituie parte integranta a procesului didactic, nu mai este privita din exteriorul 
acestuia;  dezvolta tot timpul o functie de feed-back pentru elev; 

-tinde sa informeze si personalul didactic asupra punctelor tari si punctelor slabe ale eforturilor 
depuse, asupra eficientei activitatii didactice; 

- I i asum  un rol activ, de transformare continua a proceselor de predare si de invatare, de interventie 
formativa; 

- devine un proces continuu si integrat organic procesului de instruire; 

- evaluarea devine un mijloc de comunicare de informa ii asupra stadiului inv rii, în vederea 
amelior rii sau reorganizarii acesteia; 

- evalueaz  elevii in raport cu o norma, cu criterii dinainte formulate; 

- aceste criterii sunt cunoscute i de evaluator i de evaluat; 

- solicit  o diversificare a tehnicilor de evaluare, a metodelor si cre terea gradului de adecvare a 
acestora la situa ii didactice concrete; 

- vizeaz  deschiderea evalu rii spre mai multe perspective ale spatiului scolar (competente 
rela ionale, comunicare profesor-elev; disponibilit i de integrare social ); 

- centreaz  evaluarea pe rezultatele pozitive, f r  a sanc iona în permanen   pe cele negative; 

- elevul devine partener cu drepturi egale, într-o rela ie educa ional  care are la baza „un contract 
pedagogic”; 

- ofera transparen  si rigoare metodologic ; 

- caut  s  aprecieze si eficacitatea ansamblului de procese care trebuie s  conduc  la înv are. 

„Spre deosebire de metodele tradi ionale care realizeaz  evaluarea rezultatelor colare ob inute pe un 
timp limitat i în leg tur  cu o arie mai mare sau mai mic  de con inut, dar oricum definit  – metodele 
alternative de evaluare prezint  cel pu in dou  caracteristici: pe de o parte, realizeaz  evaluarea rezultatelor 
în strâns  leg tur  cu instruirea/înv area, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de alt  parte, ele privesc 
rezultatele colare ob inute pe o perioad  mai îndelungat , care vizeaz  formarea unor capacit i, 
dobândirea de competen e i mai ales schimb ri în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
înv are.” (Radu, 2000, 223-224). 

Evaluarea modern , care promoveaz  tranzi ia de la no iunea de control al însu irii cuno tin elor la 
conceptul de evaluare atât a rezultatelor înv rii dar mai ales a proceselor pe care le implic , semnific
trecerea de la o pedagogie a transmiterii cuno tin elor la o pedagogie a însu irii cuno tin elor i a tiin ei 
de a deveni. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR  
- între online i tradi ional 

Prof. Alexandru Olivian Beldescu 
Colegiul Na ional de Art  “George Apostu” Bac u 

Dezvoltarea profesional i înv area în modelul tradi ional devin deja istorie. Nu exist  exper i în 
clase, lucrurile se mi c  rapid, iar profesorii i elevii trebuie s  fac  echip  pentru crearea unui mediu de 
înv are prin utilizarea tehnologiilor moderne. Ast zi, cel mai bun i cel mai important canal de distribu ie 
este cel online. Mediul online sprijin  abilit ile secolului XXI precum colaborarea, comunicarea i 
creativitatea. 

Procesul de înv are define te oamenii la orice vârst . Existen a uman  în sine este condi ionat  de 
înv are; pentru a supravie ui suntem nevoi i s  înv m: s  cunoa tem mediul, s  ne cunoa tem apropia ii 
i, forma cea mai profund , s  ne autodep im. 

Cea mai nou  tendin  în înv mânt, cunoscut i apreciat  ca cea mai eficient i de dorit de pân
acum, este înv mântul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, conceptul 
deînv mânt electronic (sau virtual) este reprezentat de interac iunea dintre procesulde predare – înv are 
si tehnologiile informa ionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un concept, este parte din 
înv mântul actual, tinzând s  devin  tot mai c utat prin economia de timp pe care o implic .E-learning 
semnific , într-o defini ie neconsacrat , ansa omului de a se informa facil, rapid, în orice domeniu, nefiind 
condi ionat de un suport fizic (c r ile din hârtie) sau de un intermediar (profesorul). Acest concept permite 
flexibilizarea procesului de înv mânt pân  la a oferi cea mai larg  gam  de c r i electronice, sfaturi, 
imagine i text. 

Când vine vorba de a sprijini programa care se folose te în educa ia prin internet, de cele mai multe 
ori se folosesc a a-numitele instrumente de curs, care permit stocarea de con inut educa ional pe un server 
Web, crearea de re ele de comunicare între participan ii la procesul de educa ie, de înv are i de gestionare, 
permi ând testarea independent  a cuno tin elor lor prin intermediul diferitelor teste. 

Google Classroom reprezint  o predare cu instrumente digitale moderne i o organizare eficient
pentru profesor, lec ii interactive i interesante pentru elevii care îi ajut  pe ace tia s  fie mai implica i în 
propria înv are i s  dezvolte abilit i digitale utile în viitor. Elevii sunt atra i de lucrul colaborativ, de 
faptul c  aplica iile le sunt salvate automat, de faptul c  nu mai au nevoie de stickuri pentru a- i continua 
acas  aplica iile neterminate la coala, le place evaluarea realizat  cu ajutorul formularelor Google.Google 
Classroom este un instrument de colaborare pentru actorii educa ionali i faciliteaz  organizarea i 
eficientizarea activit ilor didactice. Cu numai câteva clickuri se creaz  o clas , se adaug  elevii se creaz
teme sau anun uri. Se observ  cine a terminat tema i cine mai are de lucru i elevii primesc note.  

Evaluarea este în responsabilitatea profesorului. Pentru asta atât profesorul cât i întreg sistemul 
educa ional trebuie s  asigure cele 3 caracteristici esen iale ale evalu rii: s  fie continu , complet i 
corect . Evaluarea este o cuantificare a m surii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, 
au fost eficiente metodele de predare/înv are. Pentru evaluare se pot folosi câteva instrumente/aplica ii: 
Quizizz; Wordwall; Quizlet; Learning Apps etc, platforme cu ajutorul c rora se pot crea teste, fi e de lucru, 
activit i interactive. Oricât de performant  sau prietenoas  ar fi o aplica ie de evaluare online, aceasta nu 
poate înlocui pe deplin multiplele ac iuni ale feedback-ului înv rii, ac iuni ini iate prin microdeciziile 
educatorului. 

Metodele interactive sunt modalit i moderne de stimulare a înv rii înc  de la vârstele timpurii, sunt 
instrumente didactice care favorizeaz  schimbul de idei, de experien e, de cuno tin e. Specific metodelor 
interactive este faptul c  ele promoveaz  interac iunea dintre min ile participan ilor, dintre personalit ile 
lor, ducând la o înv are activ i eficient . Interactivitatea determin  identificarea elevului cu situa ia de 
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înv are în care acesta este antrenat, ceea ce duce la transformarea lui în st pân al propriei form ri. Metodele 
interactive se caracterizeaz  prin: 

Centrare pe elevi i pe activitate 
Comunicare multidirec ional
Accent pe dezvoltarea gândirii, formare de aptitudini, deprinderi 
Evaluare formativ
Încurajeaz  participarea elevilor, ini iativa, creativitatea 
Îmbun t irea rela iei cadru didactic / elev. 

 În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a 
calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care 
profesorii din diverse col uri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR /                                 
Între online i tradi ional 

Prof. înv. primar BELEA FLORICA ILEANA                                              
- coala Gimnazial  DENTA, Timi

Profesorii trebuie s tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. De asemenea, 
elevii trebuie evalua i la sfâr itul semestrului i al anului i acordat  o not  final  care s  reflecte atât 
în elegerea, cât i nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesar  a înv rii la distan . Dac  avem un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta 
lec iile pentru a viza respectivele lacune. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . 
Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an colar. 

Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfa a aplica iei.  

În partea stâng  g sim meniul care prezint  urm toarele facilit i: 

• crearea unui test; 
• c utarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• con ine colec ii cu testele create sau salvate de la al i colegi; 
• con ine clase create sau importate de pe Classroom; 
• con ine domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe clase).   

Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc i materiale 
gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu u urin  un set de întreb ri pe care s  le folosim în 
cazul pred rii sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (înc lzire) sau       la 
finalul lec iei, pentru a asigura feed-back-ul. To i elevii  vor fi implica i într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

coala online a avut,pentru mine i aspecte negative: 

a) Preg tirea slab  a participan ilor în vederea desf ur rii activit ilor în mediul online, i din p cate, 
aici trebuie s  men ionez absen a unor programe de preg tire pentru cadrele didactice, organizate gratuit, 
de c tre Inspectorat, C.C.D., M.E.C. acestea fiind nevoite s - i pl teasc  singure eventualele cursuri de 
preg tire.  
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b) Probleme tehnice care frâneaz  desf urarea activit ilor colii în online (lipsa semnalului de 
internet sau o conexiune slab , lipsa echipamentelor/slaba calitate a componentelor hardware i software 
care s  permit  o bun  desf urare a activit ilor în online. c) Dezinteresul unor elevi, care se conectau doar 
pentru prezen  dar, de fapt, nu participau la lec ie. Al ii, chiar erau absen i fizic, invocând  mult uzitata 
formul : „mi-a picat internetul.” 

d) Dificult i în realizarea unei evalu ri valide, atunci când elevul nu poate accesa testul online, r mân 
valabile alte variante (ex. proiecte), mai pu in relevante, 

e) Volumul de munc , cel pu in pentru profesor, a fost mult mai mare, num rul de ore dedicat colii 
online  fiind considerabil mai mare decât în sistemul clasic, reducând la extrem timpul pentru formarea 
personal  sau pentru alte activit i, personale. Profesorul trebuie s  adune informa iile de transmis elevilor, 
s  realizeze materialele necesare, s  proiecteze i s  desf oare activitatea didactic  online, s  deruleze 
activit ile de evaluare i de  informare  a p rin ilor i elevilor, s  ofere feedback fiec rui elev.  

Când vine vorba despre impactul avut de aceast  pandemie asupra colii române ti i a celor implica i 
în procesul de înv mânt, p rerile sunt împ r ite. Mul i critic  felul în care s-a realizat coala online, 
deplâng impactul avut de aceasta asupra preg tirii elevilor i a s n t ii lor psihice, privesc viitorul elevilor 
de ast zi i al nostru, al tuturor, în culori sumbre i descurajante. Însu i ministrul Educa iei a dat un verdict 
sec i implacabil:„ coala online este un dezastru” (Ministrul Educa iei: coala online este un dezastru – 
Educatie – HotNews.ro). 

Bibliografie:  

 Yuval Noah Harari, 21 de lectii pentru secolul XXI, Ed. Polirom, 2018 
www. amosnews. ro #Covid-19-resurse pentru predarea online 
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ONLINE I TRADI IONAL 

Belean Maria 

Educa ia tradi ional i online prezint  caracteristici variate, care sunt utile în elucidarea asem n rilor 
i diferen elor lor. În mod concis, caracteristicile educa iei online implic  faptul c  elevii î i asum  o mare 

responsabilitate în procesul de înv are. Pe de alt  parte, educa ia tradi ional  este caracterizat  de 
responsabilitatea comun  între elevi i profesori. 

În general, sistemele de înv mânt online i tradi ionale au similarit i, în special în ceea ce prive te 
programele de înv mânt. În mod obi nuit, programele de înv mânt pentru diferite institu ii de înv are 
sunt concepute pentru a r spunde nevoilor societ ii. Prin urmare, curriculumul implic  diverse aspecte ale 
înv rii i pred rii pentru a atinge obiectivele de înv are dorite.  

În ceea ce prive te evaluarea în elegerii lec iilor de c tre cursan i, temele i examenele sunt folosite 
pentru a testa competen a intelectual  a cursan ilor, iar instructorii sunt utiliza i ca facilitatori ai înv rii. 
Asem n rile dintre educa ia online i cea tradi ional  pot fi subliniate în ceea ce prive te materialele, 
temele, examenele i rolul instructorilor în procesul de înv are. Toate programele de studii implic  sarcini 
i examene pentru evaluarea în elegerii de c tre cursan i a cursurilor i a materialelor de referin . Fie 

tip rite, fie electronice ele sunt destinate a fi utilizate de c tre studen i în m sura cuno tin elor lor. 

O alt  similitudine între educa ia online i cea tradi ional  este modul de evaluare a în elegerii 
cursan ilor. Atât în înv mântul online, cât i în cel tradi ional, cursan ilor li se dau teme ca parte a 
curriculum-ului. Temele sunt considerate compozite fundamentale ale înv rii, indiferent dac  cursan ii 
sunt în educa ie online sau tradi ional . Dintr-o perspectiv  intelectual , sarcinile sunt menite s
îmbun t easc  în elegerea de c tre cursan i a procesului de înv are. Prin urmare, ele sunt încorporate în 
curriculum. Cu toate acestea, este de remarcat faptul c  institu iile de înv are proiecteaz  cursuri în ceea 
ce prive te curriculum-ul, dar doar modurile de predare sunt variate într-un fel sau altul în func ie de 
resursele de înv are disponibile. În plus, înv area online i cea tradi ional  sunt similare, în sensul c
examenele sunt folosite pentru a testa p strarea cuno tin elor intelectuale, de obicei la intervale pe parcursul 
form rii cursului. Examenele sunt folosite ca parametru principal pentru testarea performan ei academice 
a studen ilor. 

Pe de alt  parte, sistemele de înv mânt online i tradi ionale par s  difere semnificativ în cinci 
aspecte principale. Dintr-o perspectiv  academic , sistemele de înv mânt online i tradi ionale prezint
caracteristici distincte, în special în ceea ce prive te flexibilitatea, interac iunea, comunicarea, modul de 
înv are i dezvoltarea abilit ilor. Cele dou  sisteme manifest  diferen e i în flexibilitate, interac iune, 
comunicare, mod de înv are i dezvoltarea abilit ilor. Educa ia tradi ional  folose te configurarea s lii de 
clas , în timp ce înv area online se bazeaz  pe computer.       

Înv area online este l udat  pentru flexibilitatea sa deoarece; le permite cursan ilor s  decid  la timp 
pentru a- i finaliza cursurile. Le permite s  se angajeze în alte angajamente, mai degrab  decât s  înve e 
singuri. De exemplu, studen ii pot studia pe m sur  ce lucreaz  în domeniile lor de carier  interesate. 
Flexibilitatea se aplic i la examene, prin care studen ii sunt liberi s  aleag  momentul cel mai convenabil 
pentru a- i sus ine testele. În plus, sesiunile de curs pot fi, de asemenea, ajustate pentru a se potrivi atât 
studentului, cât i instructorului. 

Pe de alt  parte, educa ia tradi ional  ofer  un curs sincronizat, în care to i studen ii converg pentru 
diferite lec ii de înv are. Ca urmare, cursan ilor li se cere s  se angajeze în studii i s  renun e la alte 
angajamente. 
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Într-o scurt  concluzie, valoarea evalu rii în online i evaluarea tradi ional  arat  c  educa ia online 
este foarte valoroas  precum este evaluarea tradi ional . Adoptarea tehnologiei în educa ia online a brodat 
cursurile online cu un element de fiabilitate i flexibilitate; astfel, majoritatea oamenilor cred c  educa ia 
online cuprinde o valoare excep ional  în compara ie cu educa ia la clas , dar succesul const  în echilibru 
i adaptare. 
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Proiectul - metod  de evaluare 

Autor: Belmega Daniela-Florentina                                                       
coala Gimnazial  Nr. 2 Vicovu de Sus 

Proiectul se constituie ca o metod  de evaluare mai ampl , realizat  individual sau în grup pe o 
perioad  mai mare de timp, având la baz  motiva ia elevilor pentru un anumit subiect, ceea ce reprezint  o 
form  de evaluare puternic motivant  pentru ace tia. Se permite astfel evaluarea unor capacit i superioare 
ale elevilor, atitudini, aptitudini, deprinderi, strategia evaluativ  func ionând la nivel de proces prin faptul 
c  elevii coopereaz , experimenteaz , descoper i prelucreaz  informa iile i prin faptul c , la nivel de 
produs, „reflect  efortul individual, de grup, reprezint  expresia performan ei individule i de grup, 
constituie dovada implic rii personale i a interesului pentru împlinirea unui parcurs colectiv”  

Proiectele pot fi disciplinare (sau pluridisciplinare), asigurând aprofundarea i extinderea activit ii 
de înv are din clas , precum i proiecte cu caracter socio-cultural: spectacole, excursii tematice, proiecte 
comunitare, ac iuni ecologice, confec ionarea de material didactice etc.  

Etapele realiz rii unui proiect sunt: 

1. Alegerea temei. 
2. Planificarea activit ii: 
– stabilirea obiectivelor proiectului; 
– formarea grupelor; 
– alegerea de c tre fiecare elev/grup a subiectului în cadrul temei proiectului; 
– distribuirea responsabilit ilor în cadrul grupului; 
– identificarea surselor de informare. 
3. Cercetarea propriu-zis . 
4. Realizarea materialelor. 
5. Prezentarea rezultatelor cercet rii sau a materialelor. 
6. Evaluarea  

Structura unui proiect poate fi: 

1. Pagina de titlu cuprinzând tema proiectului, numele autorului, perioada în care s-a 
elaborat proiectul. 
2. Cuprinsul care include titlul, capitolele, subcapitolele. 
3. Introducerea, o prezentare sintetic  a con inutului. 
4. Dezvoltarea elementelor de con inut. 
5. Concluziile, sugestiile etc.. 
6. Bibliografia. 
7. Anexe. 

Criteriile generale care stau la baza evalu rii proiectului vizeaz : 
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   Calitatea proiectului: 

1. Validitatea proiectului (dac  acesta este adecvat temei i urm re te s  acopere unitar i 
coerent con inutul tematic). 
2. Completitudinea proiectului (dac  se reg sesc în cadrul proiectului competen ele i 
abilit ile de ordin teoretic). 
3. Elaborarea i structurarea proiectului (eviden a demersului tiin ific prin raportare la 
rigoare, logic i coeren , precum i corectitudinea ipotezelor i a concluziilor). 
4. Calitatea materialului utilizat (relevan a con inutului tiin ific, acurate ea datelor 
colectate ). 
5. Creativitatea (modul de abordare în solu ionarea proiectului). 
    

Calitatea activit ii didactice: 

1. Raportarea elevului la tema proiectului (m sura în care elevul a r spuns la sarcina 
avut ). 
2. Performarea sarcinilor (nivelul de performan  la care a ajuns elevul în rezolvarea 
sarcinii). 
3. Documentarea (m sura în care elevul a identificat bibliografia i modul cum a prelucrato). 
4. Nivelul de elaborare i comunicare (vizeaz  calitatea expunerii, a materialelor prezentate 
prin grafice ilustrative, precum i punctele de vedere critice). 
5. Gre elile (de natur tiin ific  sau de comunicare). 
6. Creativitatea (originalitatea activit ii). 
7. Calitatea rezultatelor (modul de aplicabilitate i utilitate a rezultatelor). 
Criterii de evaluare a proiectului (a produsului finit): 
1. Stabilirea scopului proiectului; 
2. Activitatea individual  realizat  de elev; 
3. Rezultate, concluzii. Aprecierea proiectului în termeni de eficien , validitate, 
aplicabilitate; 
4. Prezentarea proiectului; 
5. Relevan a proiectului” 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR –                                 
între online si tradi ional 

Benchi  Veronica Florica, Prof. înv. primar i pre olar                                       
coala Gimn. Nr. 1 Cabesti 

Evaluarea înseamn  cunoa terea, explorarea i previziunea factorilor i condi iilor care asigur  buna 
func ionare a procesului instructiv-educativ. Este una din premisele fundamentale ale proiect rii i 
organiz rii întregului program de preg tire i integrare colar i profesional  a tinerei genera ii.  

Al turi de predare i înv are, evaluarea reprezint  o func ie esen ial i o component  a procesului 
de înv mânt. Cele trei forme de evaluare (ini ial , formativ i sumativ ) sunt în rela ie de 
complementaritate.  

Evaluarea didactic  este o ac iune complex , un ansamblu de opera ii mentale, ac ionale, intelectuale, 
afective, atitudinale care se presupune c  apreciaz : con inuturile i obiectivele ce trebuiesc evaluate; în ce 
scop i perspectiv  se evalueaz ; când se evalueaz ; cum se evalueaz ; în ce fel se prelucreaz  datele i 
cum sunt valorizate informa iile; pe baza c ror criterii se evalueaz .  Dup  Sorin Cristea (1977) i nu 
numai,cunoa terea capacit ilor de înva are a colarilor este o condi ie hot râtoare a actului didactic. 

Evaluarea care se realizeaz  la începutul programului de instruire,a ciclului de înv mânt, a anului 
colar este evaluarea ini ial i ofer  profesorilor i colarilor deopotriv  o reprezentare a poten ialului de 

înv are,dar i a eventualelor lacune ce trebuie completate i a unor aspecte ce necesit  corectate sau 
îmbun t ite. 

Evaluarea ini ial  are un caracter de diagnoz i prognoz  a actului educa ional,nepropunându- i 
aprecierea performan elor globale, sau ierarhizarea lor i de aceea se recomand  raportarea la bareme de 
evaluare. 

Prin rezultatele ce se ob in la evaluarea ini ial  putem pune în practic  refacerea sau remedierea unor 
st ri de fapt, pentru aplicarea unor programe de recuperare a unor no iuni ce vor fi implicate în sus inerea 
înv ri viitoare. 

De asemenea, prin evaluarea ini iala putem s  eviden iem reu itele elevilor pân  în acel 
moment,reac ii care apoi s  creasc  încrederea în for ele proprii i s  catalizeze energiile noi în direc ia 
realiz rii unui plan individual de înv are. 

C ile prin care se va face aceasta evaluare ar fi de dorit s  fie de mers împreun  înainte prin 
împ rt irea ideilor i explorarea solu iilor al turi de p rin i si copii. Dac  vom formula sugestii excesive 
rezultatul nu va fi cel scontat.Itemi pe care îi vom alege pentru evaluare vor trebui s in  cont de 
curriculum, dar s  fie ale i cu mare grija pentru a reflecta cuno tin ele copiilor,nu pentru a le inhiba. 

Fie c  facem evaluarea în format fizic sau online,ea trebuie s  aib  un caracter atractiv. 

În ultimul an ni s-a demonstrat c  formatul online,prin platformele ce le folosim în activitatea noastr
pot sa apropie copiii de materiile pe care le pred m,dar i o asimilare rapida a con inuturilor predate i 
evaluate. Sunt foarte multe aplica ii pentru fiecare nivel de vârst  în parte care s  respecte taxonomia lui 
Bloom, aceste instrumente putând fi utilizate în cadrul lec iilor pentru atingerea unor obiective ce vizeaz
procesele cognitive, precum recunoa terea sau în elegerea,dar avem i aplica ii care vizeaz  procesele 
cognitive, precum analiza i evaluarea. 
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Procesul de evaluare, în oricare format s-ar desf ura el,fie ca este aplicat prin fi e sau teste de 
evaluare (jocuri didactice), î i îndepline te pe deplin rolul major, numai atunci când atât profesorii cât i 
colarii reu esc s  colaboreze,nu pentru c  trebuie,ci pentru c  î i doresc acest lucru,reu ind în final s - i 

ajusteze comportamentul în func iile de reac iile celorlal i.  

BIBLIOGRAFIE: 
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EVALUAREA COLAR  ÎNTRE ON LINE I TRADI IONAL 

Prof. BENGHIA MARINA                                                              
COALA GIMNAZIAL  DOMA NEA CARA -SEVERIN 

,,Profesorii adev ra i sunt ca ni te pun i peste care îî invit  pe elevii lor s  treac .” Nikos Kazantzakis 

Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judec i privind starea, func ionarea, evolu ia 
viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe baza informa iilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de m sur . 

În practica obi nuit  profesorul pred  lec ia, fixeaz  o tem , o noteaz , indic  ce este incorect, dar nu 
verific  dac  elevul i-a îndreptat deficien ele i trece la urm toarea lec ie. În acest caz evaluarea este 
sumativ . Este cunoscut faptul c  atât calitatea cât i cantitatea înv rii depind de aptitudine, iar rolul 
evalu rii este acela de a m sura aceast  aptitudine. Dac  înv area are deficien e se datoreaz  lipsei de 
aptitudine. 

În practica optim  este utilizat  evaluarea diagnostic i formativ : profesorul pred  lec ia, se fixeaz
o sarcin  de lucru, atât elevii, cât i profesorul folosesc aceast  sarcin  pentru a diagnostic deficien ele i 
de a fixa obiectivele pentru perfec ionare, care se monitorizeaz . În acest caz, atât cantitatea, cât i calitatea 
înv rii depind de timpul i de efortul depus pentru perfec ionare. Rolul evalu rii este de a diagnostica 
deficien ele, astfel încât timpul i efortul s  fie concentrate pe perfec ionare. În cazul unui rezultat 
nesatisf c tor se impune un efort mai mare i pe mai lung  durat . predare testare notare i trecere mai 
departe depistarea gre elilor îndreptarea gre elilor 

Atât în înv are, cât i în evaluare, fiecare r spuns al elevului implic  un proces cognitiv, fiecare la 
un alt nivel. Se recomand  utiliazarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoa tere i în elegere, aplicare i ra ionament. În procesul de evaluare online trebuie s  se 
acorde o importan  deosebit  pentru designul evalu rii, astfel: Este foarte important dac  sarcinile i 
con inutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare i schimb  evaluarea rigid  într-o experien
exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul c  orice act de evaluare este i un act de înv are. analizarea 
lecturii critice a programelor analizarea competen elor crearea de specifica ii asociind niveluri toxonomice 
cu con inuturi i sarcini de evaluare metode instrumente tipuri de itemi - sarcinile de evaluare.Avantajele 
sistemului de evaluare online este c   faciliteaz  furnizarea unei experien e de înv are personalizate pentru 
elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul centralizat.  

Aceste sisteme ajut  la:  

• Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor 
• Reduce i costurile, eforturile i timpul necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri  
• Scanarea i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid i sigur   
• Op iuni pentru ad ugarea de comentarii i feedback pentru referin a elevului 
• Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce erorile umane 
• Evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web • 

Recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor 
• Urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp 

Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 
rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
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progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe rapid. Procesul de evaluare online elibereaz , de 
asemenea, timpul profesorilor,. 

Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica domeniile de performan  sc zut , astfel încât 
profesorii s  se poat  concentra asupra acestor lacune de înv are.  

Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru ace ti cursan i, ceea 
ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor. Sistemele de evaluare online 
simplific  sarcina de a aduna i corecta manual documentele de r spuns i de a împ rt i rezultatele. Se 
reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 

,,Spune-mi ce evaluezi i- i voi spune pe cine formezi” 
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TREI METODE MODERNE CARE SE PRETEAZ                                         
ÎN EVALUAREA ELEVILOR LA LEC IILE DE ISTORIE 

Prof. Codrin Benta 

Metode moderne de evaluare pentru orele de istorie ar fi: 

Portofoliul;  
H r ile conceptuale;  
Proiectul;  
Jurnalul reflexiv;  
Tehnica 3-2-1;  
Metoda R.A.I.;  
Studiul de caz;  
Proba practic ; 
Observarea sistematic  a activit ii i a comportamentului elevului;  
Fi a pentru activitatea personal  a elevului;  
Investiga ia. 

PORTOFOLIUL 
Reprezint  “cartea de vizit ” a elevului, prin care profesorul poate s  îi urm reasc  progresul – în 

plan cognitiv, atitudinal i comportamental – la o anumit  disciplin , de-a lungul unui interval de mai lung 
de timp (un semestru sau un an colar). 

TIPURI DE PORTOFOLII  
• Portofoliu de prezentare sau introductiv  

• Portofoliu de progres sau de lucru  

• Portofoliul de evaluare  

Portofoliul cuprinde “o selec ie dintre cele mai bune lucr ri sau realiz ri personale ale elevului, cele 
care îl reprezint i care pun în eviden  progresele sale; care permit aprecierea aptitudinulor, talentelor, 
pasiunilor, contribu iilor personale. Alc tuirea portofoliului este o ocazie unic  pentru elev de a se 
autoevalua, de a î i descoperi valoarea competen elor i eventualele gre eli. În al i termeni, portofoliul este 
un instrument care îmbin  înv area continu , progresiv i multilateral  cu activitatea i cu  produsul final. 
Aceasta spore te motiva ia înv rii.” (Ioan Cerghit) 

Dezavantajele folosirii portofoliului 
• nu poate fi repede i u or de evaluat;  
• este greu de apreciat conform unui barem strict, deoarece reflect  creativitatea i originalitatea 

elevului.  
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H R ILE  CONCEPTUALE 

Avantajele utiliz rii h r ilor conceptuale  
duce la u urarea reprezent rii procesului de înv are i în evaluarea sistemelor de cuno tinte  
poate fi folosit  în organizarea cuno tin elor deja existente în mintea elevului  
se deschid pespective c tre un proces de înv are activ i con tient 
stimularea celui care înva  s  acorde aten ie rela iilor existente între concepte  
faciliteaz  în elegerea i cunoa terea i u oara aplicabilitate a cuno tin elor teoretice în practic    
permit vizualizarea rela iilor dintre cuno tin ele elevului   
relev  modul cum gândesc participan ii i cum folosesc ceea ce au înv at 

Dezavantajele utiliz rii h r ilor conceptuale 
solicit  timp îndelungat; 
nivelul ridicat al standardiz rii; 
rigoarea i ordinea în care subiectul trebuie s  lucreze.  

Aplica iile h r ilor conceptuale  
stimuleaz  generarea de idei;  
proiecteaz  o structur  complex ;  
comunic  sau prezint  idei complexe;  
explic  modul în care noile cuno tin e se integreaz  în sistemul celor vechi într-un domeniu de 

studiu;  
creaz  solu ii alternative unei probleme date;   
analizeaz i evalueaz  rezultatele;  
u ureaz  în elegerea i accesibilizeaz  cunoa terea; 
ilustreaz  modul de percep ie, reprezentare i gândire a unei realit i, fapte, lucruri;  

PROIECTUL 

Proiectul este o form  activ , participativ  care presupune i încurajeaz  transferul de cuno tin e, 
deprinderi capacit i, faciliteaz i solicit  abord rile interdisciplinare, i consolidarea abilit ilor sociale 
ale elevilor.  

Realizarea unui proiect presupune parcurgerea urm toarelor etape: 

1. Identificarea unei probleme/ teme/ subiect;  

2. Culegerea, organizarea, prelucrarea i a informa iilor legate de problema sau tema aleas ;  

3. Elaborarea unui set de solu ii posibile ale problemei;  

4. Evaluarea solu iilor i deciderea c tre cea mai bun  variant .  
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Cadrul didactic apreciaz  rezultatele proiectului urm rind: 

• adecvarea metodelor de lucru, a materialelor i a mijloacelor didactice folosite la scopurile propuse;  

• acurate ea produsului;  

• rezultatele ob inute i posibilitatea generaliz rii lui;  

• raportul final i modul de prezentare a acestuia;  

• gradul de implicare al participan ilor în sarcina de lucru.
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar – între online i tradi ional 

Prof. Berbec - Mica Ionela - Georgeta                                                     
coala Gimnazial  Nr. 156, Bucure ti, sector 6 

Evaluarea constituie o etap  esen ial  în procesul didactic, urmând pred rii i înv rii. Este gre it s

ne gândim c  evaluarea const  doar în acordarea unei note sau a unui calificativ privind con inuturile 

însu ite de elevi.  

Aceast  component  a actului instructiv-educativ presupune mai mul i pa i: adun m datele, le 

valorific m, le apreciem cu note sau cu calificative i, în final, interpret m ceea ce am ob inut, astfel încât 

s  putem regla derapajele, lacunele i s  eficientiz m demersul. 

Pentru ca evaluarea s  fie adecvat , aceasta trebuie s  pun  accent pe m surile ameliorative de dup

verificare, s  fie o etap  continu i coerent  a procesului de înv are, s  nu creeze panic  în rândul elevilor, 

s  fie potrivit  nivelului de vârst  a elevilor i în acord cu cele studiate, s  fie transparent , s  fie realizat

prin tehnici i metode variate. 

Odat  cu pandemia, fiecare cadru didactic a sim it nevoia de diversificare a felului în care s  fie 

evaluat elevul. Acum, mai mult ca oricând, evalu rile orale, scrise – din sfera tradi ional  au fost completate 

de cele moderne – portofoliu digital, diferite proiecte realizate cu ajutorul tehnologiei, crearea unui blog, a 

unui clip video, a unei benzi desenate în format digital. Prin urmare, provocarea la care au fost supu i 

profesorul i elevii, în acela i timp, a fost aceea de a g si un echilibru între variantele clasice de testare i 

cele alternative, care pun accent i dispozitivele specifice lumii în care tr im.  

E nevoie s  facem tehnologia un partener. Astfel c  se pot crea teste în Formulare Google, Kahoot, 

Quiz-uri online sau orice alte aplica ii. De asemenea, elevii î i pot pune în eviden  mai bine abilit ile 

digitale când au de realizat un proiect, îl pot disemina mai u or colegilor prin a-l posta pe platform . 

Actul didactic predare-înv are-evaluare trebuie, în mod obligatoriu, s  vizeze creativitatea, spiritul 

critic, opera iile de ordin superior al gândirii, astfel încât sensul demersului educativ s  fie formarea unor 

competen e care permit elevilor s  fac  fa  cerin elor societ ii în care tr iesc. 

În concluzie, nu trebuie s  neglij m formele evalu rii tradi ionale, îns  este fundamental ca acestea 

s  se împleteasc  armonios cu cele moderne, online. 
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Evaluarea online sau tradi ional

CORELAREA METODELOR DE EVALUARE                                            
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Prof. Înv. Primar Bercu Ana-Maria                                                       
coala Gimnazial  Take Ionescu, Râmnicu Vâlcea 

Preocup rile permanente pentru modernizarea înv mântului au reprezentat întotdeauna o prioritate 
a cadrelor didactice, deschise abord rii unor noi metode, tehnici i strategii de predare – înv are – evaluare. 

Cu toate acestea, în contextul adapt rii la ultimele cerin e ale societ ii, procesul de predare – înv are, 
dar mai ales evaluare, reprezint  o adev rat  provocare, chiar i pentru cei mai inovatori dintre noi. 

Pe plan mondial i na ional, coala online a c p tat contur în scurt timp. Cadrele didactice au fost 
primele care i-au mutat îndatoririle acas . coala a devenit acas  pentru to i sau acas  a devenit coal . 
Astfel, a fost pus la îndoial  procesul de transmitere i de consolidare a informa iilor, dar mai ales cel al 
evalu rii. A adar, ce metode, strategii i tehnici au adoptat cadrele didactice pentru a pune în eviden
subiectul educa iei – elevul? 

În primul rând, fie online, fie cu prezen  fizic , evaluarea trebuie s  aib  ca scop ob inerea unui 
feedback imediat, iar elevii s  în eleag i s  aplice ceea ce au înv at.  

Printre cele mai utilizate metode de evaluare care se pot aplica atât în evalurea online, cât i în cea 
fizic , amintim: 

Verificarea oral  – C. Cuco  afirma c  „ Evaluarea oral  recupereaz  cel mai pregnant naturale ea 
i normalitatea unei rela ii umane” -  care se poate folosi atât în mediul tradi ional, la coal , cât i în mediul 

online; 
Verificarea scris  tradi ional  – care poate fi adaptat i online; 
Verificarea scris  prin intermediul platformelor de înv are: chestionare Google Forms, Kahoot, 

Quizziz – folosirea acestor platforme a început, de fapt, în sala de clas , dinainte de a exista coala online, 
desigur, într-un procent mai mic decât în prezent; 

Metodele alternative de evaluare, care pot fi utilizate atât online, cât i în sala de clas : proiectul, 
portofoliul, referatul, investiga ia, etc. 

Aceste metode pot fi folosite în ambele medii cu u urin  depinzând în mod direct de tactul pedagogic 
cu care cadrul didactic le abordeaz i le aplic . Astfel, una dintre cele mai importante strategii, fie c
vorbim de tradi ional sau online, o reprezint  tactul cadrului didactic. 

În mod evident, ca mijloace didactice amintim dispozitivele tehnologice f r  de care evaluarea online 
nu ar fi posibil . De asemenea, soft-urile educa ionale i aplica iile men ionate mai sus sunt necesare i 
relevante pentru un bun demers educa ional.  

Concluzionând, aceste metode, tehnici, strategii i mijloace pentru evaluare pot fi folosite la orice 
ciclu de înv mânt, adaptate i personalizate pentru nivelul fiec rei clase.  
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Metode i tehnici de evaluare în înv mântul online 

Prof. Berdil  Anica                                                                     
coala Gimnazial  Nr. 28, Gala i 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c tiu – au înv at s
fac ? 

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

S  enumer m câteva: 

– Google Classroom: aici putem discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri 
gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 
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– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 

Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încurajez s
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. În contextele online, implicarea este absolut esen ial
i aceste instrumente trebuie s  creeze o interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Metode i instrumente complementare de evaluare 

Prof. Beril  Iuliana                                                                     
Colegiul Tehnic ”Costin D. Neni escu„ Br ila 

La disciplina religie, putem folosi metode alternative de evaluare. Aceste metode le poate propune  
fiecare profesor în parte. Ca metode alternative de evaluare aplicabile la religie, propunem: 

A. Testele docimologice (testele de evaluare didactic ) se realizeaz  sub forma unui set de întreb ri 
(itemi). Testul este definit ca o prob  care implic   sarcini reunite pe baza unui criteriu unitar. Elementele 
componente ale unui instrument de evaluare, itemii, se pot constitui din enun uri, întreb ri, probleme, 
exerci ii, eseuri. 

Dup  natura lor sunt dou  mari categorii de teste: 

a) teste obiective, standardizate, validate, etalonate, create de grupuri de speciali ti; 

b) teste create de profesori, mai pu in riguroase, cu accentuate note subiective, dar mai elastice. 

 Clasificarea testelor docimologice elaborate de profesori: 

a) în func ie de momentul evalu rii: 

-  teste ini iale (se dau la începutul anului colar, semestrului, sau când profesorul preia o clas  de 
elevi) 

-  teste de progres (se dau în mod curent i periodic, pentru ca profesorul s  eviden ieze progresul 
f cut de elevi) 

-  teste finale (se dau la sfâr itul unui capitol, semestru sau an colar); 

b) în func ie de modul în care profesorul a teapt  s  primeasc  r spunsul: 

-   teste cu itemi închi i, care presupun r spunsuri binare (corect-gre it, adev rat-fals, da-nu) 

-  r spunsuri cu alegere multipl  (un enun  cu un singur r spuns corect, la alegere din mai multe, sau 
cu mai multe r spunsuri corecte, la alegere din mai multe) 

- r spunsuri corelate (de potrivire: solicit  completarea unor r spunsuri eliptice sau stabilirea unor 
coresponden e între elementele date); 

-   teste cu itemi deschi i, care presupun din partea elevilor construirea unor r spunsuri logice la 
întreb ri, completarea propozi iilor lacunare, elaborarea unor eseuri. 

B. Portofoliul 
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Portofoliul constituie un instrument de evaluare care include experien a i rezultatele ob inute prin 
celelalte metode de evaluare, reprezentând o alternativ  viabil  la modalit ile tradi ionale de 
evaluare.Portofoliul se constituie într-o carte de vizit  a elevului, deoarece prin utilizarea acestui tip de 
evaluare se poate urm ri progresul, modul de a gândi, maturizarea intelectual i duhovniceasc  a elevului 
de la un an la altul. Portofoliul unui elev se constituie din lucr ri scrise i practice, probe orale, proiecte, 
fi e de autoevaluare. Evaluarea tip portofoliu constituie o form  modern  de evaluare, „iar aplicarea ei se 
preteaz  perioadei de sfâr it de semestru”. 

C. Observarea direct

Observarea direct  se realizeaz  pe baza unui plan dinainte elaborat i structurat, folosindu-se o fi
de observa ii, precum i fi a de caracterizare psihopedagogic .Acest tip de evaluare se realizeaz  în 
contextul activit ilor didactice, urm rindu-se interesul i deprinderile elevilor i totodat  atitudinea lor fa
de coal , în cazul religiei, atitudinea fa  de normele i preceptele doctrinare ale Bisericii. Participarea 
elevilor la realizarea activit ilor didactice, dorin a de a participa la activit i extra colare, îndeplinirea 
sarcinilor trasate sunt relevante în ceea ce prive te nivelul de preg tire al elevilor. Metoda este mai eficient
atunci când este aplicat  cu consecven , când sunt folosite unele instrumente de înregistrare i structurare 
a constat rilor. 

D. Proiectul 

Proiectul este o activitate mai complex i dac  implic  un volum de munc  mai ridicat din partea 
elevului, acest tip de evaluare este foarte motivant.Proiectul poate fi realizat de unul sau mai mul i elevi, 
iar aprecierea lui poate fi f cut  atât în clas  cât i în cadrul comunit ii parohiale: expozi ie de icoane, 
organizat  în cadrul parohiei sau al colii, o expozi ie de ou  încondeiate de Pa ti etc. 

E. Evaluarea activit ii de grup 

Evaluarea activit ii de grup  reprezint  o form  de evaluare în care, pe o perioad  mai îndelungat
de timp, profesorul de religie î i va da seama dac  în urma activit ilor sale a reu it s  omogenizeze 
grupurile de elevi, dac  elevii recurg la milostenie, cooperare, întrajutorare.Profesorul poate organiza unele 
activit i de caritate în care s  implice i al i parteneri educa ionali: p rin i, parohie, reprezentan i ai 
institu iilor locale. 

F. Contextualizarea practic  a cuno tin elor acumulate 

 La disciplina religie, aplicabilitatea practic  a cuno tin elor este una dintre cele mai importante 
metode de evaluare. Este deosebit de important ca profesorul de religie s  î i urm reasc  elevii, pas cu pas, 
s  îi îndemne s  participe la slujbele Bisericii, precum i la o observare atent  a poruncilor i normativelor 
cre tine 

Bibliografie: 

ebu, Sebastian, Opri , Monica, Opris, Dorin, Metodica pred rii Religiei, Reîntregirea, Alba Iulia, 
2000. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
- între online i tradi ional - 

coala Profesional  ,,George Co buc” Medie u Aurit, Satu Mare                              
Profesor: BERINDE CRISTINA – MARIA 

EVALUAREA - o variabil  important  a procesului de instruire 

METODE I INSTRUMENTE 
DE EVALUARE: 

TRADI IONALE 

 MODERNE (alternative/complementare) 

�Evaluare oral
�Evaluare scrise 
�Evaluare prin probe practice 
�Teste docimologice 

�Observarea sistemic  a activit ii i a 
comportamentului elevului (fi a de evaluare, scara de 
clasificare, lista de control/verificare) 

�Proiectul 
�Investiga ia 
�Portofoliu 
�H r ile conceptuale 
�Autoevaluarea 

H R ILE CONCEPTUALE: Permit atât evaluarea cuno tin elor elevilor, cât i rela iile pe care 
ace tia le stabilesc între diverse concepte, informa iile intern alizate în procesul înv rii, modul în care î i 
construiesc structurile cognitive, asociind i integrand cuno tin ele noi în experien ele cognitive anterioare. 
Permite vizualizarea organiz rii proces rilor mentale a informa iilor legate de o problem de con inut sau 
concept. 

CUCLC -TE CU 
UN VIS 

I 
TREZE TE-TE 
CU UN SCOP!
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TIPURI DE H R I CONCEPTUALE 

   
   

GRILA DE EVALUARE 

Este un instrument de evaluare care indic  în mod 
clar criterii de realizare pentru toate componentele 
oric rui tip de evaluare, de la scris, la oral pân  la 
visual.                                                                               

LISTA DE CONTROL 

Con ine o enumerare a elementelor 
factuale, a unor indicii a c ror prezen
sau absen  se poate observa într-o 
situa ie educa ional  dat . 
Serve tepentruasubliniapunctele 
tari i punctele slabe ale unui 
rezultat al elevului. 

GRILA DE EVALUARE PORTOFOLIU
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GRILA DE EVALUARE PROIECT 

             

  

GRILA DE EVALUARE PORTOFOLIU
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        AUTOEVALUAREA 

  

Evalu m succesul sau e ecul? 
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Utilizarea resurselor educa ionale deschise în 
evaluarea competen elor de citire la clasa preg titoare 

Prof. Irina Biciu c ,                                                                    
coala Gimnazial  Nr. 1 Suceava, jude ul Suceava 

„Dezvoltarea limbajului i a comunic rii” este unul dintre domeniile de baz  la care apeleaz  omul 
pe toat  durata existen ei sale i, ca atare, necesit  o abordare mai special , atât din prisma modului în care 
este abordat  disciplina „Comunicarea în limba român ”, la clasa preg titoare, în elegând prin asta c , la 
acest nivel, cel pu in pentru prima jum tate a primului semestru, prioritare sunt achizi iile socio-afective, 
iar în plan secundar cele cognitive, cât i a demersului didactic în toat  amploarea sa, prin referindu-ne aici 
la: suita de tehnici i metode prin care se asigur  transferul de cuno tin e, calitatea materialului didactic 
folosit, timpul alocat pentru fiecare secven  a lec iei, forma de organizare a activit ii, competen ele 
generale i specifice pe care le urm rim, corelarea con inuturilor cu elementele universului copilului de 
ase- apte ani, inând cont aici i de contextul socio-economic, i de particularit ile psiho-cognitive ale 

micului colar, interdisciplinaritatea i dimensiunea ludic , utilizarea noilor tehnologii i multe altele.  
Sistemul modern de evaluare are un caracter formativ care exclude ferm ierarhizarea copiilor i care 

se concentreaz  pe progresul individual pe care îl face fiecare dintre elevi, cuprinzând cele trei forme de 
evaluare (ini ial , formativ i sumativ ) în accep iuni noi. De exemplu, evaluarea formativ  este privit  ca 
parte integrant  în procesul instructiv-educativ i are rolul major de a stimula elevii pentru înv are.  

În vederea ilustr rii aspectelor teoretice men ionate mai sus, am creat o resurs  educa ional  deschis , 
perfectibil , care utilizeaz  itemi obiectivi cu alegere dual i care poate fi accesat  la acest link: 
https://wordwall.net/resource/24237390. Exerci iul poate fi utilizat atât ca activitate principal  în cadrul 
evalu rii formative la disciplina „Comunicare în limba român ” (CLR), la finalul unei unit i de înv are 
(sunetele i literele A, M, I, U, R, E), cât i ca activitate de spargere a ghe ii sau de schimbare a ritmului 
clasei la un moment dat.  

Dac  ne referim la competen ele cheie pe care le urm rim prin acest tip de exerci iu, putem men iona: 
- comunicarea în limba matern ; 
- competen e matematice (A) i competen e de baz  în tiin e i tehnologii (B); 
- competen a digital . 
 Dac  ne raport m la competen ele generale prev zute în programa colar , putem aminti: 
- C2: Exprimarea de mesaje orale în diverse situa ii de comunicare; 
- C3: Receptarea unei variet i de mesaje scrise, în context de comunicare cunoscute.  
Luând în calcul i competen ele generice înso ite de standardele de performan , a a cum sunt 

prezentate în Ghidul metodologic de evaluare a elevilor din clasa preg titoare1, vom ilustra: 

Competen e generice Standard Indicatori 
Utilizarea de modalit i de 
comunicare într-o varietate 
de situa ii 

1. Pronun ia corect  a 
sunetelor, cuvintelor i a 
propozi iilor. 

1.1. Pronun  corect sunete i cuvinte 
uzuale care fac parte din vocabularul 
active, precum i propozi ii.  
1.5. Desparte în silabe cuvinte uzuale, 
formate din dou  sau trei silabe. 

1 Fondul Social European „Investe te în OAMENI!”, Ghid metodologic de evaluare a elevilor din clasa preg titoare,
https://www.isjbraila.ro/file_comp/inscriere_inv_primar/1509009000_Ghid_de_completare_si_valorificare_a_Raportului_d
e_evaluare_clasa_pregatitoare.pdf
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Utilizarea eficace a 
instrumentelor necesare 
educa iei pe tot parcursul 
vie ii 

6. Formarea unor deprinderi 
necesare pentru abordarea cu 
succes a citirii. 

6.2. Recunoa te cel pu in trei litere 
mici i mari de tipar. 

7. Formarea unor deprinderi 
necesare pentru abordarea cu 
succes a scrierii 

7.1 Con tientizeaz  faptul c  scrierea 
se realizeaz  de la stânga la dreapta. 

Reformulând indicatorii ob inem câteva dintre obiectivele pe care le folosim în elaborarea 
instrumentului de evaluare i la care ne raport m când înregistr m, prelucr m, consemn m i transmitem 
rezultatele.  

Pentru ca acest gen de activitate s  aib  succes, este nevoie de o preg tire atent  a evalu rii, începând 
cu eliminarea oric rui potential factor de stres precum anun area explicit  a acesteia. Atmosfera de lucru 
trebuie s  fie pl cut i s  nu afecteze în niciun fel starea emo ional  a copilului. De exemplu, având în 
vedere design-ul anima iei, putem s  le spunem elevilor c  vom încerca s  vedem câte r spunsuri corecte 
putem oferi atunci când suntem „cu capul în nori”. 

Indiferent de tipul de item pe care îl folosim în evaluarea citirii la clasa preg titoare, trebuie s  avem 
în vedere anumite criterii de calitate ale acestuia precum: validitatea (corelarea standardelor cu 
opera ionalizarea obiectivelor), fidelitatea (adresabilitate general ), aplicabilitatea (posibilitatea de a 
administra proba i a interpreta rezultatele) i obiectivitatea (existen a unei suite de standard care s  asigure 
interpretarea unic  a rezultatelor) probei.  

Marele avantaj în utilizarea instrumentelor digitale este acela c , pe lâng  dimensiunea ludic i 
interfa a prietenoas , acestea ne ofer  posibilitatea de a ajusta oricând anumite set ri, în func ie de 
particularit ile la care trebuie s  ne raport m atunci când evalu m activitatea elevilor din clasa preg titoare 
( i nu numai! ).  

Bibliografie / Webografie: 

- Programa colar  pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂN  Clasa preg titoare, 
clasa I i clasa a II-a Aprobat  prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 

 - Fondul Social European „Investe te în OAMENI!”, Ghid metodologic de evaluare a elevilor din 
clasa preg titoare,  

https://www.isjbraila.ro/file_comp/inscriere_inv_primar/1509009000_Ghid_de_completare_si_valo
rificare_a_Raportului_de_evaluare_clasa_pregatitoare.pdf  
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Evaluarea intre online si traditional 

Big Mariana-Iuliana                                                                    
Scoala Gimnaziala Nicolae Ignat- Doroteia 

  

Evaluarea poate fi oral , în scris, bazat  pe activit i practice, pe referate i proiecte, interviuri, 
portofolii, precum i alte instrumente elaborate de catedrele unit ii de înv mânt i aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educa iei Na ionale i de inspectoratele colare.  

În timpul înv mântului primar, fiecare evaluare a elevilor (continu , formativ  sau sumativ ) pentru 
fiecare disciplin  se materializeaz  într-un calificativ dintre urm toarele: insuficient, suficient, bine i foarte 
bine.  

Calificativul final semestrial i anual pentru fiecare disciplin  trebuie s  fie încadrat în unul dintre 
cele patru calificative men ionate anterior. 

Evaluarea tradi ional   

- expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activit ii de evaluare sunt: examinare, 
verificare, ascultare, control, chiar daca aceasta activitate se desfa oar  intr-un context cotidian, i nu la 
finalul unui program de instruire;   

- aprecierea colar  sau verificarea se constituia ca moment separat de activitatea de predare-invatare; 

- Ac iona cu precadere periodic, realizând, de regula, o evaluare sumativa; 

- este sinonim  cu aprecierea clasic , cu nota ia sau corec ia, cu controlul continuu al inv rii colare; 

- se finalizeaza cu clasificarea (clasamentul elevilor) (evaluare comparativa); 

- nota sau calificativul sanc iona inv area de c tre elev; 

- selecteaza si exclude anumite domenii ale invatarii mai greu de evaluat: atitudini, comportamente, 
trasaturi de personalitate; 

- este centrata pe cunostinte; 

- notarea este un scop in sine, un mijloc de clasificare sau de certificare; 

- este sinonima cu notiunea de control al cunostintelor; 

- evaluatorul constata, compara si judeca; este centrata deci pe elev si apreciaza conformitatea 
cunostintelor predate (lectia invatata) cu o scara de valori care este lasata la aprecierea profesorului si care 
ramane in mare parte implicita, nu se comunica elevilor; 

- incrimineaza doar elevul nu si criteriile de apreciere desi de multe ori criteriile sunt insuficient 
definite sau confuze. 

Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei 
buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin
autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. 
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Modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare: 

– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri 
gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Înv mântul la distan  desemneaz  o nou  experien  de înv are, pe care elevii no tri, o 
experimenteaz  cu succes de aproape trei s pt m ni. În timp ce aceast  înv are la distan  (Distance 
Learning) reproduce înv area la fa a locului, profesorii no tri au început s  ofere o instruire adecvat  care 
s  permit  elevilor s  îndeplineasc  standardele a teptate într-un mediu online. 

În absen a rela ion rii fa  în fa  cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare i meta-înv are. Cu alte cuvinte, exers m al turi de elevi i suntem modele pentru 
elevi 

Ne propunem s inem o legatur  cât mai apropiat  cu elevii, astfel cât s  trecem cu bine peste acest 
moment dificil. Credem c  feedback-ul în timp util este esen ial pentru înv area elevilor; acest lucru este 
valabil mai ales în mediile de înv are on-line, atunci când elevii nu sunt în m sur  s  pun  întreb ri, a a 
ar fi în mod normal, în cadrul clasei. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
- între online i tradi ional 

Profesor Bîldig u Ionica 
coala Gimnazial  Nr. 22, Gala i 

Evaluarea joac  un rol important în procesul de înv are – atât evaluarea sumativ  cât i formativ
ofer  informa ii despre progres i ghideaz  înv area. 

Evaluarea on-line a crescut în popularitate, deoarece permite administrarea unor volume mari de 
notare i administrare. Metodele de evaluare, reprezint  parte a metodologiei didactice i în func ie de 
procedeele, tehnicile, formele de examinare în care sunt integrate, se bazeaz  pe verificarea:  

-  oral  (expunerea liber  a studentului, conversa ia, chestionarea oral , interviul);  
- scris  (lucr ri scrise curente/la sfâr it de semestru/în cadrul sesiunii de examene, chestionare, 

referate, portofolii, studii de caz, eseu, jurnal reflexiv, h r i conceptuale etc.; 
 - activit ilor practice: lucr ri practice, de laborator, proiecte, investiga ii, observarea i analiza 

activit ilor practice desf urate de studen i; 
 - testelor sau a probelor de cuno tin e în format electronic (on-line) prin utilizarea tehnologiilor 

informa ionale. 
Evaluarea online este o metod  a evalu rii care poate r spunde eficient situa iilor identificate, mai 

ales c  poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu i 
sumativ . 

Cea mai frecvent  punere în practic  a evalu rii online este reprezentat  de testele de tip chestionar. 
Acestea pot presupune r spunsuri de tip „da”/”nu” („adev rat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de r spuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întreb ri cu r spuns 
deschis 

Testul trebuie privit sau în eles ca o unitate structurat  de itemi, de acela i mod de prezentare pe ecran 
sau de prezentare eterogen , prin care se urm re te evaluarea sau autoevaluarea unui volum de cuno tin e 
sau abilit i. Din perspectiva platformelor de e-learning, testul este un formular care permite gestionarea 
u oar  a parametrilor de aplicare cum ar fi num rul de itemi, felul interactiv sau nu, timpul total de lucru, 
caden a întreb rilor, dreptul de revenire sau nu asupra r spunsurilor, aplicarea sau nu a penalit ilor, 

Profesorii trebuie s tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. De aceea, elevii 
trebuie evalua i sistematic, iar la sfâr itul semestrului i al anului s  li se încheie o medie care s  reflecte 
atât în elegerea, cât i nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesar  a înv rii la distan . Dac  avem un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta 
lec iile pentru a viza respectivele lacune. 

Prin intermediul platformelor si aplica ilor utilizate în activitatea online elevii pot fi evalua i sincron 
i asincron. Instrumentele de lucru asincrone avantajeaz  elevii introverti i sau nesiguri pe competen ele 

lor. 
Dac  profesorul dore te s  ilustreze instant aprofundarea unor cuno tin e sau s  colecteze date pentru 

folosin  imediat , poate apela la instrumente de lucru sincrone. Cu ajutorul acestora, se poate face o 
evaluare a cuno tin elor sau a lacunelor elevilor pentru a se remedia imediat sau se poate motiva elevul care 
are o toleran  mic  la stresul provocat de a teptarea notei. Unele din aceste instrumente sunt:  

– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
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profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 

Profesorii constat  avantajele i dezavantajele în aplicarea testelor online: 
Avantajele sistemului de evaluare online 
•  permite oric rui evaluator realizarea unor teste cu maxim  precizie i profesionalism  
• reduce costurile, eforturile i timpul necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri 
• permite monitorizarea rapid  a progresului unui num r mare de cursan i; 
• recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor  
• urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp 
• includerea unui num r mare de diverse tipuri de întreb ri într-un test, acoperind mai bine materia 

studiat
• reducerea costurile care merg în imprimarea materialelor 
• adaptare la nivelul elevilor – u or, mediu, greu 
• formare i dezvoltare competen e IT 
• scanarea i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid i sigur   
 Dezavantaje sistemului de evaluare online: 
• limitarea posibilit ilor de testare a abilit ilor,  
• accentul fiind pus pe memorare i recunoa tere;  
• costuri ridicate în faza ini ial ;  
• cuno tin e suplimentare în zona de informatic ; 
• limit rile sistemelor computerizate privind itemi deschi i i altele. atribuire de r spunsuri la 

întâmplare de c tre elevi,  
• timp pentru elaborarea testelor i transmiterea c tre elevi,  
• imposibilitatea modific rii unor itemi în cadrul testelor create de c tre al i autori, elevi care nu au 

mail sau telefon. 
• evaluarea f cut  pe calculator este instantanee, evaluatul primind un punctaj pe loc. 
• este o evaluare brut , cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu ofer  niciun indiciu 

explicativ cu privire la natura gre elii sau a cauzei acesteia 
• in on-line marea problem  este verificarea identit ii.  
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EVALUAREA INI IAL  – MIJLOC DE OPTIMIZARE 
A PROCESULUI EDUCATIV DIN GR DINI

Prof. Birgian Roxana-Acvilina                                                            
G. P. P. 14 Timi oara 

Aprecierea activit ii copilului i a activit ii desf urate de educatoare se realizeaz  prin evaluare. 
Aceasta se întemeiaz  pe o analiz  complex , în toate manifest rile i rela iile interumane în care copilul 
este implicat.  

În acest material, ne vom referi la acumul rile posibile ale copiilor din grupa mare, în vederea 
colariz rii cu succes acestora. 

Evaluarea ini ial , din perspectiva rela iei proces-produs, are menirea s  furnizeze informa ii necesare 
regl rii i amelior rii activit ii. În primul rînd, se impune ca procesele evaluative s  fie realizate astfel 
încât, prin obiectivele imediate (ridicarea performan elor copiilor, preg tirea pentru înv mântul primar), 
s  se sus in i s  stimuleze activitatea de predare i preluare de informa ii de c tre copil, formarea lui ca 
viitor colar. 

Cunoa terea rezultatelor ob inute de pre colari la un moment dat, reprezint  un obiectiv intermediar 
a c rui realizare constituie surs  de informa ii pentru urm toarele programe de ac ionare. Aceste informa ii
eviden iaz  efectele activit ii desf urate, reprezint  criteriul principal de analiz i autoanaliz  critic  a 
modului în care s-a derulat activitatea de predare-înv are, mijloc de autocontrol asupra eficacit ii 
înv mântului i sugereaz  c i i direc ii de perfec ionare a stilului promovat de educatoare.  

De exemplu, observa iile efectuate de noi, ca educatoare, asupra comportamentului copiilor din grupa 
mare pe care o conducem, pe parcursul unei activit i, ofer  informa ii privind m sura în care le-am trezit 
interesul i curiozitatea, le-am oferit pl cerea de a participa la activitate. Acestea devin concludente pentru 
calitatea activit ii desf urate, prin efectele pe care le-a avut.  

Verificarea eficien ei muncii noastre o constituie raportul acumul rilor realizate de copii, schimb rile 
produse în atitudinea lor.  

Înv mântul pre colar tinde s  realizeze obiectivele preg tirii copilului pre colar pentru o integrare 
optim  în înv mântul primar. În aceast  perspectiv , proiectarea obiectivelor specifice înv mântului 
pre colar, trebuie s  fie urmat de o cunoa tere obiective a performan elor ob inute de copii la diferite 
activit i.  

Procedeele de evaluare ini ial  global i mai ales a întregului colectiv, trebuie completate i corelate 
cu evaluarea rezultatelor individuale.  

La grupa mare, de exemplu, activitatea de evaluare ini ial  urm re te pe cât posibil m surarea i 
aprecierea cât mai obiectiv  a performan elor probate de pre colari dup  activitatea de predare-înv are din 
anii anteriori. 

În vederea ob inerii unor rezultate cât mai bune în urma probelor de evaluare ini ial , trebuie s inem 
seama de urm toarele: 

- tratarea diferen iat  a copiilor; 
- selec ia riguroas  a con inutului înv rii; 
- folosirea în continuare a metodelor i procedeelor didactice care s  antreneze cel mai mult 

capacit ile intelectuale, care asigur  înv area activ i formativ ; 
- îmbinarea i alternarea în mod echilibrat a activit ii frontale cu cea individual i pe grupe; 
- folosirea unor mijloace de înv mânt care s  fie în concordan  cu con inutul, metodele i 

procedeele de evaluare utilizate; 
Realizând o selec ie riguroas  a con inutului curriculumului pentru pre colari, folosind strategii 

didactice accesibile gradului de în elegere al acestora, putem desf ura un act educa ional de calitate, care 
s  ofere copiilor anse de integrare cu succes în activitatea colar . 
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Evaluarea ini ial  vizeaz  observarea capacit ii de integrare în grup, de relationare cu ceilal i copii 
i cu educatoarea, dar i de stabilire a nivelului de dezvoltare intelectual , fizic , artistic ,socio-emo ional . 

Pentru a aduna cât mai multe informa ii despre copii, evaluarea se desf oar  pe dou  paliere: 
informa ii culese de la p rin i despre copii i a tept rile pe care le au parin ii de la mediul educa ional i 
probe aplicate copiilor pe domenii de dezvoltare pe parcursul primelor doua s pt mâni ale anului colar. 

Strategia de evaluare denot  modul de integrare a ac iunii de evaluare (realizabil  prin opera iile de 
m surare-apreciere-decizie) în structura de func ionare a activit ii didactice/ educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflect  tendin a de extindere a ac iunilor evaluative: de la verific rile tradi ionale la 
evaluarea proceselor i condi iilor de desf urare a activit ii didactice, a situa iilor de instruire/înv are. 

Evaluarea ini ial  se poate realiza prin: harta conceptual ; investiga ia; chestionarul; testele. 

Avantajele evalu rii ini iale: 

oofer  profesorului cât i elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exact  a situa iei 
existente (poten ialul de înv are al studen ilor, lacunele ce trebuiesc completate i remediate) i a formula 
cerinele urm toare; 

ope baza informa iilor evalu rii ini iale se planific  demersul pedagogic imediat urm tor i eventual 
a unor programe de recuperare. 

Dezavantajele evalu rii ini iale 

onu permite o apreciere global  a performan elor elevului i nici realizarea une ierarhii; 
onu- i propune i nici nu poate s  determine cauzele existen ei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 

Evaluarea este realizat  întotdeauna cu un anumit scop. Diversitatea situa iilor educative, precum i 
spectrul larg de obiective presupun aplicarea unor variate strategii de evaluare, în unele cazuri apare 
necesitatea de a compara performan ele pre colarilor; în altele - de a determina nivelul achizi iilor acestora 
în raport cu un obiectiv fixat. Exist  situa ii în care se impune identificarea abilit ii copiilor de a executa 
ac iuni necesare pentru rezolvarea unei probleme specifice; în alte situa ii se urm re te ob inerea unor 
informa ii generale despre performan e în contextul dezvolt rii preconizate i al devierilor posibile. În 
sfâr it, educatoarea are nevoie de o în elegere ampl , cuprinz toare a comportamentului pre colarului. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Între online i tradi ional 

coala Gimnazial  Gâ te ti 
Prof. Bîrleanu Daniela 

Un subiect sensibil în orice sistem de înv mânt este evaluarea educa ional . Un rol important în 
procesul de planificare i desf urare a instruirii, îl joac  cele trei componente ale spiralei educa iei, 
predarea - înv area-evaluarea. Trecerea de la exteriorizarea ca instrument de m sur i control, la un 
demers pus pe înv area activ - interactiv , este realizat  de evaluare. 

În cadrul reformei educa ionale actuale a înv mântului românesc, un accent deosebit se pune pe 
folosirea unor metode i tehnici de evaluare eficient  a elevilor, aceast  presupunând i o serie de metode 
alternative. 

Metodele, tehnicile i procedeele de evaluare sunt considerate instrumentele înv torului, prin care 
acesta ofer , celor care se instruiesc, posibilitatea de a demonstra performan a la care au ajuns, nivelul de 
însu ire a cuno tin elor, de formare a diferitelor atitudini, aptitudini i capacit i, testate prin utilizarea unei 
game diverse de instrumente, adecvate scopului urm rit. 

Acestea sunt împ r ite în dou  categorii: metode tradi ionale de evaluare (clasice) i metode 
alternative sau complementare de evaluare (moderne).  

Fiecare categorie de metode de evaluare prezint  atât avantaje, cât i dezavantaje, iar pentru a nu 
afecta aprecierea celor care se instruiesc, aceste metode nu trebuie utilizate exclusiv, ci trebuie s  se 
fundamenteze pe o serie de premise, astfel: metodele de evaluare sunt complementare, acestea trebuie 
aplicate în func ie de obiectivele stabilite ale instruirii i în deplin  concordan  cu tipul de rezultate care 
se doresc a fi ob inute (cognitive, afective, psihomotorii), acestea trebuie s  ofere informa ii relevante atât 
instructorului, cât i celor care se instruiesc, cu privire la nivelul de preg tire atins de c tre ace tia din urm , 
respectiv la calitatea procesului de instruire. 

Procesul de evaluare necesit  demersuri i atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exact i conservarea datelor, utilizarea de Metode i instrumente de evaluare 
instrumente diverse (fi e, rapoarte, documente rubricate etc.), asigurarea validit ii, a relevan ei, a fidelit ii 
demersului evaluativ. 

Clasificarea cea mai des utilizat  este aceea care distinge urm toarele metode i instrumente de 
evaluare (Stanciu, M., 2003, p.283-284):  

- Metode i instrumente tradi ionale: probele orale ( conversa ia de verificare, redarea (repovestirea), 
descrierea i reconstituirea, descrierea / explicarea / instructajul, completarea unor dialoguri incomplete, 
probele scrise ( extemporalul, activitatea de munc  independent  în clas , lucrarea de control , tema pentru 
acas , testul), probele practice ( confec ionarea unor obiecte, executarea unor experien e sau lucr ri 
experimentale, întocmirea unor desene, schi e, grafice, interpretarea unui anumit rol, trecerea unor probe 
sportive etc. ). 

- Metode i instrumente complementare: observarea sistematic  a activit ii i comportamentului 
elevilor, investiga ia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
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Evaluarea online este o noutate pentru cadrele didactice. Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu 
aten ie i în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca 
document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s
foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Google Classroom, Google Jamboard, Google Forms - permit conceperea unor formulare care pot fi 
utilizate pentru a ob ine feedback, pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru 
a crea teste scrise.  
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EVALUAREA CONTINU

Întocmit, prof. înv. primar Biro Lilla-Katalin 

”Evaluarea i responsabilitatea sunt scopuri ce merit  s  fie urm rite. Sarcina este de a crea un sistem 
care s  evalueze în mod corect i util lucrurile pe care le consider m importante i s  nu distorsioneze 
procesul instructiv.”   -Theodore Sizer- 

Înv area i dezvoltarea reprezint  procese în continu  evolu ie. În consecin , trebuie s  avem în 
vedere i o evaluare permanent , continu . Programul de dezvoltare a copilului are în vedere perfec ionarea 
continu  a cuno tin elor sale, în elegerea tot mai aprofundat  a lumii i a propriei persoane, precum educa ia 
colarilor pe m sur  ce ace tia î i însu esc cuno tin e, deprinderi i competen e. 

Evaluarea continu  ce are loc în cadrul activit ilor la clas , poate asigura o imagine clar ,  corect i 
reprezentativ  a capacit ilor i progresului copilului. Adoptarea unei noi perspective în educa ie, bazat  în 
întregime pe limbaj, în cadrul c reia elevii sunt implica i activ în procesul ascult rii, vorbirii, citirii i 
scrierii, a încurajat  o nou  viziune asupra evalu rii. Orient rile recente privind evaluarea accentueaz
necesitatea de a descoperi ce tiu i pot face copiii,  mai degrab  decât s  detecteze ce nu tiu i nu pot face. 

Trebuie s  observ m cum î i îndeplinesc ei sarcinile de lucru în situa ii obi nuite, în contexte 
familiare, unde au numeroase ocazii de a- i demonstra cuno tin ele i aptitudinile, decât în cadrul tipurilor 
de teste scrise. 

Metodele de evaluare trebuie corelate cu gradul de dezvoltare a copilului pentru a furniza o imagine 
mai cuprinz toare, pentru a oferi o dovad  mai complet i mai temeinic  a aptitudinilor i realiz rilor sale. 

Scopul principal al evalu rii este s  urm reasc  progresul copilului i s  stabileasc  exact la ce nivel 
de dezvoltare se afl  fiecare elev în parte, astfel încât programa s  vin  în întâmpinarea nevoilor copiilor, 
privi i individual i s  asigure succesul experien elor tuturor. Evaluarea corect  trebuie s  asigure o 
interdependen  activ  între ceea ce se pred i ceea ce se înva  în cursul procesului de instruire. Evaluarea 
corect  este permanent  în context, folose te o varietate de tehnici, sus ine procesul de instruire i 
îmbog e te planificarea din program . 

Elevii i înv tori se angajeaz  împreun  în procesul evalu rii, astfel încât elevii s - i poat  controla 
procesul de acumulare a cuno tin elor, iar înv torii s - i îmbun t easc  modul de predare. 

Tipuri de evaluare 
Prin folosirea mai multor moduri de evaluare, înv torul va putea avea o imagine reprezentativ  a 

tuturor laturilor personalit ii copilului. 
1.  Observarea- documentarea- consemnarea 

Se adun  multe informa ii valide i credibile, în timpul activit ilor zilnice la clas , prin  consemnarea 
unor evenimente, liste de verificare, registre de inventar, fotografii, înregistr ri audio. 

2. Portofolii de evaluare 
Ilustreaz  activitateareal  a  elevului, ofer  dovezi credibile i m resc participarea elevilor i a 

înv torului la evaluare. Aici amintim cele trei tipuri de portofolii: 
 - Portofoliul de strângere a informa iilor ( setul elevului) – con ine munca elevului 
 -Portofoliul de prezentare (cutia elevului) – arat  progresul elevului prin realiz rile sale. 
 -Portofoliul de evaluare (setul de evaluare înv tor-elev) –colec ie de consemn ri care evalueaz

progresul unui elev i sus ine o evaluare cumulativ . 
        3. Rubricile 
Sunt o prezentare a liniilor directoare consemnate pe care elevii le v d înaintea începerii unei 

activit i. Astfel elevii devin con tien i de ceea ce se a teapt  de la ei pentru a ob ine un anumit punctaj. 
Semnific  faptul c  evaluarea se bazeaz  pe anumite criterii i dovede te un oarecare nivel de perfec iune. 
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4. edin e  ( întrevederi) înv tor-elev 
Pentru a revizui i analiza ceea ce face elevul i pentru a-l ajuta s - i planifice i s  aplice urm torii 

pa i, pentru ca s  avanseze în etapele urm toare. Aceste discu ii pot fi scurte i libere sau structurate i 
sistematice. 

        5. Autoevaluarea elevului 
Permite elevului s - i aprecieze propriul progres, s  devin  con tient de procesul i produsul înv rii, 

s - i asume responsabilitatea. Astfel se produce încurajarea copiilor pentru a- i stabili singuri elurile lor i 
stimularea studiului individual- vor avea dovada concret  a competen ei lor tot mai mare. 

        6. Teste scrise 
Este corect a utiliza rezultatele doar pentru a aprecia progresul individual al copilului i nu pentru a 

compara copiii între ei. Folosirea întreb rilor deschise permit i asigur  o varietate de r spunsuri i reflect
adecvat cuno tin ele copiilor.  

Evaluarea corect  a elevilor are un rol esen ial în adoptarea unor decizii competente asupra educa iei 
lor.  Pentru a ob ine o imagine exact , corect i reprezentativ  a capacit ilor i progresului unui copil, 
procesul de evaluare trebuie s  fie continuu, temeinic i desf urat pe parcursul tuturor activit ilor din 
clas . 
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EVALUAREA ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Prof. înv. primar: BÎRSAN Ayda-Roxana 
coala Gimnazial  Nr. 3 Rovinari, Gorj 

“Evaluarea reprezint  un proces continuu formal sau informal de apreciere a calit tii, a importan ei 
sau a utilit ii activit ii de predare-înv are, proces desf surat din nevoia cotidian  de secole, de comparare 
sau ameliorare a acestuia”. 

În ansamblul problematicii pe care o genereaz  aplicarea reformei  în înv mânt, evaluarea devine o 
dimensiune esen ial  a  procesului curricular i o practic  efectiv  la clas . Componenta de baz  a reformei 
înv mântului, evaluarea a fost  cea dintâi supus  schimb rilor, ea aducând materialul unei diagnoze care 
s  reprezinte punctul de sprijin pentru restructur rile ulterioare. Putem vorbi de o reform  a evolu rii 
rezultatelor colare, care este, ea îns i, o reforma de substan , intind  transformarea complet  a sistemului 
de evaluare anterior. Evaluarea este apreciat  nu ca scop în sine ci ca un element relevant dar dependent în 
complicatul proces  educa ional. Evaluarea face dovada calit ii actului de predare, oglindit în calitatea 
înv rii, iar elevului si familiei acestuia le d  m sura nivelului înv rii. De asemenea ea este un continuu 
punct de referin  al procesului la care particip  elevul i înv torul în permanent ameliorator în preg tirea 
colarului. 

Component  de baz a reformei înv mântului, evaluarea a fost cea dintâi supus  schimb rilor, 
aducând materialul unei dignoze care s  reprezinte punctul de sprijin pentru restructur rile ulterioare. Putem 
vorbi de o reform  a evolu rii rezultatelor colare, care este, ea îns i, o reform  de substan , intind 
transformarea complet  a sistemului de evaluare anterior. 

Metodele tradi ionale de evaluare, echilibrând palierul probelor orale, scrise i practice, sunt 
etichetate ca principale metode de evaluare ce domin  înc  în desf urarea actului evaluativ din 
înv mântul preuniversitar. 

Didactica modern , studiile i cercet rile realizate în domeniul evalu rii, precum i practica 
educa ional  puncteaz  c  strategiile tradi ionale de evaluareau un caracter limitat, iar aprecierea 
rezultatelor colare este utilizat  adesea ca “mijloc de constrângere” a elevilor, pentru a desf ura o 
activitate de înv are sistematic . Accentul se pune, de cele mai multe ori, pe volumul cuno tin elor 
asimilate i rareori pe capacit i, aptitudini, competen e, descurajând formarea i dezvoltarea la elevi a unor 
abilit i i aptitudini creative.  

În practica colar  s-au îmbun t it metodele i tehnicile de evaluare în scopul realiz rii unor corela ii 
eficiente între predare –înv are –evaluare i pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea 
personalit ii autonome, libere i creatoare. 

Evaluarea poate fi oral , în scris, bazat  pe activit i practice, pe referate i proiecte, interviuri, 
portofolii, precum i alte instrumente elaborate de catedrele unit ii de înv mânt i aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educa iei Na ionale i de inspectoratele colare. În timpul înv mântului 
primar, fiecare evaluare a elevilor (continu , formativ  sau sumativ ) pentru fiecare disciplin  se 
materializeaz  într-un calificativ dintre urm toarele: insuficient, suficient, bine i foarte bine. Calificativul 
final semestrial i anual pentru fiecare disciplin  trebuie s  fie încadrat în unul dintre cele patru calificative 
men ionate anterior. 

Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei 
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buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin
autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. 

Modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare:Google 
Classroom;Google Jamboard;Google Forms . 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 
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Managementul clasei de elevi 

Cum adapt m managementul clasei i modul de predare, evaluare                             
dac  sunt în clas  copii cu dificult i de acceptare a celuilalt,                                  

a unor norme i reguli stabilite de colectivul din care fac parte? 

Prof. Bîrsan Daniela                                                                    
coala Gimnazial  ,,T. Balan’’, Gura- Humorului 

1) Preg tirea deciziei 

Propun un fragment din textul suport ,,Unde fugim de acas  ? de M. Sorescu : 

Copiii au ca sarcin  prezentarea diferen elor copiilor din clas i a elementelor comune ce-i in 
laolalt . Pentru a fi încurajat  acceptarea celuilalt ca fiind diferit în colectivul clasei, am considerat c
stabilirea unui set de reguli împreun  cu copiii contribuie la creearea unui climat de înv are în care fiecare 
elev s  se simt  binevenit: (Particip m la lectie, Lucr m în echip , Ne respect m reciproc, Suntem 
punctuali, Respect m regulile jocurilor, Suntem politico i într-un dialogP str m ordinea i cur emia). 

Se precizeaz  c  regulile sunt pentru to i elevii, inclusiv profesorul. 

Pentru a stabili o rela ie de respect, privilegiind aspectul rela ional, trebuie s  se stabileasc  o 
comunicare necesar  cre rii de noi contexte comune care vor permite grupului s  func ioneze, s  evolueze. 

   2). Adoptarea deciziei i a m surilor de aplicare prin strategii coparticipative 

    Pe parcursul activit ilor desf urate am aplicat câteva metode i tehnici interactive, precum 
dezbaterea, lectura în perechi, mozaicul, jocul de rol, întreaga activitate fiind centrat  pe elev. 

Ce am urm rit ? 

Conversa ia euristic  ajut  elevii s  formuleze întreb ri, explica ia s  în eleag  anumite con inuturi, 
dezbaterea s - i formeze opinii, mozaicul, s -si dezvolte sentimentul de responsabilitate, jocul de rol ajut
elevii s  devin  empatici, dispar ierarhiile, se creeaz  o atmosfer  de deschidere, se exerseaz  abilit ile de 
ascultare activ i de respectare a regulilor de dialog. 

  3). Programul de interven ie 

Programul de interven ie dureaz  un semestru, la activit i fiind invita i i p rin ii, parcurgându-se 
urm toarele con inuturi: ,,Familia mea’’- istorie, tradi ie, credin e, religie ; ,,Prieteni’’-rela ii între copii, 
prietenie, colegialitate; ,,Percep ii despre fete, b ie i, asem n ri, deosebiri, preocup ri comune ;,,,Numele 
meu- tr s turile clasei, semnifica ia numelui ;,,A în elege lumea în care tr im, diferi i, dar egali ;,,Îndatoriri 
fa  de coal , comunitate’’(serb ri colare). 

P rin ii pot interveni în cadrul activit ilor, prezentând albume de familie, impresii despre 
îndeletnicirea fiec ruia, organizând întâlniri pe grupuri mici cu al i p rin i, în care se observ  modul de 
rela ionare a copilului în cadrul grupului. 

4). Aplicarea m surilor 
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Elevii vor avea ocazia s - i dea seama c i ceilal i sunt la fel, de i exist  tr s turi prin care difer . 
Suntem diferi i, dar tr im împreun . Dac  am avea un singur fel de fructe sau un singur fel de legume, 
hrana noastr  ar fi foarte s rac . 

Ca modalitate de evaluare, aplic un chestionar, pentru a observa atitudinea fa  de cel lalt, la nivelul 
clasei de elevi. 

1)M  simt responsabil/  în cadrul grupului de elevi. 

(deloc,pu in, mult, f. mult) 

2)Am r bdare cu colegii mei.(deloc,pu in, mult, f. mult) 

3)Îmi recunosc gre elile. 

(deloc,pu in, mult, f. mult) 

4) Sunt interesat/  de problemele i nevoile celuilalt. 

(deloc,pu in, mult, f. mult) 

5)Sunt mândru/mândr  de calit ile mele. 

(deloc, pu in, mult, f. mult) 

6) Ceilal i mi se confeseaz . 

(deloc,pu in, mult, f. mult) 

7)Îmi onorez promisiunile f cute fa  de colegi. 

(deloc,pu in, mult, f. mult) 

8) Îmi ajut colegii în pauze la teme. 

(deloc,pu in, mult, f. mult) 

9)Primesc ajutor din partea colegilor când îi solicit. 

(deloc,pu in, mult, f. mult) 

5) Evaluarea-dup  aceast  etap  se prezint  sub forma unui album, ( la videoproiector) momente 
importante din activitatea desf urat  la clas , ele constituind premise în planificarea viitoare a activit ilor 
extracurriculare 

Interpretarea chestionarului 

Dimensiunea Deloc/pu in Mult/f. mult 

I1 M  simt 
responsabil/  în 
cadrul grupului de 
elevi. 

- nu se implic  în 
problemele grupului ; 
- nu- i finalizeaz  sarcina ; 
- indolent/  ; 

- accept  ca solu ie încrederea în alte 
persoane ; 
- ia decizii în orice situa ie; 

I2 Am r bdare cu 
colegii mei. 

- itrovertit/ , 
- intolerant; 
- evalueaz  negative 
p rerile colegilor; 

- ini iaz  comunic ri în pauze; 

- renun  la etichet ri ; 

- manifest  comportamente pozitive în grup ; 
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I3 Îmi recunosc 
gre elile. 

- nu accept  negocierea; 
- propria p rere este cea 
bun ; 
- uneori minte ; 
- încalc  regula clasei cu 
u urin ; 

- accept  negocierea; 
- dorin a de adaptare a comportamentului 
în mod constructiv ; 

I4 Sunt interesat/
de problemele i 
nevoile celuilalt 

- î i atinge scopul indiferent de  

p rerea celorlal i ; 

- nu poate lega prietenii 
durabile ; 

- con tientizeaz  rolul sentimentelor i 
gândurilor în rezolvarea problemelor; 
- conteaz  p rerile celorlal i; 
- î i onoreaz  promisiunile; 

I5 Sunt 
mândru/mândr  de 
calit ile mele 

- indecis în exprimarea 
p rerii; 
- evalueaz  în mod negativ 
sentimentele altora; 
- stim  de sine sc zut ; 

- îi place s  fie apreciat în cadrul 
grupului ; 
- tendin  de perfec ionare ; 
- încredere în sine ; 

I6 Ceilal i mi se 
confeseaz

- solitar, nu este capabil/
de a lega prietenii; 
- recurge la minciun
pentru a evita pedeapsa ; 
- sarcastic ; 

- elimin  blocajele ce intervin în 
comunicare; 
- respect  cu stricte e regula grupului ; 
- tolereaz  gre elile altora ; 

I7 Îmi onorez 
promisiunile 
f cute fa  de 
colegi 

- creeaz  disconfort i 
tensiuni în grup ; 
- nu duce la îndeplinire 
sarcinile primite ; 

- hot rât în luarea deciziilor ; 
- empatic, 
- renun  la interesele personale cu 
u urun  ; 

I8 Îmi ajut colegii 
în pauze la teme. 

- lipsit/  de r bdare i 
afec iune fa  de cel lalt ; 
- î i neglijeaz  propriile 
nevoi ; 

- se ajut  de limbajul corporal ptr. a se 
face în eles ; 
- este empatic/  cu cei din jur ; 

I9Primesc ajutor 
din partea 
colegilor când îi 
solicit. 

- poate fi etichetat ca fiind 
diferit de ceilal i ; 
- stim  de sine sc zut  ; 
- poate fi exemplu negativ 
la nivelul clasei ; 

- manifest  comportamente pozitive în 
grup; 
- ia decizii bune în majoritatea 
situa iilor ; 
- se identific  în cadrul grupului; 
- nu face diferen ieri în cadrul grupului ; 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
– între online i tradi ional 

PROF. BIRTA MARIA 
SCOALA GIMNAZIAL  “NAGY IMRE” MIERCUREA CIUC 

Societatea informa ional  din ultimele dou  decenii a condus la o regândire a con inutului i cerin elor 
tehnice ale educa iei. Este nevoie de dezvoltarea unor sisteme educa ionale flexibile, eficiente i 
personalizate. Tendin ele sociale i economice necesit  un nou tip de echip  de profesioni ti, oferind o nou
provocare pentru educa ie. Instrumentele de predare TIC, serviciile bazate pe web în educa ie au ca rezultat 
reorganizarea situa iilor de înv are i reînnoirea competen elor profesorului.  

Evaluarea este procesul de înt rire, feedback, în cadrul c ruia putem evalua nu numai activitatea 
elevilor, ci i întregul proces de predare-înv are, incluzând to i factorii procesului, ce obiective i la ce 
nivel au fost atinse pân  la sfâr itul procesului de înv are. Evaluarea nu este doar o metod  de educa ie i 
formare, ci un „element sistemic” încorporat în educa ia institu ional  care apare atât la nivel de intrare, cât 
i la nivel de ie ire. O evaluare obiectiv , corect  are un efect educa ional asupra personalit ii elevilor pe 

tot parcursul procesului educa ional.  
Pe lâng  evaluarea tradi ional  fa  în fa pe hârtie, evaluarea online prime te o aten ie din ce în ce 

mai mare. Evaluarea on-line are mai multe func ii: testeaz  cuno tin ele elevului, preg te te procesul de 
predare-înv are ulterioar , ofer  suport pentru progresele ulterioare. 

Avantaje evalu rii on-line: 
Cre te interesul elevilor prin furnizarea imediat  a rezultatelor testelor, nivelul de adrenalin

cre te, crescând eficien a achizi iei curriculare. 
Elevii folosesc interfa a de internet cu u urin . 
Elevul are posibilitatea de a ajunge la sarcina de testare de oriunde  
Profesorul economise te timp prin reducerea timpului alocat îmbun t irii testelor. 
Calculatorul reduce semnificativ subiectivitatea corect rii i erorile datorate neglijen ei.  

Provoc ri, dezavantaje: 
Trebuie avut  în vedere drepturilor personale ale elevilor. Numele i datele lor trebuie s  fie 

codificate. 
De luat în considerare la editarea suprafe ei de testare caracteristicile de vârst  ale elevului.  
În rezolvarea testelor online cu întreb ri r spuns simplu, s-ar putea ca gre elile de ortografie sunt 

evaluate de software ca un r spuns prost. 
A eza i în fa a unui monitor de calculator, elevii nu percep greutatea sarcinii, o pot considera un 

joc.  
Nu evalueaz  gândurile, emo iile i creativitatea elevului. 
Profesorul trebuie s  fie flexibil în folosirea rezultatelor testului, în cazul în care clasa are rezultate 

foarte sc zute, trebuie rescris. 
Ar trebui elaborat un plan în cazul unei defec iuni tehnice de ex. pan  de curent, timp nefunc ional 

al serverului. 
Tipuri de teste on-line: 

Versiunea digital  a testului liniar pe hârtie. Se caracterizeaz  prin editare rapid , rezolvare a 
testelor ofer  feedback rapid. 

Test pe calculator editat cu elemente multimedia (sunet, imagine, text, clip, exerci ii interactive 
de simulare). Caracteristici: are o structur  liniar , formatul articolelor variaz  în func ie de ce element 
media con ine. În acest fel, pot fi m surate materialul de cuno tin e i diferite niveluri intelectuale ale 
componentelor. 
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Teste personalizate în care generarea urm torului item depinde de r spunsul anterior al elevului. 
Sarcinile sunt personalizate. Func ionarea acestuia necesit  o baz  de date de sarcini care s  con in  sarcini 
grupate în func ie de nivelul de cuno tin e. La alegerea sarcinilor, se ine cont de abilit ile elevilor. Setul 
de sarcini este format din sub teste, elevul întâmpin  sarcini grupate dup  indicele de dificultate. Setul de 
sarcini se adapteaz  astfel la nivelul de abilit i al elevului în timpul test rii. Celor cu un nivel mai sc zut 
de cuno tin e ofer  un set mai u or de sarcini, în timp pentru cei mai preg ti i din ce în ce mai dificile. În 
acest fel, ei primesc întreb ri de testare individualizate care se potrivesc cel mai bine cu capacitatea lor, 
elevul nu va fi frustrat, experien a sa de succes va cre te, va deveni motivat în înv are. Sistemul de reguli 
de selec ie a sarcinilor i criteriile sunt furnizate de algoritmul de programare. 

Dezvoltarea tehnologiei presupune i dezvoltarea unor produse educa ionale create în acord perfect 
cu noile genera ii de elevi ai erei digitale. 
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Evaluarea în online 

Bisorca Floare, 
coala Gimnazial  nr. 16 Oradea 

Atât educa ia în manier  tradi ional , cât i instruirea asistat  de calculator ofer  unele oportunit i 
specifice, care nu pot fi transferate. În condi iile actualei pandemii de COVID 19  care a afectat i sistemul 
de înv mânt, cadrele didactice au fost puse în fa a unei adev rate provoc ri, astfel, f ra nici o preg tire 
prealabil  au fost nevoite a desf ura actul didactic de la distan , cu ajutorul calculatorului. 

Evaluarea este o component  important  a procesului de înv are, reprezentând în pedagogia modern
un important proces de m surare i apreciere a stadiului de dezvoltare a achizi iilor individului. 

Cadrul didactic are sarcina de a evalua cantitatea cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor pe care 
le posed  elevul având ca scop planific rea adecvat  a pred rii. Activitatea educativ  nu are sens dac  nu 
r spunde unei necesit i de cunoa tere i nu poate fi eficient  dac  nu este adaptat  nivelului de dezvoltare 
al celui c ruia se adreseaz .  

 Scoala online a dat posibilitatea cadrelor didactice de a se orienta spre cel care înva , prin 
personalizarea parcursului de formare, prin individualizarea form rii, prin autonomia sporit i prin 
integrarea testelor adaptive.  

Astfel, o dat  cu trecerea la coala online cadrele didactice au fost nevoite s  acorde o aten ie sporit
etapei de proiectare a parcursului de instruire asistat  de calculator, prin alegereaa celor mai potrivite 
instrumente i aplica ii educa ionale.  

Se impune un interes major pentru dezvoltarea de competen e ale cadrelor didactice în alegerea i 
selectarea adecvat  a suportului digital necesar pentru anumite unit i de înv are, din p cate, acest fapt 
este posibil doar datorit  interesului cadrului didactic de a se autoperfec iona i de a ine pasul cu noile 
aplica ii ap rute în sistenul informatic. Din partea institu iilor abilitate, programele de formare în acest 
domeniu sunt dep ite putem spune chiar c  lipsesc.  

Trebuie men ionat  existen a din ce în ce a mai multor aplica ii i platforme utilizate în procesul 
instructiv educativ. Rolul acestora este de a face pentru elevi mai atractiv  înv area  i de asimilare rapid   
a con inuturilor predate i evaluate. Exist  aplica ii adresate fiec rui nivel de dezoltare în parte. 

În perioada abecedar  o aplica ie folosit  pentru verificarea citit-scrisului este aplica ia oferit  de 
Microsoft Office, WordArt.  WordArt este un creator online de art  care foloseste tehnologia de tip cloud. 
Aceast  aplicatie v  permite s  crea i art  uimitoare i unic  cu ajutorul unui nor de cuvinte. Rezultate de 
calitate profesional  pot fi ob inute în cel mai scurt timp, chiar i pentru utilizatorii f r  cuno tin e anterioare 
de design grafic.( https://wordart.com/) 

Aplica ia Kahoot este un instrument care poate fi utilizat la orice vârst , la orice disciplin i care 
transform  înv area într-o joac .  

Aplica ia este disponibil  gratuit online i presupune existen a unui calculator care afi eaz  o serie de 
întreb ri cu patru variante de r spuns; elevii se înregistreaz  utilizând un cod prin furnizat de aplica ie prin 
intermediul profesorului. Ei pot participa la joc individual sau în echipe. Setul de întreb ri poate fi realizat 
de profesori din contul acestora sau poate fi selectat dintr-o list  de jocuri disponibile.  

Cadrul didactic de ine controlul asupra desf ur rii activit ii; el decide când începe jocul i când 
trece la urm toarea întrebare.  

R spunsurile elevilor trebuie s  fie marcate într-un timp stabilit anterior de profesor, prin selectarea 
de pe terminalele lor mobile a variantei pe care o consider  corect . Dup  ce timpul expir , este afi at 
r spunsul corect, iar elevii ob in astfel feedback asupra cuno tin elor lor. ( https://kahoot.com/) 
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Evaluarea on-line-grupa mica 

Educatoare-Bi  Petru a Ancu a,  

G.P.P. Prichindeii, Giurgiu 

Pandemia ne-a adus tuturor o provocare- mutarea activit ilor din sala de grup  în on line. Acest lucru 
a fost dificil i datorit  vârstei foarte mici a copiilor-3 ani. De aceea, activit ile dinperioada de evaluare, 
ca i celelalte activit i desf urate au fost predominant asincron, cu doar câteva întâlniri fa  în fa , 
deoarece copiii aveau nevoie de sprijin i suport din partea p rin ilor. 

Evaluarea on –line nu poate reproduce întocmai evaluarea care are loc în sala de grup , dar noi o 
putem  concepe într-o m sur  interesant , atractiv . 

Dup  cum tim, copiii sunt nativi digitali, iar aceast  perioad  li s-a potrivit foarte bine. Nu putem 
ignora îns  sfaturile medicilor/ speciali tilor care nu recomand  ca un copil de 3 ani s  petrec  în fa a 
calculatorului mai mult de 10-15 minute. 

Având în vedere aceste aspect, am c utat s  realizez un echilibru  între activit ile, jocurile pe 
calculator, activit ile practice, realizate cu materiale din natura, din mediul înconjur tor i întâlnirile scurte 
pe platform . Pentru realizarea temelor, proiectelor, p rin ii au putut ridica materialele preg tite de mine 
de la secretariatul gr dini ei, astfel to i copiii au primit i au lucrat cu acelea i resurse, chiar dac  au f cut-
o de acas , cu ajutorul p rin ilor/bunicilor. Tutorialele înregistrate i trimise pe grupul de comunicare al 
grupei i-a ajutat pe copii s  realizeze activit ile propuse. Au fost sprijini i i de p rin i, dar i de colegii de 
grup . Grupul de comunicare a fost foarte util, deoarece copiii au primit feddback imediat la activit ile 
postate.  

Din evaluarea final  nu au lipsit jocule ele de pe platformele educa ionale potrivite v rstei lor. Chiar 
dac  au avut o pondere mai mic , pentru a respecta recomand rile speciali tilor, au fost extrem de apreciate. 
Jocurile au fost create de mine sau luate de pe platforme, în func ie de necesitate. Copiii au fost foarte 
încânta i pentru c  au primit aplauze, felicit ri la finalul fiec rui jocule . Astfel au tiut dac  au rezolvat 
sarcina corect. Pe unele platforme s-au f cut clasamente, iar unii copii au fost motiva i s  încerce de mai 
multe ori, pentru a avea un punctaj mai bun. Resursele online permit revolu ionarea sistemului educa ional, 
nu numai pentru c  sunt convenabile i accesibile, ci pentru c  permit ca întregul proces de predare i 
înv are s  devin  mai mai interesant i adaptat copilului digital.  

Nu au lipsit nici întîlnirile scurte pe platforma, pentru a nu pierde contactul cu copiii. Ace tia s-au 
bucurat s  se vad  în acest mod i s - i prezinte proiectele lucrate împreun  cu familia. Am fost pl cut 
surprins  s  v d dorin a lor de a interac iona, de a fi v zu i, aprecia i de c tre ceilal i colegi , dar i de 
educatoare. 

Au existat cîteva mici probleme legate de tehnologia care avanseaz  zi de zi în sensul c  nu toate 
persoanele sunt la zi cu nout ile. Acestea au constat în dificult i de utilizare i de accesare a 
platformei/informa iilor sau de realizare a unor proiecte sau teme. Dar aceast  problema a putut  fi rezolvat
prin tutorialele video trimise. 

În felul acesta s-au putut dezvolta rela ii între coal i familie, p rin ii au în eles mai u or pa ii i au 
empatizat mai mult cu efortul cadrului didactic. În timpul activit ilor de evaluare on-line( i nu numai) se 
dezvolt i rela ia profesor-p rinte. P rin ii pot explora împreun  cu copiii diferite platforme, instrumente 
online i astfel înv area se petrece i la adul i, iar ace tia din urm  în eleg mai bine structura procesului de 
evalauare i implicit, de înv are. 
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Mutarea cursurilor în online i-a încurajat pe copii s  aib  mai mult  autonomie în înv are, folosindu-
i la maxim creativitatea. Totodat , mutarea temporar  a procesului de înv are pe online, poate sus ine 

ritmul înv rii i poate cre te încrederea copiilor în capacit ile i resursele proprii pentru a fi autodidac i.  
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ROLUL EVALU RII ÎN STABILIREA PARCURSULUI 
COLAR INDIVIDUALIZAT 

Profesor Bi an Angela 
coala Gimnazial  ,,Oprea Iorgulescu”,Câmpulung 

De-a lungul timpului, în teoria i practica educa iei i instruirii, conceptul de evaluare a suferit 
modific ri semnificative. De la simpla verificare a cuno tintelor acumulate de c tre elev i notarea lor de 
c tre profesor s-a ajuns la extinderea ac iunilor evaluative asupra rezultatelor sociale ale sistemului de 
înv mânt, asupra proceselor de instruire, a durabilit ii cuno tin elor elevului, a calit ii curriculumului 
colar i a preg tirii personalului didactic. 

Drumul parcurs este jalonat de concep iile care s-au succedat în domeniul evalu rii i care pot fi 
dispuse în timp astfel: 

• evaluarea "comparativ " a c rei func ie principal  era de a clasa elevii, de a le acorda diplome dup
nivelul lor de reu it , raportându-i pe unii la al ii; 

• evaluarea "prin obiective" sau evaluarea "criterial " care are ca rol s  furnizeze informa ii 
func ionale, permi ând elevilor s  se situeze în raport cu atingerea obiectivelor i oferind solu ii de 
ameliorare (Cardinet, 1993); 

• evaluarea "corectiv " care propune o nou  paradigm , nu numai "decizional " ci i 
"informa ional ". Ea are ca scop s  ofere elevului informa ii suplimentare în func ie de dificult ile 
constante, pentru a-i facilita înv area; 

• evaluarea "con tientizat " (Cardinet, 1993) este cea de-a patra concep ie. Aceasta corespunde unui 
demers dominant pedagogic, care privilegiaz  participarea activ i autonomia elevului, furnizându-i repere 
explicite, în scopul de a lua în mâini propria transformare, fiind con tient de propriile dificult i. Aceast
mi care trebuie înso it  de cre terea practicilor de reglare, dar i de o modificare fundamental  de 
mentalitate. 

Evaluarea este un schimb cu dublu sens între cadrul didactic i elev.Cum remarca Jean Cardinet, 
"Evaluarea colar  este un demers de observare i interpretare a efectelor înv rii, care urm re te s
ghideze deciziile necesare unei bune func ion ri a colii. coala are ca func ie esen ial  s  sus in , s
continue educa ia pe care copilul o prime te în familie, punând la dispozi ia sa resursele necesare unei 
dezvolt ri generale". Din aceast  perspectiv  decurge datoria colii de a informa p rin ii privind evolu ia 
copiilor lor, asupra c rora realizeaz  o observare direct . În func ie de tipul de rela ii pe care le între in cu 
copilul, p rin ii prelucreaz  informa ia într-o manier  educativ  : încurajeaz  copilul care se îndoie te de 
el, îl stimuleaz  etc. 

Scopul evalu rii este: 
-orientarea activit ii viitoare; 
-reglarea procesului de predare i înv are; 
-certificarea nivelului de cuno tin e / capacit i; 
-perfec ionarea procesului educativ. 
Rolul evalu rii în activitatea didactic  poate fi eviden iat prin faptul c  nu exist  o delimitare clar

între predare i evaluare sau între înv are i evaluare.Înv torul ca manager al procesului predare- 
înv are- evaluare la nivelul clasei trebuie s in  cont de respectarea câtorva principii ale acestor activit i 
didactice.  

Principii ce trebuie respectate pentru realizarea func iilor evalu rii colare:
           a) precizarea  obiectivelor  urm rite  prin  verificarea  i  notarea  elevilor 
           b) evaluarea  pe  tot  parcursul  anului  colar 
           c) folosirea  unor  criterii  tiin ifice  de  notare  
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           d) înl turarea  subiectivit ii 
Într-un înv mânt cu preten ii de modernitate, orice cadru didactic care cunoa te complexitatea 

conceptului de evaluare i a problematicii acestuia trebuie s  r spund , a a cum considera Louise M. Belair, 
la urm toarele întreb ri: 

1. De ce evaluez? 
a) Pentru a ob ine informa ii privind înv area de c tre elev? 
b) Pentru c  doresc s  ajut elevii care au dificult i? 
c) Pentru c  elevul are nevoie? 
d) Pentru a analiza gre elile elevului? etc. 
2. Cum evaluez? 
a) Prin examene, prin teste? 
b) Prin observa ii continue? 
c) Prin instrumente elaborate pe baz  de competen e? 
d) Prin mai multe tehnici sau pritr-una singur ? 
3. Cui serve te evaluarea? 
a) Elevului? 
b) Profesorului? 
c) P rin ilor? 
d) Men inerii disciplinei? 
e) Societ ii? 
4. Ce doresc s  evaluez? 
a) Cuno tin e? 
b) Atitudini i comportamente? 
c) Procesul înv rii? 
d) Produsul? 
Analiza poate s  continue printr-o autoobservare a gesturilor cotidiene în materie de practici 

pedagogice de evaluare. Interesul unei asemenea reflexii cap t  un plus de importan  când vine momentul
analizei paradoxurilor i contradic iilor pe care le presupun ac iunile de evaluare. Aceasta înseamn  s  se 
declan eze o form  de autoanaliz . În ara noastr  se înregistreaz  preocup ri importante în ceea ce prive te 
problematica evalu rii rezultatelor colare ale elevilor, sub diverse laturi i la diferite niveluri. Orice 
program judicios de evaluare se întemeiaz  pe o verificare complet  a rezultatelor colare, utilizeaz  mai 
multe categorii de instrumente de evaluare, aduce la cuno tin a elevilor rezultatele în mod diferen iat i nu 
global i urm re te nu atât sanc ionarea, rezultatelor slabe ale elevilor, cât, mai ales, identificarea i 
corectarea erorilor. 

Din perspectiva elevului, evaluarea  orienteaz   i  dirijeaz  înv area,  formeaz   motiva ia  fa   de  
înv are,  e  un  mijloc  eficace  de asigurare  a  succesului etc. 

Din perspectiva profesorului, evaluarea  este  necesar   pentru  c   permite  culegerea  de  informa ii, 
sugereaz   c i  de  perfec ionare  a stilului  didactic  i  identific   dificult ile  elevilor. 

Evaluarea  colar   trebuie  s   fie  dinamic ,  centrat   pe  procesele  mentale  ale  elevului,  s   
formeze  autoreglarea,  autoreflectia,  s   înlocuiasc  acea  reflectie  static , bazat   pe control, examinare, 
sanc iune.  În  acest  fel  se  poate  ajunge  la  înv tarea  asistat  de evaluare.  Din  perspectiva  modern  “a 
evalua” înseamn  a desf sura o activitate care înso e te pas cu pas procesul  de  predare–înv are.   

În acest  sens evaluarea  nu  mai  este  privit  ca ac iune de “rutin ”, întreprins   numai  în  scopul 
“cunoa terii” rezultatelor  i  chemat   s  “sanc ioneze”  pozitiv  sau  negativ, printr-o  judecat   de  valoare,  
nivelul atins  în  preg tirea  elevilor,  ori  s   opereze o selec ie. Ea  este menit   s  ofere informa ii despre 
calitatea pred rii i a înv rii, s  le orienteze  i  stimuleze  f cându-le  mai  productive. Astfel,  evaluarea  
îndepline te,  în  ansamblul  activit ii  instructiv-educative, un  rol  formativ  i  stimulator.  

Pe  termen  scurt,  evaluarea  realizeaz   func ia  de  consolidare  a înv rii  deja  produse,  precum  
i  de  a  preg ti  i  regla  un  nou  ciclu  de înv tare. 

Pe  termen  mediu  i  lung,  evaluarea  sprijin   demersul  de  stabilire  a celor  mai  potrivite  obiective  
de  înv are,  influen eaz   alegerea  strategiilor de  înv are  i  determin   motiva ia  elevilor  i  exercitarea  
capacit ii  de autoapreciere.  În  plus,  evaluarea  modeleaz   capacitatea  elevilor  de  a re ine  i  de a  
aplica  ceea  ce  au  înv at  în  contexte  cunoscute  sau  noi. 
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O evaluare  eficient   presupune  extensia  actului  evalu rii c tre  accentuarea  activit ii  elevilor. 
Cele mai eficace metode de înt rire a activit ii elevilor sunt determinate de atitudinea cadrului didactic 
fa  de elev. 

Încurajarea fiec rui elev în fiecare lec ie îl determin  pe elev s  în eleag  faptul c  îi este recunoscut 
efortul i progresul pe care îl face ca s  înve e. I se vorbe te prietenos men inând o atitudine binevoitoare 
i atunci când elevul nu reu e te s  realizeze nimic prin efortul propriu. 

Centrarea aprecierilor pe munca elevului i nu pe sine însu i se face cu scopul de a-l determina pe 
elev s  se mobilizeze în realizarea sarcinii de lucru pentru perfec ionarea abilit ilor. 

Centrarea pe un anumit elev 
-elevul trebuie s  fie apreciat pentru o realizare a sa personal , nu a  întregului grup din care face 

parte; 
-laudele care se fac nu trebuie s  se bazeze pe compara ia cu al i elevi; 
-se acord  o aten ie deosebit  elevilor slabi care au cea mai mare nevoie de apreciere. 

Specificarea motivului aprecierii 
-lauda indic  valoarea unei realiz ri concrete i trebuie focalizat  pe tema dus  la îndeplinire; 
-întotdeauna se men ioneaz  pentru ce se ofer  lauda pentru a nu avea caracter depreciativ. 

Sinceritatea în emiterea aprecierii 
-cadrul didactic ofer  laudele spontan i sincer; 
-emiterea laudelor lipsite de con inut, într-un mod reflex nu sunt motivante i provoac  un 

comportament nepotrivit elevilor. 
Extensia actului evalu rii c tre accentuarea activit ii elevilor este singura unealt  puternic  la 

îndemâna dasc lului. Ac iunea de sprijin / înt rire a activit ii elevilor îmbun t e te urm toarele aspecte: 
-înv area i realizarea obiectivelor; 
-motiva ia; 
-comportamentul; 
-concentrarea aten iei la lec ie; 
-dobândirea încrederii în sine i a respectului de sine; 
-atitudinea fa  de înv are i fa  de anumite materii; 
-atitudinea fa  de cadrul didactic. 
Evaluarea este eficient  dac   evaluatorul: 
-cunoa te ceea ce trebuie s   evalueze; 
-stabile te  cu  rigoare  obiectivele  ce  trebuie  realizate; 
-folose te tehnicile i instrumentele  cele  mai  bune  de  evaluat. 
Tehnicile i instrumentele  trebuie  diversificate  în  func ie  de:  
-nivelul de preg tire al clasei; 
-vârsta elevilor;  
-distribu ia performan elor  copiilor de la “foarte bune” la “bune”  si  “mediocre”;  
-profilul  psihologic  al clasei  dar  i  al  fiec rui  copil în parte. 
Cunoa terea elevilor reprezint  premisa pentru succesul muncii i tactul oric rui educator. Astfel, el 

va ti s  dea fiec ruia ce i se cuvine i cât i se cuvine din con inutul pe care îl are în programe i manuale. 
Utilizarea cu succes a metodelor de predare – înv are i evaluare este o problem  ce ine de psihologie. 
Tactul pedagogic are în structura sa cuno tin e de psihologie, care se exprim  sub form  de comportament 
didactic i educativ. Pentru ca acest comportament s  fie eficient educatorul trebuie s  st pâneasc  temeinic 
trei domenii: con inutul specialit ii, instrumentele de lucru i universul psihic al elevilor s i. Dac  în unul 
dintre aceste domenii este deficitar, succesul în activitate va fi prejudiciat. Nu se poate vorbi în niciun caz 
de succes professional, f r  a se vorbi de rezultatele elevilor, cum nu se poate vorbi despre succesele 
elevilor, f r  a se merge cu gândul la principalul autor moral al acestora, adic  profesorul. 

Se tie c  de felul cum porne te copilul în ciclul primar depinde formarea lui ulterioar . Am putea 
spune chiar c  un dasc l bun în coala primar  echivaleaz  cu un noroc în via , pentru c  el contribuie în 
mare m sur  la formarea i educarea fiec ruia dintre noi. Dasc lul este cel care asigur  succesul în via  al 
elevului. Rela ia cu elevul nu presupune simpla comunicare din actul educa ional, ci ea înseamn  implicarea 
întregii personalit i umane. Meseria de dasc l nu presupune doar s tii opera iile matematice, ci s  îl faci 
pe elev s  opereze cu ele.  
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Reu ita în activitatea didactic  depinde foarte mult i de obiectivitatea aprecierilor, evitându-se 
distorsiunile în evaluarea rezultatelor elevilor, cum ar fi efectul halo, de anticipa ie, de contrast, de 
contaminare etc.Trebuie s  se in  cont de faptul c  „ orice copil are ceva bun în el i c  acel bun trebuie 
descoperit i pus în valoare ” ( Simion Mehedin i ). De aceea, pentru a se ob ine rezultate colare este 
necesar i extrem de util  tratarea diferen iat , diversificat , individualizat  a elevilor, atât în ceea ce 
prive te volumul de cuno tin e cerut, cât i metodele de abordare a comunic rii.Teoriile psihologiei 
unanimiste stau la baza înv mântului modern axându-se pe urm toarele principii: fiecare copil este unic 
i are o individualitate proprie, dore te s  fie respectat, dar nu revendic  atitudini similare de la cei de vârsta 

lui. Înv mântul modern încurajeaz  diversitatea i pune accent pe stima de sine ca premis  în dezvoltarea 
personal . 

Pedagogul francez C. Freinet încearc  prin pedagogia sa s -l fac  pe dasc l s  foloseasc  strategii 
care s  permit  elevilor s  se dezv luie i s  se califice : „Clasa bun  este aceea în care fiecare elev va fi 
cel dintâi într-o privin  oarecare…Nu exist  aristocratism sau rasism pedagogic. Suntem obliga i s
proced m în a a fel încât fiecare copil s  se accepte pe sine i, acceptându-se, s  poat  fi artizanul propriei 
promov ri.” 

Exist  destule cadre didactice care folosesc un num r restrâns de modalit i i tehnici de evaluare 
(chestionarea sau examinarea oral , probele scrise sub forma unor întreb ri cu r spunsuri libere, rezolv ri 
de exerci ii). Acest lucru se întâmpl  fie datorit  faptului c  rutina î i spune cuvântul i nu mai doresc s
încerce ceva nou, fie faptului c  folosirea unor metode complementare   de evaluare (observarea  sistematic   
a  activit ii i comportamentului  elevilor, referatul, proiectul, portofoliul,autoevaluarea) necesit  un efort 
din partea dasc lului, dar i o preg tire special  a elevului pentru a face fa  noilor tipuri de solicit ri. Unele 
metode de evaluare (de exemplu, proiectul, portofoliul, eseul) necesit  un exerci iu îndelungat pentru a se 
ajunge la rezultatul dorit, de i efectul în planul form rii gândirii elevului este unul deosebit de important.  

Practicarea unei variet i de metode i tehnici de evaluare trebuie s  fie o constant  a strategiilor 
noastre de instruire. Atât timp cât ne propunem, în planul obiectivelor, asimilarea de c tre elevi a unui 
volum de cuno tin e, dar i dobândirea unor structuri operatorii (abilit i, priceperi i deprinderi, capacit i, 
sheme operatorii) ori formarea motiva iilor, atitudinilor i valorilor, nu putem accepta ca evaluarea s  se 
raporteze doar la o parte dintre categoriile de obiective. 

E necesar ca procesul de predare – înv are s  se desf oare în ritmul de munc  al elevilor printr-o 
tratare diferen iat  urm rind dezvoltarea la elevi atât a aptitudinilor colare, cât i a aptitudinilor specifice 
(tehnice, matematice, sportive, literar – artistice, organiza ionale, etc.). În “Dic ionarul de termeni 
pedagogici” tratarea diferen ia  este integrat  principiului individualiz rii înv mântului. Acest principiu 
face posibil  tratarea diferen iat i diversificarea înv mântului în general, asigurând rolul conduc tor al 
educa iei în formarea personalit ii.În condi iile actuale, problema trat rii diferen iate este abordat  într-o
perspectiv  mai larg , fiind pus  în rela ie nemijlocit  cu sporirea eficien ei nu numai pedagogice, ci i 
sociale, a sistemului de înv mânt. 

Tratarea diferen iat  este considerat  componenta esen ial  a unor principii didactice sau condi ie a 
realiz rii lor sau este chiar ridicat  la rang de principiu distinct. Astfel c , dup  Ioan Bonta , “principiul 
individualiz rii i diferen ierii înv rii exprim  necesitatea adaptarii dinamice a înc rc turii cognitive i 
ac ionale a con inuturilor i strategiilor instructiv – educative atât la particularit ile psihofizice ale fiec rui 
elev, cât i la particularit ile diferen iate, relativ comune unor grupe de elevi, în vederea dezvolt rii lor 
integrale ca personalitate i profesionalitate”.   

Tratarea diferen iat  înseamn , în esen , adaptarea înv mântului la particularit ile psihofizice ale 
copilului, influen a instructiv – educativ  a acestuia în conformitate cu individualitatea sa, înlesnindu-i 
preg tirea la nivelul posibilit ilor i intereselor, creându-i, în ultim  instan , o ambian  favorabil  în cel 
mai înalt grad pentru formarea personalit ii în ansamblu. În acest sens ignorarea tr s turilor individuale, 
datorit  unei atitudini nivelatoare pedagogice echivaleaza cu un “act de miopie educativ ” (V. Filipescu) 
i, dimpotriv , în elegerea caracteristicilor individului, a reac iei lui într-o anumit  împrejurare este extrem 

de important  pentru a putea prevedea i influen a comportarea sa. 
În viziunea didacticii moderne, tratarea diferen iat  este inclus  între modalit ile principale de 

perfec ionare a lec iei. În acest sens, A.Chircev considera c  teza fundamental  care deschide câmp larg de 
afirmare tendin elor novatoare ale teoriei pedagogice i practicii colare este aceea de a centra întreg 
sistemul de înv mânt pe elevul însu i. Schimbarea amintit  include i tratare diferen iat  al turi de 
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celelalte modalit i (trecerea de la educativ la formativ, reevaluarea rela iei profesor-elev i predare-
înv are etc.).  

Tratarea diferen iat  este pus  în rela ie de complementaritate cu diversificarea i individualizarea. 
Aceasta pentru c  tratarea diferen iat  a elevilor reclam  atât grupe de nivel apropiat, diferite forme i 
strategii de lucru, cât i adaptarea procesului instructiv – educativ chiar la individualitatea fiec rui elev. 

Înv area  individualizat  este un mod de abordare educa ional  care vizeaz   contribu ia  fiec rui  
copil  adus   la situa ia pred rii i înv arii. Permisa acestui mod de abordare este  aceea c , niciodat , doi  
copii nu încep o activitate educa ional  în acela i fel. Copiii contribuie la o activitate cu propriile lor 
experien e, atitudini, calit i abilit i, personalitate etc. De aceea, pentru a preda într-un mod eficient, cadrul 
didactic trebuie s   fie receptiv la  aceste diferen e. Predarea individualiza   are loc atunci când  cadrul 
didactic i copilul se influen eaz  reciproc, între ei stabilindu-se o rela ie de comunicare bazat  pe încredere 
i sinceritate. 

Înv area individualizat  poromoveaz  principiile toleran ei i echit ii, r spunzând  unei game largi 
de calit i,  stiluri de înv are, nevoi i  personalit i ale copiilor din clas . Abordarea individualizat  pune 
accentul pe  angajamentul celui care înva i d  certitudinea c  procesul de înv are are loc.  

Prin  observarea  atent  a copiilor i prin  indentificarea  intereselor i poten ialului acestora, dasc lul 
ajut  copii s - i rezolve problemele prin  metode care se  potrivesc cu stilurile lor de  înv are. Copilul nu 
trebuie s  fie un ,,vas gol “, pe care dasc lul îl ,,umple” cu informa ii, ci ajutat de profesor s - i construiasc
o baz  de cuno tin e. Înv torul  poate  aborda  înv area individualizat  la nivel de  grup i micro-grup, 
pân  la nivelul fiec rui elev. În felul acesta, planul comun de înv are func ioneaz  cu cel  individual, dând  
posibilitatea subgrupei de copii s  r mân  implicat   în procesul  educa ional, cu acelea i rezultate 
educa ionale ca i restul copiilor din clas . Iat  deci c , înv area individualizat  este necesar  pentru 
,,anumi i” copii din clas , vizându-i atât pe cei care au un poten ial superior cât i pe cei care au o deficien
de orice fel. Rolul înv torului în cunoa terea elevilor clasei este primordial. El are la îndemân  o palet
larg  de strategii corespunz toare stilului de înv are i nevoilor fiec rui copil. 

Exemplific m câteva din ele: 
         a) cerin e comune pentru to i elevii; 
         b) cerin e diferen iate: 
-sarcini identice, timp diferit; 
-sarcini diferite, dar acela i timp; 
-sarcini diferite, timp diferit; 
-sarcini diferite, dup  posibilit ile copilului; 
-fi e identice cu sarcini diferite 
-activit i individuale cu teme diferite. 
Argumentele utiliz rii acestor strategii sunt urm toarele: 
-impun  utilizarea unui material didactic variat, elevii fiind familiariza i cu tehnici de munc   

independent  (folosirea fi elor, dic ionarelor, atlase, scheme, grafice, tabele etc.) ; 
-stimuleaz  originalitatea i creativitatea elevilor; 
-valorific  experien a anterioar ; 
-sunt adaptate la stilurile proprii de înv are; 
-respect  ritmul indiviual al copilului; 
-stimuleaz  spiritul de echip ; 
-asigur  corelarea intereselor copiilor cu obiectivele curriculare; 
-fiec rui copil i se acord  încredere în for ele proprii; 
-înv torul le permite copiilor s  participe la evaluarea propriei lor munci; 
-copilul este evaluat i comparat cu el însu i. 
Abordând stilul înv rii individualizate, clasa devine un mediu dinamic i mereu în schimbare, în 

care dasc lii pot dovedi c  apreciaz   pe fiecare dintre copii i pe to i copiii.                                                               
Necesitatea trat rii diferen iate nu este o noutate. Acum mai bine de un secol, în 1888, la Sorbona, H. 

Marion realizeaz  o pledoarie în favoarea educa iei centratre pe elev. În anul 1978, în lucrarea  
„Înv mântul diferen iat.Concep ii i strategii”, I.T.Radu propune adaptarea activit ilor de înv are la 
posibilit ile diferite ale elevilor, la capacitatea de în elegere i la ritmul propriu de lucru (al grupului sau 
al elevului). 
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Instruirea diferen iat  are la baz  teoriile cognitiv-contextuale ale inteligen ei. Acestea sus in c
cogni ia i contextul în care acesta opereaz  trebuie luate în considerare. Aceste teorii trateaz  modul în 
care procesele cognitive opereaz  în diferite contexte. 

Principiul de baz  este c  nu exist  elevi buni i elevi slabi, ci exist  elevi buni la lucruri diferite. 
Când Howard Gardner a formulat pentru prima oar  teoria inteligen elor multiple ( în lucrarea The Frames 
of Mind - Structurile spiritului, Mind 1983), a pornit de la o critic  a sistemului de înv mânt. Zece ani 
mai târziu, el î i rafineaz  pozi ia ad ugând i elemente de cercetare experimental , care transfer
inteligen ele multiple dintr-un concept criticat i criticabil într-un punct de plecare al unei practici colare 
cu adev rat individualizate. 

Gardner ajunge la concluzia c  exist apte tipuri de inteligen , la care în 1991 adaug  sistemului 
s u i inteligen a naturalist .  

-lingvistic  (abilitatea de a opera cu cuvântul- cei care au un grad înalt de inteligen  lingvistic  au 
deprinderi auditive i un vocabular dezvoltat, g sesc pl cere în activitatea de lectur , scriu cu u urin ); 

logico- matematic  (abilitatea de a opera cu modele, categorii i rela ii de a grupa i ordona date 
precum i de a le interpreta); 

muzical  (abilitatea de a discerne o varietate de sunete din mediu, de a produce i aprecia ritmul, 
formele de expresie muzical ); 

spa ial  (abilitatea de a forma un model mental al lumii spa iale i de a opera folosind un asemenea 
model); 

corporal- kinestezic  (abilitatea de a rezolva probleme sau de a crea produse folosind corpul/p r i 
ale corpului); 

interpersonal  (abilitatea de a-i în elege pe ceilal i: ce îi motiveaz , cum se comport , cum pot fi 
aborda i, cum se poate lucra cu ei); 

intrapersonal  (abilitatea de a formula un model veridic i clar despre sine i de a opera eficient cu 
el în via ); 

naturalist  (în eleg lumea natural ; recunosc i clasific  indivizi, specii i rela ii ecologice; 
interac ioneaz  cu mediul natural descoperind scheme func ionale legate de via i de for ele naturii; 
concep crea ia ca un sistem de tipare i comportamente). 

Fiecare inteligen  se bazeaz , cel pu in ini ial, pe un poten ial biologic care este mai apoi exprimat 
ca rezultat al jocului dintre factorii genetici i de mediu. Exist  o stadialitate a inteligen elor care, în 
decupajul lui Gardner, include: 

ocapacitatea de a modela rudimentar; 
oapropierea sistemului simbolic specific; 
oreprezentarea în sistemul nota ional specific; 
oexprimarea în registrul de roluri sociale i profesionale (acest ultim stadiu corespunde adolescen ei 

i vârstei adulte). 
Dac  din punct de vedere biologic inteligen ele sunt independente, în func ie de diversele zone 

corticale care le guverneaz , în privin a obiectiv rii la nivel individual, ele apar în combina ie. Gardner 
consider  de fapt individul ca o „colec ie de inteligen e”. Practic el poate s  nu fie în mod deosebit dotat în 
nici una din inteligen e i totu i s  se potriveasc  foarte bine unui anumit statut social i profesional datorit
unei combina ii de inteligen e. 

Teoria lui Gardner justific  ceea ce se poate constata, de altfel, în activitatea cotidian  a fiecaruia, 
anume c  nu înv m în acela i mod, c  avem stiluri diferite i atitudini de înv are diferite i, ca urmare, 
avem nevoie de un tratament diferit, individualizat, pe tot parcursul procesului de instruire i formare.  

În elaborarea unei lec ii trebuie s  implic m cât mai multe inteligen e. De aceea, înaintea orei, trebuie 
s  ne punem urm toarele întreb ri: 

-Cum pot s  folosesc cuvântul scris sau vorbit la or ? 
-Cum pot s  includ calcule, gândirea critic , clasific ri? 
-Cum pot s  folosesc culorile, graficele, desenul? 
-Când pot s  folosesc ritmuri diferite, sunete din mediul înconjur tor, muzica? 
-La ce moment al lec iei ar fi potrivit un exerci iu bazat pe mi care, o dramatizare sau un exerci iu de 

rol? 
-Când este important s  utilizez timpul i spa iul în mod individual? 
-Când folosesc lucrul în perechi i grup mic i care sunt criteriile dup  care alc tuiesc grupurile? 
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-Când pot s  folosesc tipare, clasific ri i asocia ii cu mediul înconjur tor, cu via a de zi cu zi? 
Condi ia de baz  în noua abordare strategic  a lec iei este folosirea unui meniu instruc ional cât mai 

diversificat. Bineîn eles c  nu toate lec iile favorizeaz  abordarea tuturor formelor de inteligen , dar în 
decursul unei s pt mâni sau al unei unit i de înv are s  încerc m s  activ m cât mai multe. 

Prin urmare, nu exist  activitate posibil de realizat cu un singur tip de inteligen  sau persoane care 
s  aib  dezvoltat un singur tip de inteligen . Nu se poate diagnostica în mod categoric prezen a sau absen a 
unei inteligen e.  

Instruirea bazat  pe inteligen ele multiple are anse mari s  fie activ , întrucât, fiind diferen iat i 
r spunzând intereselor i nevoilor individuale ale elevului, determin  implicarea  sa superioar  în activitatea 
didactic .Prin acest tip de activit i (T.I.M.) înv torul are posibilit i diferite de a- i cunoa te elevii, de a-
i dirija, de a le influen a dezvoltarea, realizând mai u or i mai frumos obiectivul principal al înv mântului 
românesc – preg tirea copilului pentru via . Participarea efectiv i total  în activitate angajeaz  atât elevii 
timizi cât i pe cei mai pu in dota i, îi tempereaz  pe cei impulsivi, dezvolt  spiritul de cooperare, contribuie 
la formarea colectivului de elevi.Prin faptul c  în asemenea activit i elevii se supun de bun voie regulilor, 
asumându- i responsabilit i, ei se autodisciplineaz .Elevii î i vor descoperi, cu timpul, substan a proprie 
– modalitatea de exprimare personal i vor fi capabili, mai ales s  se exprime, s  fie dubla i de oameni 
lucizi, cu gust i sim  al valorii. 

Într-o clas  diferen iat  se dezvolt  întelegerea mai degrab  decât memorizarea i redarea unor 
cuno tin e, este o evaluare permanent  a nivelului de disponibilitate i a nivelului de dezvoltare la care se 
gânde te elevul. Elevii pot lucra individual, în perechi sau în grupe, iar activitatea frontal  poate fi folosit
pentru introducerea unor noi no iuni. Elevii sunt exploratori activi, iar înv torul este ghidul sau 
facilitatorul înv rii. 

Beneficiile instruirii diferen iate sunt deopotriv  numeroase pentru elevi cât i pentru 
înv tori.Avantajele pentru elevi sunt: valorificarea i dezvoltarea diferen elor individuale, îmbun irea 
clar  a rezutatelor, a gândirii, a rezolv rii de probleme i a cantit ii de cuno tin e, încrederea sporit  în 
capacitatea de a înv a folosind inteligen e multiple, acces egal la înv tur  pentru to i elevii, în elegerea 
diferen elor de înv are în loc de incapacit i de înv are, dezvoltarea personal i social  ca parte a 
curriculumului.  

Climatul pozitiv al instruirii diferen iate motiveaz i asigur  succesul pentru to i factorii implica i în 
educa ie. Strategiile instruc ionale se extind i se îmbun t esc. Instruirea diferen iat  d  un sens nou 
profesionalismului.  

Concluzii: 
Evaluarea este un moment în cadrul înv rii, la fel de important ca i predarea, de aceea ea trebuie 

aplicat  atât asupra elevilor cât i asupra profesorilor. Cu alte cuvinte, în viitor va fi nevoie de mai multe 
cadre didactice care s  fie capabile întâi s  se autoevalueze, iar apoi acestea s  aplice elevilor metodele de 
evaluare adecvate fiec rui moment al înv rii i fiec rei discipline în parte. 

Îndeplinind o func ie diagnostic , prognostic , educativ i de selec ie, aprecierea colar  are valoare 
stimulativ , formativ i orientativ  pentru elev, în m sura în care ea nu r mâne exterioar  acestuia, în 
m sura în care este în eleas i acceptat , care-l îndeamn  pe elev la medita ie. 

Evaluarea ini ial i sumativ  reprezint  mijlocul principal de reglare a procesului didactic. Ea 
furnizeaz  informa ii cu privire la starea acestuia, permi ând cunoa terea procedurilor i ac iunilor izbutite, 
a celor realizate la parametrii convenabili, dar i a punctelor critice, a zonelor în care s-auprodus disfunc ii, 
deregl ri i în care se impun amelior ri. În acest sens, se poate sus ine c  menirea evalu rii nu este numai 
de a constata i de a demonstra, ci de a favoriza perfec ionarea activit ii pe care o are în 
vedere.Performan ele elevilor ofer i o imagine asupra calit ii activit ii i sugereaz  c i de perfec ionare 
a stilului de înv mânt promovat de profesor.           

Fiecare copil este un miracol al vie ii care, prin educa ie î i g se te propriul drum pentru a- i 
valorifica energiile creative. Talentul creator se împline te prin educa ie, atunci când educatorul 
,,aprinde’’scânteia creatoare în mintea i-n sufletul copiilor. Ace tia înva  s  fie spontani i creativi, s
aib  încredere în ei în i i, s  aib  personalitate.  

Capacitatea educatorului de a cunoa te elevul i de a  se situa pe punctul lui de vedere, “de a vedea” 
materia de înv mânt i cu ochii acestuia este o calitate necesar  oric rui înv tor, profesor, opus
egocentrismului. 
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Calitatea de a se transpune în situa ia elevului, de a-l în elege, aprobându-i sau respingându-i punctul 
de vedere presupune i o anumit  stabilitate emo ional , un anumit echilibru psihic i moral, mai ales 
informa ie i forma ie profesional  de examinator i evaluator. 
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Evaluarea tradi ional  la vârsta pre colar

Prof. Înv. Pre c. Bîte Felicia 

Procesul de înv mânt reprezint  un ansamblu de ac iuni exercitate în mod con tient i sistematic de 
c tre educatori asupra educa ilor, într-un cadru institu ional, i care are drept scop formarea personalit ii 
educa ilor, în concordan  cu idealul educa ional. Reprezint  cea mai înalt  form  de organizare i 
desf urare a instruirii i educa iei. Activit ile de baz  ale procesului de înv mânt sunt : predarea, ca 
aspect logic, înv area, ca aspect psihologic i evaluarea.  

Referitor la ultima activitate, pot spune ca, evaluarea este o dimensiune fundamental  a procesului de 
înv mânt, ea determinând valoarea rezultatelor i progreselor înv rii.  

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, 
oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
urm torii pa i:  

-  stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al elevilor,  
-  proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
-  m surarea rezultatelor aplic rii programei,  
-  evaluarea rezultatelor.  
A evalua înseamn  a determina m sura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficien a metodelor 

de predare – înv are; pe baza informa iilor ob inute activitatea fiind ameliorat  la timp. Evaluarea, îns , 
nu vizeaz  doar pre colarul, ci i educatoarea. Pentru educatoare, aceasta reprezint  un feed-back asupra 
eficien ei activit ii didactice desf urate; îi arat  cât de eficient î i dozeaz  materialul, cât de bine comunic
cu pre colarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul pred rii.  

Evaluarea trebuie conceput  nu numai ca un control al cuno tin elor sau ca mijloc de m surare 
obiectiv , ci ca o cale de perfec ionare, ce presupune o strategie global  a form rii. Opera ia de evaluare nu 
este o etap  suprapus  procesului de înv are, ci constituie un act integrat activit ii pedagogice. Activitatea 
educativ  în gr dini  este complex i solicit  forme de evaluare variate, multiple, adaptate la 
particularit ile pre colarilor. Diversitatea situa iilor didactice, precum i multitudinea de obiective ale 
evalu rii presupun conceperea i aplicarea unor strategii diferite care s  mijloceasc  procesul evaluativ. 
Astfel, în gr dini  sunt utilizate urm toarele forme de evaluare: 

Evaluarea formativ  (continu ) este indispensabil  înr-o pedagogie a form rii centrate pe copil. 
Rezultatele se raporteaz , dup  fiecare secven , la obiective, cu scopul de a înregistra lacune, gre eli sau a 
confirma eficien a înv rii. Evaluarea formativ  ajut  la prevenirea unor distorsiuni în înv are, provenite 
din surse afective (nesiguran , încredere nejustificat , indiferen ). Evaluarea formativ  are implica ii atât 
în activitatea educatoarei/institutorului, cât i în cea a copilului. Func ia diagnostic i prognostic  sunt 
valorificate pentrul copil în stabilirea caracteristicilor viitorului program instructiv-educativ. Copilul va 
înv a mai eficient dac  beneficeaz  de rezultatele evalu rii, i le asum  par ial ca autoevaluare, dac
în elege semnifica ia evalu rii. Este o evaluare continu , ea evit  ruperea procesului de înv are sau reluarea 
unor trasee lungi (gre it parcurse), printr-o înv are con tient  de obiectivele, desf urarea i rezultatele 
sale (feed-back). Continuitatea propriu-zis  nu este îns  nci posibil , nici necesar . Nu pot fi fixate norme 
de timp sau cantitate de informa ii ce se evalueaz , evaluarea depinde de amplitudinea proceselor cognitive 
implicate, complexitatea activit ii, posibilit ile celui educat. Evaluarea este necesar  dup  fiecare 
secven  semnificativ  a înv rii, f r  care nu se poate înainta în proces. Chiar dac  cere un consum mare 
de timp, frecven a evalu rii nu poate fi prea mare. 
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Evaluarea formativ  se mai caracterizeaz  prin punerea în leg tur  a rezultatelor sale cu activitatea 
trecut i cu cea viitoare. Astfel, este o evaluare sumativ  repetat , de sanc ionare a copiilor care nu ob in 
performan e în timp, cu scopul de a cultiva încrederea în propriile capacit i de reu it  în înv are. 

Evaluarea sumativ  este tipul de evaluare prin care se constat  nivelul de performan  atins în raport 
cu anumite exigen e de formare care au fost stabilite la începutul unei perioade lungi de înv are sau care 
se formuleaz  abia în momentul evalu rii. Constat rile se exprim  în calific ri atribuite copiilor, clasific ri 
sau promov ri ale acestora.  

În gr dini  putem vorbi de evaluare ini ial  (în momentul venirii copilului în institu ie i la începutul 
fiec rui an colar) i evaluare final , (la sfar itul unui an colar i la p r sirea gr dini ei, când trebuie s  i 
se completeze fi a psiho-pedagogic  final  - profil de personalitate, inventar de cuno tin e, interese i 
posibilit i de înv are - pentru a se recomanda înscrierea la coal ). 

Autoevaluarea este o form  de trecere la autonomie (de exemplu reconstituirea unei imagini din 
buc ele poate fi autoevaluat ). Exist  activit i pe care pre colarul nu este capabil s  le autoevalueze f r
exerci iu prealabil. Pentru autoevaluare este necesar  cunoa terea obiectivului i a c ii de realizare. Atunci 
când pre colarul se autoevalueaz , rezultatele sunt superioare. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Prof. Bivolaru Marcela                                                                  
c. Gimn. ,,Prof. Ilie Popescu,, otânga - Dâmbovi a 

Educa ia reprezint  principalul mecanism prin care societatea poate r spunde schimb rilor f r
precedent înregistrate la nivel social, economic, tehnologic. coala, are misiunea de a preg ti nu numai 
tân ra genera ie, ci i pe cea adult  pentru pia a  muncii i o via  activ .  

Schimb rile tr ite de întreaga noastr  planet  in ace ti aproape doi ani de zile, au dus la transform ri 
radicale i în sistemul educa ional de pretutindeni. Astfel, i în ara noastr , înv mântul a suferit prin 
trecerea brusc  de la sistemul tradi ional la cel online, deoarece –atât elevii, profesorii dar i p rin ii, au 
trebuit s  se adapteze la noi reguli, sau modalit i de predare- înv are. Putem spune c  atât profesorii cât 
i elevii î i împart deopotriv  responsabilit ile i beneficiile aduse de folosirea noilor tehnologii. 

În contextul pandemic tr it de noi to i, înv mântul online a fost singura posibilitate responsabil  de 
a continua procesul educativ. Îns , la acest demers a trebuit s  ne adapt m ambele p r i,cu mult  în elegere 
i p rtinire, deoarece mai ales în mediul rural , trecerea la sistemul online s-a putut  realiza destul de dificil-

cauzele fiind diverse-de la lipsa aparaturii necesare la lipsa internetului. 

Puse fa  în fa , atât sistemul tradi ional cât i cel online, au avantaje i dezavantaje unul fa  de 
cel lalt. Astfel, cel pu in teoretic, putem enumera câteva avantaje ale sistemului online: 

-elevii nu mai ,,consum ,, timp pentru drumul spre coal , 

-se  obi nuiesc mai mult cu tehnologia, descoper  programe utile, 

-dac  se folosesc resurse adecvate, totul se poate face mai simplu, completând de exemplu în 
programe care permit chiar evaluare în mod instant, 

-se pot utiliza variantele de manuale digitale, 

-se evit  bullyingul, o problem  tot mai intens  in coli.          

De asemenea, putem vorbi i despre dezavantajele inv mântului online, sim it de noi fiecare în parte 
mai ales in anul trecut colar. Astfel, putem enumera: 

-lipsa accesului la tehnologie  a pus mari probleme (deficit de dispozitive, dar i conexiuni la internet 
ce las  de dorit mai ales în contextul aglomer rii re elelor).Au fost mari probleme cu achizi iile de 
dispozitive mai ales pentru elevii din mediile sociale defavorizate, 

-de asemenea, chiar i pentru noi cadrele didactice a fost dificil  abilitatea brusc  de a fi performan i 
în utilizarea platformelor online, 

-lipsa spa iilor pentru inva are în mediul casnic, mai ales acolo unde sunt mul i copii în familie copii 
în familie, 

-lipsa concentr rii la lec ii, în coni iile în care elevii nu pot fi supraveghea i de c tre profesor, iar la 
lec iile live pot opri camera i microfonul de pe dispozitiv.  
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Cert este faptul c  trebuie s  recunoa tem faptul c  ambele moduri de evaluare –tradi ional sau online, 
nu trebuie s  urm reasc  decât acela i scop, i anume –dezvoltarea personalit ii elevilor, educarea 
apacit ii de autoapreciere i prevenirea e ecului colar. 

Bibliografie: 
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EVALUAREA ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Prof. înv. primar: BIZADEA COSTIC                                                    
LICEUL TEORETIC „GRIGORE GHEBA”  DUMITRE TI 

Perioada pe care o travers m reprezint  pentru noi to i mai mult decât o provocare obi nuit , întregul 
nostru stil de via  este pus la îndoial  pe o durat  nedeterminat . 

Tot ceea ce înseamn  proces de predare-înv are- evaluare a redevenit în aten ia noastr  sub titulatura 
de proces educa ional la distan . Cu to ii am fost nevoi i s  ne mut m activitatea în mediul on-line i am 
f cut cuno tint  cu aplica ii care faciliteaz  înv area la distan . 

Profesorii trebuie s tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. De aceea, elevii 
trebuie evalua i sistematic, iar la sfâr itul semestrului i al anului s  li se încheie o medie care s  reflecte 
atât în elegerea, cât i nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesar  a înv rii la distan . Dac  avem un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta 
lec iile pentru a viza respectivele lacune. 

Prin intermediul platformelor si aplica ilor utilizate în activitatea online elevii pot fi evalua i sincron 
i asincron. Instrumentele de lucru asincrone avantajeaz  elevii introverti i sau nesiguri pe competen ele 

lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întreb ri sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, i 
cadrul didactic are timp s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele, s  trimit  feedback.  

De asemenea, dac  se poate îmbun t i aceast  tem  în urma feedback-ului elevilor, la alt  clas  se 
poate trimite varianta revizuit . De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se aloc  teme, 
fi e de lucru, chestionare i se poate trimite feedback. Chiar dac  necesit  crearea unui cont sau logare, 
elevul are timp s  o fac i s  lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitat  creativitatea.  Pe aceast  platform
elevii pot primi i un test quizizz în care pe lâng  itemi cu alegere multipl  sau cu completarea spa iilor 
libere pot ap rea i itemi cu r spuns deschis. Rezolvarea celor din urm  se fotografiaz i se trimite la 
finalul orei de curs. Elevii i profesorul sunt loga i pe meet pe perioada rezolv rii testului. 

Profesorul are posibilitatea s  posteze o fi  de lucru sau un test de evaluare pe email, elevii rezolv
sarcinile de lucru într-un interval de timp alocat, fotografiaz  rezolvarea i o trimit pentru a fi evaluat . 
Autoevaluarea sau evaluarea reciproc  a temelor se poate realiza cu suces.Dac  profesorul dore te s
ilustreze instant aprofundarea unor cuno tin e sau s  colecteze date pentru folosin  imediat , poate apela 
la instrumente de lucru sincrone. Cu ajutorul acestora, se poate face o evaluare a cuno tin elor sau a 
lacunelor elevilor pentru a se remedia imediat sau se poate motiva elevul care are o toleran  mic  la stresul 
provocat de a teptarea notei. Unele din aceste instrumente sunt:  

-Google meet, Zoom- se poate ini ia un dialog între elev si profesor, - 

- Google docs – se pot crea paragrafele unui raport de c tre elevi diferi i, de exemplu; Miro, o tabl
interactiv  la care elevii se conecteaz i colaboreaz  în diferite formate; 

- Poem generator, o aplica ie cu specii de poezii distincte pe care elevii le creeaz  pe loc - Mentimeter, 
program pentru colectare de date sau evaluare. 
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- Facebook messenger, Whatsapp pentru dezbaterea unei teme. Avantajul acestor instrumente este c
profesorul poate oferi feedback pe loc sau se poate asigura c  însu i elevul este cel care lucreaz . Ca un alt 
plus, profesorul poate face un screenshot al ecranului i p stra întreag  activitate drept prezen , rezultate, 
calitate în scopul evalu rii etc 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . 
Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile, întreb rile i discu iile de pe platform
pe care profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are al elevilor 
lor. Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile, proiectele, referatele i testele finale date la sfâr itul 
unei unit i de înv are, proiect, semestru, sau an colar .                    .                                                                         

Spre deosebire de metodele tradi ionale care realizeaz  evaluarea rezultatelor colare ob inute pe un 
timp limitat i în leg tur  cu o arie mai mare sau mai mic  de con inut, dar oricum definit  – metodele 
alternative de evaluare prezint  cel pu in dou  caracteristici: pe de o parte, realizeaz  evaluarea rezultatelor 
în strâns  leg tur  cu instruirea/înv area, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de alt  parte, ele privesc 
rezultatele colare ob inute pe o perioad  mai îndelungat , care vizeaz  formarea unor capacit i, 
dobândirea de competen e i mai ales schimb ri în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
înv are. 

Evaluarea modern , care promoveaz  tranzi ia de la no iunea de control al însu irii cuno tin elor la 
conceptul de evaluare atât a rezultatelor înv rii dar mai ales a proceselor pe care le implic , semnific
trecerea de la o pedagogie a transmiterii cuno tin elor la o pedagogie a însu irii cuno tin elor i a tiin ei 
de a deveni. 

Integrarea evalu rii în structura activit ii didactice de c tre concep iile pedagogiei mo-derne 
determin  amplificarea func iei educative a acesteia, situând-o într-o pozi ie cheie în procesul instructiv-
educativ. Aceast  consecin  deriv  dintr-o fireasc  în elegere a evalu rii ca „ tiin  a valorii” (Ioan 
Cerghit). A evalua înseamn , între altele, a emite judec i de valoare, ceea ce presupune a te raporta la 
valori sau a face trimitere la un sistem de valori. 

Procesul evaluativ î i relev  pe deplin func ia de feed-back atunci când educatorul i elevii se reg sesc 
în calitate de parteneri în cadrul procesului educa ional. Aceasta presupune ca fiecare dintre parteneri s
con tientizeze rolul pe care îl de ine la nivelul interac iunii didactice i s  foloseasc  reac iile celuilalt 
pentru a- i optimiza propriul comportament. 

BIBLIOGRAFIE:                                                                                                                                                

Cuco , C. Pedagogie, Editura Polirom, Ia i ,2014                                                                                                 

Cerghit, I. Pedagogie, Editura Didactic
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EVALUAREA ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Prof. înv. primar: BIZADEA LENU A 
Liceul Teoretic „Grigore Gheba” Dumitre ti 

Literatura de specialitate ofer  mai multe defini ii ale evalu rii, în func ie de diversitatea fenomenelor 
care fac obiectul ei: evaluarea institu ional , curriculumul, procesul de instruire, rezultatele colare. 

Evaluarea este o activitate etapizat  care vizeaz  domenii i probleme complexe, nu doar evaluarea 
elevilor. „A evalua” reprezint  nu numai un verb de încheiere, ci i de deschidere. 

Evaluarea tradi ional  presupune urm toarele metode de evaluare: 
a) Verificarea oral  face parte din categoria metodelor tradi ionale de evaluare i este cea mai utilizat

în clasa de elevi din sistemul românesc de înv mânt, dar în situa ia examenelor na ionale, utilizarea ei 
este redus  sau lipse te. 

Examinarea oral  se realizeaz  printr-o conversa ie cu rol de verificare a cantit ii i calit ii 
procesului de instruire, prin întreb ri i/sau sarcini de lucru care solicit  r spunsuri orale sau în scris. 

,,Evaluarea oral  recupereaz  cel mai pregnant naturale ea i normalitatea unei rela ii umane.” (C. 
Cuco ) 

b)Verificarea scris  constituie, de asemenea o metod  tradi ional  de evaluare, adecvat  pentru 
evaluarea formativ , fiind concretizat  într-o gam  variat  de suporturi scrise: lucr ri de control, teze, 
referate, eseuri. 

c)Verificarea practic  permite identificarea capacit ilor de aplicare a cuno tin elor dobândite, a 
gradului de încorporare a unor deprinderi i i priceperi practice-ac ionale. 

Probele practice ofer  posibilitatea elevului de a- i dezvolta atât competen e generale (comunicare, 
analiz , sintez , evaluare), cât i pe cele specifice (manipularea instrumentelor de lucru, interpretarea 
rezultatelor). 

Pentru realizarea unei activit i practice, este important ca elevii s  cunoasc  de la începutul secven ei 
de înv are tematica lucr rilor practice, baremele de evaluare, condi iile oferite  pentru realizarea acestor 
activit i. 

Factorii care intervin în decizia de a utiliza probele practice ca metode de evaluare pot fi: timpul de 
realizare i  gradul de complexitate al opera iilor . 

a) Verificarea în mediul online 
   
Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. Primii 

care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a  lucruri noi i de a 
produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu  s  se realizeze. La polul 
opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima  interac iune cu educa ia online este necesar 
s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite pentru grupul 
int  (elevi sau cadre didactice). 

În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist coala ca spa iu, ca 
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tot ansamblul rela ional. Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta  este puternic filtrat
de tehnologie, nu mai este atât de persuasiv i din acest motiv se impune un  efort suplimentar de a veni cu 
un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele pentru înv are: de 
preg tire pentru coal  (plecarea spre coal , drumul în sine  au efecte psihologice asupra mobiliz rii 
înv rii) i de înv are (informa iile nu mai sunt primite  în acela i fel, nu se mai înva  la fel). 

Atât în înv are, cât i în evaluare, fiecare r spuns al elevului implic  un proces cognitiv,  fiecare la un 
alt nivel. 

Se recomand  utilizarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc ca   niveluri cognitive: 
cunoa terea i în elegerea, aplicarea i ra ionamentul. 

Este foarte important dac  sarcinile i con inutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare 
i schimb  evaluarea rigid  într-o experien  exploratorie. Acest lucru are ca substrat  faptul c  orice act de 

evaluare este i un act de înv are.    

Bibliografie:                                                                                                                                                          
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar 

Prof. Înv. Pre c. Bîzdoc Diana-Maria 
Gr dini a M r i or, Bucure ti, sector 4 

În domeniul educ iei, evaluarea este o component  esen ial , reprezentând principala pârghie de 
feedback, care ofer  informa ii destinate regl rii i autoregl rii, informa ii necesare pentu elaborarea 
deciziilor vizând eficientizarea procesului de instruire, sistemului de înv mânt, ac iunilor educative în 
general. Totodat , evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural i func ional în activitatea 
gr dini ei. 

Teoria i practica evalu rii în educa ie înregistreaz  o mare varietate de moduri de abordare i de 
în elegere a rolului ac iunilor evaluative, dar noul Curriculum pentru înv mântul pre colar prefigureaz
printre tendin ele de schimbare i diversificarea strategiilor de predare i acord  o alt  importan  procesului 
de evaluare. 

Prin evaluare se urm re te progresul copilului în raport cu el însu i i mai pu in o raportare la norme 
de grup (relative). La nivelul înv mântului pre colar se acord  o aten ie sporit  evalu rii sub cele trei 
forme: evaluare ini ial , continu  sau formativ i sumativ , ac iune de cunoa tere a individualit ii copiilor 
de 3-6/7 ani, cuprin i în procesul educa ional. Dup  rolul evalu rii n dezvoltarea i stimularea poten ialului 
biopsihic al copilului, formele de evaluare utilizate n pre colaritate sunt: 

- Evaluarea ini ial  – ce const n aprecierea nivelului general de dezvoltare a copilului la momentul 
integr rii lui n gr dini  (la începerea anului colar) 

- Evaluarea continu  (de progres) sau formativ  – se reg se te n derularea tuturor activit ilor 
desf urate cu pre colarii, având rol de reglare a întregului proces instructiv-educativ. Se realizeaz  prin 
observarea continu  a comportamentului pre colarului n cadrul activit ilor, surprinderea reac iilor la 
diverse solicit ri, semnalarea progreselor sau a stagn rilor, recompensarea succeselor copiilor prin formule 
precum “Bravo!”, “Te-ai descurcat foarte bine!”, atitudine de sprijin i ncurajare n vederea dep irii 
anumitor obstacole, etc. 

- Evaluarea sumativ  (cumulativ )- realizat  de obicei la sfâr itul unei componente tematice care se 
desf oar  pe o perioad  mai mare de timp, la sfâr it de semestru sau la sfâr it de an colar când se 
revizuiesc cuno tin ele, deprinderile, abilit ile dobândite n acest interval. 
          Copilul trebuie observat în contexte naturale cât mai variate, în mediile lui fire ti: în sala de grup , 
în timpul jocului în aer liber, în timpul activit ilor extracurriculare, în timpul mesei, la sosirea i plecarea 
din gr dini . Nu trebuie s  evalu m numai aspectele care privesc doar latura cognitiv  (dac  num r , 
vorbe te în propozi ii, recunoa te anumite cuvinte, tie pove ti, poezii etc.). Pentru a avea o imagine global
este necesar s  evalu m i nivelul de dezvoltare al copilului din punct de vedere fizic, cognitiv i socio-
emo ional, iar informa iile ob inute trebuie analizate în interrela ie. 

Dup  ob inerea rezultatelor evalu rii, acestea se compar  exclusiv cu performan ele copilului însu i, 
cu succesele i insuccesele proprii i acest lucru trebuie s -l insufl m i p rin ilor, s  le explic m de ce nu 
este corect i ce repercusiuni are asupra imaginii de sine a copilului când îl compar  cu colegii din clas
sau chiar cu ceilal i copii ai lor. 

Printre metodele i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , 
se num r  Turul Galeriei, Diagrama Venn, posterul, ciorchinele, cubul, jurnalul grupei, turnirul întreb rilor, 
R.A.I. etc. 

Metoda R.A.I. (r spunde, arunc , interogheaz ) este o metod  destul de u or de aplicat în activit ile 
desf urate, în special cu pre colarii mari. Este un joc simplu de aruncare a unei mingi de la un copil la 
altul. Cel care arunc  mingea adreseaz  o întrebare celui care o prinde. Acesta r spunde la întrebare, apoi 
arunc  mingea altui coleg i îi pune o alt  întrebare vizând con inutul care trebuie evaluat ( precizat de la 
început de c tre educatoare). Prin caracterul s u antrenant i realizat  sub form  de joc, metoda men ine 
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treaz  aten ia tuturor copiilor din grup , participând chiar i cei mai timizi dintre ace tia. Copiii sunt atra i 
de suspansul generat de întreb rile nea teptate i de exerci iul de promptitudine la care îi solicit  jocul. 
Aceast  metod  de evaluare poate fi utilizat  cu succes,  mai ales la grupa preg titoare, la sfâr itul unor 
activit i de cunoa tere a mediului, educare a limbajului, activit i cu con inut matematic. R.A.I. este atât o 
metod  de evaluare cât i strategie de înv are care îmbin  cu succes competi ia i colaborarea i permite 
realizarea unui feed-back rapid. 

Metodele alternative de evaluare au valoare formativ , prin faptul c  ofer  posibilitatea copilului de 
a ar ta ce tie, dar mai ales ce tie s  fac ; atât educatoarea, cât i pre colarii au o imagine permanent 
actualizat  asupra performan elor copiilor, asigur  un demers interactiv actului de predare-înv are, 
raportându-se la nivelul psihologic al pre colarilor, prin individualizarea sarcinii de lucru. În concluzie, 
toate aceste metode complementare de evaluare asigur  o alternativ  la formele tradi ionale, îmbog ind
practica evaluativ .  

Metodele tradi ionale de evaluare nu sunt înl turate definitiv, ci sunt completate i sus inute în 
procesul evalu rii de metodele alternative. Deoarece ambele tipuri de metode prezint  atât avantaje, cât i 
limite / dezavantaje, este necesar  îmbinarea lor, op iunea pentru o anume metod  de evaluare fiind 
determinat  de vârsta copiilor, de volumul de cuno tin e, de categoria de activitate i, în mod deosebit, de  
obiectivele urm rite. 
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- L. Colceriu, Psihopedagogia înv mântului pre colar, Bucure ti, 2008 
- C. Cuco , Pedagogie, edi ia a II-a revizuit i ad ugit , Ia i, Polirom, 2006 
- M. Chiriac, Evaluarea – ghid al activit ii din gr dini  – studio tiin ific 
- V. Anghelache, Metodica activit ilor instructciv-educative din gr dini , EDP, 2017 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ON-LINE 

Prof. Bîzîc Ionela 
coala Gimnazial  Valea Mare B beni,jud. Vâlcea 

  
În contextul realit ii actuale, resursele WEB au devenit de o importan  major , fiind indispensabile 

în cadrul tuturor demersurilor didactice, atât colare , cât i extra colare. Fie c  ne referim la predare, 
înv are sau evaluare, sau la activit ile extracurriculare   în care sunt implica i elevii, utilizarea resurselor 
informatice a devenit o necesitate. Noile tehnologii informa ionale ofer  o multitudine de aplica ii care pot 
îmbun t i în mod considerabil calitatea actului didactic. 

Referindu-ne la metodele i tehnicile de evaluare on-line, putem afirma c  au o serie de avantaje i 
prezint  un grad ridicat de eficien  deoarece majoritatea ofer  feed-back într-un timp foarte scurt.  

Chestionare i quiz-uri 
Mereu este nevoie de o verificare a informa iilor predate. Evaluarea sub form  de chestionare sau 

quiz-uri sunt metode bune i interactive de evaluare la fiecare sfâr it de or . Pe internet exist  o mul ime 
de platforme care î i permit s  evaluezi gradul de cuno tin e r mase în urma informa iilor predate. 

Aceste metode ofer  posibilitate de a intra mai în detaliu în cuno tin ele asimilate pe parcursul orei, 
precum i posibilitatea de a- i autoevalua tehnica de predare, deoarece dac  mai majoritatea elevilor au 
însu it corect informa iile predate, atunci e clar c  profesorul face aproximativ tot ce trebuie. 

De asemenea, aceste metode permit cadrelor didactice s  î i dea seama care copii nu au în eles 
subiectul i au nevoie de o aten ie sporit  sau care copii nu au fost aten i la or i ar trebui de implicat mai 
mult.  

Proiectul 
Aceasta este o metod  complex  de evaluare, de regul  are loc la sfâr itul unui modul sau semestru. 

Cu aceast  metod  se evalueaz  progresele pe care le-au f cut în timp elevii. Aceast  metod  pun elevii în 
situa ia de a analiza i cerceta informa ii pe care le-au descoperit singuri. Cu ajutorul accesului la internet 
i la volumul mare de informa ii, ace tia vor înv a s - i structureze informa ia i s  o integreze în a a fel 

într-un proiect încât s  fie pe în elesul tuturor. 
Jocurile didactice 
Jocul este o metod  interactiv  eficient  în procesul de predare-înv are-evaluare, iar în înv mântul 

la distan  este mai accesibil, u or de organizat i eficient, exist  jocuri deja special concepute pentru multe 
subiecte care sunt predate la coal . Astfel, tu, ca i cadru didactic, trebuie doar s  îl identifici sau chiar s
îl creezi tu. Exist  multe platforme care î i ofer  aceast  op iune i tutoriale despre cum ar trebui s  folose ti 
platforma. 

Astfel, platforma Google classroom poate facilita evaluarea online, cadrul didactic având posibilitatea 
de a crea teste i fi e de evaluare sau de a înc rca o serie de materiale necesare evalu rii. 

O alt  platform  prin intermediul c reia se poate realiza evaluarea online, este zoom-ul.  Aceastâ 
aplica ie permite discu ii pe anumite teme cu elevii, ace tia pot oferi r spunsuri la întreb rile adresate de 
c tre profesori, iar eventualele gre eli pot fi corectate în timp record.  

Google Jamboard este de asemenea, un mod de vizualizare foarte u or al unor sarcini simple unde 
to i elevii au posibilitatea s - i corecteze  propriile r spunsuri. 

Prin intermediul aplica iei Kahoot, elevii pot s  rezolve o serie de teste, cu diferite grade de dificultate, 
de la simplu la complex, circumscrise unor diferite arii tematice, ba mai mult, pot construi ei în i i itemi de 
teste. 

Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru crearea testelor scrise, 
pentru ob inerea unui feed-back cu privire la anumite aspecte ale activit ii didactice sau de alt  natur , 
conceperea unor teste gril , înserarea unor imagini sau scurte filmule e.  
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Evaluarea devine astfel, eficient i creativ , fiind o alternativ  la evaluarea tradi ional  în aceste 
contexte, îns  nu putem face rabat nici de tehnicile i metodele tradi ionale de evaluare. 

A adar, atât în mediul online, cât i în mediul fizic, cadrului didactic îi revine rolul de coordonator 
profesionist al întreg procesului didactic, având sarcina de a identifica i experimenta, cele mai relevante 
metode i strategii, astfel încât, elevul s  ajung  la maximul de dezvoltare posibil . 
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EVALUAREA ONLINE 

COALA PROFESIONAL  BERZOVIA 
GR DINI A P. N. BERZOVIA 

PROF. ÎNV. PRE COLAR: BLAGOE ROZETA - ANA 

’’Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat . Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii.’’ (D. Ausbel) 

Evaluarea este o component  important  a procesului de înv mânt, ce permite luarea, în cuno tin
de cauz , a unor decizii de reglare, ameliorare i perfec ionare a activit ii pre colarului. Ea este punctul 
final într -o succesiune de evenimente: stabilirea scopurilor, prin prisma comportamentelor dezirabile, 
proiectarea i executarea programului, m surarea rezultatelor, aprecierea lor. 

Evaluarea trebuie conceput  nu numai ca un control al cuno tin elor sau ca mijloc de m suare 
obiectiv , ci ca o cale de perfec ionare ce presupune o strategie global  a form rii. Opera ia de evaluare nu 
este o etap  suprapus  procesului de înv are, ci constituie un act integrat activit ii  pedagogice. Evaluarea 
constituie o validare a juste ei secven elor educative, a componentelor procesului didactic i un mijloc de 
delimitare, fixare i interven ie asupra con inuturilor i obiectivelor educa ionale. 

Este incontestabil faptul c  societatea româneasc  este într-o continu  dezvoltare, astfel, necesitatea 
unei schimb ri majore în sistemul educa ional fiind practic inevitabil . Aceste schimb ri au fost impuse, 
pu in for at, de contextul perioadei pandemice pe care o traversam. Mul i copii i cadre didactice s-au 
confruntat cu necesitatea unei adapt ri rapide, realizat  prin studiu individual sau, dup  caz, urmând cursuri 
de perfec ionare costisitoare. 

Dac  pentru nivelul primar, gimnazial i liceal, lucrurile sunt oarecum mai clare, în înv mântul 
pre colar aspectul educa iei on-line este pu in diferit, pentru c , indiferent de forma desf ur rii 
activit ilor, sincron sau asincron, actul educa ional depinde în mare m sur  de disponibilitatea, suportul i 
implicarea p rin ilor. 

Practic, înv mântul on-line nu se poate desf ura f r  instrumente digitale, de aceea, este nevoie de 
o selec ie clar , inându-se cont de valen ele pedagogice pe care acestea le ofer : interac iune, colaborare, 
comunicare, evaluare, dar i de nevoile, caracteristicile sau nivelului de dezvoltare al grupei. 

În func ie de specificul vârstei pre colare, metodele de culegere a datelor pentru evaluare vor fi: 
observa ia, conversa ia, studiul produselor activit ii, analiza procesului de integrare social , testul, ancheta. 
Dintre acestea, un loc aparte îl ocup  observa ia i conversa ia. 

Pentru c  principala noastr  activitate în gr dini  este jocul, sub toate formele sale, în strategia 
didactic  pentru grupa mea, am folosit instrumente digitale care s  p streze sim ul ludic, dar care s -mi 
ofere i posibilitatea de a capta aten ia i a men ine interesul copiilor pe toat  durata activit ii, îmbinând 
aspectul formativ cu cel informativ într-un context creativ, urm rind în acela i timp crearea de abilit i i 
competen e specifice activit ii propuse. Din experien a personal , am constatat c  aplica iile de jocuri on-
line sunt pl cute i iubite de c tre copii. 

Orice soft sau aplica ie poate fi folosit  creativ în procesul didactic, îns  f r  folosirea în exces a 
acestora. Din gama variat  de instrumente digitale care m-au ajutat în procesul educativ, amintesc câteva: 
Zoom, WorldWall, Jigsaw Planet. 

Pornind de la multitudinea de instrumente digitale existente, fiecare profesor are libertatea s  aleag
dup  preferin e i experien a personal , astfel încât s  ofere coeren  actului didactic, în acest context 
dinamic.  

Chiar dac  înv mântul on-line nu poate suplini pe deplin înv mântul clasic, dar având un rol 
important ca extensie a acestuia, integrarea noilor tehnologii în educa ie au scopul de a influen a pozitiv 
rezultatele procesului instructiv-educativ i de a îmbog ii performan ele sistemului educa ional. 
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A adar, prin evaluare, educatoarea î i îndepline te misiunea nobil  de a preg ti copilul pentru o 
integrare f r  disfunc ii în coal , de a urm ri ce se întâmpl  cu el i dup  terminarea gr dini ei, furnizând 
înv torilor datele necesare continu rii ac iunii instructiv-educative pe diferite trepte.  

Urmând pa ii unei evalu ri eficiente i respectând cerin ele acesteia, constituie o modalitate de a 
moderniza procesul de înv mânt, precum i de a spori rolul educa iei în formarea personalit ii.  
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
IN INVA AMANTUL ONLINE 

Prof. Înv. Primar BLAJ ADRIANA MIHAELA                                             
LICEUL TEHNOLOGIC ,,MIHAI NOVAC,, STRUCTUR COALA 

GIMNAZIAL  NR. 3 ORAVI A 

Evaluarea online este o metod  a evalu rii care poate r spunde eficient situa iilor identificate, mai 
ales c  poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu i 
cumulativ . 

coala noastr  folose te in perioada coala online platforma Google Classroom. Experien a actual
ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în mod adecvat. Provocarea 
pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word i s  foloseasc
tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. În contextul online, implicarea este 
esen ial i instrumentele alese pentru predare i evaluare trebuie sa creeze o interac iune uman  mai 
profund i mai semnificativ .  

Creativitatea pe care tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care noi, profesorii, trebuie 
s  vorbim pozitiv. 

Evaluarea e în responsabilitatea profesorului. Iar pentru asta atât profesorul cât i întreg sistemul 
educa ional trebuie s  asigure cele 3C caracteristici esen iale ale evalu rii: s  fie continu , complet i 
corect . 

Evaluarea este o cuantificare a m surii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, au 
fost eficiente metodele de predare/înv are. 

In ceea ce m  prive te am aplicat i aplic la clas  urm toarele metode de evaluare: 
TESTE DE TIP CHESTIONAR: cea mai frecvent  punere în practic  a evalu rii online este 

reprezentat  de testele tip chestionar. Acestea pot presupune r spunsuri de tip „da”/”nu” („adev rat”/”fals”) 
sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de r spuns din mai multe posibile, asociere de imagini, 
texte, sau întreb ri cu r spuns deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metod  ce poate fi aplicat  indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate i provoac  elevii s  aib  o aten ie sporit  pentru a face alegerile 
sau complet rile corecte, în acela i timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Evaluarea bazata pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. Proiectul 
reprezint  o metod  complex  de evaluare, individual  sau de grup, recomandat  profesorilor pentru 
evaluarea sumativ .  

Elaborarea proiectului necesit  o perioad  mai mare de timp, câteva zile sau câteva s pt mâni. Pe 
parcursul realiz rii proiectului, cadrul didactic ofer  suport i consultan  elevilor în desf urarea cercet rii, 
în colectarea datelor necesare i poate efectua evalu ri par iale.  

Proiectele pot fi prezentate clasei, elevii sunt extrem de inventivi, am avut surpriza s  realizeze filmari 
pe care apoi le-au prezentat colegilor. Utilizarea proiectului este o metod  eficienta de evaluare dar i o 
metod  de înv are interactiv  care plaseaz  elevul într-o situa ie de cercetare autentic , cultiv
responsabilitatea pentru propria înv are i rezultatele acesteia. 

Testul clasic, postat pe activitatea la clasa, în word, timp de rezolvare si apoi înc rcare pe platform . 
Permite corectarea si feedback direct fiec rui elev. Implic  seriozitate si corectitudine din partea elevilor i 
tim c , înc  la aceast  parte trebuie s  mai lucr m. Trebuie s -i facem pe elevi s  în eleag  c  evaluarea 

are rolul verific rii cuno tin elor acumulate, nu este o pedeaps , este i un mod de a constata lacunele 
ap rute si de a le corecta. 
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Portofoliul: reprezint  un instrument utilizat în cadrul evalu rii sumative, care permite estimarea 
progresului în înv are al elevului prin raportare la achizi iile realizate în perioade de timp mai mari( 
semestru, an colar) 

Probele orale : se poate face online pentru ca putem folosi f r  nici o problem  comunicarea video-
audio unu la unu, sau pur i simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul s
poat  expune r spunsul la o întrebare sau o lec ie înv at . 

O alt  modalitate de evaluare a competen elor dobândite de c tre elevi în urma studierii noilor 
con inuturi este postarea temelor. Temele pot fi structurate sub forma unor fi e de lucru a c ror rezolvare 
este postat  de elev i verificat  de profesor. Temele primite pot forma portofoliul elevului, portofoliu ce 
poate fi evaluat i notat de c tre cadrul didactic. Este recomandat  setarea unui termen limit  de realizare a 
temei, în acest mod elevul fiind anun at, la accesarea platformei, c  are de rezolvat i de postat o tem  la o 
anumit  disciplin . 

Avantajele platformei Google Classroom, în ceea ce prive te evaluarea online, sunt: accesibilitatea 
(elevul se poate conecta de pe orice dispozitiv – laptop, tablet , smartphone, calculator desktop – pentru a 
participa la procesul de evaluare), feedback imediat (nota testului poate fi returnat  elevului împreun  cu 
explica iile necesare, acest lucru se poate realiza utilizând comentariile private), nu se mai folosesc coli de 
hârtie, elevul are un dosar personal virtual cu toate evalu rile primite, profesorul poate urm ri mai u or 
progresul sau regresul elevului, p rintele are acces la rezultatele copilului s u deoarece sistemul permite ca 
i p rintele s  fie parte a procesului educa ional. 

Evident c  evaluarea în mediul online are i dezavantaje, ea nu va putea înlocui în totalitate evaluarea 
tradi ional , a a cum coala din mediul online nu va putea înlocui niciodat coala fa  în fa . 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Brut Mihaela, Metode de testare online http://www.infoia i.ro/mihaela 2005/2006 
2. Cuco , C (2008). Teoria i metodologia evalu rii. Ia i: Editura Polirom 
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EVALUAREA LA GR DINI

Profesor înv mânt pre colar: BOAB  ELENA GABRIELA 
Gr dini  cu p. p. nr. 3 TULCEA 

Evaluarea se afl  în strâns  relatioanre cu predarea i înv area ea fiind chiar o modalitate de a asigura 
achizi ii temeinice i o coeren  continu  în intregul demders educa ional. A adar, evaluarea este acul 
didactic complex, integrat sistemului de înv mânt ce const  în m surarea cantit ii cuno tin elor 
dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat oferind solu ii de ameliorare a 
actului didactic. Ea ofer  posibilitatea aprecierii rezultatelor raportat la obiectivele propuse, f când posibil
culegerea datelor necesare cu privire la dezvoltarea psihofizic  a copilului, precum i a datelor despre 
nivelul de cuno tin e i deprinderi ale acestuia. De asemenea în urma rezultatelor ob inute evaluarea impune 
stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru copiii cu rezultate foarte bune i programe de 
recuperare pentru cei cu rezultate mai putin bune. 

În pre colaritate, o bun  cunoa tere psihologic  a copilului e important, cu atat mai mult cu cât la 
aceast  vârst  evolu ia este foarte rapid i diversificat . În activitatea din gr dini  Cele mai des întâlnite 
forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu i final .  

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 
preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare. 

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.   

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar i se relizeaz  prin verific ri par iale pe parcursului programului i o estimare global  a rezultatelor, 

pe perioade lungi. 
Evaluarea pre colarilor se poate realiza prin mai multe modalit i a c ror eficient  variaz  în func ie 

de particularit ile de vârst i individuale ale copiilor, de structura personalit ii lor i de resursele didactice 
de care dispune educatoarea. Prezint în continuare modalit ile clasice de evaluare folosite în gr dini . 

Observara copiilor în timpul activit ii zilnice reprezint  perceperea organizat , sistematic , de durat
a conduitei în situa ii variate. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea 
instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de vedere psiho-pedagogic. 

Convorbirea este un dialog între educator i copil dup  un plan de întreb ri, urmând  consemnarea 
r spunsurilor i interpretarea lor.  

Studiul produselor activit ii ofer  date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motiva iilor copiilor. Se studiaz  desene, obiecte confec ionate, colaje,picturi, modelaje. 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini  oferind o interac ionare direct
între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. Probele 
orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului 

Printre metodele i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , 
se înscriu urm toarele:  turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ciorchinele, blazonul, tehnica lotus. 

Acestea sunt recomandate ca abordare modern  a înv mântului timpuriu, a c rei fa  s-a înnoit 
constant prin colaborarea tradi ionalului cu pedagogiile altenative i adaptarea la cerin ele i mijloacele 
moderne de lucru. 
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Tehnica Lotus este o modalitate interactiv  de lucru în grup care ofer  posibilitatea dezvolt rii 
potentialului creativ i a inteligen elor multiple prin stabilirea de rela ii între no iuni pe baza unei teme 
principale din care deriv  alte opt teme. 

O activitate de evaluare în care am aplicat aceast  metod  a fost” Culorile toamnei”, îns  diagrama a 
fost pu in modificat  având doar 6 petale deoarece s-au folosit doar ase culori: rosu, galben, portocaliu, 
mov, verde, maro.  Aceast  activitate a fost una de evaluare prin desen în cadrul proiectului ”Toamna 
harnic i de toate darnic ”. În mijlocul florii se afl  o imagine de toamn  desenat  în culorile specifice 
acestui anotimp, iar copiii au desenat elemente de toamn  folosind culoarea reprezentat  de pe fiecare 
petal .  

Prin noile metode de evaluare se urm re te diversificarea controlului activit ii colare având ca finalitate 
formarea unor competen e i capacit i opera ionale în mai multe domenii.  

Evaluarea trebuie s  stimuleze elevii pentru a- i ameliora rezultatele, s  eviden ieze progresul i nu 
incapacitatea lor de a realiza anumite cerin e colare.  

BIBLIOGRAFIE: 

1. Colceriu, L.- Metodica pred rii activit ii intructiv-educative în gr dini e 
2. Breben, S. Goncea, E. Ruiu, G. (2002), Metode interactive de grup- ghid    metodic, Editura Arves 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
între online i tradi ional 

Prof. nv. primar, Boar Claudia-Narcisa                                                   
Liceul Tehnologic Feldru 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorit  numeroaselor cercet ri, studii, lucr ri 
elaborate pe aceast  tem . Evaluarea colar  este perceput  ast zi ca fiind organic integrat  în procesul de 
înv mânt, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. 

Evaluarea tradi ional   
- expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activit ii de evaluare sunt: examinare, 

verificare, ascultare, control, chiar daca aceasta activitate se desfa oar   ntr-un context cotidian, i nu la 
finalul unui program de instruire;   

- aprecierea colar  sau verificarea se constituia ca moment separat de activitatea de predare-invatare; 
- este sinonim  cu aprecierea clasic , cu nota ia sau corec ia, cu controlul continuu al nv rii colare; 
- se finalizeaz  cu clasificarea (clasamentul elevilor) (evaluare comparativ ); 
- nota sau calificativul sanc iona nv area de c tre elev; 
- selecteaz i exclude anumite domenii ale nv rii mai greu de evaluat: atitudini, comportamente, 

tr s turi de personalitate; 
- este centrat  pe cuno tin e; 
- notarea este un scop n sine, un mijloc de clasificare sau de certificare; 
- este sinonima cu no iunea de control al cuno tin elor; 
- evaluatorul constat , compar i judec ; este centrat  deci pe elev i apreciaz  conformitatea 

cuno tin elor predate (lectia înv at ) cu o scar  de valori care este l sat  la aprecierea profesorului i care 
r maâne n mare parte implicit , nu se comunic  elevilor; 

- incrimineaz  doar elevul nu i criteriile de apreciere de i de multe ori criteriile sunt insuficient 
definite sau confuze. 

Evaluarea modern
- este asociat  grijii fa  de m surarea i aprecierea rezultatelor; 
- nu este un scop n sine, un simplu control, ci se realizeaz  în vederea adopt rii unor decizii i m suri 

ameliorative; 
- pune accent pe problemele de valoare i pe emiterea judec ii de valoare; 
- acorda preponderen  func iei educative a evalu rii; încearc  s  devin  o interoga ie global , 

preocupat  de promovarea aspectului uman în general; 
- acoper  atât domeniile cognitive, cât i pe cele afective i psihomotorii ale nv rii colare; 
- se ocup  atât de rezultatele colare, cât i de procesele de predare i înv are pe care le implic ; 
- se constituie parte integrant  a procesului didactic, nu mai este privit  din exteriorul acestuia; 
- dezvolt  tot timpul o func ie de feed-back pentru elev; 
- tinde s  informeze i personalul didactic asupra punctelor tari i punctelor slabe ale eforturilor 

depuse, asupra eficien ei activit ii didactice; 
- î i asum  un rol activ, de transformare continu  a proceselor de predare i de înv are, de interven ie 

formativ ; 
- devine un proces continuu i integrat organic procesului de instruire; 
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- evaluarea devine un mijloc de comunicare de informa ii asupra stadiului înv rii, în vederea 
amelior rii sau reorganizarii acesteia; 

- evalueaz  elevii n raport cu o norm , cu criterii dinainte formulate; 
- aceste criterii sunt cunoscute i de evaluator i de evaluat; 
- solicit  o diversificare a tehnicilor de evaluare, a metodelor i cre terea gradului de adecvare a 

acestora la situa ii didactice concrete; 
- vizeaz  deschiderea evalu rii spre mai multe perspective ale spa iului colar (competen e rela ionale, 

comunicare profesor-elev; disponibilit i de integrare social ); 
- centreaz  evaluarea pe rezultatele pozitive, f r  a sanc iona în permanen   pe cele negative; 
- elevul devine partener cu drepturi egale, într-o rela ie educa ional  care are la baza „un contract 

pedagogic”; 
- ofera transparen i rigoare metodologic ; 
- caut  s  aprecieze i eficacitatea ansamblului de procese care trebuie s  conduc  la înv are. 
Evaluarea modern , care promoveaz  tranzi ia de la no iunea de control al însu irii cuno tin elor la 

conceptul de evaluare atât a rezultatelor înv rii, dar mai ales a proceselor pe care le implic , semnific
trecerea de la o pedagogie a transmiterii cuno tin elor la o pedagogie a însu irii cuno tin elor i a tiin ei 
de a deveni. 

Procesul evaluativ î i relev  pe deplin func ia de feed-back atunci când educatorul i elevii se reg sesc 
în calitate de parteneri în cadrul procesului educa ional. Aceasta presupune ca fiecare dintre parteneri s
con tientizeze rolul pe care îl de ine la nivelul interac iunii didactice i s  foloseasc  reac iile celuilalt 
pentru a- i optimiza propriul comportament. 

Evaluarea online 
coala online a devenit repede un exemplu eficient al globaliz rii pentru cadrele didactice i elevii 

con tiincio i, mai ales pentru cei care au avut i resurse materiale. Pentru majoritatea elevilor îns , coala 
online a fost precum o lung coal  de var  . Evaluarea online a devenit necesar i obligatorie, îns  destul 
de dificil de realizat pentru adep ii evalu rii tradi ionale. 

Profesorii i-au dovedit m iestria i originalitatea în modalit ile diverse de evaluare. Astfel, pe 
platforme educa ionale precum coala 365, Google Classroom, Google Jamboard, Google Forms, Kahoot, 
Adservio etc, profesorii au creat teme interesante, bazate pe teste clasice de evaluare, fi e de lucru, portofolii 
tematice prezentate pe Meet, vizion ri ale unor documentare /materiale didactice i dezbaterea lor, 
realizarea unor jocuri de rol online, implicând foarte mul i elevi, vizitarea unor muzee i biblioteci virtuale 
i apoi realizarea feedback-ului la nivelul clasei, sus inerea unor eseuri personalizate, teme colaborative etc.  

Evaluarea online a devenit o provocare pentru elevi i profesori, adesea surprinzând prin originalitate. 
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Bucure ti. 

Cre u, Virginia, Ionescu, M., 1982, Mijloacele de înv mânt, in Didactica (coord. D. Salade), 
E.D.P., Bucure ti. 

Cristea, S., 1996, Pedagogie general . Managementul educa iei, E.D.P., Bucure ti. 
Cuco , Constantin, 2008, Teoria i metodologia evalu rii, Editura Polirom, Ia i. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Între online i traditional 

Prof. BOATC  CRISTINA 
coala Gimnazial  “SCARLAT LONGHIN”                                               

Dofteana,  jud. Bac u 
  

„ coala s  nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea s  probeze 
to i, în propria lor practic , adev rul c  înv ând pe al ii ne înv m pe noi în ine” -Jan Amos Comenius- 

coala românesc i-a mutat cursurile în mediul virtual prin intermediul aplica iilor care faciliteaz
comunicarea sincron / asincron, a platformelor de e-learning (Zoom, Google Meet, Skype, Cyber, Google 
Classroom etc). Bineîn eles c  o activitate de instruire online nu poate înlocui, din punct de vedere 
pedagogic, interac iunile sociale elev-elev, elev-cadru didactic, îns  tehnologia, ast zi din ce în ce mai mult, 
parte a vie ii noastre, pune la dispozi ie atât cadrelor didactice cât i elevilor i p rin ilor, produsele de 
înv are online, prin intermdiul c rora copiii descoper  resurse educa ionale atractive, incitante, creative, 
dinamice, care le trezeste interesul pentru studiul, le cre te motiva ia intern  pentru înv are, le pune în 
valoare cuno tin ele i deprinderile formate în medii diferite de înv are. Accesul la aceste resurse 
educa ionale poate fi realizat rapid, la orice or i din orice loc, elevii având posibilitatea de a-si consolida 
preg tirea, gra ie numeroaselor jocuri educa ionale, anima ii, filme, imagini, materiale informative, 
prezent ri reunite într-un singur loc i grupate în func ie de specificul înv rii. 

În vederea stimul rii permanente a elevilor, cadrul didactic trebuie s  g seasc  noi metode de a le 
oferi acestora ceea ce au nevoie pentru propria lor dezvoltare personal i profesionala. Metodele 
tradi ionale de evaluare nu sunt suficiente i apare necesitatea de a utiliza noi forme moderne, digitale de 
evaluare a competen elor elevilor. 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesar  a înv rii la distan . Diferite 
instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . Instrumentele de 
evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are al elevilor lor. Instrumentele de 
evaluare sumativ  sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, semestru, unitate, 
program sau an colar. 

Câteva astfel de instrumente/ aplica ii ce pot fi utilizate în evaluarea online a elevilor sunt :                      

Quizizz - aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, tabele, 
teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 

Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc i materiale 
gata create de al i utilizatori.  

Quizlet este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia putem crea teste. 
LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, teste 

etc. 
Google Classroom unde se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 
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Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, pentru 
a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.  

Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i itemi 
de teste. 

În concluzii, putem men iona, c , i în perioada pandemic , evaluarea competen elor în cadrul 
lec iilor trebuie s  se realizeze sistematic, pe parcursul tuturor activit ilor, la toate secven ele de lec ie 
pentru a ob ine rezultate bune în procesul de pedare i pentru a ajuta elevii s  înve e, iar între metodele de 
evaluare, utilizate de profesori,  s  existe o corela ie: cele tradi ionale cu cele alternative. Rolul profesorului 
în procesul de evaluare r mâne de a gestiona corect i eficient cu diverse modele i strategii de evaluare. 

Bibliografie: 
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EVALUAREA PRIN APLICA II ONLINE                                                
PENTRU ÎNV MÂNTUL PRIMAR 

Profesor înv. primar: Bobariu Cristina-Maria 
coala Gimnazial  Teliucu Inferior/ coala Primar  Cinci -Cerna 

Evaluarea în înv mântul primar este delicat  datorit  impactului pe care îl are asupra elevilor. Acest 
proces complex poate p stra atractivitatea i dinamica activit ilor de predare-înv are prin intoducerea 
Tehnologiei Informa iei i a Comunic rii în cadrul s u. 

Evaluarea în înv mânt este un subiect controversat datorit  înc rc turii morale: în urma evalu rii 
se claisific , se ierarhizeaz  elevii. Aceast  ierarhizare este greu de acceptat de elevii claselor primare, iar 
uneori poate fi demoralizatoare.  

De aceea evaluarea asistat  de calculator reprezint  o alternativ  la evaluarea tradi ional , ea 
asigurând condi ii egale pentru to i elevii. Aplica iile online câ tig  teren pe zi ce trece, fiind favorizate de 
gradul extins de conectivitate la Internet a colilor i a cadrelor didactice. Divere aplica ii online, create 
pentru a u ura activitatea profesional  în diverse domenii, pentru socializare sau pentru loisir, se pot dovedi 
instrumente utile pentru profesori de toate specialit ile. 

Hot Potatoes: Scopul programului Hot Potatoes este acela de a facilita crearea unor exerci ii 
interactive cu ajutorul Internetului.. În Hot Potatoes sunt cinci programe de baz :       

Programul JCloze creaz  exerci ii de completare a spa iilor libere. Pentru fiecare spa iu liber poate fi 
dat un num r nelimitat de r spunsuri corecte, iar elevul poate cere o indica ie i poate vedea o liter  a 
r spunsului corect. Pentru fiecare spa iu liber se poate ad uga un indiciu specific. Notarea automat  este de 
asemenea inclus . 

Programul JQuiz creaz  exerci ii bazate pe întreb ri. Întreb rile pot fi de patru tipuri diferite, 
incluzând r spunsuri cu mai multe variante i r spunsuri scurte. Feedback-ul specific poate fi asigurat atât 
pentru r spunsurile corecte, cât i pentru r spunurile incorecte previzibile. La întreb rile cu r spuns scurt, 
op iunea elevului este analizat i se asigur  feedback-ul necesar pentru a i se ar ta care parte a r spunsului 
este corect i care este gre it . Elevul poate cere o informa ie suplimentar  sub forma unei “litere libere” 
din r spuns.  

Programul JCross creaz  cuvinte încruci ate care pot fi completate online. Se pot folosi tabele de 
orice dimensiune.  

Programul JMix creaz  exerci ii de rearanjare a cuvintelor în propozi ie. Se pot specifica oricâte 
r spunsuri corecte diferite, pornind de la cuvintele i punctua ia din propozi ia de baz , iar un buton
indicator îi d  elevului urm torul cuvânt corect ori segmentul de propozi ie, dac  e necesar. 

Programul JMatch creaz  exerci ii de împerechere sau de ordonare. În partea stâng  apare o list  de 
item fix i (ace tia pot fi imagini sau text), iar în partea dreapt  itemi amesteca i. Programul poate fi folosit 
pentru a împerechea cuvintele cu imagini sau traduceri, ori pentru a ordona propzi iile ca s  formeze o 
secven  sau un dialog.  

Bibliografie: 
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Importan a evalu rii în înv mântul pre colar 

Prof. înv. pre colar: Bobariu Mirela Gabriela 
coala Gimnazial  S la u de Sus/ Gr dini a P. N. S la u de Sus 

Evaluarea didactic  este o ac iune complex , un ansamblu de opera ii mintale i ac ionale, 
intelectuale, atitudinale, afective în cadrul c ruia se precizeaz : 

Con inuturile i obiectivele ce trebuie evaluate; 
În ce scop i în ce perspectiv  se evalueaz ; 
Când se evalueaz , condi iile în care se desf oar  activitatea de evaluare 

 (instrumentele i procedurile de evaluare); 
Pe baza c ror criterii se evalueaz ; 
În ce fel se prelucreaz  datele i cum sunt valorizate informa iile . 

O metod  autentic  a înv mântului este centrat  pe autonomia, inteligen a, sensibilitatea i 
creativitatea copilului. Copilul trebuie „ascultat” cu r bdare, l sat s  se exprime, s  se dezv luie, s - i 
manifeste opinia, s  ac ioneze. El trebuie ac ionat a a cum este, ajutat s  fie el însu i, s - i manifeste 
personalitatea i propria valoare. 

Aprecierea activit ii copilului i a activit ii desf urate de educatoare se realizeaz  prin evaluare. 
Evaluarea se întemeiaz  pe o analiz  complex , în toate manifest rile i rela iile interumane în care copilul 
este implicat.  

Se impune ca procesele evaluative s  fie realizate astfel încât prin obiectivele imediate s  se sus in
i s  stimuleze activitatea de predare i preluare de informa ii de c tre copil, formarea lui ca viitor colar.  

Evaluarea vizeaz  operarea unui diagnostic, explicarea condi iilor i proceselor care au determinat 
respectivele efecte, relevând punctele critice ce urmeaz  s  fie remediate în secven ele urm toare.  

Cunoa terea rezultatelor ob inute de pre colari, la un moment dat, reprezint  un obiectiv intermediar 
a c rui realizare constituie sursa de informa ii pentru urm toarele programe de ac ionare.  

Informa iile eviden iaz  efectele activit ii desf urate, reprezint  criteriul principal de analiz i 
autoanaliz  critic  a modului în care s-a derulat activitatea de predare-înv are, mijloc de autocontrol asupra 
eficacit ii înv mântului i sugereaz  c i i direc ii de perfec ionare a stilului promovat de educatoare.  

Orientarea înv mântului pre colar spre realizarea obiectivelor preg tirii copilului pre colar pentru 
o integrare optim  în înv mântul primar, proiectarea obiectivelor înv mântului pre colar trebuie s  fie 
urmat  de o cunoa tere obiectiv  a performan elor ob inute de copii la diferite activit i.  

Procedeele de evaluare global i mai ales a întregului colectiv, trebuie completate cu evaluarea 
rezultatelor individuale.  

Activitatea de evaluare urm re te pe cât posibil - la grupa mare - m surarea i aprecierea cât mai 
obiectiv  a performan elor probate de pre colari dup  activitatea de predare-înv are.  

În func ie de obiectivele specifice unit ii didactice parcurse, evaluarea urm re te dac  copiii sunt 
capabili: 

s  recunoasc i s  denumeasc  culorile de baz ; 
s  recunoasc i s  denumeasc  formele geometrice plane; 
s  discrimineze dimensiuni (m rime, lungime, l ime, grosime); 
s  constituie mul imi de obiecte, imagini intuitive, figuri simbolice, pe baza unor variate însu iri 

de form , culoare, dimensiune, considerate separat i simultan; 
s  redea prin desen mul imi reprezentate figural sau simbolic; 
s  disting i s  numeasc  pozi ii i rela ii spa iale între mul imi sau între elementele unei 

mul imi în raport cu un reper dat; 
s  efectueze opera ii de triere, grupare scriere, comparare, clasificare, ordonare; 
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s  m soare cu etaloane nestandardizate diverse dimensiuni; 
s  compare prin apreciere global i prin punere în perechi elementele a dou  sau mai multe 

mul imi; 
s  identifice diferen e între dou  mul imi comparate prin diverse procedee; 
s  asocieze cantitatea la num r i num r la cantitate; s  recunoasc  cifrele ; 
s  numere con tient în domeniul 1 – 10, cresc tor i descresc tor; 
s  indice locul obiectelor într-un ir utilizând numeralul ordinal; 
s  compun i s  descompun  numere cu diferen  de o unitate; 
s tie semnifica ia simbolurilor aritmetice; 
s  efectueze opera ii simple de calcul oral, adunare i sc dere cu 1,2 unit i; 
s  aplice cuno tin ele matematice dobândite în situa ii practice. 

Pe lâng  procedeele tradi ionale folosite în cadrul strategiilor didactice trebuie folosite o serie de 
procedee obiective de evaluare, care s-au impus în practica contemporan i a c ror eficien  a fost 
demonstrat . Concomitent cu func ia de evaluare aceste metode i procedee realizeaz  de fapt i stimularea 
copiilor.  

Rolul evalu rii este eviden iat în diverse etape ale procesului didactic.  
O metod  de înv mânt d  rezultate mai bune, când cele înv ate sunt m surate imediat. Conceperea 

i desf urarea procesului de înv mânt presupune realizarea mai multor ac iuni i opera ii, care pot fi 
grupate i ordonate succesiv astfel:  

stabilirea scopurilor i obiectivelor;  
organizarea i desf urarea activit ii pentru realizarea obiectivelor;  
evaluarea rezultatelor i a procesului desf urat;  
adaptarea deciziilor de ameliorare a activit ii la secven a urm toare. 

Indiferent de forma care se utilizeaz , evaluarea, desfa urat  în scopul de reglare i autoreglare a 
activit ii didactice, este un proces complex, dar în acela i timp firesc i normal, integrat procesului de 
înv mânt.  

Ea furnizeaz  date importante despre capacit ile de înv are a copiilor, pentru ca, în deplina 
cuno tin  de cauz , s  se stabileasc  obiectivele activit ii urm toare i s  se adopte cele mai potrivite 
mijloace de realizare.   

BIBLIOGRAFIE: 

Adina Glava, Lolica T taru, Olga Chi - Piramida cunoa terii : repere metodice în aplicarea 
curriculumului pre colar, Editura Diamant, Pite ti 2014 

Radu, Ion- Teorie i practic  în evaluarea eficien ei înv mântului, Editura Didactic i Pedagogic , 
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Etapele evalu rii 

Prof. BOBÎRSC ADRIANA 
coala Gimnazial  Nr. 1 O elu Ro u, jud. Cara -Severin 

Evaluarea, ca activitate în sine, cuprinde trei etape principale: 

1. m surarea cuantificarea rezultatelor colare prin procedee specifice, utilizând instrumente 
adecvate scopului urm rit (probe scrise/orale/practice, proiecte, portofolii, etc.), „stabilindu-se o rela ie 
func ional  între un ansamblu de simboluri (cifre, litere) i un ansamblu de fenomene i obiecte, conform 
unor caracteristici pe care acestea le posed ; 

2. aprecierea acestor rezultate pe baza raport rii lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare 
(bareme de corectare i notare, descriptori de performan , etc.), emi ându-se o judecat  de valoare; 

3. formularea concluziilor i adoptarea deciziilor educa ionale adecvate în urma interpret rii 
rezultatelor ob inute. 

Analizând etapele evalu rii reprezentate în figura I, aceasta poate fi definit  astfel: Evaluarea 
reprezint  totalitatea activit ilor prin care se colecteaz , organizeaz i interpreteaz  datele ob inute în 
urma aplic rii unor tehnici, metode i instrumente de m surare, elaborate în conformitate cu obiectivele i 
tipul evalu rii, în func ie de con inutul i grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei judec i de valoare 
pe care se bazeaz  o anumit  decizie în plan educa ional.  

Punctul terminus al evalu rii trebuie s  aib  în vedere r spunsuri la întrebarea „CUM 
ÎMBUN T IM PE MAI DEPARTE ACTIVITATEA?” Nu este suficient s  consta i; trebuie s  mergi 
mai departe i s  dezvol i demersurile întreprinse i pe cele viitoare, s  îmbun t e ti activitatea, s
informezi participan ii asupra rezultatelor ob inute i asupra a ceea ce este de f cut pe mai departe 
(programe compensatorii/ programe de progres).  

Evaluarea este inseparabil legat  de proiectare deoarece, pe de o parte, programul de instruire i 
educare trebuie s  prevad  criteriile, indicatorii de performan , instrumentele pentru control i, pe de alt
parte, rezultatele evalu rii constituie baza relu rii procesului instructiv-educativ.  

Este important  stabilirea înc  din faza de proiectare a tipurilor de efecte urm rite la elevi i 
con tientizarea de c tre ace tia a a tept rilor din partea lor, a felului cum vor fi evalua i, a criteriilor de 
evaluare, fapt care le va stimula motiva ia i le va dezvolta competen ele autoevaluative.  

Astfel, evaluarea asigur  premisele desf ur rii în condi ii optime, a proceselor de predare i înv are. 
Interrela ia care se realizeaz  între cele trei procese creeaz  un circuit continuu, conform c ruia nu putem 
înf ptui unul dintre ele f r  a ine cont de cel lalt.  
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Figura I Etapele principale ale procesului de evaluare 

 Rela ia între predare, înv are i evaluare 

                                                        
  

1. Evaluarea clar a obiectivului de evaluare. Verificarea
pertinen ei acestuia în raport cu decizia care trebuie luat

Sunt date criterii opera ionale valide în raport cu obiectivele enun ate?

2. C utarea unor criterii valide sau ierarhizarea,
ponderarea, combinarea criteriilor

3. Determinarea informa iilor pertinente care trebuie colectate în func ie de
criteriile opera ionale alese

Sunt deja date informa iile necesare sub o form viabil ?

4. Determinarea unei strategii de culegere a informa iei

5. Culegerea informa iei în mod viabil:
conversa ii, chestonare, surse externe, produse ale elevilor (profesorilor)

6. Confruntarea informa iilor culese cu criteriile adoptate

7. Formularea în mod clar i concis a concluziilor:
ele trebuie s fie destinate celui care ia decizia sau celui care urmeaz s i se modifice demersul
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Strategii de evaluare 

Prof. BOBÎRSC DAN -OVIDIU 
coala Gimnazial  ,, tefan Velovan” Rusca Montan -jud. Cara -Severin 

Evaluarea ne permite s  ne pronun m „asupra st rii unui fapt, proces la un anumit moment, din 
perspectiva informa iilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite s  m sur m în 
raport cu o anumit  norm  la care ne raport m” (Etienne Brunswic).  

Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în func ie de criteriile alese, mai multe 
strategii/tipuri de evaluare:  

1. Din punct de vedere al situa iilor de evaluare, putem identifica dou  strategii  
realizat  în circumstan e obi nuite, bazat  pe observarea activit ii elevilor;  
 evaluare specific , realizat  în condi ii special create ce presupune elaborarea i aplicarea unor 

probe, partenerii angaja i în proces fiind con tien i de importan a demersurilor de verificare i apreciere 
întreprinse;  

2. Dup  func ia dominant  îndeplinit , putem identifica dou  strategii:  
evaluare diagnostic  (se realizeaz  o diagnoz  descriptiv  ce const  în localizarea lacunelor i 

erorilor în cuno tin e i abilit i dar i a “punctelor forte” i o  diagnoz  etiologic  care relev  cauzele care 
au generat neajunsurile constatate);  

evaluare predictiv  prin care se urm re te prognozarea gradului în care elevii vor putea s  r spund
pe viitor unui program de instruire;  

3. Dup  modul în care se integreaz  în desf urarea procesului didactic, putem identifica trei strategii:  
evaluare ini ial , realizat  la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 

care se situeaz  elevii;  
 evaluare formativ , care înso e te întregul parcurs didactic, organizând verific ri sistematice în 

rândul tuturor elevilor din toat  materia;  
evaluarea sumativ , care se realizeaz  de obicei, la sfâr itul unei perioade mai lungi de instruire;  

4. Dup  autorul care efectueaz  evaluarea, putem identifica trei strategii:  
evaluare intern , întreprins  de aceea i persoan /institu ie care este direct implicat i a condus 

activitatea de înv are (de exemplu, înv torul sau profesorul clasei);  
evaluarea extern , realizat  de o alt  persoan /institu ie, alta decât cea care a asigurat derularea 

pred rii i înv rii;  
autoevaluare, efectuat  de subiectul însu i asupra propriului progres;  

5. Nu este mai pu in important  nici departajarea ce se face între:  
evaluarea preponderent pedagogic , vizând în esen  ceea ce subiec ii au asimilat, ceea ce tiu s

fac i ce capacit i i tr s turi i-au format;  
evaluarea preponderent psihologic , privind func iile psihice implicate în activitatea de înv are. 

Evalu rile psihologice vizeaz  aptitudinea subiectului de a înv a, adic  ceea ce poate s  fac ;  

6. Dup  obiectul evalu rii:  
evaluarea procesului de înv are (atât a achizi iilor cât i a procesului în sine);  
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 evaluarea performan elor (realizate individual, în grup sau de c tre grup);  
 evaluarea a ceea ce s-a înv at în coal  sau a ceea ce s-a înv at în afara colii;  

7. Dup  accentul pus pe proces sau pe sistem:  
evaluarea de proces - se refer  la performan ele elevilor;  
 evaluarea de sistem - accentul se pune pe sistemul în care se desf oar  procesul de înv mânt; 

  
8. Dup  domeniu:  

evaluarea în domeniul psihomotor (capacit i, aptitudini, deprinderi); 
 evaluarea în domeniul socio-afectiv (atitudini);  
 evaluarea în domeniul cognitiv (cuno tin e); 

9. Dup  modul în care pot sau nu pot fi cuantificate rezultatele:  
evaluare cantitativ  - rezultatele sunt cuantificabile în func ie de un punctaj; 
evaluare calitativ  - la care rezultatele nu pot fi m surate prin cuantificare;  
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Evaluarea                                                                             
parte component  a triadei educa ionale predare-înv are-evaluare 

Prof. înv. primar, Boboc Georgeta                                                        
coala Gimnazial  Chiscani                                                              

Com. Chiscani, Jud. Br ila 

        

Cele trei componente ale triadei educa ionale, egale ca valoare i importan  sunt ac iuni de baz  ale 
procesului de înv mânt. Evaluarea are ca scop identificarea i m surarea obiectivelor atinse i reglarea i 
eficientizarea procesului instructiv-educativ. Ea ofer  informa iile necesare adopt rii deciziilor 
educa ionale optime. 

Din perspectiva profesorului evaluarea arat  calitatea presta iei sale didactice i ofer  posibilitatea de 
a adopta m suri care s  eficientizeze stilul de înv mânt pe care-l promoveaz . 

Din perspectiva elevului, evaluarea ofer  posibilitatea cunoa terii gradului de îndeplinire a sarcinilor 
colare contribuind la formarea unei imagini de sine cât mai corecte.   

Evaluarea ini ial  (predictiv ), realizat  la începutul unui semestru sau la începutul unui an colar, 
are dou  func ii: diagnostic i prognostic . Consider c  este foarte important , deoarece prin intermediul 
acesteia se identific  nivelul de preg tire al elevilor i punctul de plecare pentru activitatea viitoare. 

Evaluarea formativ  (continu ) este dinamic i flexibil , se poate face în orice moment al lec iei i 
are o func ie de reglare din mers a activit ii educa ionale. 

Evaluarea sumativ  (cumulativ ) se realizeaz  la sfâr itul unui semestru, an, ciclu de înv mânt i la 
sfâr itul fiec rei unit i de înv are. Prin probele de evaluare sumativ  se realizeaz  o m surare a nivelului 
de cuno tinte, deci are func ie de ierarhizare i de certificare. 

Pentru urm rirea progresului elevilor este folosit tabelul de evaluare longitudinal . 

Nr. 
crt. 

Numele i 
prenumele 
elevului 

C A L I F I C A T I V E Observa ii 

Evaluare  

ini ial

data data data data data Evaluare  

semestrial

(sumativ ) 

          

În tabel sunt trecuti to i elevii clasei ( i cei cu curriculum adaptat – observa ii); 
Sunt trecute tot atâtea date câte ore sunt în orarul colar/ disciplin ; 
Sunt specificate evalu rile sumative (unit i de înv are); 
Cu ro u sunt notate calificativele ob inute la evalu rile scrise, iar cu albastru cele ob inute la 

evalu rile orale, formative. 
Evaluarea trebuie conceput  nu numai ca un control al cuno tin elor sau ca mijloc de m surare 

obiectiv , ci ca o cale de perfec ionare, ce presupune o strategie global  a form rii care trebuie s  stimuleze 
elevii pentru a- i ameliora rezultatele i s  eviden ieze progresul colar. Ea este o oglind  a nivelului de 
preg tire a elevului de-a lungul unei perioade de colaritate. 
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Prin noile metode de evaluare (referatul, investiga ia, proiectul, portofoliul, observarea sistematic  a 
comportamentului i activit ii elevului, autoevaluarea) se urm re te diversificarea controlului activit ii 
colare având ca finalitate formarea unor competen e i capacit i opera ionale în toate domeniile. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Constantin Cuco  – Pedagogie, editura Polirom, Ia i, 2006; 

2. Adtian Stoica – Evaluarea curent i examenele – Ghid pentru profesori, Editura PROGNOSIS, 
Bucure ti, 2001. 
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,,Importan a  evalu rii  n  nv mântul  pre colar’’ 

Prof. Boboc Simona Floren a                                                             
Gr dini a cu p. s. nr. 49, Br ila 

n reforma educa ional ntreprins n momentul de fa n nv mânt, importan a activit ii de 
evaluare devine din ce n ce mai accentuat , deoarece permite cadrului didactic s  aprecieze  gradul n care  
au fost atinse obiectivele procesului de  nv mânt, precum i dificult ile acestuia. 

Evaluarea se poate defini ca un sistem de concep ii, principii i tehnici referitoare la m surarea i 
aprecierea rezultatelor colare i a procesului didactic. 

n nv mântul pre colar  actul  de evaluare  p streaz   caracteristicile evalu rii  activit ii didactice, 
având drept  scop m surarea i aprecierea  cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor ,dobândite  de copii 
n cadrul  actului  educa ional. n acela i timp, evaluarea urm re te i aspectele formative ale muncii  

educatoarei, concretizat n atitudinile i comportamentele dobândite de copilul pre colar prin procesul de 
nv mânt. 

Din perspectiva momentului efectu rii i a modului de interpretare a datelor cu relevan n 
desf urarea procesului didactic, se contureaz  utilizarea n nv mântul preprimar a urmatoarelor forme 
de evaluare: 

- evaluare ini ial   
- evaluare  sumativ
- evaluare formativ - continu
Evaluarea ini ial  – se realizeaz  la nceputul anului colar, n momentul ini ierii unui program de 

instruire, i are rol de a stabili nivelul de cuno tin e, priceperi i deprinderi, de a cunoa te capacit ile de 
nv are ale copiilor. 

Concluziile desprinse n urma evalu rii ini iale  ajut  la realizarea predic iei – stabilirea coordonatelor 
esen iale ale activit ii viitoare , a obiectivelor ,alegerea strategiilor adecvate pentru ob inera performan ei 
copiilor, ritmul de parcurgere a con inuturilor, deci premisa pentru eficien a procesului de nv mânt 
pre colar viitor,care se va oglindi n planificarea semestrial .Datele obtinu e la acest tip de evaluare ajuta 
la conturarea activit ii didactice  n trei planuri: 

- stabilirea modului adecvat de predare a noului con inut; 
- organizarea unui program coerent de recuperare pentru ntreaga grup  de copii; 
- aplicarea unor m suri recuperatorii pentru unii copii din grup , fie de sprijin i recuperare, fie 

activitate suplimentar  pentru copiii spradota i. 
Evaluarea formativ continu  este una din formele cele mai des utilizate n gr dini i se manifest n 

toate activit ile derulate, de la observarea continu  a comportamentului copiilor, a reac iilor pe care le au 
la diverse solicit ri, a semnalarii progreselor pe care le fac prin rezolvarea unor sarcini cu un grad ridicat 
de dificultate, pân  la recompensarea succeselor pe care copii le ob in.  

Utilizarea acestei forme de evaluare ajut  atât educatoarea, cât i copilul la reglarea activit ii. Pentru 
a avea rolul pozitiv care l-am men ionat anterior, evaluarea formativ  trebuie s  respecte unele cerin e: 

- aprecierile educatoarei sa fie facute la momentul potrivit; 
- aprecierile verbale: »Foarte bine », Bravo » sa reflecte cu adevarat  performanta copilului, prin 

urmare sa aiba acoperire in fapte; 

429



- criteriile de acordare a recompenselor sa fie cunoscute de copii inainte de acordarea lor . 
Avantajele utilizarii acestei forme de evaluare sunt multiple, dintr acestea amintim: 

- sesizeaza imediat lacunele, ramanerile in urma a unor copii si, impicit, educatoarea actioneaza 
pentru recuperarea acestora; 

- se verifica, la fiecare copil in parte, intregul continut al domeniului de cunoastere selectat pentru 
evaluare. 

Evaluarea formativa are cateva caracteristici esentiale care o deosebesc de celelalte forme de evaluare 
si care, in esenta, sporesc impactul pe care il are asupra  copilului, personalitatii acestuia si asupra procesului 
de invatare si formare: 

Centrarea interesului pe procesul invatarii este considerat afi mai relevant decat produsul invatarii, 
indeosebi la gradinita. Astfel, intr-o activitate cu continut matematic, educatoarea va urmari nu numai  
insusirea  cunostintelor matematice, ci mai mult  prestatia copiilor, implicarea in activitate, rapiditatea in 
efectuarea operatiilor, independenta in realizarea unor sarcini individuale, capacitatea de effort, 
profunzimea si logica in gandire. 

Caracterul sistematic si continuu este vazut nu atat prin prizma aspectului temporal, cat mai ales prin 
faptul ca se reintroduc prmanent si cu promtitudine constatarile si informatiile dobandite prin evaluarea in 
procesul curricular si prin urmare, educatoarea poate adopta masuri ameliorative immediate. 

Caracterul dinamic, flexibil si creator face posibila evolutia procesului curricular, imbogatirea 
operatiilor cognitive pe care le implica acesta si a metodelor, mijloacelor si srategiilor didactice. 

Caracterul sau individualizat presupune implicarea activa a fiecarui copil. 

Ofera  posibilitatea corectarii promte a erorilor, precum si a reglarii rapide a demersurilor curriculare, 
gratie  informatiilor, corecturilor, ameliorarilor pe care le sugeraza sistematic. 

Face posibila modificarea, reorientarea procesului de invatamint, inclusiv pe secvente mici, 
replanificarea unor teme. 

Evaluarea sumativa, cumulativa, se realizeaza de regula la sfarsitul unui semestru, al unui an scolar, 
urmareste sa realizeze un sondaj despre cunostintele si achizitiile copiilor in urma participarii la un anumit 
program educational. Rezultatele obtinute se raporteaza la obiectivele Programei prescolare, gradul de 
realizare al acestora, cu mijloacele si strategiile didactice propuse de fiecare educatoare.  

In evaluarea cumulativa sau sumativa se constata rezultatele, dar important este interpretarea acestora 
prin prizma metodelor si strategilor de lucru, ca imediat sa urmeze decizia in adoptarea unor programme 
educationale, care sa conduca la cresterea performantei copiilor. Dintr-o alta perspectiva si anume din  aceea 
a obiectivitatii si gradului de certitidine, se disting evaluare empirica (subiectiva) si evaluare obiectiva. 

Evaluare empirica este atunci cand cadrul didactic apeleaza la intuitia proprie; este considerata mult 
mai facila si la indemana fiecaruia. Acest tip de evaluare are insa multiple dezavantaje: 

- este nesigura, are un grad de obiectivitate redus; 
- rezultatele pot fi fluctuante, fiind influentate de factori subiectivi (dispozitia celor implicati, 

atmosfera existenta in sala de grupa etc.) 
- este fragmentara , surprinde elemente de moment, fara relevanta; 
- face necesara intocmirea unor liste de trasaturi, comportamente, performante sau rezultate ce trebuie 

sa fie mereu in atentia evaluatorului; 
- face necesara elaborarea unor scale grafice, cu ajutorul carora sa se inregisreze sistematic daca o 

anumita trasatura performanta este prezenta, precum si gradul in care ea a evaluat sau nu intr-un anumit 
interval  de timp. 

Evaluarea obiectiva se caracterizeaza prin folosirea  unor tehnici speciale de masurare aunor trasaturi, 
a unei performante, a unei prestatii, a unei experiente. Ea necesita crearea unor instrumente de culegere a 
datelor si de comparare deliberata a comportamentului copilului cu un anumit standard acceptat. Acest tip 
de evaluare presupune realizarea urmatoarelor proceduri: 
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- raportarea comportamentului copilului la obiectivele procesului  instuctiv –educativ, definite in 
termeni masurabili; 

- raportarea comportamentului copilului la media normala a realizarii acestui comportament in rindul 
uneia si aceleiasi categorr de subiecti. 

Indiferent de forma care se utilizeaza, evaluarea, desfasurata in scopul de reglare si autoreglare a 
activitatii didactice, este un proces complex, dar in acelasi timp firesc si normal, integrat procesului de 
invatamant. Ea furnizeaza date importante despre capacitatile de invatare a copiilor, pentru ca, in deplina 
cunostinta de cauza, sa se stabileasca obiectivele activitatii urmatoare si sa se adopte cele mai potrivite 
mijloace de realizare.   

In unitatea noastra evaluarea a cuprins variate forme de verificare, metode si procedee de evidentiere 
a performantelor atinse, printre care as aminti: 

- observarea curenta a comportamentului de invatare al grupei; 
- conversatia, dialogul; 
- probe de control; 
- studiul produselor activitatii; 
- testele si fisele de evaluare. 

Educatoarele din unitatea noastra au ales metode si tehnici de evaluare potrivite si le-au adaptat 
nivelului individual de virsta ale copilului.     
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EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. înv. pre colar: Boca Alexandra Florina 

“S  nu-i educ m pe copiii no tri pentru lumea de azi. Aceast  lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari i nimic nu ne permite s tim cum va fi lumea lor. Atunci s -i înv m s  se adapteze”.               
Maria Montessori 

Evaluarea este o activitate etapizat  care vizeaz  domenii i probleme complexe, nu doar evaluarea 

copiilor. „A evalua” reprezint  nu numai un verb de încheiere, ci i de deschidere. 

A preda înseamn  a organiza experien e de înv are care s  provoace schimb ri dezirabile în 

comportamentele copiilor. (M. Boco , D. Jucan, 2007) 

În educa ia online se schimb , mediul de înv are. Nu mai exist  gradinita ca spa iu, ca tot ansamblul 

rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Se schimb  rutinele pentru înv are i de 

preg tire pentru gradinit . 

În alegerea instrumentelor digitale, cadrele didactice trebuie s  urm reasc  valen ele pedagogice ale 

acestora, gradul de interac iune, de comunicare i colaborare. 

Cu toate c  existat  deschidere din partea cadrelor didactice precum i a copiilor pentru desf urarea 

activit ii educa ionale online, au fost câteva dificult i pe care unii le-au întâmpinat. Lipsa unui mijloc de 

conectare (laptop, tablet , telefon), lipsa conexiunii la internet, lipsa cuno tin elor în domeniul tehnologiei 

pentru unii p rin i sau profesori. 

Educatia online reprezinta un mediu de înv are mult mai confortabil pentru prescolari. Copiii petrec 

mai mult timp cu familia, bucurându-se de prezen a i sprijinul acestora în realizarea sarcinilor de lucru. 

Activitatea fiind desf urat  într-un mediu familiar, pl cut i f r  zgomotul i agita ie. 

Predarea online favorizeaz  colaborarea cadrelor didactice, prin împ rt irea de noi experien e, 

schimbul de materiale i idei.  

Rela iile între gr dini i familie, p rin ii pot observa în mod direct efortul f cut de cadrul didactic 

în reu ita procesului depredare i înv are. Aceasta perioad  favorizeaz  înv area i dezvoltarea unor noi 

aptitudini p rin ilor prin folosirea instrumentelor i platformelor pe care lucreaz  copiii. 

Bibliografie: 

Boco  M., Jucan D., (2007) Teoria i metodologia instruirii, Teoria i metodologia evalu rii, 
Paralela 45, Pite ti. 
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Evaluarea online a elevilor 

Profesor Bocai Claudia Marilena                                                         
coala ‘Nicolae Titulescu’, Caracal, Olt 

Profesorii trebuie s tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. De asemenea, 
elevii trebuie evalua i la sfâr itul semestrului i al anului i acordat  o not  final  care s  reflecte atât 
în elegerea, cât i nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesar  a înv rii la distan . Dac  avem un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta 
lec iile pentru a viza respectivele lacune.   

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . 
Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an colar. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplica ii ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 
Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfa a aplica iei. 

În partea stâng  g sim meniul care prezint  urm toarele facilit i: 

• crearea unui test; 
• c utarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• con ine colec ii cu testele create sau salvate de la al i colegi; 
• con ine clase create sau importate de pe Classroom; 
• con ine domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe clase). 

Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stâng  a meniului apoi pute i alege s
importa i întreb rile sau s  crea i singuri întreb rile. Pentru aceasta ve i selecta „New question” i vor 
ap rea tipurile de întreb ri pe care le putem folosi, astfel: 

1. Multiple choice (alegere multipl ) – de i se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie s  aleag  un 
singur r spuns; 
2. Checkbox (caset  de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe r spunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completeaz ) – elevul trebuie s  completeze enun ul lacunar, având variant  de 
verificare; 
4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (r spuns deschis) – elevul nu poate verifica dac  r spunsul oferit este cel corect. 

Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc i materiale 
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gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. Folosind 
instrumentul Wordwall, putem crea cu u urin  un set de întreb ri pe care s  le folosim în cazul pred rii 
sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (înc lzire) sau la finalul lec iei, 
pentru a asigura feed-back-ul. To i elevii  vor fi implica i într-o mod interactiv în rezolvarea testului. 
Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor no tri, dând clic pe butonul „Partajeaz ”. 

Quizlet este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia putem crea teste i pentru aceasta se acceseaz  adresa 
urm toare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

Dup  ce ne cre m  cont, o s  apar  o nou  interfa i din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 
i apoi „Set”. În continuare complet m titlul activit ii i descrierea cerin ei, apoi în partea de jos 

introducem itemii i defini iile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 

Dup  ce am completat cardurile, select m butonul „Create” i o s  ob inem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l i ad ugîndu-l în mesaj, fie folosind op iunea „Share”. 

LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, teste 
etc. Se acceseaz  adresa learningapps.org i se creaz  cont. Aplica ia ne permite s  set m limba în român . 
În partea de sus a aplica iei avem urm toarele op iuni: 

• Bara de c utare 
• R sfoie te exerci ii – se pot c uta exerci ii selectate pe discipline 
• Alc tuie te exerci ii – v  ajut  s  crea i fi e de lucru 
• Clasele mele – pute i indica grupurile cu care lucra i 
• Exerci iile mele – aici g si i ceea ce a i creat 

Pentru a crea aplica ii noi, vom accesa „Alc tuie te exerci ii”, apoi o s  alegem tipul care se potrive te 
con inutului dorit de noi. 

Hot Potatoes. Suita de aplica ii Hot Potatoes include cinci aplica ii care pot crea exerci ii pentru 
World Wide Web. Aplica iile sunt JCloze (creaz  exerci ii de completare a spa iilor libere), JCross (creaz
cuvinte încruci ate care pot fi completate online), JMatch (creaz  exerci ii de împerechere sau de 
ordonare), JMix (creaz  exerci ii de rearanjare a cuvintelor în propozi ie) i JQuiz (creaz  exerci ii bazate 
pe întreb ri).  

Exist , de asemenea, o a asea aplica ie numit  The Masher, care va compila toate exerci iile Hot 
Potatoes într-o singur  unitate. 

Hot Potatoes poate fi desc rcat gratuit de la adresa: hotpot.uvic.ca 

Webografie 
quizizz.com/ 
wordwall.net/ro 
quizlet.com/ 
learningapps.org/ 
en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes 
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EVALUAREA ONLINE 

Prof. înv. Pre colar - Bocai Lucica                                                        
Gr dini a nr. 1 Voluntari 

În contextul actual al pandemiei de Covid-19 care afecteaz  întreaga lume, înv mântul românesc 
este pus în fa a unei provoc ri f r  precedent suspendarea cursurilor fa  în fa i trecerea procesului de 
predare-înv are-evaluare în mediul online. Astfel, sistemul de înv mânt se orienteaz  c tre practici noi 
de comunicare i de cooperare prin care s  asigure continuitatea înv rii i func ionarea organiza ional . 

În perioada carantinei, activitatea pre colarilor a fost cu siguran  cea mai afectat  dintre toate 
nivelurile de înv mânt, fiind o adev rat  provocare pentru pre colarii mai mari sau chiar imposibil
pentru cei mai mici. 

P rin ii au devenit parteneri activi i au primit sarcini de la educatoare cu referire la organizarea 
timpului i a activit ilor, au primit sfaturi pentru o comunicare eficient , bazat  pe repere cunoscute 
copiilor i cu mult accent pe emo ii. De asemenea, p rin ii au fost îndruma i cum s  foloseasc  platformele 
CLASSDOJO i ZOOM, platforme pe care am lucrat cu pre colarii, ace tia s-au familiarizat i cu modul 
în care s  încarce pe platform  fi ele rezolvate ale copiilor, jocurile desf urate de ace tia. 

În aceast  perioad , cel mai important obiectiv a fost acela de a ti cum s  organiz m comunicarea 
constant  dintre p rin i i noi, educatoarele. Uneori, aceast  comunicare a fost îngreunat  de faptul c  unii 
p rin i erau la serviciu, copiii r mânând în grija bunicilor care nu se descurcau cu tehnologia. O provocare 
pentru pre colari, în acest context, a fost legat  de r bdarea de a sta concentra i în fa a unui device pe timpul 
întâlnirilor sincron, pe platforma ZOOM.  

Instrumentele i strategiile utilizate pentru conectarea la distan  au fost diferite: copiii au primit pe 
platforma CLASSDOJO linkul cu diferite filmule e, cântecele, jocuri, puzzle-uri, fi e de lucru, în func ie 
de tema abordat . 

În activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul educa ional. În acela i timp, evaluarea urm re te 
i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a con inuturilor i a 

modalit ilor de transmitere ale acestora.  

Evaluarea se realizeaz  în momente diferite: 

Evaluarea ini ial  are loc la începutul unui program de instruire i stabile te nivelul de preg tire a 
pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare pentru reu ita 
activit ilor urm toare, deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul fiec rui copil 

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are, s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt 

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. 

Evaluarea pre colarilor se poate realiza prin intermediul mediului online, dar i offline, prin 
intermediul platformelor, (CLASSDOJO i ZOOM) i aplica iilor utilizate (jingsaw planet, wordwall). În 
activitatea de evaluare online i offline am folosit probe de evaluare orale, scrise i portofoliul. 

Pe platforma CLASSDOJO, pre colarii au primit fi e ce au fost lucrate direct sau printate i înc rcate 
ulterior de c tre p rin i, au primit jocuri didactice, jocuri de mi care, distractive ce au fost executate de 
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c tre copii, filmate de c tre p rin i, apoi înc rcate pe platform , puzzle-uri online, foarte apreciate de c tre 
pre colari. Platforma folosit  a oferit posibilitatea unui feed-back imediat, concretizat printr-un mesaj scris 
sau oferirea unui emoticon. Evaluarea s-a realizat, de asemenea i pe platforma ZOOM, în timpul 
conversa iei cu pre colarii. Iat  câteva jocuri pe care le-am folosit pentru evaluarea pre colarilor: 

G se te perechea!-copiilor le-au fost prezentate ni te imagini c rora trebuia s  le g seasc  perechea, 
prin ap sare pe ea dintre alte imagini ce se reg seau în partea de jos a ecranului. 

Te rog s -mi spui!(roata aleatoare)-pre colarilor li s-a cerut s  învârt  roata care s-a oprit în dreptul 
unei imagini sau întreb ri, ei având ca sarcin  s  spun  un fruct de toamn , cum se nume te fructul sau 
leguma din imagine, s  spun  lunile de toamn  etc. 

Adev rat sau fals!-pre colarii au primit diferite enun uri c rora s  le stabileasc  valoarea de adev r, 
ap sând pe cartona ul ro u pentru fals sau pe cel verde pentru r spunsul adev rat. 

Jocul de c r i-pre colarii au întors câte o carte, prin ap sarea pe ea, apoi au executat mi c rile sugerate 
de text. 

Dup  rezolvarea sarcinilor, pre colarii au primit un anumit punctaj, în func ie de r spunsurile oferite. 

A adar, evaluarea pre colarilor se poate realiza online, dar i offline, îns  prin prezena permanent  a 
p rin ilor. Parteneriatul educator-copil-p rin i este esen ial pentru o bun  desf urare a acestor activit i. 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar – între online i tradi ional 

Prof. înv. pre c. Bocioc Alina-Roxana                                                     
Gr dini a cu Program Prelungit Nr. 1, Buz u 

Ce este evaluarea? De ce i cum evalu m? Sunt câteva întreb ri legitime. Sunt puncte care in mai 
degrab  de doxologie, în sensul oferit de G. Landsheere. Practic, studierea sistematic  a rolului evalu rii în 
cadrul educa iei colare. Noi nu ne propunem s  oferim o varianta de evaluare, ci s  oferim o varianta de a 
dep i bariera educa iei bazat  pe evaluare. Bineîn eles c  o astfel propunere nu poate fi sus inut  pentru 
toate disciplinele colare, mai ales în contextul social actual.  

Educa ia i implicit institu ia colii,sunt rezervele strategice de resurse umane pentru bun    
func ionare a societ ii, dar societatea î i are propriile reguli, dincolo de lege i norm  social . Omul este 
în centrul societ ii, omul determin  mi carea acesteia într-o anumit  direc ie. Specific regimurilor totalitare 
este tocmai aceast  inversiune, aceast  r sturnare de situa ie.  

Diferen a dintre totalitarism i democra ie este dat  de procentul în care societatea intervine în via
individului. E necesar s  recunoa tem faptul c  sistemul actual î i are r d cina bine înfipt  în trecut. Nici 
nu s-ar putea altfel, dar e necesar s  fie altfel de acum înainte, pentru c  paradigm  social  actual  a r mas 
cu ni te reflexe, le-am putea spune, cel pu in bizare. Reflexe ce vin din epoca industrial . Fie c  ne referim 
la programul de munc  sau la evaluarea muncii, recompensarea sau motivarea ei, nu putem s  nu observ m 
exact acelea i linii de direc ie i în cadrul societ ii colare contemporane.  

Evaluarea are un rol de diagnostic, prognostic, de motivare ( negativ  din punctul meu de vedere ) 
cât i unul sincer, neatribuit înc  niciunui plan, gândindu-ne la teoria social  a lui Festinger. Deosebit de 
interesant  este descoperirea i elaborarea ideii sale, referitoare la faptul c  (1) oamenii simt nevoia s  se 
autoevalueze. Atunci când nu reu esc din cauza lipsei reperelor obiective, (2) oamenii tind s  se compare 
cu al i indivizi. (3) Nu cu orice indivizi, ci cu unii asem n tori! Da, interesant  observa ie sau descoperire, 
nu tiu unde s  o încadr m exact, prin prisma rela iilor de prietenie pe care le am i a dinamicii grupurilor 
de lucru.  

Exist  compara ie social  descenden a, prin care ne compar m cu cei care au mai multe e ecuri sau 
rezultate mai pu in bune, i o compara ie ascendent . Cea care ne duce cu privirea spre cei care au success, 
care au reu it în direc ia în care i noi vrem s  reu im. Iat  cum evaluarea î i face sim it  prezen a prin 
natur  uman . Am f cut aceast  referire tocmai pentru a eviden ia acest lucru deosebit de important.  

Omul tinde s  se evalueze, s  se compare. Evaluarea are i un rol care pune în mi care motorul 
evolu iei. Nu îi putem r pi acest rol, nu putem s  nu îl accept m.  

Tr im vremuri în care evaluarea poate fi greu de f cut, atât din persepctiva evalu rii clasice la clas , 
cea prin compara ie sau autoevalu rii. Lumea luând o pauz , fiind necesar  închiderea social i oamenii 
nevoi i s  socializeze în sistem online, profesorii i colile au trebuit s  abordeze o nou  strategie, i anume 
evaluarea online. Pote fi un moment de r scruce, în care evaluarea online prinde r d cini i poate fi 
valorificat  cu succes, punând în balan  avantajele sistemului tradi ional de evaluare i avantajele 
sistemului online de evaluare.  

Facilitarea oferit  de instrumentele i platformele online de evaluare reduce timpul de a teptare al 
elevilor oferindu-le rezultate imediate, astfel un elev poate analiza progresul lui de înv are, punctele forte, 
puntele slabe. Este un aspect foarte important ce poate fi desprins din evaluarea în sistem online, i anume 
evaluarea raportat  la propria persoan . Evaluarea online reduce compara ia i încurajeaz  motiva ia.  

Utilizarea tehnologiei în evaluare poate oferi elevilor o serie de op iuni, ace tia manifestând 
cretivitate, imagina ie i sete de cunoa tere, devenind autonomi în înv are.  

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv.  
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TENDIN E CONTEMPORANE ÎN EVALUARE 

prof. înv. primar Boc a Sandra-Bianca 
coala Gimnazial  „Octavian Goga”, Cluj-Napoca 

Evaluarea reprezint  un proces de cunoa tere a randamentului colar în urma desf ur rii activit ii 
instructiv-educative realizate în an acord cu obiectivele formulate în programele colare, respectiv a 
nivelului de performan  atins de elev prin raportare la rezultatele proiectate de cadrul didactic, în vederea 
optimiz rii procesului de predare-înv are în etapele urm toare.  

Dac , în viziune tradi ional , evaluarea a fost în eleas  în mod insular, independent de procesul de 
predare-înv are, ca modalitate de m surare a achizi iilor elevilor, în ultimii ani s-a observat un efort comun 
de reconceptualizare a evalu rii, care a dus la o modificare de paradigm . Evaluarea înceteaz  s  mai fie 
în eleas  limitativ ca apreciere prin notare a cuno tin elor dobândite de elevi i este definit  ca procedeu 
psihopedagogic complex, parte intrinsec  a procesului didactic, al turi de predare i înv are, care conduce 
la atingerea finalit ilor pedagogice asumate la nivel micro i macrostructural.  

Evaluarea poate fi clasificat  în func ie de (a.) etapa în care se realizeaz  evaluarea: evaluare ini ial
– realizat  la începutul demersurilor de predare-înv are, pentru a stabili nivelul ini ial de preg tire al 
elevilor, evaluare formativ  – realizat  în timpul procesului instructiv-educativ i evaluare sumativ  – 
realizat  la finalul unei perioade de instruire; (b.) subiectul care realizeaz  evaluarea: autoevaluare – 
realizat  de educabil, evaluare intern  – realizat  de acela i subiect care proiecteaz i desf oar  procesul 
de predare-înv are, de educator, respectiv evaluare extern  – realizat  de o persoan  sau un reprezentant 
al unei institu ii care se situeaz  în afara procesului instructiv-educativ; (c.) scop: evaluare prognostic  – 
identific  poten ialul elevului prin raportare la ac iuni viitoare i evaluare diagnostic  – stabile te nivelul 
prezent de performan  al elevului, identificându-se eventualele cauze care au împiedicat atingerea 
rezultatelor proiectate.  

În didactica tradi ional , se disting trei forme de evaluare: evaluarea oral , evaluarea scris i 
evaluarea practic . Evaluarea oral  se bazeaz  pe comunicare, pe formularea de întreb ri i r spunsuri, 
implicând, cu prec dere, abilitatea dialog rii. Printre avantajele evalu rii orale se reg sesc: ob inerea unui 
feedback imediat, clarificarea rapid  a unor eventuale neîn elegeri/ confuzii, posibilitatea de adaptare a 
gradului de dificultate la poten ialul elevului. Îns , spre deosebire de evaluarea oral  care poate fi înc rcat
de subiectivism, evaluarea scris  este mult mai obiectiv , acoper  o mas  mai mare de cuno tin e, 
valorificând diver i itemi (obiectivi, semiobiectivi i subiectivi) i permite tratarea în ritm propriu a 
subiectelor, cu respectarea timpului de lucru. Evaluarea practic  presupune verificarea unor deprinderi i 
abilit i practice.  

Sigur c , al turi de metodele tradi ionale, din nevoia racord rii înv mântului la realitatea 
contemporan i în urma constat rii c  formarea i dezvoltarea gândirii critice nu poate fi eviden iat , au 
ap rut i metodele alternative, moderne, de evaluare, eficiente i viabile, care câ tig  din ce în ce mai mult 
teren. Acestea urm resc nu doar atingerea unor competen e ce in de domeniul cognitiv, ci i a celor 
afective, înv area fiind interiorizat , ceea ce ofer  poten ial formativ actului didactic. Principalele metode 
complementare ofer  posibilitatea evalu rii nu doar a produsului, ci i a întregului proces de înv are, 
valorificând o sfer  larg  de competen e. În plus, acestea contribuie la dezvoltarea capacit ii de colaborare, 
prin munca în echip , care încurajeaz  asumarea unor roluri, a unor responsabilit i, acceptarea diversit ii 
de idei i negocierea. Un loc aparte în ansamblul metodelor complementare de evaluare îl ocup  portofoliul 
conceput ca un set de teme realizate independent, într-un interval de timp bine stabilit în prealabil, 
reflectând evolu ia elevului de care el însu i devine con tient. De regul , sarcinile propuse ofer
posibilitatea alegerii tehnicilor de realizare a acestora, fiind apreciat , cu prioritate, pe lâng  corectitudine, 
originalitatea de rezolvare a sarcinii de lucru. Proiectul, de asemenea, este o metod  de evaluare 
complementar  care presupune parcurgerea a dou  etape: documentarea i realizarea proiectului. Calitatea 
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proiectului depinde de validitatea informa iilor, de capacitatea de organizare i sistematizare a elevului, de 
gradul de creativitate, precum i de calitatea cooper rii i a gradului de implicare a membrilor, dac
proiectul se realizeaz  în echip . Observarea sistematic  a activit ii i comportamentului elevilor, precum 
i autoevaluarea se realizeaz  cu ajutorul unor instrumente elaborate anterior, precum fi ele de evaluare sau 

listele de control. 
Prin urmare, în înv mântul contemporan, evaluarea înceteaz  s  mai fie în eleas  ca mijloc de 

m surare, prin notare, a performan elor ob inute de elevi la finele unei etape a procesului instructiv-
educativ. Aceasta devine parte inerent  a procesului de înv mânt contribuind, în rela ie cu predarea i 
înv area, la atingerea finalit ilor educa iei care vizeaz  formarea competen elor-cheie, or, din aceast
nou  perspectiv , metodele tradi ionale de evaluare nu mai asigur  eficacitatea.  

Se urm re te, a adar, promovarea strategiilor de evaluare complementare care ofer  elevilor 
posibilitatea de a- i evalua corect performan ele, de a- i autoregla procesul de înv are i de a- i dezvolta 
propriile strategii de atingere a standardelor curriculare.  
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Evaluare tradi ional  sau online, avantaje i dejavantaje 

BODEA DORU-C T LIN 
COALA GIMNAZIAL  ,,LUCIAN BLAGA” BAIA MARE 

Evaluarea reprezint  totalitatea activit ilor prin care se colecteaz , organizeaz i interpreteaz
datele ob inute în urma aplic rii unor tehnici, metode i instrumente de m surare, elaborate în conformitate 
cu obiectivele i tipul evalu rii, în func ie de con inutul i grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei 
judec i de valoare pe care se bazeaz  o anumit  decizie în plan educa ional. În mod curent prin evaluare 
în înv mânt se în elege actul didactic complex integrat întregului proces de înv mânt care asigur
eviden ierea cantit ii cuno tin elor dobândite i valoarea, nivelul performan elor i eficien a acestora la un 
moment dat oferind solu ii de perfec ionare a actului de predare-înv are. 

Toate evalu rile se realizeaz  pe baza standardelor na ionale de evaluare pentru fiecare disciplin  de 
studiu. Rezultatele evalu rii se exprim , prin calificative în înv mântul primar i prin note la înv mântul 
gimnazial i liceeal. 

În domeniul evalu rii colare asist m la un proces de îmbog ire a acesteia i tranzi ia de la 
manifestarea ei ca instrument de m sura i control la un demers centrat pe înv area de c tre elev, pe 
procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea i pe autoreglarea cunoa terii. Din perspectiva acestor idei, 
evaluarea colar  trebuie s  devin  dinamic , centrat  pe procesele mentale ale elevului, s  favorizeze 
autoreglarea, autoreflec ia, s  înlocuiasc  acea concep ie static , bazat  pe control, examinare, sanc iune. 
În acest fel se poate ajunge la “înv area asistat  de evaluare”. 

Evaluarea tradi ional
Expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activit ii de evaluare sunt: examinare, 

verificare, ascultare, control, chiar dac  aceast  activitate se desf oar  într-un context cotidian i nu la 
finalul unui program de instruire. În evaluarea tradi ional   aprecierea colar  sau verificarea se constituie 
ca moment separat de activitatea de predare-înv are i este sinonim  cu aprecierea clasic , cu nota ia sau 
corec ia, cu controlul continuu al inv arii colare. 

În acest tip de evaluare ac ioneaz  cu prec dere periodic, realizând, de regul , o evaluare sumativ i 
se finalizeaz  cu clasificarea, clasamentul elevilor. Nu este foarte relevant  pentru c  selecteaz i exclude 
anumite domenii ale înv rii mai greu de evaluat: atitudini, comportamente, tr s turi de personalitate. Aici, 
evaluatorul constat , compar i judec , deci evaluarea este centrat  pe elev i apreciaz  conformitatea 
cuno tintelor predate cu o scar  de valori care este l sat  la aprecierea profesorului i care r mâne în mare 
parte implicit, nu se comunic  elevilor. 

Notarea este un scop în sine, un mijloc de clasificare sau de certificare i este sinonim  cu no iunea 
de control al cuno tintelor. 

 Principalele metode de evaluare tradi ional  sunt: 
1. Probele orale – reprezint  metoda de evaluare cel mai des folosit  la clas . Datorit  fidelit ii 

i validit ii lor sc zute, aceste probe nu sunt recomandate în situa ii de examen, ele fiind caracteristice în 
pricipal disciplinelor care presupun demonstrarea capacit ii i abilit ii dificil de surprins prin intermediul 
probelor scrise. 

2. Probele scrise (teze, probe de control, alte lucr ri scrise) – sunt practicate, i chiar uneori 
preferate, datorit  avantajelor sale imposibil de ignorat, în condi iile în care se dore te eficientizarea 
procesului de instruire i cre tere a gradului de obiectivitate în apreciere. 

3. Probele practice – sunt utilizate în vederea evalu rii capacit ii elevilor de a aplica anumite 
cuno tin e teoretice, precum i a nivelului de a stapâni priceperi i deprinderi de ordin practic. Pentru 
realizarea cu succes a unei acivit i practice este normal ca înc  de la începutul anului colare, elevii s  fie 
aviza i asupre: tematicii lucr rilor practice, modului în care ele vor fi evaluate i condi iile care le sunt 
oferite pentru a realiza aceste activit i. 

440



Evaluarea online 
Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. Primii 

care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a 
produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze. La polul 
opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima prima interac iune cu educa ia online este 
necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite pentru 
grupul int  (elevi sau cadre didactice).  

În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist coala ca spa iu, ca 
tot ansamblul rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat
de tehnologie, nu mai este atât de persuasiv i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu 
un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele pentru înv are: de 
preg tire pentru coal  (plecarea spre coal , drumul în sine au efecte psihologice asupra mobiliz rii 
înv rii) i de înv are (informa iile nu mai sunt primite în acela i fel, nu se mai înva  la fel). 

În situa ia în care elevii au acces par ial la înv area online: au semnal defectuos, ceea ce conduce la 
probleme de conectivitate pe platform , nu au dispozitivele electronice de calitate sau mai mul i elev 
folosesc acela i dispozitiv, se pot folosi urm toarele metode i instrumente de evaluare: evaluarea oral  pe 
paarcursul orei (atunci când elevii se pot conecta), fi e de lucru, teste de evaluare, eseuri, referate, proiecte, 
portofolii, care pot fi înc rcarte pe platformele de lucru. 

F r  a minimaliza valoarea metodelor tradi ionale i a maximiza calit ile metodelor 
„complementare”, preciz m c  oricare dintre metodele de evaluare (mai vechi sau mai noi, „tradi ionale” 
sau „moderne”) trebuie utilizate de profesori i promovate în raport cu „fidelitatea” lor, adic  cu gradul în 
care ele reu esc s  aprecieze cât mai riguros ceea ce vrem s  apreciem. Ideea pentru care pled m este aceea 
de a nu absolutiza nici o metod  de evaluare ci de a utiliza un sistem de metode, amplificându-le astfel 
avantajele i diminuându-le dezavantajele. 

Bibliografie: 

Oprea C-L. - Pedagogie. Alternative metodologice interactive, Bucure ti, Editura Universit ii 
din Bucure ti, 2003 
Nicola I. (2001) – Tratat de pedagogie colar  , Editura Aramis Bucure ti 
Radu I.T. (2000) – Evaluarea în procesul didactic, E.D.P. Bucure ti 
Neac u, I., 1990, Instruire i înv are, Editura tiin ific
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PROB  DE EVALUARE *                                                              
Stiintele naturii 

BODEA FLORINA – prof. înv. primar,                                                    
clasa a III-a, Sc. Gimn. Galsa- Arad 

CLASA: a III-a 

UNITATEA DE ÎNV ARE: Factori de mediu 

COMPORTAMENTE: 

    -  Derularea unor experimente simple pe baza unui plan de lucru; 

    -  Compararea corpurilor studiate  

    -  Compararea si observarea experimentelor realizate 

    -  Comunicarea rezultatelor. 

OBIECTIVE DE REFERINTA 

- s  deruleze experimente simple pe baza unui plan de lucru 
- s  comunice în forme diverse observa ii i compara ii asupra corpurilor  
studiate i asupra experimentelor realizate 

MATERIALE: pahare cu ap , pietre, o et, sare, linguri e, baloane, lumân ri, vase de sticl , mostre de 
sol uscat, ghiveci cu p mânt.  

INSTRUC IUNI: 

1. Pune o piatra într-un pahar cu ap . Po i vedea piatra? 

2. Umple dou  pahare cu ap . Într-unul pune o linguri  de o et i în altul o linguri  de sare. Ce s-a 
întâmplat cu o etul? Dar cu sarea? 

3. Umfl  treptat un balon. Din ce cauz  s-a modificat forma balonului? 

4. Aprinde o lumânare. Acoper-o cu un vas de sticl . 

5. Pune într-un pahar cu ap  un bulg re mic de sol uscat. Ce observi? 

6. Toarn  ap într-un ghiveci cu p mânt. Ce observi? 
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FI A DE OBSERVARE EXPERIMENTAL : 

SUBSTAN A OBSERVA IA PROPRIETATEA 

Ap    

Ap    

Aer   

Aer   

Sol   

Sol   

DESCRIPTORI DE PERFORMAN : 

Obiective de 
referin

Calificativ 

Suficient Bine Foarte bine 

 s  deruleze 
experimente 
simple pe baza 
unui plan de 
lucru 

Efectueaz  experimente 
simple, identificând 
instrumentarul utilizat, 
succesiunea etapelor, 
fenomenul propus pentru 
observare , cu ajutorul 
cadrului didactic 

Efectueaz  experimente 
simple, identificând 
instrumentarul utilizat, 
succesiunea etapelor, 
fenomenul propus pentru 
observare, în mare parte 
în mod independent 

Efectueaz  experimente 
simple, identificând 
instrumentarul utilizat, 
succesiunea etapelor, 
fenomenul propus pentru 
observare, în mod 
independent 

Desprinde, pe baza 
întreb rilor de sprijin 
formulate de cadrul 
didactic, doar o parte din 
rela iile care demonstreaz
un fenomen. 

Desprinde, cu sprijin 
minim din partea 
cadrului didactic, 
majoritatea rela iilor care 
demonstreaz  un 
fenomen. 

Desprinde, în mod 
independent, majoritatea 
rela iilor care 
demonstreaz  un fenomen. 

Colecteaz  date în mod 
nesistematic, prezint
insuficient  claritate în 
înregistrarea lor, 
prelucreaz  datele cu 
sprijinul cadrului didactic. 

Colecteaz i 
înregistreaz   

date cu unele erori, 
prelucreaz  datele cu 
u urin . 

Colecteaz i înregistreaz
toate datele cu precizie,  

prelucreaz  datele u or i 
rapid. 

 s  comunice în 
forme diverse 
observa ii i 
compara ii 
asupra corpurilor  

studiate i asupra 
experimentelor 
realizate 

Prezint  concluziile 
experimentului, cu sprijin 
sus inut din partea 
cadrului didactic, folosind 
un limbaj empiric. 

Formuleaz  unele 
concluzii corect;  
prezentarea lor este 
clar , folose te  corect 
limbajul  tiin ific 
specific experimentului 
efectuat. 

Toate concluziile 
experimentului sunt 
formulate clar, corect; 
prezentarea lor este clar , 
folose te corect limbajul  
tiin ific specific 

experimentului efectuat. 

Identific  aplica ii practice 
ale fenomenului studiat. 

*Acesta proba de evaluare se poate realiza atat online cat si traditional, in clasa de elevi 
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EVALUAREA ONLINE 

Prof. nv. primar BODESCU ELENA DANIELA 
COALA GIMNAZIAL  ALIMPE TI 

,,Evaluarea oral  recupereaz  cel mai pregnant naturale ea i normalitatea unei rela ii umane.”  

(C. Cuco ) 

Evaluarea este o activitate etapizat  care vizeaz  domenii i probleme complexe, nu doar evaluarea  
elevilor. „A evalua” reprezint  nu numai un verb de încheiere, ci i de deschidere. Acest tip de evaluare 
este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. Primii care au de înv at în acest 
context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a produce schimb rile pe care 
în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze.  

La prima interac iune cu educa ia online este necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, 
precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite pentru grupul int  (elevi sau cadre didactice). În educa ia 
online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist coala ca spa iu, ca tot ansamblul 
rela ionar.  

Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat  de tehnologie, nu 
mai este atât de persuasiv i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult 
mai amplu de resurse ce urmeeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele pentru înv are: de preg tire pentru 
coal  (plecarea spre coal , drumul în sine au efecte psihologice asupra mobiliz rii înv rii) i de înv are 

(informa iile nu mai sunt primite în acela i fel, nu se mai înva  la fel). 

Tot ceea ce înseamn  proces de predare-înv are- evaluare a redevenit în aten ia noastr  sub titulatura 
de proces educa ional la distan . Cu to ii am fost nevoi i s  ne mut m activitatea în mediul on-line i am 
f cut cuno tint  cu aplica ii care faciliteaz  înv area la distan . 

Noi, profesorii, trebuie s tim în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. De aceea, 
elevii trebuie evalua i sistematic, iar la sfâr itul semestrului i al anului s  li se încheie o medie care s
reflecte atât în elegerea, cât i nivelul lor de efort.  

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesar  a înv rii la distan . Dac
avem un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta lec iile pentru a viza respectivele 
lacune. 

Prin intermediul platformelor si aplica ilor utilizate în activitatea online elevii pot fi evalua i sincron 
i asincron. Instrumentele de lucru asincrone avantajeaz  elevii introverti i sau nesiguri pe competen ele 

lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întreb ri sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp i 
cadrul didactic are timp s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele, s  corecteze, s  trimit  feedback.  

De asemenea, dac  se poate îmbun t i aceast  tem  în urma feedback-ului elevilor, la alt  clas  se 
poate trimite varianta revizuit . De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se aloc  teme, 
fi e de lucru i se poate trimite feedback.  

Elevul are timp s  o fac i s  lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitat  creativitatea. Pe aceast
platform  elevii pot primi i un test quizizz în care pe lâng  itemi cu alegere multipl  sau cu completarea 
spa iilor libere pot ap rea i itemi cu r spuns deschis.  
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Rezolvarea celor din urm  se fotografiaz i se trimite la finalul orei de curs. Autoevaluarea sau 
evaluarea reciproc  a temelor se poate realiza cu suces.  
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Evaluarea online – avantaje i dezavantaje 

Prof. înv. primar: Bodnar Georgeta 
coala Gimnazial  Ciprian Porumbescu, Jud. Suceava 

Societatea în care tr im se afl  într-o continu  dezvoltare în toate domeniile, de aceea trebuie s  facem 
fa  unor provoc ri i s  ne adapt m condi iilor. 

Educa ia st  la baza societ ii. De-a lungul timpului, educa ia a înso it istoria omenirii, iar 
cuno tin ele, deprinderile i descoperirile s-au transmis din genera ie în genera ie. 

În ultima perioad  se discut  tot mai mult despre studierea online i cum o afecteaz  pe cea 
tradi ional  (clasic ). Oamenii sunt pro i contra. Fiecare stil educa ional are avantaje i dezavantaje. 

Înv area online este educa ia care are loc pe internet. Acest concept de înv are online este un tip de 
înv are la distan . Cu toate acestea, în ciuda popularit ii acestei educa ii, foarte multe persoane resping 
astfel de metod  datorit  situa iei financiare i a faptului c  nu se respect  dreptul liber la educa ie, un drept 
condi ionat de accesul la electricitate, accesul la device-uri, accesul la internet. În acela i timp, în ciuda 
popularit ii în cre tere a orelor online, formarea tradi ional  se lupt i încearc  s  adopte mijloace mai 
noi de a men ine interesul elevilor. Pentru unii, formarea on-line este mai potrivit , în timp ce pentru al ii 
formarea în clas  este metoda preferat , îns  în situa ia unei pandemii, situa ie pe care o tr im acum, 
educa ia on-line este cea mai potrivit . 

Orele tradi ionale sunt potrivite pentru pre colari i colarii mici. Participarea frecvent  la ore îi ajut
s  interac ioneze cu alte persoane de vârsta lor, s  fie mai bine disciplina i, s  urmeze un program regulat 
i s - i formeze deprinderi de comunicare, ascultare. 

Înv area cât i evaluarea în clas  îi ajut  pe elevi i pe profesori s  se cunoasc  mai bine. Acest lucru 
permite profesorilor s  ghideze copilul în atingerea obiectivelor propuse i s  le ofere o încredere în for ele
proprii. 

Evaluarea în clas  este mai folositoare datorit  unei interac iuni continue între elevi i profesori, 
deoarece îi ajut  pe elevi s  scape de temerile testelor, ceea ce rareori se poate întâmpla cu îndrumarea 
online. Interac iunile cu educatorii, înv torii contribuie la motiva ia elevilor de a ob ine note mai mari. 

Evaluarea online este o metod  bun  pentru copiii iste i, ce sunt puternic motiva i, educa ie care s
vin  în completarea activit ilor didactice din sistemul de înv mânt. 

Cea mai eficient  metod  este înv area mixt . Înv torul poate folosi în clas , pe lâng  metodele de 
predare tradi ionale i exerci ii i materiale didactice online.  

Înv torul trebuie s  fie disponibil pentru comunicarea cu elevii i dup  ie irea din clas / coal . 
O evaluare online are avantaje i dezavantaje. Printre avantaje amintim faptul c  aceasta permite 

oric rui evaluator realizarea unor teste cu maxim  precizie i profesionalism în doar câteva minute, adaptare 
la nivelul elevilor- u or, mediu, greu, rapiditate în interpretare; motivare pentru studiu individual, 
posibilitate pentru rezolvare pentru a doua oar  a testului, imposibilitatea comunic rii elevilor între ei chiar 
dac  au acela i tip de test. 

Printre dezavantaje amintim: cuno tin e suplimentare în zona de informatic , costuri ridicate în faza 
ini ial , limit rile sistemelor computerizate privind itemi deschi i i altele. 
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Evaluarea online sau tradi ional

Bodó Irén Edit 

Evaluarea poate fi oral , în scris, bazat  pe activit i practice, pe referate i proiecte, interviuri, 
portofolii, precum i alte instrumente elaborate de catedrele unit ii de înv mânt i aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educa iei Na ionale i de inspectoratele colare. Tehnologiile sunt instrumente 
de aplicat cu aten ie i în mod adecvat.  

Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word – adic
de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia pentru 
a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea 
media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea 
manifestat  este uluitoare.  Modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare: 

– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri 
gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 

În absen a rela ion rii fa  în fa  cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare i meta-înv are. Cu alte cuvinte, exers m al turi de elevi i suntem modele pentru 
elevi 

Evaluarea tradi ional
a)Evaluarea orala. Se realizeaza printr-o conversatie intre cadrul didactic si elevi, prin care se 

urmareste obtinerea unor informatii cu privire la volumul si calitatea instructiei. Conversatia poate fi 
individuala, frontala sau combinata. Se recomanda a fi utilizata mai ales in cazul disciplinelor/tipurilor de 
activitati care au ca obiectiv formarea unor capacitati si abilitati dificil de surprins prin intermediul altor 
metode de evaluare (de exemplu, capacitatea de comunicare verbala). 

b) Evaluarea scrisa. Reprezinta o metoda de evaluare care se utilizeaza incepand cu ciclul primar, 
nefiind specifica invatamantului prescolar. La nivelul gradinitei, prin „scris“ intelegem exercitiile grafice, 
scrierea de simboluri, de litere izolate, de silabe, de cuvinte cu litere de mana sau de tipar. Este foarte des 
folosita pentru verificarea nivelului de pregatire a elevilor. La clasele I-IV imbraca forma lucrarilor de 
control curent, a lucrarilor de control date la incheierea unei unitati de invatare. Lucrarile scrise de control 
curent (extemporale) se administreaza la lectia curenta, dureaza 10-15 minute si cuprind un numar redus de 
intrebari. Urmaresc: verificarea modului in care elevii si-au insusit lectia de zi, acoperirea necesarului de 
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note, formarea la elevi a obisnuintei de a invata sistematic. Lucrarile de control la sfarsitul unei unitati de 
invatare se aplica in cadrul evaluarii formative. Verifica in ce masura obiectivele unitatii (obiectivele de 
referinta) au fost indeplinite si elevii si-au insusit continuturile esentiale. Ofera informatii privind calitatea 
demersului didactic si efectele sale exprimate in nivelul de pregatire al elevilor. 

c) Evaluarea practica. Se foloseste pentru a evalua capacitatea elevilor de a aplica anumite cunostinte 
teoretice in rezolvarea unor probleme practice, gradul de stapanire a unor priceperi si deprinderi. Se aplica 
in special atunci cand se urmareste evaluarea continutului experimental si practic al instruirii, dar ofera si 
informatii cu privire la insusirea continutului conceptual. Reprezinta si o modalitate importanta de 
dezvoltare a unor competente generale si specifice, aplicative. 

METODE COMPLEMENTARE DE EVALUARE 

Aceste metode urmaresc sa ofere elevilor posibilitati sporite de a demonstra nu doar ca au asimilat 
un ansamblu de cunostinte, dar si ca dispun de priceperi, deprinderi, abilitati de a opera cu respectivele 
cunostinte. In general, in aceasta categorie incadram: observarea sistematica a activitatii si 
comportamentului elevilor, investigatia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. Dintre aceste metode, 
aplicabilitate la nivelul invatamantului primar si prescolar au: observarea sistematica, portofoliul si 
autoevaluarea. 

a) Observarea sistematica. 

Ofera informatii relevante asupra performantelor copiilor/elevilor din perspectiva capacitatii lor de 
actiune si reactionare, a competentelor si abilitatilor de care dispun, a trasaturilor de personalitate si implicit 
pentru calitatea si eficienta demersului didactic. Permite cunoasterea unor performante mai greu 
cuantificabile, dar foarte importante pentru aprecierea randamentului scolar. 

b) Portofoliul. Reprezinta atat o metoda, cat si un instrument de evaluare complex, integrator, flexibil 
prin care cadrul didactic urmareste progresul realizat de elev in plan cognitiv, atitudinal, comportamental 
de-a lungul unui semestru sau an scolar. 

Portofoliul reprezinta „cartea de vizita” a elevului, reliefand progresul inregistrat de acesta pe o 
perioada determinata a parcursului scolar. Deoarece realizeaza o sinteza a activitatii elevului pe o perioada 
mai indelungata de timp poate servi si ca evaluare sumativa. Permite evaluarea unor produse care, in mod 
obisnuit, nu sunt avute in vedere prin celelalte metode de evaluare, ceea ce stimuleaza exprimarea personala 
a elevilor, angajarea lor in activitati de invatare mai complexe, cu grad ridicat de originalitate si creativitate. 
In felul acesta evaluarea devine motivanta pentru elev. De asemenea, inlatura tensiunile, starile emotionale 
negative care insotesc formele traditionale de evaluare. 

c) Autoevaluarea. Reprezinta o metoda prin care se urmareste construirea imaginii de sine a elevului, 
care astfel nu se mai reduce la judecatile de evaluare emise de catre cadrul didactic. 

Este folosita cu scopul de a-i ajuta pe elevi sa-si cunoasca dimensiunile propriei personalitati si 
manifestarile comportamentale, avand totodata multiple implicatii in plan motivational si atitudinal. 

 Ajuta elevul sa constientizeze progresele si achizitiile, sa-si raporteze performantele la exigentele si 
sarcinile invatarii, sa-si elaboreze un stil propriu de munca. Pentru a-si indeplini rolul, este necesar ca elevul 
sa aiba o serie de puncte de referinta/criterii in baza carora sa procedeze la autoevaluarea diverselor aspecte 
ale devenirii sale.  
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EVALUAREA TRADI IONAL                                                          
LA GRUPA NOASTR  COMBINAT  MAGHIAR

Bodó Kamilla-Erzsébet 

Evaluarea este un concept mai cuprinz tor, decât m surarea i aprecierea. Pentru efectuarea pred rii 
cât mai eficiente i asigur rii procesului de înv are este necesar  cunoa terea fiec rui copil în parte. 
Evaluarea ini ialã constituie condi ie hot râtoare pentru reu ita activit ii de înv are, fiind menit  s  ofere 
posibilitatea de a cunoa te poten ialul de înv are a copiilor la începutul unei activit i, de a ti care sunt 
premisele de la care pornim s  proiect m activit ile de înv are. 

Fiind vorba despre o grup  cu predare în limba maghiar  matern , predarea i evaluarea este efectuat
în limba maghiar . 

Metodele de evaluare ini ial  a copiilor alese în anul acesta sunt cele tradi ionale: metode de evaluare 
oral , relizându-se prin întreb ri i r spunsuri. Evaluarea oral  se realizeaz  în multiple forme, utilizându-
se diferite tehnici, cum ar fi conversa ia, interviul- tehnica discu iei.   

Alte metode tradi ionale folosite pentru evaluarea ini ial  sunt probleme practice: pictur , desen,
construc ie. Activit ile practice permire educatoarelor s  constate la ce nivel i-au format pre colarii 
anumite deprinderi practice i unde este necesar  implicarea în dezvoltare. 

Fi ele de lucru constituie i ele un mod tradi ional de evaluare a pre colarilor. Erau probe mixte: 
probe orale i practice. 

Educatoarea bun  are ca obiectiv   observare sistematic  a copilului. 

RAPORT DE EVALUARE INI IAL  LA GRUPA COMBINAT  MAGHIAR  2021-2022 

La grupa combinat , in anul colar 2021-2022 sunt înscri i 15 de pre colari, care toate frecventeaz
zilnic gr dini a. Grupa noastr  se compune astfel: 7 copii din grupa mic , 5 din grupa mijlocie i 3 copii de 
în grupa mare. Combinarea diferitelor vârste are avantajele ei. Evaluarea i predarea este asfel diferen iat 
pe categorii de vârst , sau în func ie de abilit ile copilului. 

  1. Dezvoltare socio-emo ional : 
Prescolarii manifest  comportament în dezvoltare la urm torii indicatori comportamentali: urmeaz

indica iile adul ilor în ceea ce prive te comportamentul în anumite situa ii i interac ioneaz  cu copiii 
apropia i ca vârst .  

 2. Dezvoltarea limbajului, a comunic rii i a premiselor citirii i scrierii: 
Pre colarii ascult  momente de lectur  pân  la finalul ei, dar unii din cauza timidit ii, dar i a 

intârzierii în limbajul oral nu pot prezenta un eveniment sau o poveste cunoscut , respectând succesiunea 
evenimentelor. 

  3. Dezvoltarea fizic , a s n t ii i igienei personale: 
 Majoritatea pre colarilor demonstreaz  independen  în igiena personal  astfel: to i tiu s  se spele 

i s  se tearg  singuri pe mâini, o parte dintre ei folosesc individual toalet , o parte au nevoie de sprijin, nu 
to i tiu s - i acopere gura cu mâna când str nut  sau tu esc.  

 Pre colarii sunt capabili s  con tientizeze folosirea sim urilor în ac iuni: recunosc obiecte prin pip it, 
execut  mi c ri la auzirea unor comenzi, recunosc mirosuri. 
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4. Dezvoltarea cognitiv i cunoa terea lumii 
Comportamentele în dezvoltare la grupa noastr  sunt: ilustreaz  o anumit  stare a vremii, grupeaz

obiecte care întrunesc doua criterii concomitent. Necesit  sprijin num ratul, construirea si desenarea unor 
forme(cerc, p trat, triunghi) 

5. Capacit i i atitudini în înv are 
Pre colarii formuleaz  întreb ri referitoare la schimb rile din jur, exprim  dorinta de a înv a s

realizeze anumite ac iuni de autoservire. Confec ioneaz  obiecte, juc rii la sugestia educatoarei, r sfoiesc 
cu u urin  paginile unei c r i. Sunt interesa i s  participe la activit i de exprimare a gândurilor i emo iilor 
prin muzic , dans, desen  sau joc simbolic. 

Dup  prima s pt mân  de evaluare, am constatat c  sunt pre colari cu care se comunic  foarte dificil, 
ei prezentând întârzieri în limbajul oral. Nu se pot exprima nici în caz de necesitate (cum ar fi deschidere 
u ii, sau nevoia de a merge la toalet ), îns  comunic  cu ceila i copii, unii se joac  izolat, f r  a respecta 
regulile impuse de mediul educa ional. Unul dintre ei este violent, dar nu în mod voit. Pentru ace ti 
pre colari am solicitat o evaluare psihologic  si am subliniat necesitatea unui logoped. 
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Intre online si traditional 

Boeru Manuela – profesor pentru invatamantul primar 

Modurile tradi ionale de organizare a colii cer elevilor s  înve e materii precum matematic , tiin e, 
studii sociale, independente unele de altele i cu mai pu in focus pe posibile conexiuni interdisciplinare. 
Dar în lumea real , elevii nu sunt a tepta i s  opereze cu acest con inut independent, ba dimpotriv , ei 
trebuie s  integreze mai multe informa ii, s  fac  leg turi între ele, s  gestioneze o realitate complex i 
integrat . Adoptarea unei abord ri multidisciplinare care leag  diferite materii i diferite subiecte permite 
oportunit i care promoveaz  înv area autentic i ofer  spa iu elevilor s  studieze i potrivit intereselor 
lor. 

Combinarea înv rii tradi ionale (a a cum o tiam în sala de clas ) cu orice tip de înv are online, cu 
activit i de zi cu zi facilitate de tehnologie reprezint  un subiect care este important s  devin  o preocupare 
constant  a oric rui dasc l dedicat s  î i preg teasc  elevii/elevele pentru cerin ele societ ii viitorului în 
care ace tia vor performa ca adul i. 

Când muta i unele sau toate instruc iunile online, ave i op iuni pentru cum s  le furniza i. Pute i alege 
s  face i înv area online sincron sau asincron. S-ar putea chiar s  decide i c  dori i s  face i un amestec de 
ambele tipuri de înv are online. 

Mai jos explor m puncte tari i puncte slabe ale ambelor tipuri de înv are online: 

Puncte tari   - sincron 
Se aseam n  cel mai mult cu instruc iunile tradi ionale din clas . 
Construie te comunitatea i conexiunea între participan i. 
Excelent pentru activit i în grup restrâns. 
Atât profesorii, cât i elevii pot ob ine feedback i r spunsuri la întreb ri în timp real. 

Puncte slabe 
Necesit  conexiune foarte bun  la internet. 
Nu to i elevii i poate, chiar, nici to i profesorii nu vor avea conexiuni puternice la internet pentru a 

gestiona întâlnirile virtuale. 
Mai pu in flexibil. 
Mai pu in individualizat. 
Dificultate în crearea unui spa iu pentru reflec ie. 
Poate fi dificil  sincronizarea orarului. 

Puncte tari   - asincron 
Elevii/elevele pot trece prin înv are în ritmul lor pân  st pânesc con inutul. 
Poate fi extrem de individualizat. 
Înv area se poate întâmpla oriunde i oricând. 
Mai multe oportunit i de a încorpora mai multe instrumente i de a împ rt i perspective multiple. 

Puncte slabe  
Necesit  o inten ie clar stabilit  din partea profesorilor în ceea ce prive te crearea oportunit ilor de 

conectare i de construire a comunit ii. 
Necesit  o anumit  în elegere a modului în care înv m online diferit de cum înv m în interac iuni 

fa  în fa . 
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Feedback-ul profesorului nu este imediat. 
Necesit  mai mult  responsabilitate pentru elev s  r mân  angajat i concentrat. 

Dac  excludem în acest moment din discu ie aspectele legate de accesul la tehnologie i internet, 
r spunsul depinde de nivelul de autonomie al elevilor i de nevoile lor de înv are legate de structur i 
interac iune.  

Re inem! Cu cât elevul este mai autonom în înv are, cu atât va avea nevoie de mai pu in  structur
i interac iune. (Dr. Michael G. Moore, Teoria tranzac ional  a înv rii) 

nivel înv mânt primar – pentru elevii mici, balan a înclin  mai mult c tre mai multe activit i 
sincron decât asincron; 

nivel înv mânt gimnazial – dac  elevii de gimnaziu dovedesc anumite competen e, activit ile 
sincron pot fi la câteva zile sau chiar op ionale i limitate la întâlniri de feedback cu profesorul sau întâlniri 
de evaluare 1 la 1; aici pot fi luate în considerare i întâlniri sincron în grupuri mai mici. 

nivel de înv mânt liceal – aproape toate activit ile pot fi asincron; desigur, prezen a profesorului 
în clasa virtual  trebuie s  fie vizibil . 

Pe lâng  simul ri i jocuri pe calculator, lumea virtual  reprezint  un alt element care ar putea aduce 
noi valen e înv rii.  

Lumile virtuale sunt similare cu jocurile, dar sunt mult mai extinse. În aceste lumi virtuale, elevii se 
imerseaz  complet prin crearea unor avataruri. Elevii sunt capabili s  controleze aceste avataruri care 
ac ioneaz  ca reprezentan ii lor în aceste lumi digitale. Avatarurile interac ioneaz   cu alte avataruri i se 
deplaseaz  în lumea virtual  la fel ca în lumea real . 

Pot vizita muzee, magazine, spitale, parcuri. Pot citi c r i în bibliotec i pot purta conversa ii cu 
oameni din medii diferite. Pot rezolva problemele lumii reale care sunt transpuse i în aceste lumi virtuale. 

Aceste lumi virtuale expun studen ii la o lume mult mai nuan at i mai complex  decât la ce sunt 
obi nui i cu un curriculum tipic bazat pe metode i mijloace tradi ionale. 

Bibliografie: 

“Teaching with digital tools and apps”- Torrey Trust 

“ 3 strategii utilizate in blended learning” – Darcy Muller 

Platforma “Indreptar digital” 
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Aspecte privind desf urarea activit ilor online                                            
i evaluarea la ciclul primar 

Prof. Iuliana Bogdan 
coala Gimnazial  ” Avram Iancu”, Câmpia Turzii 

Educa ie la distan , mediul educa ional virtual, clase virtuale, biblioteci virtuale, clasele digitale, 
sunt câteva exemple de tehnologii noi informa ionale. Instruirea asistat  de calculator înseamn  o nou  er
în educa ie: acces rapid i universal la resursele educa ionale.  

Interac iunea elev-calculator permite diversificarea strategiei didactice, u urând accesul elevului la 
informa ii complexe, ample, structurate variat, mai logic organizate, prezentate în diferite modalit i de 
vizualizare, dar faciliteaz i noi modalit i de evaluare. 

P rin ii spun „prezent” educa iei 
Se pot dezvolta rela ii între coal i familie, p rin ii pot în elege mai u or i pot empatiza mai mult 

cu efortul unui cadru didactic. Se dezvolt i rela ia profesor-p rinte. P rin ii pot explora împreun  cu copiii 
diferite platforme, instrumente online i astfel înv area se petrece i la adul i. 

Pun i digitale între profesori 
Adaptarea la predarea în online încurajeaz  profesorii s  colaboreze între ei, împ rt indu- i 

materialele i practicile pedagogice mult mai u or, la distan e mari.  
Înv are prietenoas  de acas
Confortul e crescut fiind într-un spa iu personal. Copiii au mai  mult timp de odihn , nu trebuie s  se 

mai trezeasc  foarte de diminea  pentru a lua mijloace de transport în comun, se reduce din gradul de 
oboseal , p rin ii pot monitoriza mult mai îndeaproape copiii. 

Înv area exist i în online, iar pentru coli, profesori, p rin i i elevi înseamn  doar noi ferestre c tre 
educa ie. 

Stabilirea unei rutine a lec iilor  
Rutina ofer  siguran  atât elevilor cât i profesorilor, f când astfel mai u oar  trecerea la mediul on-

line.  
De asemenea, dup  primele ore a fost evident  nevoia unui set de reguli pentru înv area online. 
Reguli de conduit  pentru elevi: Punctualitate, Materiale preg tite, Microfonul pe mute, Camera 

video pornit , Aten ie la cine vorbe te pentru a nu ne suprapune!, Vestimenta ie decent ,  Aten ie mare la 
limbajul folosit!, S  nu foloseasc  tot felul de pseudonime, porecle în locul numelor lor reale. 

Reguli de conduit  pentru profesori: Punctualitate, Materiale preg tite, Microfonul pornit, Camera 
video pornit , Vestimenta ie decent . 

 Zoom este o platform  de conferin e video la care pot participa pân  la 100 de persoane, iar câteva 
dintre func ionalit i includ: trimiterea de mesaje i de fi iere de orice tip i screen share-ul, care îi ofer
profesorului posibilitatea de a împ rt i cu elevii informa ii prin urm rirea ecranului laptopului. Am folosit 
aceast  platform  pentru toate orele de curs, atât la predare cât i la evaluare.  

 În continuare voi prezenta câteva momente din activit ile desf urate. Evaluarea s-a realizat prin 
probe orale, lucr ri scrise care odat  rezolvate au fost trimise prin google classroom i verificate de c tre 
cadrul didactic, probe practice (de exemplu desenarea de figuri geometrice, construirea unor figuri 
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geometrice din be e de chibrituri, alc tuirea de rebusuri, ghicitori, realizarea de desene, picturi, colaje), 
realizarea de proiecte i portofolii online, observarea comportamentului elevilor. 
La comunicare în limba român , pentru scriere am utilizat aplica ia Xournal. Am evaluat capacitatea de a 

scrie a elevilor observând în timp real modul în care i-au însu it scrierea literelor, cuvintelor, 
propozi iilor.  

Matematic i explorarea mediului: 
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Arte vizuale i abilit i practice: 

 Muzic i mi care: 

Activitatea desf urat  online cred c  ne-a ar tat c  este important s  ne oferim spa iu i timp pentru 
a accepta i a integra schimb rile i resursele digitale astfel încât s  reu im s  mergem mai departe. Educa ia 
începe cu noi, în elegerea ne apar ine! 

Acest  lucrare a fost realizat  prin print screenuri din materialele aplicate în Zoom. Am folosit 
instrumentul gratuit de extragere Snipping Tool. 

Bibliografie: 

1. Ad sc li ei, A. - Instruirea asistat  de calculator - Didactic  informatic , Polirom, 2007.  
2. Brut, M. - Instrumente pentru e-learning - Ghidul informatic al profesorului modern, Ia i, Polirom, 

2006. 
3. Bucur, C. - Ghid activit i didactice online - Universitatea din Bucure ti, 2020 
4. Tatu, A. - Ghid în utilizarea instrumentelor digitale - CCD Bucure ti 2020. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
Intre online i tradi ional 

PROFESOR: BOGDAN STELU A 
COALA GIMNAZIAL  RÂMNICELU, JUD. BR ILA 

Evaluarea reprezint  procesul de ob inere a unor informa ii în vederea organiz rii, m sur rii i 
aprecierii rezultatelor colare cu scopul adopt rii unor decizii privind ameliorarea activit ilor viitoare.  

În prezent‚ pentru verificarea performan elor elevilor, pe lâng  metodele tradi ionale de evaluare se 
mai utilizeaz i evaluarea online. 

Instrumentele tradi ionale de evaluare au c p tat aceast  denumire datorit  faptului c , în timp, ele 
au fost cel mai des utilizate. Din aceast  categorie fac parte: probele orale, probele scrise i probele practice, 
probe desemnând orice instrument de evaluare proiectat, administrat i corectat de c tre profesor. 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesar  a înv rii la distan . 
Instrumentele de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . Instrumentele de 
evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua i ghida procesul de înv are al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativ
sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an colar. 

Instrumentele/ aplica iile ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor sunt : 

1. Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 

2. Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc 
i materiale gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

3. Quizlet este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia putem crea teste i pentru aceasta se acceseaz  adresa 
urm toare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

4. LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, 
teste etc. Se acceseaz  adresa learningapps.org i se creaz  cont. Aplica ia ne permite s  set m limba în 
român . 

5. Mentimeter este o aplica ie care î i permite s  interac ionezi cu un grup  int  în timp real. Este un 
instrument pentru sondaje unde po i pune întrebarea i grupul int  poate da r spunsul folosind un telefon 
mobil sau orice alt dispozitiv conectat la internet.  

Profesorii caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Exemple: 
– Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
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pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 

Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

  

BIBLIOGRAFIE: 

1. https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 
2. https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/ 
3. Stoica, A., – Reforma evaluarii in invatamant, Editura Sigma, Bucuresti, 2002, p. 121-124 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE ÎN MEDIUL ON-LINE 

Autor: PROF. ÎNV. PRIMAR BOLDEA LILIANA                                          
COALA GIMNAZIAL  ”MIRON RADU PARASCHIVESCU”                              

LOC. ZIMNICEA, JUD. TELEORMAN 
  

În contextul mondial al pandemiei de coronavirus, coala s-a mutat acas i inv area a devenit on-
line. Aceast  înv are prin Internet, este o form  de înv mânt în care se prezint  elevilor un con inut de 
instruire, prin Internet. Condi ia de baz , impus  participan ilor în procesul de înv are, este s  de in  un 
calculator/laptop/tablet /smartphone i o conexiune la Internet. Astfel, s-au deschis noi orizonturi pentru 
procesul de predare-înv are-evaluare. 

Unele dintre provoc rile cheie implicate în metodele tradi ionale de examinare includ practici de 
evaluare corecte, f r  erori i livrarea la timp a rezultatelor. Sistemele digitale de evaluare ajut  la dep irea 
provoc rilor cu care se confrunt  examinatorii în cel mai eficient mod.  

Pentru mul i, cuvântul „evaluare” înseamn  pur i simplu procesul prin care atribuim elevilor note. 
Cu toate acestea, evaluarea este mult mai mult decât acestea. Evaluarea este un mecanism care ofer
profesorilor date pentru îmbun t irea metodelor lor de predare i pentru îndrumarea i motivarea elevilor 
s  se implice activ în propria lor înv are. Ca atare, evaluarea ofer  feedback important atât profesorilor, 
cât i elevilor. 

Evaluarea ne ofer  informa ii esen iale despre ceea ce înva  elevii no tri i despre m sura în care ne 
îndeplinim obiectivele didactice. Dar adev rata putere a evalu rii vine i în utilizarea acesteia pentru a oferi 
feedback elevilor no tri. Îmbun t irea calit ii înv rii la cursuri implic  nu doar determinarea m surii în 
care studen ii i-au însu it con inutul cursului, ci i determinarea m surii în care elevii st pânesc un 
con inut. 

Cea mai mare provocare este ca noi, profesorii, s  reu im s  ne adapt m, pentru a trece la a evalua 
elevii utilizând tehnologia, astfel încât sa-i sprijinim s  devin  autonomi în înv are. Cea mai simpl  form
de evaluare, este cea prin proiect. Elevii sunt încuraja i sa- i dezvolte creativitatea, oferind elevilor o serie 
de op iuni. Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de 
socializare în sarcini i evaluare, au alegeri aproape nelimitate. 

Putem alege pe oricare dintre urm toarele: 
– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus. 
În acest spa iu se pot posta materiale, se pot crea teme, care pot fi corectate i poate fi oferit feedback 

direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai 
frecvente comentarii oferite elevilor etc. 

– Google Jamboard, Jamboard este o tabl  digital  cu ajutorul c reia pân i echipele aflate la distan
pot s  schi eze idei i s  le salveze în drive, astfel încât acestea s  poat  fi accesate de pe orice dispozitiv. 
Este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot vedea toate r spunsurile 
date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu). Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri 
gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 
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– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
Este clar c  toate metodele i tehnicile de verificare prezint  avantaje i limite, plusuri i minusuri i 

c  nu se poate vorbi de o verificare complet  a realiz rii obiectivelor vizate decât printr-o îmbinare a 
diferitelor tehnici. 

  

 BIBLIOGRAFIE: 

 - Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucure ti, 2004 
 -https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/ 
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EVALUAREA TRADITIONALA                                                         
ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

prof. inv. presc. Bolesch Rotraud 
Gradinita cu Program Normal Maierus 

Evaluarea trebuie conceput  nu numai ca un control al cuno tin elor sau ca mijloc de m surare 
obiectiv , ci ca o cale de perfec ionare, ce presupune o strategie global  a form rii. Opera ia de evaluare nu 
este o etap  suprapus  procesului de înv are, ci constituie un act integrat activit ii pedagogice. 

„Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat . Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii.” (D. Ausbel) 

Evaluarea constituie o validare a juste ei secven elor educative, a componentelor procesului didactic 
i un mijloc de delimitare, fixare i interven ie asupra con inuturilor i obiectivelor educa ionale. În vedera 

conceperii i aplic rii adecvate ale evalu rii în activit ile pre colare, ar trebui s  se in  cont de câteva 
muta ii de accent, constatate în ultimul timp, având drept consecin e redimensionarea i regândirea 
strategiilor evaluative, în consens cu o serie de exigen e: 

extinderea ac iunii de evaluare de la verificarea i aprecierea rezultatelor, la evaluarea procesului, a 
strategiei care a condus la anumite rezultate; evaluarea nu numai a elevilor, ci i a con inutului, a metodelor, 
a obiectivelor, a situa iei de înv are 

luarea în calcul i a altor indicatori, al ii decât achizi iile cognitive, precum conduita, personalitatea 
elevilor, atitudinile etc. 

centrarea evalu rii asupra rezultatelor pozitive i nesanc ionarea în permanen  a celor negative 
transformarea copilului într-un permanent partener al educatorului prin autoevaluare, interevaluare 

i evaluare controlat
raportarea rezultatelor la obiectivele definite i la evolu ia societ ii 

Func iile evalu rii pre colarului 
Evaluarea pre colar  reprezint  un ansamblu de activit ii dependente de anumite inten ii. Acestea 

transcend datele imediate i contingente, raportându-se la o serie de func ii i scopuri bine determinate. 
Scopul evalu rii nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfec iona procesul educativ. Raportat la 
derularea unei secven e de înv are sau prin rela ionare la un ansamblu structurat de activit i de formare, 
se desprind func ii ale evalu rii specifice dimensiunii normative (constatativ , diagnostic , prognostic ), 
respectiv func ii specifice dimensiunii formative (motiva ional , decizional , informa ional ). 

Privite din punctul de vedere al educatorului, func iile evalu rii vizeaz : 

culegerea de informa ii cu privire la m sura în care au fost realizate obiectivele stabilite 
controlul asupra activit ii desf urate 
stabilirea eficien ei organiz rii, structur rii, accesibiliz rii con inutului, a alegerii strategiei 

adecvate grupei sau indivizilor din grup
descoperirea unor lacune, dificult i, r mâneri în urm  pentru ca pe baza lor s  se elaboreze un 

program de recuperare (cu întreaga grup , pe grupe mici sau individual) 
anticiparea, proiectarea, organizarea i conducerea tiin ific , eficient  a urm toarelor secven e de 

instruire 
Pentru pre colar, func iile specifice ale evalu rii sunt: 

îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 
evaluarea o determin , s  le integreze în sisteme 

s -i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative 
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îi sus ine interesul pentru cunoa tere stimulându-i i dirijându-i înv area 
contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare 
contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia 

Toate aceste func ii demonstreaz  necesitatea includerii evalu rii în activitatea didactic . Ele apar i 
se actualizeaz  diferen iat, prin prevalen a uneia fa  de alta la un moment dat. O prob  evaluativ  oarecare 
nu îndepline te toate func iile posibile în aceea i m sur . Toate func iile se pot întrez ri, mai mult sau mai 
pu in, în toate situa iile de evaluare. 

Strategii de evaluare în gr dini
Activitatea educativ  în gr dini  este complex i solicit  forme de evaluare variate, multiple, 

adaptate la particularit ile pre colarilor. Diversitatea situa iilor didactice, precum i multitudinea de 
obiective ale evalu rii presupun conceperea i aplicarea unor strategii diferite care s  mijloceasc  procesul 
evaluativ. Astfel, în gr dini  sunt utilizate urm toarele strategii i forme de evaluare: 

Evaluarea formativ  (continu ) este indispensabil  înr-o pedagogie a form rii centrate pe copil. 
Rezultatele se raporteaz , dup  fiecare secven , la obiective, cu scopul de a înregistra lacune, gre eli sau a 
confirma eficien a înv rii. Evaluarea formativ  ajut  la prevenirea unor distorsiuni în înv are, provenite 
din surse afective (nesiguran , încredere nejustificat , indiferen ). 

Evaluarea formativ  are implica ii atât în activitatea educatoarei/institutorului, cât i în cea a 
copilului. Func ia diagnostic i prognostic  sunt valorificate pentrul copil în stabilirea caracteristicilor 
viitorului program instructiv-educativ. Copilul va înv a mai eficient dac  beneficeaz  de rezultatele 
evalu rii, i le asum  par ial ca autoevaluare, dac  în elege semnifica ia evalu rii. Este o evaluare continu , 
ea evit  ruperea procesului de înv are sau reluarea unor trasee lungi (gre it parcurse), printr-o înv are 
con tient  de obiectivele, desf urarea i rezultatele sale (feed-back). Continuitatea propriu-zis  nu este 
îns  nci posibil , nici necesar . Nu pot fi fixate norme de timp sau cantitate de informa ii ce se evalueaz , 
evaluarea depinde de amplitudinea proceselor cognitive implicate, complexitatea activit ii, posibilit ile 
celui educat. 

Evaluarea este necesar  dup  fiecare secven  semnificativ  a înv rii, f r  care nu se poate înainta 
în proces. Chiar dac  cere un consum mare de timp, frecven a evalu rii nu poate fi prea mare. 

Evaluarea formativ  se mai caracterizeaz  prin punerea în leg tur  a rezultatelor sale cu activitatea 
trecut i cu cea viitoare. Astfel, este o evaluare sumativ  repetat , de sanc ionare a copiilor care nu ob in 
performan e în timp, cu scopul de a cultiva încrederea în propriile capacit i de reu it  în înv are. 

Evaluarea sumativ  este tipul de evaluare prin care se constat  nivelul de performan  atins în raport 
cu anumite exigen e de formare care au fost stabilite la începutul unei perioade lungi de înv are sau care 
se formuleaz  abia în momentul evalu rii. Constat rile se exprim  în calific ri atribuite copiilor, clasific ri 
sau promov ri ale acestora. 

În gr dini  putem vorbi de evaluare ini ial  în momentul venirii copilului în institu ie i evaluare 
final , la p r sirea acesteia, când trebuie s  i se completeze fi a psiho-pedagogic  final  (profil de 
personalitate, inventar de cuno tin e, interese i posibilit i de înv are) pentru a se recomanda înscrierea la 
coal . 

Autoevaluarea este o form  de trecere la autonomie (de exemplu reconstituirea unei imagini din 
buc ele poate fi autoevaluat ). Exist  activit i pe care pre colarul nu este capabil s  le autoevalueze f r
exerci iu prealabil. Pentru autoevaluare este necesar  cunoa terea obiectivului i a c ii de realizare. Atunci 
când pre colarul se autoevalueaz , rezultatele sunt superioare. 
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EVALUAREA COLAR  - DE LA TRADI IONAL LA MODERN 

PROF. BOLOGAN ELENA         
COALA GIMNAZIAL  NR. 1 DR GE TI, JUD. BIHOR 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, iar în vremurile actuale, 
o adev ratâ provocare.  În ultimele decenii, procesul de evaluare a fost reconsiderat permanent, acordându-
i-se o gam  larg  de studii, cercet ri, artiole, lucr ri elaborate pe aceast  tem .  

Evaluarea scolar  este perceput  ca fiind ”culegerea, valorificarea, aprecierea i interpretarea 
informa iilor rezultate din procesul de înv are; m surile pedagogice, proiectele curriculare care rezult  din 
aceste activit i” (Schaub, Zenke, 2001, 100-101). 

Perceput  ast zi ca fiind  puternic integrat  în procesul de înv mânt, evaluarea colar  are acela i 
rol, de reglare, de optimizare  i eficientizare a activit ilor de predare-înv are, c p tând valente diverse, 
de la tradi ional la modern.  

În domeniul evalu rii colare asist m la un proces de îmbog ire a acesteia i tranzi ia de la 
manifestarea ei ca instrument de m sur i control la un demers centrat pe înv area de c tre elev, pe 
procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea i pe autoreglarea cunoa terii., evaluarea devenind mai 
dinamic , centrat  pe procesele mentale ale elevului, favorizând autoreglarea, autoreflec ia i înlocuind 
acea concep ie static , bazat  pe control, examinare, sanc iune. În acest fel elevul devine activizat voluntar, 
implicat în acest proces al evaluar rii active.  

De-a lungul activitî ii profesionale ca dasc l i aplicând numeroase metode de evaluare, conchid c
procesul de evaluare s-a dezvoltat rapid, c p tând diverse forme, de la tradi ional la moderrn, fiecare 
îmbinând aspecte pozitive , dar i neajunsuri , astfel ca o evaluare real  este una complex , îmbinând diverse 
tipuri i modalit i de evaluare.  

EVALUAREA TRADI IONAL , privit  ca form  de examinare, ascultare, verificre, control al 
cuno tin elor are tr s turi definitorii ce o diferen iaz  considerativ de evaluarea modern . 

Ac iona cu precadere periodic, realizând, de regula, o evaluare sumativ . Este sinonim  cu aprecierea 
clasic , cu nota ia sau corec ia, cu controlul continuu al inv rii colare. Finalitatea ei  o reprezint  notarea 
elevului si clasificarea în func ie de rezultate, deci o evaluare comparativ .Nota sau calificativul sanc iona 
inv area de c tre elev; Este centrat  pe cuno tin e , notarea fiind v zut  drept un scop în sine de lasificare 
si certificare. 

Evaluatorul constat , compar  si judec . Este centrat  deci pe elev si apreciaz  conformitatea 
cuno tin elor predate, adic  lec ia înv at , cu o scar  de valori care este l sat  la aprecierea profesorului si 
care ramane in mare parte implicit , nu se comunic  elevilor; 

EVALUAREA MODERN   este asociat  grijii  fa  de m surarea i aprecierea rezultatelor. Se ocup
atât de rezultatele colare, cât i de  procesele de predare-înv are pe care le aplic . Dezvolt  tot timpul o 
func ie de feed-back pentru elev, acoperind atât domeniile cognitive, cât i pe cele afective sau psihomotorii 
ale înv rii colare. Acorda preponderen  func iei educative a evalu rii, devenind  un proces continuu si 
integrat organic procesului de instruire.  

Evaluarea devine un mijloc de comunicare de informa ii asupra stadiului inv rii, în vederea 
amelior rii sau reorganizarii acesteia; Modelul modern de evaluare centralizeaz  evaluarea pe rezultate 
pozitive, f r  a sanc iona  în permanen  pe cele negative. Elevul devine partener cu drepturi egale  în rela ia 
educa ional  bazat  pe  un contact pedagogic, în acest context impunându-se  diversificarea strategiilor 
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evaluative i alternarea metodelor, tehnicilor i instrumentelor tradi ionale de evaluare cu cele moderne 
(alternative/complementare).  

În concluzie, conchid c  evaluarea colar  reprezint   un proces de îmbog ire permanent i tranzi ia 
de la manifestarea ei ca instrument de m sur i control la un demers centrat pe invatarea de catre elev, pe 
procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea si pe autoreglarea cunoasterii. Din perspectiva acestor idei, 
evaluarea scolar  trebuie s  devin  dinamic , centrat  pe procesele mentale ale elevului, sa favorizeze 
autoreglarea, autoreflec ia, s  înlocuiasc  acea concep ie static , bazat  pe control, examinare, sanc iune.  

Bibliografie:  
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EVALUAREA ÎN INV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
– între online i tradi ional 

Profesor înv mânt primar Bologh Floarea Silvia                                           
coala Gimnazial  Certeju de Sus 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesar  a înv rii la distan . 
Instrumentele de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . Instrumentele de 
evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua i ghida procesul de înv are al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativ
sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an colar. 

Una dintre cele mai utilizate platforme educa ionale la nivel na ional este Google Classroom, 
numeroase coli implementând aceast  solu ie oferit  de Google pentru asigurarea unui proces educativ de 
calitate. Utilizarea platformei Google Classroom este relativ facil  datorit  faptului ca are o interfa
prietenoas  atât pentru profesor, cât i pentru elev. 

Cadrul didactic are la dispozi ie o serie de instrumente prin care poate realiza predarea noilor 
con inuturi: postarea de materiale sub forma unor fi iere înc rcate pe platform  – documente word, pdf, 
link-uri, prezent ri Power Point, filmule e, etc. – utilizarea comentariilor pentru a ine leg tura în 
permanen  cu elevii, precum i utilizarea Google Meet pentru interac iune video. 

În cadrul platformei Google Classroom se pot realiza formulare Google care pot înlocui testele 
docimologice tradi ionale, astfel profesorul poate propune elevului rezovarea testelor ce con in itemi 
obiectivi (cu alegere dual , cu alegere multipl , de tip pereche), semiobiectivi (itemi cu r spuns scurt, 
întreb ri structurate sau itemi cu r spuns de completare) i subiectivi (itemi de tip eseu). 

O alt  modalitate de evaluare a competen elor dobândite de c tre elevi în urma studierii noilor 
con inuturi este postarea temelor. Temele pot fi structurate sub forma unor fi e de lucru a c ror rezolvare 
este postat  de elev i verificat  de profesor. Temele primite pot forma portofoliul elevului, portofoliu ce 
poate fi evaluat i notat de c tre cadrul didactic. Este recomandat  setarea unui termen limit  de realizare a 
temei, în acest mod elevul fiind anun at, la accesarea platformei, c  are de rezolvat i de postat o tem  la o 
anumit  disciplin . 

Avantajele platformei Google Classroom, în ceea ce prive te evaluarea online, sunt: accesibilitatea 
(elevul se poate conecta de pe orice dispozitiv – laptop, tablet , smartphone, calculator desktop – pentru a 
participa la procesul de evaluare), feedback imediat (nota testului poate fi returnat  elevului împreun  cu 
explica iile necesare, acest lucru se poate realiza utilizând comentariile private), nu se mai folosesc coli de 
hârtie, elevul are un dosar personal virtual cu toate evalu rile primite, profesorul poate urm ri mai u or 
progresul sau regresul elevului, p rintele are acces la rezultatele copilului s u deoarece sistemul permite ca 
i p rintele s  fie parte a procesului educa ional. 

Evaluarea online poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , 
continu i cumulativ . Cea mai frecvent  punere în practic  a evalu rii online este reprezentat  de testele 
tip chestionar. Acestea pot presupune r spunsuri de tip „da”/”nu” („adev rat”/”fals”) sau selectarea uneia 
sau mai multor variante corecte de r spuns din mai multe posibile (multiple choice), asociere de imagini, 
texte, sau întreb ri cu r spuns deschis. 
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Evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metod  ce poate fi aplicat  indiferent de materie, 
are un nivel înalt de obiectivitate i provoac  elevii s  aib  o aten ie sporit  pentru a face alegerile sau 
complet rile corecte, în acela i timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Dezavantajele evalu rii în mediul online 

Ea nu va putea înlocui în totalitate evaluarea tradi ional , a a cum coala din mediul online nu va 
putea înlocui niciodat coala fa  în fa . 
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Cu i despre evaluarea on-line 

Prof. înv. primar Bolundu  Nicoleta Elena 

Principalele func ii ale procesului de înv mânt sunt predarea-înv area i evaluarea. În acest sens, 
rela ia între ac iunile profesorului-de predare, ac iunile elevilor-de înv are este mereu orientat  c tre 
realizarea scopurilor, obiectivelor curriculare la un nivel calitativ cât mai înalt. Dar evolu ia ac iunilor i a 
rela iilor nu cap t  sens, dac  nu are loc verificarea, aprecierea rezultatelor-evaluarea, pentru a se produce 
apoi proiectarea, realizarea, corectarea, ameliorarea, schimbarea modului de ac iune. 

Evaluarea este un indice complex care exprim  randamentul activit ii de înv are. O evaluare bun
presupune identificarea celor mai relevante tehnici i instrumente de apreciere/evaluare.  

Dar în contextul mondial al pandemiei de coronavirus, coala s-a mutat acas , înv area a devenit on-
line i totodat i evaluarea a devenit on-line. Condi ia de baz , impus  participan ilor în procesul de 
predare/înv are/evaluare este s  de in  un calculator/laptop/tablet /smartphone i o conexiune la Internet. 
Astfel, s-au deschis noi orizonturi pentru procesul de înv mânt, dar i noi provoc ri atât pentru elevii, cât 
i pentru noi profesorii. 

Exist  atât avantaje, cât i dezavantaje în ceea ce prive te evaluarea on-line. 
Avantajele procesului de evaluare online sunt: 
- posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un num r mare de r spunsuri; 
- monitorizarea r spunsurilor ; 
- evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; 
- furnizarea de feedback imediat. 
Dezavantajele examin rii asistate de calculator sunt: 
-limitarea posibilit ilor de testare a abilit ilor, accentul fiind pus pe memorare i recunoa tere; 
-cuno tin e suplimentare în zona de informatic ; 
-limit rile sistemelor computerizate privind itemii deschi i. 
 Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare 

în sarcini i evaluare, au alegeri aproape nelimitate. 
Putem alege pe oricare dintre urm toarele: 
– Google Classroom: aici putem discuta cu elevii – Meet video chat e inclus. 
În acest spa iu se pot posta materiale, se pot crea teme, care pot fi corectate i poate fi oferit feedback 

direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai 
frecvente comentarii oferite elevilor etc. 

– Google Jamboard, Jamboard este o tabl  digital  cu ajutorul c reia pân i echipele aflate la distan
pot s  schi eze idei i s  le salveze în drive, astfel încât acestea s  poat  fi accesate de pe orice dispozitiv. 
Este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot vedea toate r spunsurile 
date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri 
gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 
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– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

S  nu uit m ce se spune c : cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi – a a c , 
dac  suntem aten i, cu siguran  vom descoperi ceea ce ni se potrive te sau li se potrive te mai bine elevilor 
i vom vedea ca evaluarea va deveni mult mai pl cut i mai accesibil  elevilor, chiar dac  acest lucru 

implic  un timp mult mai mare în construirea itemilor de c tre profesori. 
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Evaluarea cursurilor online 

Prof. Bonchi  Daniel 
coala Gimnazial  Nr. 1 S li te de Va c u, Bh 

Pandemia de COVID-19 a lovit puternic în toate aspectele vie ii, dar cu prec dere sistemul 
educa ional a suferit modific ri structurale i func ionale majore.  

În decursul anilor, în cadrul înv mântului s-au adoptat anumite metode de lucru în ceea ce prive te 
evaluarea cuno tin elor copiilor. Dintre acestea se pot aminti cele clasice:  

Evaluarea scris  (cu materiale ajut toare)- cei evalua i primesc un subiect de lucru pe hârtie, i tot pe 
hârtie scriu i rezolv rile, dar li se ofer ansa de a folosi anumite materiale ajut toare “lipsite de via ” (nu 
oameni) în timpul evalu rii, metoda este mai des întâlnit  în domeniile tehnice. 

Evaluarea scris   (f r  materiale ajut toare)- evaluatul nu are voie s  foloseasc  niciun fel de material 
ajut tor, decât propriile cuno tin e.  

Evaluarea oral - Cei evalua i primesc un subiect despre care trebuie s  vorbeasc  liber. 
Evaluare scris  & oral - evaluatul prime te un subiect, pe urm  are un timp la dispozi ie în care s

scrie pe hârtie rezolvarea dup  care o prezint  în fa a evaluatorilor. 
Temele pentru acas - evaluatorul propune evalua ilor diferite probleme, subiecte teoretice, exerci ii, 

etc. i se stabile te un termen limit  pân  la care rezolvarea acestora poate fi predat  . 
Acestea sunt metodele clasice care au fost g site de c tre cadrele didactice ca fiind cele mai potrivite 

pentru cursurile fa -în-fa . Predatul online, care o devenit o necesitate odat  cu izbucnirea pandemiei, a 
fost o provocare pentru cadrele didactice din punctul de vedere al evalu rii studen ilor i elevilor. 

A ap rut nevoia de abordare diferit  a metodelor clasice, i chiar de aducere în practic  a unor noi 
metode care s  potriveasc  înv mântului online. 

Metode de evaluare cursuri online 
Evaluarea oral  - poate avea loc i online, evaluatul are nevoie doar de o camer  web i un microfon 

prin care poate fi v zut i auzit. Problema care apare este c  evaluatul poate dispune de o multitudine de 
surse care s -l ajute s  dea un r spuns bun. Totu i, întreb rile pot fi în a a fel construite încât evaluatul s
fie obligat s  construiasc  un r spuns pe loc, din mintea lui, i s  nu poat  folosi un r spuns deja existent 
în materialul de curs. 

Evaluarea scris  (cu materiale ajut toare)-se poate desf ura online aproape la fel ca i fa -în-
fa .  “Aproape” pentru c  în mediul online nu se poate verifica gama de materiale din care evaluatul se 
inspir . Acesta poate s  foloseasc  chiar un agent uman care se pricepe i îi poate oferi r spuns instant la 
toate rezolv rile. Pentru a reduce riscul de copiere în acest caz, se recomand  construirea unor subiecte a 
c ror metod  de rezolvare se reg se te în cadrul materialelor ajut toare. Atunci când evaluatorul g se te 
metode de rezolvare care par a fi venite din alte surse, poate examina separat – printr-o sesiune oral  – pe 
cei afla i în spatele acestor rezolv ri. 

Evaluarea scris  (f r  materiale ajut toare) - metoda cel mai greu de adaptat la mediul online. 
Evaluatorului îi este imposibil s  verifice dac  evaluatul are sau nu la dispozi ie surse de inspira ie, altele 
decât propriile cuno tin e. Totu i, prin organizarea examenelor cu timp mai scurt de rezolvare, se pot reduce 
ansele evaluatului s  caute r spunsul în timpul examenului. Se recomand , pe cât posibil, evitarea acestei 

metode. 
Evaluarea scris  & oral  dac  evaluatul dispune de o camer  web i un microfon, aceast  metod

poate fi aplicat  la fel ca i în clas , cu men iunile precizate mai sus la evaluarea oral . 
Temele pentru acas  -Acest tip de examinare este probabil singurul care poate fi adaptat ad literam la 

mediul online. 
Platforme online construite pentru examinare:  
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Google Forms- una dintre cele mai populare metode de chestionare online. Modelul testului clasic 
din clas  este u or de adaptat în cadrul acestei aplica ii. Întrebarile pot fi gril , cu unul sau mai multe 
r spunsuri corecte, sau pot fi întreb ri cu r spuns liber. Se recomand  evitarea întreb rilor de tip gril  pentru 
c  cei pricepu i în ale tehnologiei pot vedea o parte din codul surs  al paginii web pe care se afl  formularul, 
i pot astfel viziona – înainte s  r spund  – variantele corecte presetate de evaluator. 

Kahoot- o platform  recomandat  pentru evaluarea rapid  a cuno tin elor (echivalentul testului 
“fulger” de la clas ). Întreb rile sunt adresate câte una, pe rând. Ele sunt de tip gril i cer, de obicei, r spuns 
în timp scurt (câteva secunde).  

Microsoft Teams- o platform  creat  pentru meeting-uri online. Cele mai multe sisteme educa ionale 
au apelat la ea pentru organizarea cursurilor pe timpul pandemiei. În cadrul întâlnirilor de pe aceast
platform  pot fi organizate sesiuni de examinare oral . Platforma ofer i o tabl  virtual  cu ajutorul c reia 
participan ii pot fi evalua i în mod asem n tor cu clasicul “ie it la tabl ” din sala de clas .  

Evaluarea online este posibil , dar este ineficient . Transparen a din partea evalua ilor poate fi extrem 
de greu verificat , fapt pentru care rezultatele ob inute – de cele mai multe ori – nu reflect  realitatea. 

Bibliografie: 

https://gutenberg.ro/evaluare-cursuri-online-platforme-de-evaluare/ 

  

469



Feedback-ul în educa ia digital

Prof. înv. primar Bonchi  Maria-Ioana 
coala Gim. Nr. 1 Rieni -                                                                

Structura coala Primar  Nr. 1 Valea de Jos, Bihor 

Feedback-ul reprezint  unul dintre motivatorii cei mai importan i ai rela iei profesor-elev. Gamble 
define te feedbac-ul drept”toate mesajele verbale i nonverbale pe care o persoan  le transmite în mod 
con tient sau incon tient la comunicarea altei personae”(Gamble,Gamble, 1993, p.151). Longenecker 
spune c  feedback-ul este necesar pentru a determina m sura în care mesajul a fost în eles, crezut i 
acceptat” (Longenecker, 1969, p.497). 

Feedback-ul este mijlocul prin care profesorul poate primi p rerea legat de o activitatea pe care a 
sus inut-o sau un lucru pe care l-a realizat. Acesta este foarte important pentru ca persoana care îl prime te 
s  î i îmbun t easc  performan ele din viitor.  

Având în vedere c  în ultima perioad  orele s-au desf urat online a fost foarte dificil pentru profesori 
s  primeasc  feedback de la elevi. Chiar din acest motiv este atât de important  p rerea elevilor legat de 
modul de predare al profesorilor. 

Pân  acum profesorii nu aveau tendin a de a cere feedback elevilor, chiar dac  acest lucru ar fi fost 
benefic în actul pred rii- înv rii, deoarece se bazau pe faptul c  îi puteau urm ri în timpul cursurilor. 

Pozi ia în banc , mimica i gestica elevilor erau semnale esen iale pentru profesori, care îi ajutau s
se adapteze. Îns  acum, deoarece mul i elevi nu î i deschid camerele în timpul cursurilor este foarte dificil 
pentru profesori s  observe ce au în eles ace tia i ce nu. A a c  se opteaz  pentru metode alternative de 
ob inere a feedback-ului.  

Pentru foarte multe persoane primirea de feedback este privit  drept o critic  la adresa personal , îns
acest lucru este gre it. Pân  la urm , feedback-ul, din cadrul cursurilor, este un mijloc care ar trebui s  ajute 
profesorul s  poat  adapta modul de predare i metodele pe care le folose te astfel încât elevii s  aib  parte 
de o educa ie potrivit  nevoilor lor.  

Aprecierea const  în cuvinte de laud  aduse la modul de predare. În acest caz elevii spun p r ile 
pozitive din cadrul cursului i ce i-a ajutat pentru a în elege materia. Aprecierile sunt foarte importante, 
deoarece ridic  stima de sine, îns  nu ajut  la o evolu ie viitoare. 

Critica reprezint  prezentarea p r ilor negative într-un mod direct. Acesta nu este cel mai bun mod în 
care un elev î i poate prezenta opiniile legate de modul de predare a cadrului didactic, deoarece va ar ta o 
lips  de respect, ceea ce duce la o presupus  rivalitate între profesori i elevi. 

Feedback-ul este o combina ie dintre apreciere i critic . Când cineva ofer  feedback este de a teptat 
s  prezinte toate aspectele, atât cele pozitive cât i cele negative. În urma acestor p reri se dore te o 
dezvoltare i îmbun t ire a profesorului i a modului acestuia de predare. 

Feedback-ul nu trebuie privit ca o critic , deoarece nu dore te s  scoat  în eviden  p r ile negative, 
ci are ca scop final luarea în considerare a p rerilor i însu irea lor pentru a se putea ajunge la un teren 
comun între elev i profesor. De asemenea, feedback-ul nu trebuie privit i formulat ca un sfat, ci mai 
degrab  ca o afirma ie simpl i concret  legat de subiectul în discu ie.  

Când, cum i de ce se folose te oferirea feedback-ului? 
Feedback-ul este oferit la finalul unei lec ii sau activit i legat de ce a fost discutat anterior. Profesorul 

le cere elevilor s  î i exprime p rerea despre modul în care acesta s-a prezentat, subiectul discutat i 
impactul pe care l-a avut asupra lor.  

Acest lucru este foarte important pentru profesor, deoarece doar ascultând elevii acesta va tii cum s
î i adapteze modul de predare i materia pentru a se potrivi cu nevoile acestora. De i multor elevi, aceast
parte de feedback li se pare inutil , ea de fapt are o pondere major  în actul educa ional. 
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Pe baza acesteia se bazeaz  continuitatea eficient  a parcursului educa ional, care tinde spre reu ita 
elevilor în a cunoa te cât mai multe din ceea ce se pred i ca ace tia s  poate aplica în diverse situa ii ceea 
ce au înv at.  

A adar, de i conceptul de feedback este adeseori în eles gre it, acesta joac  un rol important în 
educa ia digital . În aceast  perioad , de i ne confrunt m cu situa ii nemaiîntâlnite, am reu it s  ne adapt m 
i s  ne continu m vie ile. Iar pentru a ne fi cât mai u or în viitor, trebuie s  oferim feedback, în special 

cadrelor didactice care formeaz  societatea viitorului.  
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SCHIMB RILE ÎN ÎV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

coala Gimnazial  Stroie ti jud. Suceava                                                   
Prof. înv. primar Bondar Adriana Elena 

              

           

Necesitatea de adaptare a institu iilor de înv mînt la schimb rile mediului, la nevoile individuale 
ale clien ilor presupune implementarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, cu scopul 
îmbun t irii serviciilor, men inerii i promov rii acestor servicii în condi ii de maxim  eficien .  Ar trebui 
s  configureze viziunea unei coli  i s  preg tesc  elevii pentru viitor începând cu schimb rile în evaluare 
dup   programele colare actuale. 

coala ar trebui s in  cont de marile transform ri ale lumii moderne i s  rec ioneze prima, 
schimbând sistemul educa ional vechi cu unul modern.  Crearea blog-ului colii nu am perceput-o ca pe o 
strategie ,dar asta a reprezentat de fapt într-un final.Prin prezentarea diverselor activit i  ce au fost derulate 
în coala noastr ,imaginea colii a fost vizibil îmbun t it . O coal  trebuie s  produc i s  ofere pie ei 
ceea ce se cere efectiv, s - i orienteze activitatea în func ie de a tept rile consumatorilor, mai precis a 
elevilor i a p rin ilor acestora.     

Marketingul este un demers tiin ific care presupune nu numai cunoa terea de cerin e de consum, ci 
i anticiparea lor, adaptarea permanent  la nevoile consumatorilor în vederea p str rii unui parteneriat bine 

consolidat, bazat pe mul umirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode i tehnici 
tiin ifice care s  poat  analiza cantitativ i calitativ fenomenul precum i previziunea pie ei. El este o tiin

care presupune asimilarea la nivelul teoriei i ac iunii educa ionale, a conceptelor semnificative din 
domeniul educa ional, crearea de concepte noi, generalizarea teoretic i reflec ia continu  asupra ideilor 
generate de practic , experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural i a 
comportamentului consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pie ei educa ionale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educa ional îndepline te urm toarele func ii: 
investigarea pie ei, a consumului de educa ie i a mediului;adaptarea politicilor de comunicare la cerin ele 
mediului; adaptarea serviciilor educa ionale la interesele, preferin ele, nevoile, a tept rile, exigen ele 
calitative ale consumatorilor, dar i cu dezideratele politicii educa ionale; practicarea unui management 
eficient al resurselor umane care, împreun  cu resursele materiale i informa ionale s  stimuleze efectele 
sinergice ale valorilor i serviciilor educa ionale i s  asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezint  partea cea mai important  a studiilor consacrate cererii de educa ie. 
Sociologii consider  c , f r  a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele preferin elor i 
consumului de educa ie i, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latur  care trebuie avut  în vedere când e vorba de marketing educa ional este satisfac ia fa  de 
serviciile educa ionale. În cadrul parteneriatului coal - familie, subiec ii pot fi întreba i direct dac  sunt 
sau nu satisf cu i de serviciile educa ionale oferite. Afirma iile acestora trebuie raportate la nivelul de 
aspira ii sau la a tept rile lor, dar i la experien ele anterioare. Dac  se cunoa te ce anume a teapt  publicul 
de la procesul educa ional, atunci se pot elabora strategii de marketing care s  asigure audien a maxim  a 
ofertei educa ionale. 

Multe institu ii educa ionale din rile civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 
fondurilor, asocia ii ale absolven ilor i consultan i în promovare i rela ii cu publicul. Aceasta înseamn
ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu c  sunt orientate spre ele. A fi orientat spre marketing 
înseamn  c  principala sarcin  a institu iei este determinarea nevoilor i dorin elor pie ei- int i 
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satisfacerea prin structura, comunicarea, pre urile i livrarea de programe i servicii viabile, competitive i 
adecvate. 

O institu ie cu orientare de marketing se concentreaz  pe cunoa terea i satisfacerea nevoilor 
beneficiarilor s i. Aceste institu ii recunosc c  serviciile i programele bune, eficiente sunt mijloace de a 
satisface mai bine pia a- int . F r  a- i satisface pia a- int , institu iile se vor trezi în deriv i vor fi uitate. 
Satisfacerea nevoilor clien ilor nu înseamn  c  institu ia î i va neglija misiunea i competen ele sale 
distincte pentru a oferi doar programele educa ionale care sunt la mod  la un moment dat. Este de preferat 
ca institu iile s  caute consumatori de educa ie care s  fie interesa i de oferta actual i apoi vor adapta 
aceast  ofert  pentru a o face cât mai atractiv . 

Stimularea particip rii cadrelor didactice i elevilor la conferin e,simpozioane online poate reprezenta 
o strategie de îndreptare a colii,deoarece prin modul pe care se fac v zu i stârnesc interesul pentru 
cunoa terea institu iei pe care o reprezint i imaginea scolii este astfel îmbun t it . 

Consider c  orice ac iune realizat  ce vizezeaz coala cu scop pozitiv,poate fi transformat  într-o 
strategie de marketing,indiferent dac coala se g se te în mediul rural sau urban. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRIMAR 
Tradi ional i online 

Prof. Înv. Primar: Böndi Mohácsi Júlia Judith 
coala Primar  nr. 2 – Sântimreu, jud. Bihor 

Evaluarea este o component  important  a procesului educa ional. Conform Legii Educa iei 
Na ionale scopul evalu rii este acela de a orienta i de a optimiza înv area. Toate evalu rile se realizeaz
pe baza standardelor na ionale de evaluare pentru fiecare disciplin  de studiu. Evaluarea se centreaz  pe 
competen e, ofer  feed-back real elevilor i st  la baza planurilor individuale de înv are. 

Metodele i instrumentele de evaluare sunt stabilite de cadrul didactic în func ie de vârsta i 
particularit ile psihologice ale elevilor, luând de asemenea în considerare specificitatea disciplinei.  

Acestea se pot grupa în dou  mari categorii:  
a) metode tradi ionale de evaluare;  
b) metode complementare de evaluare. 

Metodele tradi ionale de evaluare au primit aceast  denumire datorit  consacr rii lor în timp i 
utiliz rii lor frecvente în practica didactic . În categoria metodelor tradi ionale sunt incluse: 

a) probele orale;  
b) probele scrise;  
c) probele practice. 

Metodele complementare de evaluare se înscriu în categoria acelor strategii de evaluare care urm resc 
s  ofere elevilor posibilit i sporite de a demonstra nu numai c  au asimilat un ansamblu de cuno tin e, dar 
i c  dispun de priceperi, deprinderi, abilit i de a opera cu respectivele cuno tin e. Au un poten ial formativ 

ridicat i permit o mai bun  individualizare a actului educa ional.  

În categoria metodelor complementare de evaluare sunt incluse:  
a) observarea sistematic  a activit ii i comportamentului elevilor;  
b) investiga ia;  
c) proiectul;  
d) autoevaluarea;  
e) interviul. 

Evaluarea în mediul online este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. 
Diferitele metode de evaluare online utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . Metodele 
de evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile, întreb rile i discu iile din clas  pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua i ghida sau pentru a forma procesul de înv are al elevilor lor.  

Metodele de evaluare sumativ  sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, semestru, 
unitate, program sau an colar. 

Trecerea la noi medii de înv are, în special cele online i la distan , oblig  profesorii s  g seasc i 
s  foloseasc  cele mai eficiente metode de evaluare pentru a realiza i a oferi educa ie în era digital . 
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SPECIFICUL EVALU RII ÎN ÎNV M NTUL PRE COLAR 

Prof. înv. pre c. Bontea Ionela Lorena, 
G.P.P. ”Academia piticilor”, Curtea de Arge , Jude ul Arge

Spre deosebire de perspectiva clasic  a înv mântului, ce avea în centrul procesului, actul pred rii, 
în concep ia modern , accentul se pune func iile înv rii, participarea pre colarilor în dobândirea 
cuno tin elor i formarea de priceperi i deprinderi. 

Evaluarea, în calitate de reglator al procesului, este indispensabil  atât pred rii, cât i înv rii, mai 
mult, aceasta fiind intrinsec . Prin evaluare, cadrul didactic urm re te cum înva  pre colarii, îi ajut  s
con tientizeze propriile succese sau e ecuri, s - i amelioreze performan ele i eforturile, î i evalueaz
propria sa activitate, elaboreaz  judec i de valoare despre el însu i, ca educator, despre calitatea lec iilor, 
reu ita sau nereu ita unor strategii utilizate. 

Deoarece activitatea din gr dini  are preponderent un caracter formativ-educativ, cu finalit i de 
prespectiv , ce nu se pot concretiza pe termen scurt, ci într-o viziune de construc ie pas cu pas, în colaborare 
cu al i factori (familie, coal , media, societate), evaluarea este fragmentar , incomplet , unele rezultate 
ap rând mai târziu, în coal  sau la finele ei. 

Evaluarea pre colarilor este greu de realizat i permite doar prognoze pe termen scurt, dar este 
necesar  pentru educator i copii pentru cunoa terea nivelului atins în dezvoltarea personalit ii, care este 
departe de cristalizare, pentru individualizare i eficien  în activitate. 

În înv mântul pre colar la începutul fiec rui an colar, primele dou  s pt mâni sunt rezervate 
culegerii de date pentru cunoa terea copiilor. Metodele utilizate de educatoare sunt observarea copilului în 
timpul diferitelor activit i i în timpul momentelor din programul zilnic; consemnarea în protocoale 
individuale sau fi e de progres; dialogul cu copilul i cu p rin ii, pentru cunoa terea dezvolt rii psiho-fizice, 
a nivelului de cunoa tere, a deprinderilor pre colarilor. 

În cursul anului colar, se realizeaz  în mod implicit o evaluare continu  a nivelului de cuno tin e i 
deprinderi prin oportunit ile oferite de regimul zilnic, fi ele de evaluare, observa ie zilnic , prin convorbiri, 
studiul produselor activit ii. 

La finalul anului colar i la finele unui ciclu se impune o evaluare atent , detaliat  a copiilor pentru 
a stabili programul urm tor sau pentru a finaliza fi ele de progre. Pentru acest scop se planific  o perioad
de circa dou  s pt mâni de evaluare final . 

Fiecare tip de activitate i fiecare categorie de activit i comune are forme i metode specifice. 
Contribu ia jocurilor i a activit ilor alese, a op ionalelor i extinderilor se evalueaz  împreun  cu 

cea a activit ilor comune, deoarece este dificil s  determin m cât din performan ele copiilor se datoreaz
fiec rei forme de activitate. Important este ca la finele fiec rei activit i, pre colarii s - i îmbun t easc
rezultatele, s  se comporte conform regulilor stabilite de comun acord. 

Astfel, prin toate aceste forme de evaluare i metode de apreciere a rezultatelor, pre colarii devin 
treptat capabili s  se autoaprecieze, s  descopere ce au lucrat bine, corect, ce achizi ii noi au, dar i ce lipsuri 
trebuie compensate. De asemenea p rin ii pre colarilor vor putea afla rezultatele evalu rii prin întâlniri 
periodice, prin scrisorii tematice, prin intermediul copiilor care vor duce acas  desene, fi e, felicit ri, 
tablouri confec ionate de ei, sporind astfel preocuparea acestora pentru muca educativ i con inutul 
informa ional vehiculat de educatori i atr gând sprijinul lor ca parteneri în educa ie. 

În ceea ce îl prive te pe copil, scopul principal al evalu rii este de a supraveghea i determina 
tendin ele acestuia de înv are, ajutându-l s - i cunoasc i s - i dezvolte aptitudinile, formându-i 
deprinderi de munc  independent . 

A adar, prin evaluare, educatoarea preg te te copilul pentru o integrare f r  disfunc ii în coal , 
urm re te ce se întâmpl  cu el i dup  terminarea gr dini ei, furnizând înv torilor datele necesare 
continu rii ac iunii instructiv-educative pe diferite trepte. Urmând pa ii unei evalu ri eficiente i respectând 

475



cerin ele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza procesul de înv mânt, precum i de a spori rolul 
educa iei în formarea personalit ii copilului.  

De i mult  vreme nu i s-a acordat evalu rii importan a cuvenit , aceasta este considerat  ca fiind 
sursa solu iilor de perfec ionare a actului didactic, integrându-se organic în procesul de înv are. Astfel, 
procesul educativ implic  cu necesitate proiectarea simultan  a triadei predare - înv are - evaluare, orice 
schimbare produs  în cadrul uneia influen eaz  modalit ile de realizare a celorlalte, producând o adev rat
reac ie în lan . Înv mântul pre colar românesc permite în zilele noastre, prin aplicarea noului curriculum 
na ional, parcurgerea unui traseu individualizat de educare i formare a pre colarilor. 
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Evaluarea în alternativa Step by Step 

Bora Ana-Maria 
Colegiul Na ional „Liviu Rebreanu” Bistri a 

Fiecare copil are propriul drum c tre succes, care se deschide cu o educa ie cât mai bun . La Step by 
Step, tim c  asta înseamn  respect pentru personalitatea copilului i adaptare la individualitatea acestuia.  

În ceea ce priveste evaluarea achizi iilor dobândite în procesul de predare—înv are, alternativa Step 
by Step presupune un sistem individualizat, deci fiecare elev este comparat cu el însu i i nu cu ceilal i. 
Individualizarea este facilitat i de organizarea înv rii în centre de activitate.  

Conform modelului de program Step by Step pentru înv mântul primar, evaluarea trebuie s  se 
bazeze pe urm toarele premise: s  stimuleze acumularea de cuno tin e, în elegerea i încrederea copilului 
în sine; s  se axeze pe obiective importante i s  implice multiple surse de informa ii; s  spijine i s
informeze asupra practicilor de instruire în conformitate cu gradul de dezvoltare a copilului; p rin ii i elevii 
s  fie parteneri de baz  în procesul de evaluare. 

Scopul principal al evalu rii este s  urm reasc  progresul copilului i s  stabileasc  exact le ce nivel 
de dezvoltare se afl  fiecare în parte. Identificarea nevoilor fiec rui copil i a copiilor cu nevoi speciale care 
ar necesit  sprijin ori interven ii suplimentare sunt alte obiective ale unei evalu ri autentice. Evaluarea 
autentic  trebuie: s  valorifice punctele forte ale fiec rui elev, în loc s -i sanc ioneze erorile; s  furnizeze 
procesului de instruire indica ii asupra a ceea ce trebuie predat i asupra modului cum se face predarea; s
reprezinte o component  permanent  a procesului de instruire; s  fie multidimensional , axat  nu numai pe 
aspectul cognitiv, ci i pe dezvoltarea social i afectiv  a copilului; s  includ  rezultatele colabor rii active 
dintre p rin i i înv tori, precum i dintre înv tori i copii; s  scoat  în eviden  importan a înv rii; s
promoveze un înv mânt optimal, care s  asigure succesul pentru to i copiii; s  fie corect în eleas  de c tre 
elevi i p rin ii lor. (adaptare dup  PLAS) 

Observarea sistematic  informal  (ocazional ) sau formal  (în urma stabilirii unor scopuri precise) 
presupune consemnarea într-o fi  de apreciere a progresului unor evenimente, atitudini, manifest ri, 
rela ion ri, comunic ri; fotografii, înregistr ri audio care vor fi depuse la portofoliul elevului pentru a fi 
consultate de p rin i. 

Evaluarea în centrul de activitate reprezint  aprecierea verbal  sau scris  pe care înv torul o face în 
timpul lucrului direct cu elevul la centrul de activitate.  

Evaluarea la „Scaunul Autorului”.  Elevul î i prezint , din „Scaunul Autorului”, rezolv rile sarcinilor 
la fiecare centru de activitate, precum i orice rezultat al activita ii sale extra colare (la întâlnirea de 
diminea ). Complet rile, întreb rile, în elesurile celorlal i i întreb rile conduc toare ale înv torului îl 
vor face s - i înteleag  corectitudinea sau incorectitudinea demersului, f r  s  fie notat, clasificat. 

În noile condi ii sanitare, „Scaunul Autorului” este semnalizat cu ajutorul unui obiect vizibil, tip 
stegule , c ruia doar cadrul didactic îi poate schimba pozi ia în clas . Nout ile zilei sunt anun ate de c tre 
fiecare dintre eleviii înscri i, de la locul ocupat înc  de diminea i care tocmai a fost semnalizat ca Scaun 
al Autorului.  În acela i mod, copiii raporteaz  rezultatele muncii lor de pe scaunul autorului.  În condi iile 
în care suprafa a clasei permite, scaunul autorului poate fi asimilat cu un loc marcat i pozi ionat central în 
clas , copiii putând folosi perne individuale igienizabile sau sta în picioare în locul marcat. 

Expunerea lucr rilor. Lucr rile cu rezolv rile sarcinilor, ale tuturor copiilor sunt expuse în clas . 
Exist  – f r  a fi stigmatizant  – posibilitatea de comparare cu ceilal i, de reflexie, de în elegere i de 
corectare a demersurilor mentale neadecvate sau slab conturate.  

Constituirea portofoliului. În timp, mapa cu lucr ri a fiec rui elev – cuprinzând lucr ri datate i 
comentate – devine oglinda progresului acestuia fa  de el însu i.  

În situa ia actual  este recomandat realizarea unui portofoliu al copilului cu component  online - 
portofoliu electronic i fizic - colectând produsele relevante ale activit ii copilului, realizate în format 
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digital i/sau artefacte, implicând p rin ii în completarea lui în cazul înv rii la distan . În cazul 
desf ur rii cursurilor la distan /online, se elimin  pe cât posibil fi ele de lucru pe format hârtie i care 
necesit  tip rire de c tre p rin i i se identific  acele activit i care pot fi realizate concret cu materiale din 
natur  sau gospod rie, materiale reciclabile sau care presupun costuri limitate. 

Caietul de evaluare este un document colar unde sunt precizate con inuturile abordate i care 
înlocuie te catalogul. Acesta este individual i inventariaz  competen ele care trebuie achizi ionate de c tre 
elevi pe parcursul unei clase, iar la rubrica „Observa ii i comentarii” se descrie atunci cand este cazul 
specificul individual al nivelului de achizi ie, nefolosindu-se calificative. 

Coresponden a scris  pentru p rin i. Înv torii transmit p rin ilor periodic scrisori de sintez , e-mail-
uri, mesaje care cuprind constat ri, în tiin ri sau îndrum ri privind ajutorul pe care p rin ii îl pot da. 
P rin ii au posibilitatea de a- i evalua copiii în mai multe moduri: participând la clas i constatând eficien a 
în rezolvarea sarcinilor de un anume tip, r sfoind mapa personal  a copilului – unde g sesc evolu ia în timp 
a rezultatelor sarcinilor copilului, sau urm rind caietul de evaluare al înv torilor. În plus, o discu ie 
deschis  despre progrese i dificult i, despre unde se poate insista acas i cum se poate face aceasta, astfel 
încât s  nu duc  la confuzii în mintea i sufletul copilului este de recomandat.  

Conform alternativei Step by Step toate achizi iile elevilor sunt exersate sub diverse forme în centrele 
de activit i, astfel încât nu sunt încurajate temele pentru acas . Ceea ce e de achizi ionat sub raportul 
cuno tin elor i abilit ilor, se desfa oar i se exerseaz  în clas . În contextul pandemic pe care îl 
travers m, în func ie de scenariul în care va func iona fiecare coal , elevii vor exersa anumite achizi ii i 
în spa iul casei, al familiei.  

Echipele de cadre didactice folosesc studiul tematic, motivând elevii s  caute i s  prelucreze 
informa ii atât sub îndrumarea adul ilor care îi acompaniaz  cât i individual sau în grupuri mici de copii. 

Bibliografie: 

Cristiana Boca (2009), C t lina Ulrich, Carmen Lic , Doina-Olga tef nescu , Centre de resurse 
pentru educa ie i dezvoltare. Ghid de organizare, func ionare i implementare a serviciilor, Bucure ti, 
Editura Centrul Step by Step. 

Licia Copoeru (2006), Ghid de evaluare pentru educa ia de baz  modulele 3-4, Bucure ti, Centrul 
Step by Step. 

https://www.stepbystep.ro/alternativa-step-by-step/ 
  

478



Evaluarea prin proiect 

Bora Iuliana –         
Liceul Teoretic Tudor Arghezi - Târgu C rbuen ti 

Proiectul reprezint  o metod  mai complex  de evaluare care poate furniza informa ii mai bogate în 
leg tur  cu competen ele elevilor i, în general, cu progresele pe care ei le-au f cut de-a lungul unei perioade 
mai îndelungate de timp. 

Temele pe care se realizeaz  proiectele pot fi oferite de c tre profesor, dar, în anumite cazuri, ele pot 
fi propuse i de c tre elevii care elaboreaz  aceste proiecte. Informa iile pe care le poate ob ine evaluatorul 
sunt variate i, în esen , fac referire la urm toarele aspecte: motiva ia pe care o are elevul fa  de domeniul 
din perimetrul c ruia a selectat tema; capacitatea elevului de a se informa i de a utiliza o bibliografie 
centrat  pe nevoile de tratare a subiectului luat în discu ie; capacitatea elevului de a concepe un parcurs 
investigativ i de a utiliza o serie de metode care s -l ajute s  ating  obiectivele pe care i le-a propus; 
modalitatea de organizare, prelucrare i prezentare a informa iilor dobândite ca urmare a utiliz rii diverselor 
metode de cercetare; calitatea produsului (produselor) ob inute în urma finaliz rii proiectului, care se pot 
distinge prin originalitate, func ionalitate, calit i estetice deosebite.Ca i în cazul altor metode alternative 
de evaluare, i în cazul proiectului trebuie avu i în vedere o serie de determinan i, precum: vârsta elevilor, 
motiva ia acestora pentru un anumit domeniu de cunoa tere, varietatea experien elor de înv are pe care 
elevii le-au acumulat în timp, rezisten a acestora la efort. 

Barbara Miller i Laurel Singleton consider  c  se poate include unul sau mai multe scopuri, urm rite 
prin implementarea portofoliilor, precum: 

- s  încurajeze deprinderile de autoreflec ie la elevi; 

- s  creasc  motiva ia elevilor, responsabilitatea i proprietatea asupra înv rii; 

- s  ofere un feedback folositor elevilor în atingerea obiectivelor unui capitol important sau al 
întregului curs; 

- s  îmbun t easc  comunicarea cu p rin ii; 

- s  demonstreze progresul f cut în timp; 

- s  indice procesul prin care se face munca, precum i produsul final; 

- s  ilustreze cum aplic  strategiile de gândire la cuno tin ele achizi ionate în vederea lu rii de decizii 
importante; 

- s  demonstreze m sura în care au fost atinse scopurile cursului/programului 

Avantajele portofoliului: 

- u or adaptabil la orice disciplin ; 

- suport al înv rii individualizat; 

- stimuleaz  înv area prin implicare direct ; 

- permite elevului aplicarea cuno tin elor teoretice într-un mod creativ în situa ii noi, practice; 

 - permite autoevaluarea; 
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- evaluarea devine motivant i nu stresant  pentru elev; 

- permite eviden ierea progresului elevului în înv are; 

- permite evaluarea capacit ii de analiz , sintez i selec ie a elevului; 

- permite evaluatorului s  vad  concret ce tie i ce poate face cel evaluat; 

- prin portofoliu elevul poate realiza sarcini complexe (cre te validitatea instrumentului de verificare); 

- permite evaluarea la mai multe niveluri, din mai multe puncte de vedere ( evaluat de p rin i, de 
profesori din ciclul superior de înv mânt, de angajator) 

Dezavantajele portofoliului: 

- nu to i elevii pot fi responsabiliza i în realizarea portofoliului; 

- elevii ,,f r  experien ,, trebuie dirija i, corecta i; 

- dificultatea în identificarea originii probelor (dac  este o realizare proprie sau au nui frate mai mare, 
p rinte); 

- necesit  timp mare de realizare i de evaluare; 

- necesit  întocmirea unor liste obligatorii de con inut; 

- necesit  stabilirea unor criterii concrete de evaluare; 

- dificultatea de a acoperi toate obiectivele înv rii; 

- pune accent deosebit pe forma de prezentare, de multe ori în detrimentul con inutului 

Portofoliul nu este numai o metod  alternativ  de evaluare a elevului. Prin materiale pe care le 
con ine, el poate fi ilustrativ pentru crearea imaginii unei institu ii cum ar fi coala Nr. ... sau Liceul Nr. ..., 
folosit fiiind ca “o modalitate de a reprezenta un grup, o coal  chiar; este un exemplu reprezentativ al 
activit ii i al performan elor cursan ilor unei coli”. Institu ia colar  respectiv  încearc  astfel s - i creeze 
o imagine în rândul viitorilor cursan i ori în rândul p rin ilor, ar tându-le mostre ale activit ilor i ac iunilor 
desf urate de elevi în coala respectiv . 

Bibliografie: 

- E.  Ap tinii, Proiectul – metod  de evaluare interdisciplinar , Revista Educa iei, nr.7, 2004 
- M. Boco , Didactica disciplinelor pedagogice: un cadru constructivist. Edi ia a 3-a, Ed. Paralela 45, 

Pite ti, 2008 
- M. Cârja, Proiectul, metod  alternativ  de evaluare, Revista EDICT, ian. 2018 
- B. Miller, L. Singleton, Formarea cet enilor. Corelarea evalu rii autentice cu procesul de 

înv mânt/ instruc ia în educa ia civic /referitoare la lege. Chi in u: Prag-3, 2002 
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EVALUAREA INI IAL  LA GRUPA MARE 

Prof. înv. pre colar: Bora Valeria                                                         
Gr dini a cu P. P. ,,Paradisul Piticilor,, Dej 

  
Evaluarea este o component  important  a procesului de înv mânt fiind în raport direct  cu progresul 

înv rii, ea permite luarea unor decizii de reglare, ameliorare i perfec ionare a activit ii pre colarului. 
Pentru realizarea unei evalu ri moderne i relevante a rezultatelor înv rii se parcurg urm toarele etape: 

Planificarea evalu rii 
Itemi 
Probe de evaluare 
Planuri remediale                                                                                                                              

Voi da spre exemplificare rolul hot râtor pe care îl are evaluarea ini ial  asupra constat rii  
progresului copilului la începutul grupei mari: 

Categoria de 
activitate 

                  
Obiective             Itemi de evaluare 

    Modalit i de         
         evaluare 

Cunoa terea   
 mediului 

1.Cunoa terea 
capacit ii  de 
investigare a 
mediului 
înconjur tor. 

2.Cunoa terea 
experien ei 
cognitive i a 
volumului de 
cuno tin e, 
raportat la 
tematica 
propus

a.Selecteaz  juc riile din grup  dup
form , m rime, culoare. 
b.G se te locul fiec ruia- selectarea unor 
imagini dup  criterii date de educatoare. 
c.Spune dou  deosebiri ale celor dou
obiecte. 
d.Spune ce culoare are. 
e.Recunoa te organele de sim i rolul lor. 
f.Alege obiectele de îmbr c minte i igien
personal . 
g.Alege i descrie imagini specifice unor 
anotimpuri. 
h.Precizeaz  caracteristici ale fructelor i 
legumelor de toamn . 

Observarea direct  a 
comportamentului 
copiilor în jocuri, 
activit i frontale 
dirijate. 
Exerci ii individuale i 
în grupuri mici de copii. 
Convorbiri cu scop 
evaluativ. 
S-a urm rit i s-a notat 
aspecte care au r spuns 
la itemii de evaluare 
stabili i, 

Educarea 
limbajului 

1.Cunoa terea 
nivelului de 
dezvoltare a 
capacit ii de 
exprimare 
oral . 

2.Cunoa terea 
gradului de 
dezvoltare a 
expresivit ii i 
creativit ii 
verbale 

a.Spune mai departe. Completeaz  ce 
lipse te 
b.Recunoa te sunetele ini iale ale 
cuvintelor. 

c.R spunde în propozi ii logice. 

d.Recunoa te pove tile i alege imaginile 
potrivite 
Pove ti încurcate. 

Exerci ii individuale 
pentru verificarea 
expim rii orale. 
Proba s-a desf urat pe 
baza jocului, urm rindu-
se recunoa terea 
personajelor din 
pove tile însu ite, 
existen a în vocabularul 
copiilor a unor expresii 
literare, specifice 
pove tilor. 
S-a urm rit capacitatea 
de a reda o poezie 
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3.Cunoa terea 
poten ialului 
copiilor de 
familiarizare 
cu limbajul 
scris. 

e.Spune o poezie. 

f.Scrie linii orizontale, verticale, puncte 
respectând spa iul dat. 

respectând 
intona ia,ritmul. 
Proba s-a desf urat 
individual, dup  ce în 
prealabil au fost 
prezentate elementele 
grafice. 

Activit i 
matematice 

1.Evaluarea 
nivelului 
dezvolt rii 
opera iilor 
prematematice. 

2.Cunoa terea 
nivelului de 
asimilare a 
num ratului. 
3.Cunoa terea  
poten ialului  
de asimilare a 
opera iilor 
matematice. 

a.Formeaz  mul imi de obiecte care au 
aceea i form , culoare, m rime. 
b.Formeaz  perechi între obiectele din cele 
dou  mul imi. 
c.Recunoa te pozi iile spa iale ale unor 
obiecte. 
d.Recunoa te, denume te formele 
geometrice. 
e.Alege cifra care se potrive te num rului 
de obiecte. 
f.Formeaz  perechi între elemente a dou
mul imi. 
g.G se te vecinii cifrelor indicate. 
h. Alege atâtea buline câte au cei doi copii 
împreun . 

Exerci iile frontale, în 
grupuri mici, fi e. 

Proba s-a desf urat pe 
baza jocului, s-a urm rit 
recunoa terea pozi iilor 
spa iale ale unor obiecte. 
Observarea  direct  a 
comportamentului 
copiilor i consemnarea 
atent  a datelor. 
Exerci iile frontale, în 
grupuri mici, fi e 

Educa ie 
pentru 
societate 

1.Cunoa terea 
capacit ii de 
real ionare a 
copiilor. 

2.Cunoa terea 
nivelului de 
dezvoltare a 
deprinderilor 
practice 

a.Are autonomie în deprinderile de 
autoservire. 
b.Particip  la anumite sarcini gospod re ti- 
adunatul juc riilor, aranjarea sc unelelor. 
c.Are promptitudine în executarea 
sarcinilor. 
d.În elege con inutul no iunilor morale- 
bun, r u, harnic, lene . 
e.Se rela ioneaz  u or cu colegii de grup
i adul ii din gr dini , având un 

comportament adecvat vie ii în colectiv. 
a. i-a însu it deprinderile practice 
corespunz toare- mototolire, lipire, rupere 
pe contur, rupere f r  contur dat etc. 
b.Ascult  explica iile date i urm re te 
demonstra ia. 
c.Lucreaz  singur, a teptând în lini te 
îndrum rile educatoarei. 
d.P streaz  ordinea la locul de munc . 

Observarea  direct  a 
comportamentului i 
consemnarea atent  a 
datelor. 
Activit i individuale. 
Proba s-a desf urat pe 
baza jocului, unde s-a 
urm rit recunoa terea 
personajelor din 
pove tile însu ite, 
cunoa terea unor însu iri 
morale ale lor precum i 
a consecin elor acestora. 
Observarea 
comportamentului 
copiilor 

Educa ie 
estetic

1.Cunoa terea 
gradului de 
însu ire a 
tehnicilor de 
lucru specifice 
activit ilor 
plastice. 
2.Cunoa terea 
gradului de 
însu ire a 
cântecelor, a 
poten ialului 
muzical. 

a. i-a însu it tehnici de lucru specifice. 
b.Red  teme propuse de el, educatoare. 
c.Utilizeaz  culori potrivite temei. 
d.Realizeaz  lucr ri originale. 
a.Cânt  un cântec însu it anterior, respect
linia melodic  a textului. 
b.Recunao te un cântec dup  un fragment 
melodic. 
c.Execut  b t i din  palme, mers i alte 
mi c ri în ritmul cântecului. 

Activit i individuale 
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Educa ie 
psihomotrie 

1.Cunoa terea 
gradului de 
însu ire a 
deprinderilor 
motrice de 
baz i 
aplicativ 
utilitare. 
2.Cunoa terea 
capacit ii de 
coordonare 
motric . 

a.Are echilibru în timpul mersului. 
b.Merge în cerc, respectând ordinea unul 
dup  altul. 
c. i-a însu it deprinderile motrice de baz
prev zute. 
d.Are o coordonare motric  adecvat
vârstei. 
e.R spunde la comenzile verbale specifice 
activit ilor de educa ie fizic . 
a.Reu e te s - i coordoneze mi c rile cu 
ale celorlal i copii, ale educatoarei. 

Traseu aplicativ. 
Jocuri i concursuri 
sportive. 

Activit i de 
dezvoltare 
personal i 
activit i 
libere alese 

1.Dezvoltarea 
abilit ilor de 
comunicare. 
2.Dezvoltarea 
empatiei. 

a.Rela ioneaz  cu partenerii de grup. 
b.Î i exprim  dorin e, st ri suflete ti. 
Sunt vesel, trist pentru c ... 
c.Manifest  ata ament fa  de colegi. 
Cum v-a i sim i dac  cineva v-ar spune... 

Joc 

În urma evalu rii ini iale am conceput  proiectarea didactic  în func ie de nivelul i necesit ile 
pre colarilor din grup .  

De asemenea, am stabilit m surile privind îmbun t irea performan elor pre colarilor prin tratarea 
diferen iat  a copiilor la care s-au constatat lacune în cuno tin e sau deprinderi insuficiente sau extinderi i 
aprofund ri pentru copiii care au un nivel superior de performan . 

Bibliografie: 

1. Ionescu, Miron, Radu, Ion – „ Didactica modern ”, edi ia a doua, revizuit , Cluj – Napoca, Ed. 
Dacia; 

2. Mayer, G. (2000) – „ De ce i cum evalu m”, Ia i, Ed. Polirom; 
3. Radu, I. T. (1999) – „Evaluarea în procesul didactic”, Bucure ti, EDP; 

  

483



DESPRE EVALUARE – ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Prof. Borca Andreea                                                                    
coala Gimnazial  „Eftimie Murgu” Lugoj 

Am înv at, înc  de pe b ncile colii, c  evaluarea este o parte component  a actului didactic al turi 
de predare i înv are. 

Evaluarea în cadrul procesului de înv mânt apare ca o activitate complex  de apreciere a modului 
comun de lucru al profesorului i elevilor s i, în efortul de atingere a competen elor generale i specifice 
vizate de una sau mai multe discipline de studiu. 

Performan ele colare sunt influen ate de mai mul i factori care in de elevi, de profesori, de cadrul 
material-organizatoric i de management - calitatea instruirii, calitatea înv rii, calitatea evalu rii, natura 
rela iilor dintre predare, înv are i evaluare. 

Trebuie s  recunosc c  în perioada în care am desf urat activit i online, mi-a fost destul de greu s
g sesc aplica ii care s  m  ajute s  r mân obiectiv , dar i ca aceste forme de evaluare s  fie relevante. Cred 
c  atunci când suntem în clas , elevi i profesor, alternând diferite forme de evaluare, putem s  ne d m 
seama de ceea ce tie cu adev rat un elev. Ca profesori, ne putem autoevalua pe baza rezultatelor ob inute 
de elevi i putem încerca s  g sim o solu ie la anumite probleme identificate. 

Pentru mine, conteaz  foarte mult ca elevii s  vin  la coal  f r  a fi stresa i de ideea unui test. Ne 
preg tim pentru teste, identific m problemele ap rute i reflect m. Caut s  îi înv  pe elevii mei s  î i pun
diferite întreb ri: ce am f cut bine i ce nu?, de ce nu ….?, ce pot face pentru a fi mai bun data viitoare? 
etc. 

Reflec ia ne face s  c ut m cauza unei probleme, dar i solu ii pentru remedierea acesteia.    
În aceast  perioad , în care digitalizarea se reg se te în foarte multe domenii, este necesar  o abordare 

diferen iat i în cazul educa iei. Este foarte adev rat c nu am fost cu to ii preg ti i pentru aceast  situa ie, 
dar sunt convins  c  cei mai mul i dasc li au c utat s  se perfec ioneze i s  desf oare un act educa ional 
de bun  calitate în perioada online. 

Am utilizat i în perioada online diferite forme de verificare i procedee de eviden iere a 
performan elor elevilor. 

Metoda de evaluare oral  este una dintre cele mai folosite metode, realizându-se printr-o alternan
de întreb ri i r spunsuri, fiind folosit , cu prec dere, ca verificare curent , par ial i pe parcursul 
procesului de instruire. Verificarea oral  se realizeaz  prin: conversa ia de verificare – prin întreb ri i 
r spunsuri, cu suport vizual – repovestire dup  imagini, descrierea i reconstituirea evenimentelor, 
completarea unor dialoguri incomplete etc. Avantajul probelor orale const  în aceea c  feed-back-ul se 
realizeaz  imediat. 

În perioada online, am folosit platformele Zoom i Meet pentru evaluarea oral  a elevilor. 
Evaluarea scris  prezint  avantajul de a verifica un num r mare de elevi într-un timp limitat, oferind 

acestora posibilitatea s  gândeasc i s  lucreze în ritm propriu; asigurând în acelasi timp un grad mai mare 
de obiectivitate în notare. Evaluarea scris  pune la îndemâna colarilor mai emotivi sau a celor care gândesc 
mai lent instrumentul care le permite s - i prezinte toate cuno tin ele.  

Nu consider c  mediul online este potrivit pentru probele scrise. Am înlocuit aceste probe cu teste 
online cu variant  de verificare, utilizând aplica ii precum Socrative, Kahoot, Google Jamboard, Google 
Forms, Wordwall etc., elevii fiind foarte entuziasma i. 

Am folosit cu succes metoda proiectului i a portofoliului, elevii înc rcând lucr rile în drive-ul 
comun. Am folosit, de asemenea, platforma Padlet, pentru lucr ri colaborative ale elevilor. 
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Metoda de evaluare practic  pune la dispozi ia colarilor ansa de a opera cu cuno tin ele teoretice 
însu ite, de a le aplica în diverse activit i practice, realizând în acela i timp i o evaluare a gradului de 
însu ire a priceperilor i a deprinderilor pe care le presupun activit ile respective. 

i aceast  metod  se realizeaz  printr-o mare varietate de forme: 

a) confec ionarea unor obiecte; 
b) executarea unor experien e sau lucr ri experimentale; 
c) întocmirea unor desene, schi e, grafice; 
d) interpretarea unui anumit rol; 
e) trecerea unor probe sportive. 

În perioada online, elevii au realizat diferite obiecte sau au executat diferite experimente, fiind filma i 
în timpul activit ii i înc rcând în Google Classroom videoclipurile.  

Evaluarea online este sus inut  de acelea i principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate i 
echidistan i utilizeaz  multe din strategiile folosite în predarea i evaluarea tradi ionale fa  în fa . 
Diferen a const  în contextul evalu rii, în interac iunile dintre evaluator i cei care sunt evalua i i procesele 
de colectare i administrare. Evaluarea online poate fi utilizat : 

- ca o surs  independent  de dovezi pentru evaluare;  
- ca o contribu ie la întregul proces de evaluare;  
- în vederea colect rii, transmiterii i administr rii materialelor de evaluare i a resurselor.  

Evaluarea online poate furniza o mai mare flexibilitate asupra locului, momentului i modului în care 
este efectuat  evaluarea, precum i o mai larg  gam  de op iuni elevilor pentru a- i demonstra cuno tin ele 
i abilit ile. 

Bibliografie:  

1. Cuco , C. (2006) – Pedagogie, Editura Polirom 
2. Boco , M. i Jucan, D. (2004) – Evaluarea în înv mântul primar, Cluj-Napoca: Colec ia tiin ele 

Educa iei, Casa C r ii de tiin .  
3. Stan, L. (2004) – Teoria i metodologia instruirii. Teoria i metodologia evalu rii, curs elaborat 

pentru Facultatea de Istorie I.D., Ia i: Editura Universit ii ,,Al.I.Cuza’’  
4. Stoica, A. (2003) – Evaluarea progresului colar-de la teorie la practic , Bucure ti: Editura 
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Metoda „bulg relui de z pad ” 

Prof. înv. primar Borca Codru a Norina                                                   
coala Gimnazial  „Andrei aguna” Deva 

Metoda piramidei sau a ,,bulg relui de z pad ” apar ine metodelor i tehnicilor de înv are prin 
colaborare (interactive) i are la baz  împletirea activit ii individuale cu cea desf urat  în cadrul 
grupurilor. Ea const  în încorporarea activit ii fiec rui membru al colectivului într-un demers colectiv mai 
amplu, menit s  duc  la rezolvarea unei sarcini sau a unei probleme date (Oprea, 2007). 

Etape: 

1. Faza introductiv : sunt prezentate datele problemei de c tre cadrul didactic. 
2. Faza lucrului individual: 
–        într-un interval de cinci minute, fiecare elev încearc  s  solu ioneze problema, lucrând singur; 

–        elevii noteaz  întreb rile ce apar în leg tur  cu problema luat  în studiu. 

3. Faza lucrului în perechi: 
–        elevii formeaz  perechi i discut  solu iile identificate în etapa anterioar ; 

–        elevii solicit  colegilor r spunsuri la întreb rile identificate anterior. 

4. Faza reuniunii în grupe mai mari: 
–       perechile se reunesc i alc tuiesc dou  grupe mari, preferabil cu num r egal de participan i; 

–        se discut  solu iile de rezolvare a problemei identificate în etapa a treia; 

–        se g sesc r spunsuri la întreb rile nesolu ionate. 

5. Faza raport rii solu iilor în colectiv: 
–        se analizeaz , la nivelul întregii clase, solu iile g site; 

–        solu iile pot fi scrise pe tabl  pentru a putea fi v zute de to i i comparate unele cu celelalte; 

–        se dau r spunsuri la întreb rile nesolu ionate, de data aceasta cu ajutorul cadrului didactic. 

6. Faza decizional : 
–        se alege solu ia cea mai potrivit  de rezolvare a problemei; 

–        se formuleaz  concluzii cu privire la demersurile elevilor. 

Avantaje: 
–        dezvolt  înv area prin cooperare; 

–        stimuleaz  manifestarea spiritului de echip ; 

–        dezvolt  capacit ile comunica ionale; 

–        dezvolt  capacitatea de analiz , de argumentare; 
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–        spore te încrederea în for ele proprii; 

–        motiveaz  elevii s  gândeasc  cu îndr zneal  f r  s  fie descuraja i de p rerile altora; 

–        dezvolt  motiva ia pentru înv are. 

Limite: 
–        contribu ia fiec rui participant poate fi greu de apreciat; 

–         lipsa implic rii din partea unor elevi i transferul responsabilit ilor acestora c tre colegi. 

Exemplu: 

Disciplina: tiin e ale naturii 
Subiectul: Poluarea. Solu ii 
1. Prezentarea materialului Poluarea i efectele ei  https://learningapps.org/view14300484 
2. Elevii au lucrat individual 5 minute, timp în care i-au notat întreb ri de tipul: 
- Cine transform  cel mai mult mediul? 
- Cum au poluat oamenii planeta? 
- Ce efect are poluarea asupra Terrei? 
- Ce crede i c  ne transmite planeta? 
- Cum putem s  ocrotim mediul înconjur tor? 
- Ce solu ii putem g si? 
3. Se lucreaz  apoi în perechi, discutându-se r spunsurile la care au ajuns i se  
solicit  r spunsuri la problemele pe care nu le-au putut explica. 
4. Elevii se grupeaz  preferen ial în grupe aproximativ egale i discut  rezultatele la care au ajuns. Se 

r spunde la întreb rile care au r mas nesolu ionate. 
5. Copiii reuni i analizeaz   i concluzioneaz  rezultatele  ob inute, iar împreun  se stabile te c :  
Omul trebuie: 
- s  protejeze mediul înconjur tor; 
- s  modifice mediul în folosul s u, dar nu abuziv; 
- s  ia m suri pentru p strarea s n t ii Terrei i a noastr . 

 Exemplu de plan de m suri de protejare a planetei la îndemâna fiec ruia dintre noi: 
1. Colecta i de eurile i arunca i-le selectiv. 
2. Închide i apa în timpul în care v  peria i din ii. 
3. Stinge i becurile în camerele în care nu sta i. 
4. Ecologiza i semestrial zona colii voastre. 
5. Ecologiza i bilunar curtea colii. 
6. Deplasa i-v  la coal  pe jos sau cu bicicleta/trotineta. 
7. Planta i, cu ajutorul unui adult, un arbust/pom în fiecare an. 
8. Face i-v  un strat plantând semin ele unor plante preferate i îngriji i-le. 
9. Cump ra i o plant , a eza i-o în camera voastr , îngriji i-o i uda i-o s pt mânal. 
10. Realiza i afi e în care s  îndemna i locuitorii Devei s  protejeze zona în care locuiesc i 

distribui i-le. 

Bibliografie: 

Breben, S, Goncea, E, Ruiu, G., Fulga, M. – Metode interactive de grup, Ed. Arves, 2002; 
Dulam , M. E. – Metode, strategii i tehnici didactice activizante, Ed. Clusium, 2002; 
Pâni oar , I. O. – Comunicarea eficient . Metode de interac iune educa ional , Ed. Polirom, 2015 
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Provoc rile evalu rii online la nivel pre colar 

Prof. înv. pre colar Bordea Iulia 
coala Gimnazial  ”Valeriu D. Cotea” 

Pandemia de COVID-19 a lovit puternic în toate aspectele vie ii, dar cu prec dere sistemul 
educa ional a suferit modific ri structurale i func ionale majore. Microsoft Teams, Zoom, Google Meet i 
alte aplica ii care ofer  servicii de comunicare video, au sosit – peste noapte – pe device-urile a milioane 
de oameni de rând care încercau s  se conecteze sau s - i conecteze copiii la cursurile sus inute acum 
online. În acest context, adaptarea cadrelor didactice la ceea ce presupune predarea online a devenit o 
necesitate major . Articolul de fa  dezbate o ramur  a cursurilor online, i anume evaluarea online. 

Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. Primii 
care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a 
produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze. La polul 
opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima interac iune cu educa ia online este necesar 
s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite pentru grupul 
int  (elevi sau cadre didactice). 

În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist coala ca spa iu, ca 
tot ansamblul de rela ii. Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat  de 
tehnologie, nu mai este atât de persuasiv i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un 
bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele pentru înv are: de preg tire 
pentru coal  (plecarea spre coal , drumul în sine au efecte psihologice asupra mobiliz rii înv rii) i de 
înv are (informa iile nu mai sunt primite în acela i fel, nu se mai înva  la fel). 

Se tie faptul c  evaluarea poate fi ini ial , continu  (formativ ) i sumativ . 
Eu am pus accent pe evaluarea formativ : 

 practica optim : depistarea gre elilor i îndreptarea lor; 
 este o evaluare continu , centrat  pe ac iunea corectiv , func ia principal fiind ameliorarea 

înv rii; 
 este centrat  puternic pe elev i pe procesul înv rii care genereaz  anumite rezultate; 
 nu se exprim  în note sau scoruri; 
 creeaz  premise reale pentru organizarea unui înv mânt diferen iat; 
 dezvolt  un climat educa ional stimulativ, rela ii de cooperare profesor-elev. 

Ca principal  metod  de evaluare am utilizat verificarea oral , foarte potrivit  acestei categorii de 
vârst :  ,,Evaluarea oral  recupereaz  cel mai pregnant naturale ea i normalitatea unei rela ii umane.” (C. 
Cuco ) 

Examinarea oral  se realizeaz  printr-o conversa ie cu rol de verificare a cantit ii i calit ii 
procesului de instruire, prin întreb ri i/sau sarcini de lucru care solicit  r spunsuri orale sau în scris. 

Avantaje: 
- caracter interactiv, ce solicit  abilit ile de comunicare i de rela ionare ale elevilor; 
- încurajeaz  manifest ri care permit evaluarea comportamentului afectiv-atitudinal; 
- asigur  un feed-back imediat, 
- ofer  posibilitatea de a clarifica i de a corecta imediat eventualele gre eli sau neîn elegeri ale 

elevului în raport cu un con inut specific; 
- elevul are posibilitatea de a r spunde într-un mod original, are mai mult  libertate pentru 

argumentare. 
Limite: 
- nu acoper  uniform i echilibrat un domeniu de con inut, operand selectiv; 
- nivel sc zut de validitate i fidelitate; 
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- gradul diferit de dificultate al întreb rilor de la un elev la altul; 
- varia ia comportamentului evaluatorului; 
- starea emo ional  a elevului; 
- consum  mult timp.  
Dat fiind faptul c  pre colarii nu tiu înc  s  citeasc , pentru ei este mai dificil s  utilizeze instrumente 

i aplica ii online de evaluare, dar cu  ajutorul p rin ilor care au citit sarcina copiilor, am putut s  îi antrenez 
in activit i de tip joc care aveau ca scop atingerea unei singure sarcini. Cele mai utile i facile aplica ii 
folosite de mine la grup  au fost: wordwall, quizizz, puzzle online (jigsawplanet). Aceste aplica ii au 
constituit modalit i alternative de evaluare, atractive pentru copii, a a încât ace tia s  nu se opun
particip rii la activit ile noastre online. 

Un element foarte important in reu ita actului educativ realizat online este suportul permanent al 
p rin ilor. Prezen a lor al turi de pre colari poate fi uneori stresant  pentru cadrul didactic. De aceea eu am 
considerat necesar ca mai intâi trebuie s  stabilesc o rela ie deschis , cald , onest  cu adul ii care participau 
la activit ile online. Am anun at la începutul fiecarei întâlniri ce a tept de la copii i ce au de f cut p rin ii. 
Astfel, p rin ii au intervenit doar dac  cei mici nu se descurcau cu dispozitivele sau dac  ace tia nu 
respectau timpul de r spuns al altui copil.  

Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 
rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe rapid. 

Procesul de evaluare online elibereaz , de asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate 
pentru a identifica domeniile de performan  sc zut , astfel încât profesorii s  se poat  concentra asupra 
acestor lacune de înv are.  

Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru ace ti cursan i, ceea 
ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor. 
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TEHNICI SI METODE MODERNE                                                      
IN ACTIVITATILE DE EVALUARE DIN GRADINITA DE COPII 

Profesor pentru invatamant prescolar BORDEIANU CRISTINA                              
Gradinita cu P. P. ,,CRAI NOU” Bacau 

 „CUBUL SURPRIZ ” 

Aceast  variant  de joc a metodei interactive „Cubul”, poate fi utilizat  atunci când dorim s  facem 
o evaluare a pove tilor înv ate atat in activitatile traditionale cat si in online. Are foarte mare priz  la copii, 
deoarece îi antreneaz  foarte mult, fiind o activitate interdisciplinar  de dezvoltarea limbajului, muzic , 
matematic , jocuri. Activitatea se va desf ura cu întreaga grup , ce va fi împ r it  în ase grupe a câte 3 - 
4 copii.  

Fiecare grup  va avea ca simbol o culoare: grupa ro u, grupa galben, grupa albastru, grupa verde, 
grupa portocaliu, grupa roz. 

Acelea i culori cu ale grupelor se vor reg si i pe cele ase laturi ale cubului. La flanelograf  sub 
fiecare coal  de hârtie colorat   la fel cu laturile cubului vor fi mai multe imagini din pove ti i sarcini 
legate de acele imagini. Sarcinile de lucru vor fi din pove ti dar si din muzic , matematic , jocuri de 
mi care. Toate sarcinile de lucru vor  fi cu referire la pove tile înv ate. 

Pove ti: „Ursul p c lit de vulpe”, „Pungu a cu doi bani”, „Fata babei i fata mo neagului”, „ Alb  –
ca Z pada” 

Materiale: un cub, imagini din pove tile înv ate, siluete ale personajelor din pove ti, chitara , C.D – 
player. 

Explicarea i demonstrarea joculului . Jocul de prob   

Se va rostogoli cubul. Culoarea laturii ce va fi deasupra, în momentul în care cubul se va opri, va 
desemna culoarea hârtiei de la flanelograf de sub care se va extrage sarcina i  implicit  grupa de la care va 
r spunde un copil.  

De exemplu, dac  latura de deasupra va avea culoarea ro u, voi lua de la flanelograf, de sub cartonul 
ro u o cerin i o voi adresa copiilor de la grupa  de culoare ro u. Ace tia pot fi ajuta i de colegii de echip , 
dar i de ceilal i copii. R spunsurile vor fi apreciate i monitorizate de educatoare, cu ajutorul grupelor 
participante. Fiecare grup  va primi pentru r spunsurile corecte câte o bulin  de aceea i culoare cu cea a 
grupei, iar pentru cele gre ite câte o bulin  alb . Va câ tiga echipa care va avea cele mai pu ine buline albe.  

Exemple de cerin e:  

GRUPA RO U: 

„Desparte în silabe cuvintele: urs, capr , coco , pitic, i fomuleaaz  o propozi ie cu unul din aceste 
cuvinte „ 

„Intrpreteaz  împreun  cu colegii din grup o strof  din cântecul Ursul p c lit de vulpe „; 
„În ce joc am întâlnit noi ursul ? Juca i jocul o dat , cu toate celelalte grupe” 
„Caracterizeaz  un personaj la alegere din povestea Fata babei i fata mo neagului „; 
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 GRUPA ALBASTRU: 

„Câ i iezi avea capra? Bate din palme de tot atâtea ori”; 
„Interpreta i scena dintre urs i vulpe , când aceasta îl înva  cum s  pescuiasc ”; 
„ În ce joc am întâlnit vulpea? Juca i-l cu întraga grup  „ 

GRUPA GALBEN: 

„Cu cine s-a întâlnit în drumul s u fata mo neagului?” 
„ Interpreteaz  al turi de grupa ta, cântecul Piticii„ 
„ Câ i galbeni avea coco ul în pungu ? Cum cânta coco ul?” 
„Completeaz  propozi ia cu cuvintele care lipsesc”–„Boireul a trimis.......  s  ia......... coco ului” 

GRUPA PORTOCALIU: 

„ Ghice te r spunsul: Eu sunt sprinten, pintenat / Bog ii am adunat „ 
„ Formuleaz  câte o propozi ie cu cuvintele: pitic, vulpe, urs .” 
„În ce joc am întâlnit coco ii? Desparte în silabe cuvintele: boier, vizitiu, pungu  .” 
„Deseneaz  la tabl  tot atâtea cercuri, câ i pitici erau în povestea Alb  ca Z pada” ; 

GRUPA VERDE: 

„Desparte în silabe cuvintele: g in , cucurigu, lup. Formuleaz  o propozi ie cu unul din cuvinte”. 
„Recita i o stof  din poezia Cum tra vulpe de O. Cazimir”; 
„A câta oar  a reu it lupul s -i p c leasc  pe iezi , i s -i deschid  u a?”; 

GRUPA ROZ: 

„Alint  cuvintele: ied, vulpe, urs, coco   
„Interpreta i scena dintre Alb  ca Z pada i mama vitreg , când i-a dat m rul otr vit;” 
„Formuleaz  propozi ii cu cuvintele: urs, mo neag, fântân  ; 
„Ghici: Vara  umblu dup  miere / Iarna dorm s  prind putere 

491



Evaluarea în mediul online la disciplina Educa ie fizic i sport 

Prof. Bordeiu Simona                                                                   
coala Gimnazial  Nr. 10, Gala i 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesar  a înv rii la distan . În 

situa ia în care elevii au acces la înv area online prin intermediul platformelor se pot folosi urm toarele 

metode i instrumente de evaluare: evaluarea oral  pe parcursul orei, fi e de lucru, teste de evaluare , eseuri, 

referate, proiecte, portofolii. 

Testele de evaluare i fi ele de lucru pot fi create în Google Forms, Forms Office 365, Kahoot sau cu 

ajutorul altor aplica ii, iar elevii le pot rezolva în timpul orei de curs, într-un interval de timp indicat de 

profesor. 

Temele pentru referate, proiecte sau portofolii se pot posta pe platform  ele pot fi chiar 

individualizate. Profesorul indic  o perioad  de timp în care trebuie realizate. 

Evaluarea în educa ie fizic i sport trebuie în eleas  ca o modalitate de control sau m surare obiectiv

a nivelului de înv are/consolidare/perfec ionare a deprinderilor i priceperilor motrice, de dezvoltare a 

calit ilor motrice sau a nivelului competen elor specifice, cât i o strategie în formarea motiva iei pentru 

practicarea sistematic  a exerci iilor fizice. 

În acest sens se posteaz  pe platform  tipul probei care se poate evalua online, iar elevii execut

exerci iile respective în timpul orei, sub supravegherea profesorului, ace tia vor fi nota i de profesor 

conform criteriilor de evaluare stabilite.  

Evident c  evaluare în mediul online are i dezavantaje, ea nu poate înlocui în totalitatea evaluarea 

tradi ional , a a cum coala din mediul online nu va  putea înlocui niciodat coala fa  în fa , mai ales 

pentru disciplinele voca ionale. 

Întoarcerea în spa iul colii este dorit  atât de profesori, cât i de elevi; avem nevoie de interac iunea 

profesor-elev, avem nevoie s  socializ m. 
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EVALUARE ONLINE ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. înv. pre c. JURCA LARISA MARIA 
Prof. înv. pre c. BORDEU GEORGETA 

Gradini a cu P. P. NR. 11 Alba Iulia 

Dup  Ausubel „evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrant . Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii”, astfel 
evaluarea este prioritar  în cadrul procesului de înv mânt din ara noastr , fiind considerat  o surs  a 
solu iilor de perfec ionare a actului didactic. Prin noul curriculum este promovat  ideea încuraj rii i 
dezvolt rii imaginii pozitive de sine, a încrederii în for ele proprii ale copiilor i progresul individual în 
ritm propriu. În aceasta perioad , când inem leg tura cu copiii i p rin ii online, educatorul nu are o sarcin
u oar .         

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t ii 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. Cu to ii ne-am mutat activitatea în mediul 
online, am f cut cuno tint i am „îmbl nzit” aplica ii care faciliteaz  înv area la distan . i continu m 
împreun , în mediul online, s  oferim aceea i educa ie de înalt  calitate i s  ne îndeplinim misiunea noastr
în contextul în care gr dini a/ coala ”fa  în fa ” este închis . Pentru pre colar, func iile specifice ale 
evalu rii sunt: o îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv
pe care evaluarea o determin , s  le integreze în sisteme o s -i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -
i descurajeze comportamentele negative o îi sus ine interesul pentru cunoa tere o stimulându-i i dirijîndu-
i înv area o contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare o 
contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia  

Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde urm torii pa i:  
• Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
• Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
• M surarea rezultatelor aplic rii programei,  
• Evaluarea rezultatelor.  
Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu i final . Evaluarea ini ial

se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de preg tire a pre colarilor în 
momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare pentru reu ita activit ilor 
urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul fiec rui copil. Pentru ca 
evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, m surare i apreciere 
a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse. Datele ob inute ajut  la conturarea 
activit ii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de predare a noului con inut al programei, 
organizarea unui program de recuperare, dac  este cazul, i adoptarea unor m suri de sprijinire i recuperare 
a unora din pre colari.    

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.  

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu.   

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
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Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul.  

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului. Tipuri de portofolii: - portofoliu de prezentare sau 
introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri); - portofoliu de progres sau de lucru (con ine 
toate elementele desf urate pe parcursul activit ii); - portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, 
instrumente de evaluare, tabele de rezultate, etc.) Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente 
a teptate; observa ii asupra evolutiei copilului; lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta 
le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la 
diverse concursuri) s.a.; În concluzie, portofoliul nu este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului 
ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e.   

Printre metodele i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , 
se înscriu urm toarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptual
/ cognitiv , Tehnica florii de nuf r, metoda col urilor, tehnica analitico-sintetic , cubul, turnirul întreb rilor, 
16 cvintetul, R.A.I. (R spunde. Arunc . Interogheaz .), jurnalul grupei.  

BIBLIOGRAFIE:  

* Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”, Bucure ti, 
EDP.;  

* Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic  
* Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna”m Bucure ti, EDP;  
* Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006; 
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Evaluarea online – înv mânt primar                                                     
(metode, tehnici, strategii aplicate pentru realizarea evalu rii online) 

LICEUL TEHNOLOGIC BUSTUCHIN 
GR DINI A CU PROGRAM NORMAL NR. 2, BUSTUCHIN 

ÎNV TOR: Boroac  Daniela 

CLASA: preg titoare 
Nivel: primar Evaluarea în educa ie reprezintã procesul sistematic de colectare, analizã i schimb de 

date privind procesele educa ionale ale indivizilor, grupurilor sau organiza iilor (institu ii etc), pentru a 
facilita înv area la nivelul tuturor pãr ilor implicate, astfel încât judecata valorii i luarea deciziilor sã se 
bazeze pe eviden e. Aceasta este o component  a procesului de înv mânt. 

Integrarea noilor tehnologii în educa ie este abordat i analizat  din multiple perspective, în special 
fiind eviden iate resursele necesare i oportunit ile. 

Evaluarea online - metode i instrumente de evaluare pentru situa ia în care elevii au acces la înv area 
online. 

În situa ia în care elevii au acces la înv area online prin intermediul platformelor se pot folosi 
urm toarele metode i instrumente de evaluare: evaluarea oral  pe parcursul orei, fi e de lucru, teste de 
evaluare, eseuri, referate, proiecte, portofolii. 

Evaluarea online - metode i instrumente de evaluare pentru situa ia în care elevii au acces par ial la 
înv area online. 

   În situa ia în care elevii au acces par ial la înv area online: au semnal defectuos , ceea ce conduce 
la probleme de conectivitate pe platform  , nu au dispozitive electronice de calitate sau mai mul i elevi 
folosesc acela i dispozitiv, se pot folosi urm toarele metode i instrumente de evaluare : evaluarea oral  pe 
parcursul orei (atunci când se pot conecta), fi e de lucru, teste de evaluare , eseuri , referate, proiecte , 
portofolii. 

Evaluarea online - metode i instrumente de evaluare pentru situa ia în care elevii nu au acces la 
înv area online. 

În situa ia în care elevii nu au acces la înv area online: nu au internet sau nu au dispozitive 
electronice, se pot folosi urm toarele metode i instrumente de evaluare: fi e de lucru, teste de evaluare, 
referate, proiecte, portofolii. 

Procesul instructiv educativ, la orice nivel, presupune trio-ul: profesor – elev - familie (p rin i / tutori 
legali). 

La nivel primar, datorit  specificului vârstei i particularit ilor individuale, desf urarea pred rii-
înv rii-evalu rii în mediul online se bazeaz  pe colaborarea profesor-p rinte, mai ales pentru elevii 
claselor preg titoare, I i a II-a. 

Metode aplicate pentru realizarea evalu rii online în înv mântul primar 
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Pornind de la afirma ia ,,A înv a un copil nu înseamn  s -i d m adev rul nostru, ci s -i dezvolt m 
propria gândire, s -l ajut m s  în eleag  cu gândirea lui lumea”, Ioan Ceghit propune o succesiune de 
metode alternative, în viziunea autorului , acestea fiind destinate ,,evalu rii calitative”:  elaborarea i 
sus inerea proiectelor; organizarea expozi iilor;  alc tuirea jurnalelor personale; lucr rile de grup; 
interviurile i dezbaterile. 

Metodele de înv mânt reprezint  c ile de transformare în practic  a idealului educa ional , de 
dezvoltare multilateral  a personalit ii elevilor , c ile prin care ace tia se instruiesc i se formeaz  sub 
îndrumarea cadrelor didactice. 

Denumirea metodei de succes - Familia-leag nul copil riei – chestionar. 
Descrierea metodei de succes 
Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare i evaluare 
Pentru elevii care au acces la platforma Gsuite- Classroom, putem folosi aplicatia Jamboard din 

instrumentele Google. 
 Este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot vedea toate 

r spunsurile date pe post-it-uri virtuale.  
Prin partajarea acestei ,,table” se poate realiza evaluarea individual , oral , a elevilor, ca i cum ne-

am afla in fa a tablei din sala noastr  de clas . 
Tehnici i strategii aplicate pentru realizarea evalu rii online  

În ceea ce prive te tehnicile didactice sunt elemente ale tehnologiei didactice. I. Bontas define te 
tehnicile didactice ca fiind o îmbinare de procedee, înso ite, dup  caz, de mijloace pentru realizarea eficient
a unor activit i didactice (I. Bontas, 1996), deseori suprapunându-se cu metodele. Ele reprezint  algoritmul 
de realizare a metodelor. 

Strategiile didactice urm resc formarea i stabilizarea rela iilor optime între activitatea de predare a 
profesorului i cea de înv are a elevului, în strâns  leg tur  cu particularit ile psihologice de vârst i 
individuale ale elevilor, precum i cu condi iile concrete în care se desf oar  activitatea didactic . Alegerea 
strategiilor didactice trebuie s in  cont de dezvoltarea psihic  a elevului, de faptul c  adolescentul are 
gândirea predominant abstract , logic , în elege esen a fenomenelor, este la vârsta redescoperirii teoriilor 
tiin ifice prin efort propriu i se poate mobiliza cu succes pentru realizarea unui scop. 

În concluzie, orice strategie este rezultatul interac iunii mai multor metode i procedee. În mod 
obi nuit, profesorul folose te pentru predarea unei lec ii mai multe metode de înv mânt. Alegerea 
metodelor se face inând cont de realizarea scopului urm rit, de dezvoltarea elevilor, specificul lec iei 
respective precum i de mijloacele de înv mânt care-i sunt puse la dispozi ie. 

BIBLIOGRAFIE: 
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Evaluarea online în înv mântul pre colar                                                
(metode, tehnici, strategii aplicate pentru realizarea eval rii) 

LICEUL TEHNOLOGIC RO IA DE AMARADIA 
GR DINI A: SECIURILE 

PROFESOR ÎNV MÂNT PRE COLAR: Boroac  Elena 

Grupa: combinat
Nivel: pre colar 

Evaluarea – defini ie 

Evaluarea pedagogic  vizeaz  eficien a înv mântului prin prisma raportului dintre obiectivele 
proiectate i rezultatele ob inute de c tre elevi în activitatea de înv are. Sunt urm rite efectele pedagogice, 
respectiv consecin ele ac iunii întreprinse asupra form rii personalit ii umane în ansamblul s u. 

Evaluarea este o activitate etapizat  care vizeaz  domenii i probleme complexe , nu doar evaluarea 
copiilor. „A evalua” reprezint  nu numai un verb de încheiere, ci i de deschidere. 

Evaluarea online  

În educa ia online se schimb , mediul de înv are. Nu mai exist  gradinita ca spa iu , ca tot ansamblul 
rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Se schimb  rutinele pentru înv are i de 
preg tire pentru gradinit . 

Educa ia online reprezint  un mediu de înv are mult mai confortabil pentru pre colari. Copiii petrec 
mai mult timp cu familia, bucurându-se de prezen a i sprijinul acestora în realizarea sarcinilor de lucru. 
Activitatea fiind desf urat  într-un mediu familiar, pl cut i f r  zgomot i agita ie.

Metode aplicate pentru realizarea eval rii online  

Metodele de înv mânt pot fi eficientizate cu ajutorul procedeele didactice, adic   cu acele 
componente care in de execu ia ac iunii i care servesc drept instrumente ale acestora (I.Jinga, 1998).  

Instrumentele Web sunt softuri disponibile online care permit utilizatorilor:  
a) s  creeze o manier  interactiv  de prezentare a con inuturilor tiin ifice;  
b) s  p streze pe o perioad  limitat  de timp i s  arhiveze date; 
c) s  editeze fotografii i materiale video;  
d) s  realizeze proiecte i s  desf oare activit i de înv are prin cooperare. Exist  numeroase 

aplica ii a c ror utilizare în mediul didactic permite adaptarea demersului nostru, apropierea elevilor de 
materiile pe care le pred m, asimilarea rapid  a con inuturilor predate într-o manier  pl cut i crearea de 
competen e reale, atât la nivelul disciplinei, cât i la nivel interdisciplinar. 

Storybird (storybird.com) este o aplica ie care permite crearea de pove ti ilustrate, utilizând resursele 
disponibile online (diverse reprezent ri grafice). Ca majoritatea instrumentelor, aceasta are un nivel care 
poate fi folosit gratuit i unul care implic  achizi ia unor op iuni suplimentare , precum posibilitatea de a 
imprima povestea creat  pe site. 

Tehnici i strategii aplicate pentru realizarea evalu rii online  

Din punct de vedere tehnic , metodele didactice se refer  la acel ansamblul de procedee i tehnici de 
organizare i dirijare a înv rii elevilor de c tre cadrul didactic. (I. Cerghit, S. Cristea, I.O. Pâni oar ). În 
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didactica modern  „metoda de învatamânt este în eleas  ca un anumit mod de a proceda care tinde s
plaseze elevul într-o situa ie de înv are, mai mult sau mai pu in dirijat  care s  se apropie pân  la 
identificare cu una de cercetare tiin ific , de urm rire i descoperire a adev rului i de legare a lui de 
aspectele practice ale vie ii“ (M. Ionescu, V. Chis, 2001, p.126). 

Conform Strategiei na ionale de dezvoltare a societ ii informa ionale “Moldova Digital  2020” ( 
Hot râre de Guvern, nr. 857 din 31.10.2013 ) principalele obiective specifice de integrare TIC în educa ie 
vizeaz : formarea competen elor digitale la absolven ii institu iilor de înv mânt pentru a activa într-o 
societate informa ional  ; optimizarea curriculumului TIC în înv mântul superior, elaborarea standardelor 
educa ionale de competen e digitale , compatibile cu practicile europene ; extinderea schemei de certificare 
a abilit ilor digitale în coli i universit i , elaborarea cursurilor în format electronic pentru facilitarea 
accesului la studii i aplica ii ; prevederea în planurile de finan are a institu iilor de înv mânt a mijloacelor 
financiare distincte destinate procur rii de echipamente i soft-uri ; crearea de biblioteci virtuale care vor 
oferi studen ilor manuale multimedia , suporturile didactice elaborate de profesori notorii în domeniu. 

În concluzie, evaluarea online în înv mântul primar const  în utilizarea tehnologiilor informa ionale 
în procesul instruirii i a diferitelor forme de E-learning, cre te eficien a procesului de predare-înv are-
evaluare; determin  motiva ia înv rii prin aplicarea cuno tin elor teoretice în situa ii practice (simul rii 
on-line); asigur  feedback-ului cu ajutorul softurilor educa ionale etc. 
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Evaluarea tradi ional  în înv mântul primar                                             
(metode, tehnici, strategii aplicate pentru realizarea evalu rii) 

COALA GIMNAZIAL  ,,CONSTANTIN S VOIU’’, TÂRGU – JIU 
PROFESOR ÎNV MÂNT PRIMAR: Boroac  Emanuela 

Clasa: a IV – a 
Nivel: primar  

“Evaluarea reprezint  un proces continuu formal sau informal de apreciere a calit tii, a importan ei 
sau a utilit ii activit ii de predare-înv are, proces desf surat din nevoia cotidian  de secole, de comparare 
sau ameliorare a acestuia”. 

Metode tradi ionale de evaluare  

Evaluarea oral  se realizeaz  printr-o conversa ie pe baza cãreia cadrul didactic stabile te cantitatea 
informa iei i calitatea procesului i a produsului activitã ii de înv are în care a fost implicat elevul. 

Conversa ia euristic  este cea mai important  metod  folosit  în procesul evaluativ de tip oral. Pentru 
a putea fi utilizat  în procesul de înv are a unor date, aspecte, fapte, întâmpl ri, elevii trebuie s  beneficieze 
deja de informa ii anterioare. 

Avantaje majore ale eval rii orale - ofer  posibilitatea de a clarifica i corecta imediat eventualele 
erori sau neîn elegeri ale elevului în raport cu un con inut specific; permite flexibilizarea i adecvarea 
modului de evaluare prin posibilitatea de a alterna tipul întreb rilor i gradul lor de dificultate în func ie de 
calitatea r spunsurilor oferite de elev / elevi ; 

Dezavantaje majore ale eval rii orale - se consum  mult timp în cazul în care se evalueaz  to i 
elevii; intervin o multitudine de variabile care afecteaz  obiectivitatea ascult rii orale: starea de moment a 
profesorului / evaluatorului , gradul diferit de dificultate a întreb rilor formulate, starea psihic  a elevilor. 

Evaluarea mai poate fi – evaluare prin probe scrise i evaluare prin probe practice. 
Evaluarea prin probe scrise 
                Principalele modalit i de realizare a evalu rilor prin probe scrise sunt: 

Probe scrise de control curent. Acestea cuprind 1-2 întreb ri din lec ia de zi i dureaz  max. 15-20 de 
minute. 

„Examin rile scurte de tip obiectiv”, cu durata de 5 minute: se dau 4-6 întreb ri la care elevii r spund 
în scris succesiv. 

Lucr ri scrise / probe aplicate la sfâr itul unui capitol. Acest tip de probe acoper  prin itemii formula i 
elementele esen iale, reprezentative ale capitolului respectiv. 

Lucr ri scrise semestriale (teze). Acestea cuprind o arie mai mare de con inuturi decât cele realizate 
la sfâr it de capitol (tem , unitate de înv are). 

Probele practice, în m sura în care sunt bine concepute, relevã în modul cel mai elocvent ceea ce elevii 
cunosc i sunt capabili s  fac . Pentru cadrul didactic r mâne o cerin ã fundamentalã dimensionarea unor 
probe, care, în mod indirect, dar decisive, pot sã punã în eviden ã ceea ce sunt capabili s  realizeze elevii. 

Tehnici aplicate pentru realizarea evalu rii tradi ionale  
Activit ile de înv are prin  cooperare  presupun  activit i în care  elevii înva pe  grupe i  

cooperând pentru  realizarea  sarcinilor. Elevii înva   împreun i  pun în practic  individual  cele  înv ate. 
Pentru  realizarea  sarcinilor, elevii trebuie  s - i  dezvolte  abilitatile  de r spundere  individual . 
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R spunderea individual  este  promovat   atunci  când: 
fiecare elev este evaluat; 
fiecarui elev îi sunt comunicate rezultatele muncii sale; 
fiecare elev r spunde fa  de  ceilal i colegi  din grup  pentru propria  activitate  sau  contribu ie  

la reusita grupului. 

Strategii aplicate pentru realizarea evalu rii tradi ionale  

inând cont de dezvoltarea psihic  a elevului, de con inutul informa ional, de particularit ile 
individuale, înv torul, urm rind multiple scopuri instructive i educative, alege i folose te diferite 
strategii didactice, urm rind s  asigure o înv are independent , creatoare care determin  o eficien  sporit
procesului de asimilare a cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor. 

În concluzie, evaluarea este un moment în cadrul înv rii, la fel de important ca i predarea, de aceea 
ea trebuie aplicat  atât asupra elevilor, evaluarea analitic   permite înv torului  s   tie  precis  la  ce  nivel  
se  g se te fiecare  dintre  elevii s i. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
- între online i tradi ional - 

Autor: prof. Maria Borodi 
coala Gimnazial  Bude ti, Bude ti-MM 

Utilizarea tehnologiei în s lile de clas  a crescut foarte mult, cu efecte asupra abord rilor de predare-
înv are - evaluare ce se vor mai centrate pe elev. Autoevaluarea, evaluarea de c tre colegi, înv area prin 
descoperire, sunt doar câteva metode prin care elevii pot fi stimula i în a- i gestiona propria înv are i 
evaluare, provocarea r mânând aceea de a crea o interac iune uman  mai profund i semnificativ  chiar i 
în demonstrarea însu irii înv rii, a competen elor i abilit ilor dorite. 

Evaluarea online este o metod  a evalu rii care poate r spunde eficient situa iilor identificate, mai 
ales c  poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu i 
cumulativ . 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesar  a înv rii la distan .  
Instrumentele de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ .  Instrumentele de 
evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua i ghida procesul de înv are al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativ
sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an colar. 

Instrumentele/ aplica iile ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor sunt: 

1.Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 

2. Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc 
i materiale gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

3. Quizlet este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia putem crea teste i pentru aceasta se acceseaz  adresa 
urm toare quizlet.com. Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

Profesorii caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Exemple: 
   – Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

   – Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. 

Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind
atât imagine de pe interfa a device - ului propriu, cât i vocea proprie. 

Pentru a asigura validitatea procesului de evaluare, este necesar s  se determine abilit ile care trebuie 
evaluate i instrumentele pentru a pune în practic  aceste evalu ri. 
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 Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE I MIJLOACE DIDACTICE UTILIZATE                                       
ÎN ACTIVITATEA DE ÎNV ARE A COPIILOR CU CES                                  

(exemple din activitatea didactic ) 

Prof. psih. special  Borodi Simona - Raluca 

Este o tem  ampl , dezbatut  de mult timp, o tem  care nu ar putea fi separat  în dou  capitole, unul 
metode, altul mijloace. De ce? Toate activit ile instructiv-educative desf urate în orice institu ie de 
înv mânt î i ating obiectivele propuse doar cu ajutorul sau apelând la strategii didactice, adic  la metode 
i procedee, mijloace i forme de organizare. 

În continuare voi descrie câteva dintre metodele i tehnicile pe care le-am utilizat i le utilizez în 
continuare în activitatea instructiv-educativ  a copiilor cu cerin e educa ionale speciale, chiar i în perioada 
de evaluare.  

1. Jocul didactic:  
 O metod  des întâlnit  în activitatea de predare- înv are a copiilor cu CES, care ajut  la o mai 

bun i u oar  însu ire a informa iilor transmise; 
Utilizat  în actitatea de matematic , tema: “Cine tie, câ tig !”; 
Clasa a II-a; 
Tipul de deficien : deficien e moderate i u oare (DMU/ DMM); 
Tipul de activitate: activitate de sistematizare i consolidare de cuno tin e; 
Obiectiv general: consolidarea deprinderilor de a rezolva exerci ii de adunare i de sc dere în 

concentrul 0-10; 
Descrierea jocului: elevii vor fi împ r i i în dou  echipe, a flutura ilor i a albinelor. Fiecare elev 

va avea în piept medalionul corespunz tor echipei din care face parte. De asemenea, va fi pregatit  o plans
pentru fiecare echip  pe care vor fi lipite fe ele zâmbitoare sau triste în func ie de r spunsul dat, corect sau 
gre it. Fiecare elev din echip  va extrage câte o fi  cu imagini dup  care va trebui s  compun i s  rezolve 
o problem  prin opera ia de adunare sau sc dere.  

Varianta de joc: le voi împ r i copiilor din prima echip  jetoane cu cifre, iar celor din a doua echip
jetoane cu animale. Le voi explica regulile jocului “Amestec , înghea !”: La semnalul meu: “Amestec !” 
v  ve i ridica i ve i merge prin clas cu jetonul in mân  pentru a g si perechea. Cei care au jetoane cu cifre, 
vor c uta ca perechea  lor s  aibe acela i num r de animale pe jeton a a cum indic  cifra, iar cei care au pe 
jeton un num r de animale, vor num ra animalele i vor g si perechea la alt copil care are cifra 
corespunz toare num rului de animale. La semnalul meu: “Înghea !”, to i copiii se opresc i arat  dac i-
au g sit perechea. Echipa care are cele mai multe perechi corect formate va fi punctat , din nou, cu o fa
zâmbitoare la panou. 

2. Povestirea- alta metod  des utilizat  în predarea- înv area la copiii cu CES. Poate fi prezent  în 
desf urarea tuturor activit ilor, dar mai ales în cele de lectur , de exemplu  Micii povestitori, Lumea 
pove tilor etc. Având în vedere c  avem de a face cu deficien e asociate, povestirea este i o form  de 
captare a aten iei acestor copii, aten ia care este foarte afectat i asociat  cu hiperkinetism- ADHD, de cele 
mai multe ori. De asemenea, povestirea are o mare importan  la copiii cu deficien  de vedere, putând fi 
înlocuit  cu CD-player-ul, observând astfel c  mijloacele de înv mânt sunt indispensabile în realizarea 
metodelor i tehnicilor de înv mânt. DVD- ul este un alt mijloc foarte folosit în activitatea din centrele 
incluzive, i un numai, în orice coal , ducând la îndeplinirea obiectivelor i altor activit i precum: 
cunoa terea mediului, educa ie senzorial , activit i de consiliere, terapiile care se desf oar  în programul 
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de dup  mas  etc. Povestirea trebuie întotdeauna înso it  de imagini, plan e reprezentative, simple, 
concrete, special concepute pentru astfel de copii. 

3. Metoda P l riilor gânditoare – este o tehnic  care se bazeaz  pe interpretarea de roluri în func ie 
de p l ria aleas . Sunt 6 p l rii gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, ro u, galben, verde, albastru 
i negru. Membrii grupului î i aleg p l riile, iar dup  ce î i interpreteaz  rolurile ,acestea se pot inversa.  

Aceast  metod  stimuleaz  gândirea colectiv i individual i dezvolt  capacit ile de respect pentru 
opinia celuilalt. În cazul copiilor cu CES, ace tia  trebuie s  interpreteze roluri cât mai simple pentru 
însu irea unor no iuni de baz  despre anumite activit i, meserii,etc. Am utilizat-o, cu mare drag i success, 
la activitatea de consiliere la clasa a VIII-a, deficien e moderate i u oare cu tema : Meseria mea. Metoda, 
desigur, am adaptat-o.  

Fiecare elev a ales câte o p l rie în interiorul c reia era notat  o meserie, pe care ei trebuiau sa o 
descrie, s  spun  ceea ce tiu despre meseria respectiv  si, de asemenea, s  închid  ochii, cu p l ria pe cap 
i s - i imagineze c  este chiar el frizer, coafez , mecanic, brutar, cofetar, doctor etc. i s  povesteasca 

simplu cum se vede/ imagineaza el în aceast  ipostaz . Pe lâng  acestea am folosit i imagini, plan e cu 
fiecare meserie i uneltele, instrumentele specifice fiec reia, tocmai pentru antrenarea tuturor stimulilor de 
receptare si însu ire a informa iilor pe tema meserii. S-a continuat cu un joc senzorio-perceptiv pentru copiii 
cu deficien  de vedere. Ei trebuie s  aleag  câte un instrument, unealt , s  îl/o pip ie i s  ghiceasc  despre 
ce este vorba i c rei meserii se potrive te. 

4.    Brainstorming–ul este o metod  de dezvoltare de idei noi ce rezult  din discu iile purtate între 
elevi, unde fiecare vine cu o mul ime de sugestii. Rezultatul acestor discu ii se soldeaz  cu alegerea celei 
mai bune solu ii de rezolvare a situa iei dezb tute. Interesul metodei este acela de a da frâu liber imagina iei, 
a ideilor neobi nuite i originale.  

În cazul copiilor cu CES aceast  metod  se folose te de obicei la rezolvarea de situa ii-problem ,de 
tipul: - Dac  nu e a a,cum e? –Cum trebuie s  ne comport m în....? etc. A adar, am utilizat-o în activitatea 
de consiliere cu tema Fapte bune, fapte rele la clasa a VI-a, deficien e u oare i moderate. Pe grupe, elevii 
extr geau dintr-un co  o fi  pe care era descris  o situa ie, pe care ei trebuiau s  o discute i s  ajung  la o 
idee comun , dac  e o fapt  bun  sau rea. Printre fi e erau strecurate i imagini cartonate care reprezentau 
fapte bune sau rele pentru doi elevi ai clasei cu întârziere grav  în citit-scris.  

5. Metoda fonetic , analitico-sintetic  este o metod  de baz  în însu irea citit-scrisului la copiii cu 
cerin e educa ionale speciale i nu numai. Se utilizeaz  în activitatea de CSC (citire-scriere-comunicare), 
în înv area literelor, apoi a silabelor, cuvintelor, propozi iilor. Ca s  se pronun e corect un cuvânt, elevul 
trebuie s  sesizeze toate sunetele care îl compun.  

Acest proces se nume te formarea auzului fonematic. În perioada prealfabetar  nu se rezolv  toate 
problemele referitoare la formarea deprinderilor de pronun ie corect i a auzului fonematic, a a c
exerci iile pentru formarea auzului fonematic se desf oar i în perioada alfabetar . Se porne te de la 
propozi ie, se num r  (identific ) cuvintele, se despart cuvintele în silabe i silabele în sunete.  

Cuvintele folosite trebuie cunoscute de elevi, s  fie formate din 2-3 silabe , f r  aglomer ri de 
consoane. Elevii cu CES, mai ales, sesiseaz  greu sunetele în cuvintele monosilabice. În etapa alfabetar
elevul înva  s  citeasc , s  scrie litere, cuvinte i propozi ii, utilizând exclusiv metoda fonetic , analitico-
sintetic .  

Metoda pe care o folosim în familiarizarea elevilor cu citit -scrisul trebuie s in  seama, pe de o 
parte, de faptul c  scrierea concord , aproape exact, cu pronun area, deci metoda trebuie s  fie fonetic , iar, 
pe de alt  parte, c  trebuie s  se porneasc  de la desprinderea unei propozi ii din vorbire, s  se realizeze 
delimitarea cuvintelor în silabe i apoi fiecare silab  în sunete, dup  care s  se parcurg  drumul invers, de 
la sunet la silab , cuvânt i propozi ie, ceea ce denot  c  metoda trebuie s  fie i analitico-sintetic . Având 
în vedere c  predarea- înv area trebuie s  se desf oare integrat, metoda o folosim în toate activit ile de 
la clas , în special atunci când elevii întâmpin  dificult i de citit-scris. 

 Acestea sunt doar câteva din multitudinea de metode i mijloace la care fac apel în activitatea mea 
didactic . Le-am ales pe cele mai utilizate recent, cu exemple concrete, practice, de mare folos în 
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transmiterea materialului informativ elevilor, precum i în însu irea de c tre ace tia a  diverselor teme 
educative. 

BIBLIOGRAFIE: 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR                                          
INSTRUMENTE DIGITALE 

Profesor înv mânt pre colar: BORO  ANNA MARIA                                      
Centrul colar de educa ie incluziv  ”BONITAS”-Salonta 

Competen ele cheie reprezint  un pachet mutifunc ional, transferabil de cuno tin e, abilit i i 
atitudini de care au nevoie to i indivizii pentru împlinirea i dezvoltarea personal , incluziunea social i 
g sirea unui loc de munc . Acestea trebuie s  se fi dezvoltat la sfâr itul educa iei obligatorii i trebuie s
ac ioneze ca fundament pentru înv are, ca parte a educa iei pe tot parcursul vie ii. 

În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie s  urm reasc  valen ele pedagogice ale acestora 
(gradul de interac iune, de comunicare i colaborare, dezvoltarea competen elor secolului al XXI-lea etc.).  

Un aspect motivant pentru cadrele didactice îl reprezint  schimbul de bune practici i asisten  din 
partea colegilor. Câteva dintre aplica iile i instrumentele digitale care se pot utiliza în facilitarea înv rii 
on-line i în sus inerea gr dini ei de acas : 

CONFERIN ELE ON-LINE faciliteaz  transmiterea de informa ii în timp real i înv area sincron a 
pre colarilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc. ZOOM – Este 
platforma de ore on-line cea mai utilizat  de c tre cadrele didactice din România. Se creeaz  conturi gratuite 
pentru profesori (contul colii nu are limit  de timp). Pre colarilor i p rin ilor acestora le trimite i link-ul. 
Pe white board se poate desena, colora, face opera ii matematice sau adnot ri pe ecran; se pot împ rt i 
ecranul i documentele aflate în calculator/laptop. Se pot crea camere secundare pentru pre colari pentru a 
încuraja munca în grupuri mici. Exist  op iunea s  se înregistreze întreaga conferin  audio-video.   

GoogleMeet – Este o aplica ie din suita Google for Education pe care o pute i accesa doar dac  ave i 
un cont de gmail. Gmailul a primit recent, datorit  pandemiei Covid-19, i op iunea de meet care anterior 
a fost doar platit . Meet este aplica ia Google similar  cu Skype de la Microsoft – o platform  de 
comunicare instant prin video i chat, unde pute i crea un link de întâlnire, iar participan ii trebuie doar s -
l acceseze, f r  s  aib  vreun cont, pentru a putea intra în sesiunea online. Meet accept  pân  la 100 
participan i gratuit i ofer  acelea i op iuni ca i întâlnirea de pe Zoom: comunicare cu participan ii cu 
video, microfon i prin chat, partajarea ecranului, activarea modului silen ios pentru anumi i participan i, 
împ rt irea de alte link-uri prin chat.   

eTwinning Twinspace – Accesul la platform  este gratuit i nelimitat, motiv pentru care eTwinning 
i Twinspace sunt perfect accesibile pentru oricine alege s - i creeze un cont de utilizator conectat cu 

emailul personal. În ceea ce prive te protec ia informa iei, trebuie observat c , atât eTwinning, platforma-
mam , cât i TwinSpace, platforma propriu-zis  de dezvoltare a proiectelor europene, au o parte public i 
o alta accesibil  numai pentru membri (dup  caz, membrii comunit ii eTwinning sau membrii unui anumit 
parteneriat). 

Dintre aplica iile disponibile pe TwinSpace, unele vizeaz  cu prioritate managementul de proiect 
(calendarul de pe pagina principal , dar trebuie luat  în considerare i plasarea de aplica ii u or de utilizat 
de c tre participan i pe paginile speciale ale profesorilor i elevilor), altele sunt special concepute pentru a 
facilita comunicarea (blogul de pe pagina principal , ferestrele în care sunt listate ultimele acces ri i 
ultimele ac iuni din sec iunea de activit i a proiectului).   
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HARTI DIGITALE– printre cele mai cunoascute tipuri de aplica ii digitale se num r i h r ile dintre 
care enumer m Google Maps, Tripline i Zeemaps, ca i instrumente colaborative care se pot utiliza cu 
succes i la ciclul pre colar. 

PERE II VIRTUALI– sunt aplica ii digitale care ofer  spa iu de afi are colaborativ atât pentru 
varianta text, imagine, video, site-uri web. Printre cele mai cunoscute sunt Padlet si lino.it.  PADLET– este 
o aplica ie care permite utilizatorilor s  afi eze materialele în acest perete virtual. Peretele este o pagin
web care permite utilizatorilor înc rcarea diferitelor materiale pe o tem  dat , materiale de tipul 
documentelor, prezent rilor, leg turilor spre diferite site-uri web. Este gratuit , dar necesit  crearea unui 
cont. Te po i loga cu contul de yahoo, gmail sau Facebook.  

JOCURI ON-LINE – sunt aplica ii pl cute de c tre copii i de cadrele didactice doarece î i p streaz
sim ul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. JINGSAWPLANET- este o 
aplica ie care permite înc rcarea unui fi ier de tip text sau fotografie i decuparea sub forme de piese în 
func ie de complexitatea dorit ( de la 3 la câteva sute de buca i). Este o aplica ie gratuit i nu necesit
crearea de cont de utilizator. Se poate accesa de aici: www.jingsawplanet.com 

JOCURI DIDACTICE – instrumente care faciliteaz  munca în sincron în cadrul conferin elor on-
line. Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: Worldwall sau Learningapps. WORLDWALL – este o 
aplica ie util  pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru sus inerea înv rii, 
fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De exemplu: Cuvântul lips , Anagrame, Puzzle, Rebus, Adev rat sau 
Fals, Sorteaz , Chestionare, Spânzur toare, Deschide cutia etc); Este un instrument digital u or de utilizat 
i pl cut de copii datorit  elementelor ludice inserate.   

Learningapps– este o platform  care ofer  modele de aplica ii, precum i posibilitatea cre rii de 
con inut; Exist  aplica ii interesante (de exemplu: rebus, une te perechile, puzzle, completeaz  cuvântul 
lips  etc.); Avantajul este c  se pot u or partaja (link, cod de încorporare) sau pot fi folosite drept material 
de înv are pe platforma Learning Apps (creând clase în care s  îi invita i pe copii ; se pot face i sondaje 
pentru a m sura feed-back-ul)  

APLICATII FEED-BACK– instrumente de m surare a impactului înv rii, de sondaj i de evaluare. 
Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc.  

KAHOOT– Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul c ruia se creeaz  teste interactive 
pentru copii; profesorul creeaz  testul, apoi trimite codul de acces (PIN) elevilor care acceseaz  testul într-
un timp limitat. Pute i ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor pentru a cre te gradul de 
interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt vizibile 
tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament.   

Quizizz – Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul c ruia se pot realiza evalu ri 
formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, imagini, audio 
text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i pentru cea de acas
Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele oferite de platform . 
Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precum i rapoarte detaliate 
despre r spunsuri, timp etc.   
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Evaluarea în contextul educa iei remediale la matematic                                      
în înv mântul preuniversitar 

Profesor: BORO  AURICA VIU A                                                       
Disciplina: Matematic -Fizic                                                             

coala Gimnazial  ”DACIA” Oradea, Bihor 

Evaluarea, în general, verific , m soar i apreciaz  rezultatele colare ale elevilor ob inute într-un 
anumit interval de timp. Scopul evalu rii reprezint  fundamentarea deciziilor, con tientizarea problemei, 
influen area evolu iei sistemului evaluat. Evolu ia în timp a conceptului de evaluare este  comparativ , 
criterial - prin obiective, corectiv i formativ . 

Educa ia remedial  la matematic  are ca obiectiv stimularea finaliz rii înv mântului obligatoriu, 
reducerea abandonului colar i cre terea ratei succesului colar atât la clas  cât i la examenele na ionale. 
Organizarea unui program de remediere are un impact semnificativ în via a colii, având ca obiectiv 
schimbarea atitudinii fa  de fiecare elev care poate avea la un moment dat dificult i de înv are. În orele 
de educa ie remedial  la matematic , elevii sunt sprijini i în efectuarea asistat  a temelor, în activit i de 
recuperare colar i ameliorare a dificult ilor în înv are.  

Pentru ca aceste activit i de educa ie remedial  la matematic  s  fie eficace se urm resc mai multe 
aspecte: diversitatea, accesibilitatea i estetica materialului didactic prezentat; cadrul ambiental personalizat 
cu lucr rile elevilor sau schimbarea loca iei de lucru; aplicarea unor strategii de înv are prin cooperare ca 
metode de promovare a armoniei sociale; percep ia i feed-back-ul p rin ilor pe parcursul desf ur rii 
activit ilor de remediere; implicarea profesorului diriginte/înv tor i a psihologului colar  în buna 
desf urare a activit ii de educa ie remedial . 

Înainte de întocmirea unui plan remedial este necesar s  se realizeze o evaluare ini ial i stabilirea 
nivelului de achizi ii pentru fiecare domeniu de interven ie vizat (evaluarea abilit ilor cognitive, 
delimitarea precis  a gradului de remediere etc.) urmând apoi proiectarea i realizarea programului periodic 
de educa ie remedial i asisten a educa ional  în func ie de particularit ile i nevoile elevului. Întocmirea 
programului de remediere se va face pe grupe de remediere i se vor stabili priorit ile de ac iune în vederea 
ob inerii unui progres. Se va realiza un program de interven ie personalizat pentru fiecare arie deficitar  a 
beneficiarului i se vor alege cele mai adecvate metode i strategii, dar i  materialele necesare Va urma 
monitorizarea evolu iei colare a beneficiarilor  adic  evaluarea interven iei. Proiectarea programului de 
remediere se va face în func ie de rezultatele furnizate de evaluare. 

Func iile sociale i educa ionale ale evalu rii sunt: diagnostic  prin depistarea lacunelor, gre elilor 
elevilor i înl turarea acestora(teste de cuno tinte de tip diagnostic); ameliorativ ; prognostic  prin 
eviden iarea  performan elor viitoare ale elevilor (teste de aptitudini, teste pedagogice ce verific  calitatea 
înv rii); orientarea colar ; de selec ie prin clasificarea  i ierarhizarea elevilor(teste standardizate de tip 
normativ); motiva ional  prin  stimularea înv rii; constatativ ; certificativ . 

Evaluarea ini ial  are loc la începutul unui program de instruire (începutul unui ciclu curricular, al 
unui ciclu colar, al unui an colar sau semestru, al unei unit i de înv are) i are func ie diagnostic , scopul 
fiind cunoa terea stadiului ini ial de la care se pleac  în abordarea secven elor de instruire, dar i o func ie 
prognostic , prin proiectarea eficient , realist , a con inuturilor noii materii. 

Înainte de a realiza evaluarea la începutul unui an colar se va face o recapitulare (una-dou  s pt mîni) 
a materiei predate anul precedent. Se pune accentul pe acele no iuni i aptitudini ce vor fi folosite în 
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predarea noii materii. În aceast  etap  evaluarea se face prin examinare oral . La finalul recapitul rii se d
un test ce con ine aplica ii la materia recapitulat  (simple i cu grad mediu de dificultate): se eviden iaz
lacunele elevilor; luând evaluarea ini ial  ca punct de reper, profesorul î i face un plan de recuperare i 
proiecteaz  activitatea diferen iat , uneori testul ini ial este folosit pentru evaluarea progresului elevilor la 
finalul anului colar. 

Pentru realiarea evalu rii la începutul unui ciclu colar profesorul stabile te ce competen e specifice 
dore te s  evalueze i alege acele con inuturi pe care le consider  relevante. Orice tip de achizi ie colar
este condi ionat  de fondul de cuno tin e, deprinderi i aptitudini dobândite anterior. 

Principalele tipuri de teste folosite în predarea matematicii sunt testele cu itemi subiectivi sau cu 
r spuns deschis. Ele  verific  abilit i de înv are de nivel înalt. Pentru abilit ile de înv are de nivel sc zut 
sunt foarte utile testele cu itemi obiectivi sau semiobiectivi. 

Etapele realiz rii unui test înainte de a stabili planul remedial sunt: 

stabilirea no iunilor ce trebuie s tie elevii i ce trebuie s  fie capabili sa fac
oferirea unor activit i de înv are, inclusiv de exersare corectat , pentru a le dezvolta cuno tin ele 

i competen ele necesare rezolv rii testului;  
stabilirea unor teste scurte i dese (5 min o dat  pe s pt mân  de exemplu), teste ce vor fi 

autocorectate sau corectate în perechi, dup  un barem precis realizat de profesor, deoarece testele se refer
la cuno tin ele de baz , mai simple, nota de trecere a testului e bine s  fie una mare (cel putin 8). 

O metod  util  prin care elevii înva  s  se autoevalueze dar i descoper  puncte cheie ale unei sarcini 
de rezolvat este simularea evalu rii. De exemplu se poate distribui o lucrare anterioar  a unui elev, cu 
acordul acestuia i un barem de corectare. Dupa ce elevii corecteaz  lucrarea, se discut  evaluarea cu întrega 
clas .  

Autoevaluarea, interevaluarea i simularea evalu rii pot dubla nivelul de realizare al elevilor deoarece 
ajut  elevii s - i clarice scopurile, criteriile de evaluare, baremele; ofer  informatii de tipul medalie-
misiune; judecând propria activitate i pe cea a colegilor în eleg mai bine materia; descoper  moduri diferite 
de a realiza sarcina de lucru; înva  s  atribuie succesul unei munci bine f cute i mai pu in talentului 
înn scut; dezvolt  spiritul de responsabilitate i cel autocritic; ofer  timp suplimentar profesorului. 

Calit ile instrumentelor de evaluare sunt: 

validitatea (testul m soar  ceea ce este destinat s  m soare)  
-de con inut (testul acoper  uniform elementele de con inut pe care le testeaz )  

-construct (acurate ea cu care testul m soar  un anumit construct, de exemplu inteligen a sau 
creativitatea) 

- concurenta (concordan a dintre rezultatele ob inute la un test i unele criterii de comportament 
similare) 

- predictiv  (m sura în care testul face prognoza performan elor viitoare ale elevului)  

fidelitatea (testul ofer  rezultate constante la aplic ri succesive) 
 obiectivitatea (aprecierile f cute de evaluatori independen i pentru acela i r spuns s  concorde)  
aplicabilitatea (administrarea i interpretarea cu u urin  a testului) 

Datorit  faptului c  suntem diferi i, modul în care înv m este diferit. Elevii prefer  experien ele de 
înv are în care sunt activ implica i, astfel ei vor ob ine rezultate mai bune i vor avea succes la coala. Ei 
înva  mai repede atunci când noile achizi ii sunt utile i practicate în via a de zi cu zi, precum i în viitor. 
Elevii care î i cunosc stilul de înv are sunt mai angaja i în procesul de înv are, au încredere în ei, se simt 
mai independen i. Ultimele cercet ri asupra creierului afirm  c  atunci când modalita ile de înv are sunt 
adaptate rezultatelor ob inute la analiza sau testarea stilurilor de înv are, elevii vor re ine cu mai pu in efort 
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i vor fi capabili s  realizeze cre terea performan elor colare în mai pu in de dou  s pt mâni. Elevii prefer
s  înve e în diferite moduri: unora le place sa studieze singuri, sa ac ioneze în grup, altora s  stea lini titi 
deoparte i s -i observe pe al ii. Multe persoane înva  în moduri diferite fa  de ceilal i în func ie de clasa 
social , educa ie, vârst , na ionalitate, ras , cultur , religie. 

Motiva ia pentru înv are este foarte redus . Imaginea de sine este slab ; copiii sunt nesiguri, i chiar 
i atunci cand au performan e acceptabile într-un domeniu, nu sunt con tien i i convinsi de reu ita lor; au 

dificultati în a fi cinstiti i corecti cu ceilalti i de cele mai multe ori sunt agresivi cand rela ioneaza cu al ii. 
Au o experien  personal  s rac  datorit  mediului din care provin. 

O mare parte dintre elevii identifica i cu mari lacune privind no iunile de baz  la matematic  traiesc 
în familii dezorganizate i s race, nu sunt supravegheati i ajutati în rezolvarea sarcinilor colare. Educa ia 
remedial  la matematic  trebuie s ina seama de nevoile educative ale fiecarui elev i anume, pe lâng
asimilarea no iunilor matematice de baz i calculul matematic, este necesar  formarea la elevi a unei 
imagini de sine pozitive, implicarea eficient  în toate activitatile unde particip  ceilalti elevi, realizarea unui 
sprijin personalizat. 

Metodele i strategiile aplicate trebuie s in  seama de vârsta lor, de   pl cerea de a comunica i de 
a se mi ca, de aceea ele trebuie s  fie bazate pe joc,  mi care, interac iune cu ceilal i colegi i discu ii care 
par libere, dar care s  fie corect îndrumate de profesor pentru a- i atinge obiectivul în acea activitate. 

Elevii care particip  la astfel de programe de educa ie remedial  pot fi înv a i s - i aprecieze 
succesele ca rezultat al efortului propriu sau al propriilor capacit i i s  evite s  pun  succesele lor pe 
seama norocului, a întâmpl rii ori facilit ii situa iei. Ei trebuie s  fie înv a i s  atribuie e ecul unor cauze 
externe i stabile (dificultatea sarcinii) sau a unor cauze interne i instabile (efort insuficient).Copii trebuie 
s  fie înv a i s  gândeasc  pozitiv atunci când se afl  în fa a unei activit i dificile (“Este greu, dar sunt 
capabil s  reusesc!”) i s  nu se judece prea sever i s  nu se culpabilizeze atunci când gre esc. 

Profesorul care realizeaz  un plan remedial trebuie s  aib  mentalitatea unui medic care identific
simptomele i ofer  cu dragoste i grij  un tratament specific elevului s u. 

În vederea identific rii aspectelor care trebuie remediate la matematic  se vor parcurge urm toarele 
etape: Evaluarea; Diagnoza; Stabilirea cauzelor; Stabilirea posibilelor remedieri (la nivel de clas i/sau 
elev) 

 EVALUAREA  

- Se realizeaz  un test la matematic plecând de la matricea de specifica ii pentru fiecare clas , în 
func ie de programa colar   

- Se administreaz  testul de matematic  la clasa pentru care a fost propus 
- Se corecteaz  dup  barem i se realizeaz  un borderou de notare 

DIAGNOZA  

- Se rearanjeaz  itemii în borderou pe niveluri cognitive 
- Se înlocuie te punctajul cu ”+” dac  se consider  c  elevul a rezolvat suficient i cu ”_” în caz 

contrar 

STABILIREA CAUZELOR  

- Se va încerca pentru fiecare grup /clas /elev în parte s  se identifice cauzele care au dus la 
acumularea lacunelor la matematic

De exemplu, în momentul de fa  pandemia de Coronavirus a dus la r mânerea în urm  cu materia la 
anumite clase, unii elevi nu au participat la orele online din lips  de dispozitive (laptop, calculator, tablet , 
telefon etc) sau uneori lipsa conexiunii la internet. 
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  STABILIREA POSIBILELOR REMEDIERI   

Stabilirea posibilelor remedieri  se pot face - pe linii - la nivel de lelev i/sau grup 

                                                                      - pe coloane-la nivel de clas

Pe baza rezultatelor elevilor, organizate pe itemi pe niveluri cognitive, se pot stabili noi activit i de 
înv are acolo unde este cazul.  

Pentru realizarea unui plan remedial se urm re te schema urm toare: 

Pentru 
cine ? 

Ce ? Care sunt 
urgen ele? 

Ce trebuie 
f cut 
concret? 

Pân
când? 

De 
c tre 
cine? 

De ce 
avem 
nevoie
? 

• Elev 
• Grup 
de 
elevi 

• Toat
clasa 

•Identific  
decalajele 

•Identific 
priorit ile  

•Activit i 
de 
înv are 

•Intervaul 
de timp 

Per-
soana 
res-
ponsa
bil

Resurse  

Activit ile de remediere la matematic  pot fi realizate: 

- ca modalitate de interven ie pe termen lung, pentru recuperarea unor lipsuri i îmbun t irea 
eficien ei activit ii de predare-înv are-evaluare, cu impact asupra îmbun t irii competen elor elevilor la 
matematic , în special dac  interven ia începe la clasele a V-a sau a VI-a  

- ca modalitate de interven ie pe termen scurt, în vederea preg tirii la matematic i particip rii la 
examenul de Evaluare Na ional ,  având ca rezultat cre terea anselor elevilor de a promova acest examen, 
dac  interven ia se realizeaz  la elevii claselor a VIII -a. În acest caz, interven ia presupune antrenarea 
elevilor pe baza programelor de Evaluare Na ional  la matematic i familiarizarea acestora cu subiectele 
specifice de Evaluare Na ional

Pentru elevii care au nevoie de un suport minimal la matematic , activitatea remedial  poate fi 
realizat  în timpul orelor de curs, prin metode didactice variate, prin sprijin acordat de profesorul-tutore sau 
de tutorele-coleg, prin organizarea înv rii în grupe mici. 

Pentru cei care au decalaje mari la matematic , între ceea ce tiu i ceea ce se a teapt  s tie, 
activit ile remediale se pot desf ura în grupe mici, prin programe organizate special, continuând 
înv area/suplimentând timpul alocat activit ilor de înv are prin sprijin acordat de profesorul-tutore i 
tutori din rândul colegilor. 

Grupul poate fi format din elevii aceleia i clase sau poate fi format din elevi proveni i din diferite 
clase, constituit special pentru activit ile de remediere. Ceea ce este necesar s  fie evident, pentru to i 
elevii, nu numai pentru cei care necesit  remediere, este faptul c  aceste grupe au un caracter deschis, 
dinamic; elevii pot s  intre în grup, în momentul în care consider  sau li se recomand  activit ile remediale 
i pot s  p r seasc  grupul, în momentul în care remedierea s-a realizat. 

Remedierea în înv are se poate organiza i prin instruire unu-la-unu, cu un tutore-coleg sau cu 
profesorul-tutore, în anumite secven e din lec ie sau în activit i suplimentare. 

Atunci când elevii nu reu esc s  înve e, nu au nevoie de „mai mult”, ci de altceva. Este, a adar, de 
dorit ca profesorii s  fie preg ti i s  ac ioneze pentru ca elevii care au nevoie de remediere s  simt  c
apar in unei comunit i colare, s  fie convin i c  pot avea succes, s  în eleag  scopul pentru care înva i, 
nu în ultimul rând, s  cread  în capacitatea lor de a reu i împreun  cu colegii i profesorii lor. 

Este important ca elevii s  fie ajuta i s  perceap  activitatea remedial  ca oportunitate, ca ans , nu 
ca o stigmatizare sau etichetare sau ca pe o înc rcare suplimentar  a programului. 
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Este benefic ca remedierea s  fie realizat  ca o activitate în parteneriat între elevii care necesit
program remedial, colegii-tutori, profesorii-tutori, consilierii colari, întreaga echip  managerial i p rin i. 
Ac ionând în echip , activit ile remediale ar putea spori calitatea înv rii, cu impact asupra rezultatelor 
colare i a rezultatelor la examenul de bacalaureat. 

Pentru realizarea înv rii remediale, este necesar ca profesorii s  dep easc  aspectul formal i s
personalizeze proiectarea, organizarea i evaluarea înv rii. 

Un exemplu de plan remedial este adresat elevilor cu note cuprinse între 1.00 i 4.99 la testul ini ial, 
dar i celor cu nevoi speciale:elevi cu CES, absenteism, tulbur ri de comportament sau alte probleme de 
dezadaptare colar . 

Deoarece este nevoie de o adaptare a procesului instructiv educativ la posibilit ile intelectuale ale 
elevului, la ritmul i stilul lui de înv are, se întocme te un plan cu scopul de a remedia situa ia la înv tur
a elevilor foarte slabi la matematic . 

Evaluarea în contextul educa iei remediale la matematic  pentru preg tirea examenului de Evaluare 
Na ional  necesit  urm toarele m suri: 

a) Reluarea unor no iuni predate anterior (baza necesar  în parcurgerea cu succes a programelor 
colare) pentru asigurarea unui nivel minim prin care profesorii s  reu easc  atingerea competen elor 

propuse în programa de examen 

b) Aplicarea de fi e de lucru sau rezervarea unor ore de predare/recapitulare pentru acoperirea 
lacunelor descoperite în matricea specific , legate atât de competen e cât i de con inuturi 

c) Conceperea unor programe de recuperare prin: 

         i. teme diferen iate la clas

         ii. înv area prin pa i mici 

         iii. leg tura cu familia 

d) Implementarea unor metode de predare/înv are centrate pe elev, metode care s  le stimuleze 
gândirea i efortul sus inut, astfel încât, în timp, elevii s  poat  fi solicita i i la un nivel de competen  mai 
ridicat. 

e) Asigurarea unui grad de comunicare profesor-elev ( tiin ific dar i compatibil cu capacitatea de 
asimilare/analiza/prelucrare a elevilor) mai accentuat, prin care profesorul s  poat  identifica cât mai 
concret lacunele în logica i modul de lucru al elevilor, pentru a le putea corecta, modela i perfec iona. 

f) Personalizarea instruirii prin valorificarea deplin  a tuturor capacit ilor i experien ei individuale 
a fiec rui elev; folosirea diferitelor modalit i de lucru cu elevii:tradi ional, activitate pe proiect, lucru în 
grupe sau pe perechi, activit i practice. 

g) Organizarea cu elevii a unor activit i diferen iate orientate pe specificul clasei, cât i pe 
competen ele elevilor, astfel încât s  se asigure atât cre terea nivelului de cunoa tere i preg tire a elevilor 
dota i, cât si aducerea la un nivel minim de intelegere a elevilor cu lacune in bagajul de cunostinte. 

h) Realizarea unor evaluari intermediare, f cute într-o not  de obiectivitate, corectitudine, rigurozitate 
i de încredere în posibilit ile de progres ale elevilor. 

i) Aplicarea unui sistem de evaluare stimulativ prin încurajarea oric ror performan e sau realiz ri 
individuale ale elevilor. 

j) Respectarea ritmului individual al înv rii, comunicarea eficient  în func ie de nevoile elevilor; 
ierarhizarea sarcinilor. 

k) Prevenirea neaten iei prin utilizarea materialului didactic intuitiv, folosirea resurselor materiale din 
coal , repartizarea unor sarcini cognitive precise i optime pentru fiecare elev. 
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l) Necesitatea procur rii de materiale colare i culegeri de probleme de c tre elevi la recomandarea 
profesorilor clasei. 

m) Implementarea activit ilor deschise (concursuri colare, lec ii deschise cu elevii, jocuri 
matematico- aplicative ) care s -i motiveze. 

n) Rezolvarea unor cât mai multe teste de antrenament dupa un program prestabilit. 

o) Con tientizarea elevilor din clasa a VIII-a cu privire la importan a însu irii temeinice a materiei la 
disciplina “ Matematic ” având în vedere dificultatea i exigen ele examenului de Evaluare Na ional . 

p)Tema de cas  s  fie individualizat , în func ie de deficien ele elevului i de progresul / regresul s u 

r) Monitorizarea privind participarea elevilor la programul de preg tire suplimentar  pentru Evaluare 
Na ional  cu profesor de matematic , program desf urat în cadrul colii. 

s) Întocmirea unor fi e de monitorizare a progresului colar al elevilor i prezentarea 
general /individual  a acestora în cadrul edin elor cu p rin ii 

BIBLIOGRAFIE: 

Paralescu Sebastian, I fan Ion, Gîrdu Constantin Cristinel, Elena Ion (coordonatori), Ghid pentru 
educa ie remedial , Editura M iastra, Târgu Jiu, 2012 
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coala de acas  - o adev rat  provocare 

Prof. înv. pre c. Bor  Alina Anna Maria                                                   
coala Gimnazial  Nr. 3/Structur  Gr dini a P. P. Nr. 3 - Mangalia 

,,Principalul obiectiv al educa iei este acela de a forma oameni capabili sa realizeze ac iuni noi, i nu 
numai s  repete  ceea ce au f cut genera iile anterioare- oameni care s  fie creativi, inventivi i cu dorin a 
de a investiga.,, Jean Piaget 

Educa ia la distan , este un demers pedagogic ce presupune redimension ri de con inut i de strategie 
comunica ional . Noi profesorii, suntem într-o bun  m sur , capabili s  facem fa  acestei provoc ri i s
compens m inconvenientul i deficien ele instrumentelor digitale disponibile prin creativitate didactic , 
prin imagina ie deosebit , prin proiectare minu ioas , intruire personalizat .  

coala de acasa, putem spune c  este o adev rat  provocare, are multiple dezavantaje dar i beneficii. 
Trebuie s  fim con tien i cu to ii profesor-elev-parinte ca educa ia de acas  presupune efort din partea 
fiec ruia, r bdare, încredere, sus inere, adoptarea unei atitudini deschise, numai astfel procesul intructiv-
educativ va fi un succes chiar i de la distan . 

coala de acas  se potrive te familiilor care doresc s  investeasc  timp i resurse pntru ca fiica/ fiul 
lor s  înve e în orice circumstan  în mod eficient.  coala online ofer  copiilor în prin plan oportunitatea 
de a explora moduri noi i atractive de înv tare, poate spori interesul acestora pentru cunoa tere. Avem l a 
îndemân  o multitudine de videoclipuri cu activit i predate diferit  de ceea ce eram obi nui i.  

Vreau s  expun în cele ce urmeaz  câteva avantaje dar i limite ale colii online: 
- Posibilitatea de a distribui rapid materialele didactice, iat  astfel economisim timp i ne putem 

bucura de aceste informa ii pe termen lung, ne rîmân s  spun a a mereu la îndemân , fiind stocate undeva, 
nu le vom pierde. 

- Elevii intr  în posesia materialelor printr-o simpl  accesare; 
- Con inuturile pot i terse, corectate sau actualizate cu u urin ; 
- Existen a feed- back-ului, care întotdeauna este constructiv. Elevii au oprtunitatea de a face schimb 

de experin e, idei, informa ii prin intermediul grupurilor create. 
În ceea ce prive te limitele putem vorbi despre: 
- Dificult ile pe care le întâmpin m în utilizarea tehnologiei, iat , avanseaz  într-un mod accelerat 

i nu toti putem ine pasul cu nout ile.  Este o problem , faptul c  nu reu im s inem pasul cu tehnologia, 
întrucât întâmpin m probleme atunci când avem de realizat o tem , un proiect. 

- Lipsa comunic rii fizice, care este cea mai important , real  s  zicem. Nu pot transmite copilului 
prin intermediul calculatorului acea stare de încredere, de sus inere, sentimentul c  îi sunt al turi, în modul 
cum o pot face atunci când activitatea se desf

- oar  în sala de clas . Folosirea mediului virtual în exces tinde s  ne robotizeze, s  ne distan eze, 
asta nu este în beneficiul niciunuia dintre noi. 

Este destul de evident faptul c  mediul online nu poate înlocui contactul afectiv i emo ional de care, 
deopotriv , copiii i profesorii au nevoie pentru a crea un mediu de înv are. Pre colarii sunt categoria cea 
mai dificil  cu care po i lucra în online, deoarece ace tia au nevoie de mi care, de explorare, de men inerea 
fantasticului i pove tilor din cadrul gr dini ei.  

În acest sens, educatoarei îi revine sarcina de a g si modalit ile potrivite pentru ca toate acestea s
fie posibile prin intermediul unui ecran. În momentul în care gândim sesiunile online, trebuie s  ne gândim 
la nevoile copiilor i s  tinem cont de particularit ile de vârst  ale acestora. Focusul trebuie s  fie pe ce 
putem face, nu pe ce nu putem face. Sesiunile online trebuie planificate sub forma unui joc, la fel cum se 
întâmpla la gr dini  pentru c  astfel înva  copiii cel mai bine. 
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Pentru a construi o experien  benefic  în predarea online, trebuie respectate câteva principii: nevoia 
de mi care, folosirea muzicii, implicarea copiilor în activit i, structura i pauzele etc.  În ceea ce prive te 
mi carea, aceasta este foarte important , deoarece copiii înva  mai bine prin folosirea întregului corp. 
A adar, trebuie s inem cont de acest aspect, copiii nu pot sta ,, cumin i, mi carea fiind esen ial  la aceast
vârst i este în cele din urm  un criteriu important în planificarea activit ilor. La vârste mici, nu este 
suficient s  d m indica ii copiilor, ci i noi, ca educatori, trebuie s  facem respectivele mi c ri în fa a 
ecranului. Primul pas este acela de a ar ta copiilor misc rile iar mai apoi îi vom l sa pe ei s  repete. 

Ca i în format fizic, educatorul este acolo pentru a-l ghida pe copil s  descopere lumea, este important 
s  planific m activit ile astfel încât pre colarii s  se simt  asculta i i valoriza i. 

În mediul online, putem transmite emo ie prin gesturi, prin voce i putem fi al turi de copil, chiar 
dac  nu suntem prezen i fizic lâng  el. Este important s  adres m întreb ri copiilor, pentru a afla cum se 
simt, ce îi fr mânt i ce îi bucur . Este important ca întotdeauna copiii s  simt  sprijinul nostru 
necondi ionat. 

Pentru educatori, principala provocare în înv area online este s  men in  captat  aten ia copiilor, s
stârneasc  interesul acestora pentru activit i dar i s  p streze obiectivele educa ionale. Pentru a face acest 
lucru este nevoie de implicarea p rin ilor, care al turi de educatori, trebuie s  le explice copiilor de ce 
trebuie s  se conecteze online. A adar le vom transmite copiilor ideea c  doar cl direa gr dini ei este 
închis , dar educa ia este foarte important i de aceea activit ile trebuie desf surate în continuare în 
mediul online. 

Pentru ca activit ile desf surate în mediul online s  fie un adev rat succes, s  aduc  satisfac ii 
deopotriv  atât educatorului, copiilor dar i p rin ilor, este necesar s  fie analizate toate aspectele, în detaliu. 
Educatorul trebuie s  pun  un deosebit accent pe formarea sa, trebuie s  se informeze, s  urmeze diferite 
programe de formare, cursuri care îl vor ajuta s  planifice i s  desf oare optim fiecare activitate, s  capteze 
astfel aten ia copiilor, s  determine implicarea acestora, participarea activ  la activit ile desf surate. 

Experien a online poate crea o poveste i este desprea a înv a s  ne adapt m mereu, s  continu m 
înv tarea, s  fim a adar împreun  chiar dac  ,,altfel”. 

Bibliografie: 

1. Cojocaru V. Schimbarea in educatie si Schimbarea manageriala. Chisinau: Lumina, 2004. 
2. Vr sma , E., Consilierea ieduca iap rin ilor, Editura Aramis, Bucure ti, 2002 
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ROLUL PARTENERIATULUI COAL  - FAMILIE                                       
PENTRU DEZVOLTAREA SOCIO-EMO IONAL                                         

A COPILULUI  ÎN ÎNV AREA ONLINE 

Prof. înv. primar: Bor an Corina,                                                         
coala Gimnazial  „Mihai Eminescu”, Dej, jud. Cluj 

Parteneriatul dintre coal i familie nu trebuie interpretat ca un îndep rtat orizont de a tept ri 
reciproce, ci ca premis  de colaborare i ac iuni comune, în care coala are dreptul de ini iativ i 
coordonare ca institu ie specializat , investit  s  asigure instruc ia i educa ia, managementul tuturor 
resurselor implicate în acest proces de durat i de anvergur .  

Atât p rin ii, cât i cadrele didactice pot s  îi ajute pe copii s  men in  comunicarea cu prietenii i 
colegii, astfel încât înv area online s  nu îi afecteze atât de mult din punct de vedere socio-emo ional. 
Consilierea i educarea p rin ilor este o alternativ  viabil  pentru optimizarea procesului instructiv 
educativ. 

Prin activitatea de educa ie i consiliere a p rin ilor se pot depista diferite tipuri de familie: modelul 
tradi ional al familiei române ti, a a-zisa familie modern i familia normal . Ideal este ca p rin ii s
g seasc  un echilibru între tradi ie constructiv i modernism, între impunere i libertate de alegere, între 
sprijin i presiune, între protejare i independen a copilului, între drepturile i responsabilit ile lui, factor 
esen ial în perioada înv rii online. 

Nu to i p rin ii î i pot îndruma corect copiii i nu to i p rin ii le pot oferi ajutor. Tocmai de aceea 
trebuie s  de inem informa ii despre familiile cu care lucr m, pentru a sprijini p rin ii s  devin , într-adev r, 
factori pozitivi în dezvoltarea copiilor. 

Am descoperit cîteva c i ce au dus la mobilizarea familiei în parteneriatul cu coala. 

 1. Întâlniri online cu p rin ii: edin e, serb ri, consulta ii, edin e individuale de consiliere etc. 

 2. Activit i comune (activit i exta colare). 

 3. Activit i speciale cu copii ce întâmpin  anumite dificult i. 

Abilit ile de consiliere se dobândesc în timp. Este tiut c  trebuie ca înv tor, s  ai r bdarea i 
puterea s  fii flexibil pentru ca în final p rintele s  g seasc  solu ia cea mai bun . Progresele i rezultatele 
colare le-am prezentat p rin ilor în mod periodic sub form  de scrisoare, întâlnire cu scop de consiliere 

individual . 

Piedicile care afecteaz  dezvoltarea personalit ii copiilor sunt de obicei: 

*lipsa unor reguli în rela ia elevilor cu p rin ii; 

*lipsa supravegherii; 

*inconsecven  în respectarea limitelor; 

*lipsa comunic rii; 

*rolul inversat – p rin ii caut  în copii împlinirea propriilor nevoi emo ionale.     

Strategii de dep ire a barierelor obi nuite ce apar în situa ia implic rii familiei în înv area online ar 
putea fi: dep irea constrângerilor de timp i resurse, oferirea de informa ii i instruire online pentru p rin i 
i conducerea colii, i  dep irea diferen elor dintre coal i familie. 
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Rolurile cadrelor didactice, esen iale procesului de parteneriat, include pe cele centrate pe familie, 
cele de sprijin, educare i îndrumare. Rolurile care vizeaz  implicarea familiei în activit ile colii i ale 
clasei le con in i pe cele de îngrijire, sus inere, ghidare i luare a deciziilor. 

Împreun , p rin ii i cadrele didactice pot sprijini parteneriatul prin comportamente de colaborare, 
planificare, comunicare i evaluare. 

Dac  reu im s  producem m car un gram de veselie acolo unde suntem, cu siguran , efectul de 
bumerang îl vom resim i din plin. A a c : 

Las  garda jos i bucur -te de tine f r  bariere! 

Îmbr i eaz - i frica i spune-i c-o vei ajuta s -i treac ! 

Spune i azi acela i „Te iubesc”, f r  s  te întrebi dac i se va r spunde sau nu! 

Ofer  o mângâiere i un zâmbet! 

BIBLIOGRAFIE: 
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Metode i tehnici de evaluare în înv mântul pre colar 

Institutor Bor osu Ionela 
Gr dini a "Steaua" Bucure ti sector 1 

"Dac  a  vrea s  reduc toat  psihopedagogia la un singur principiu, eu spun:ceea ce influen eaz  mai 
mult înv area sunt cuno tin ele pe care le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în 
consecin ! (R. Ausubel, 1981)" 

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, 
oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
urm torii pa i: 

Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor, 
Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
M surarea rezultatelor aplic rii programei,  
Evaluarea rezultatelor.  
Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu i final .  

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de instruire i stabile te nivelul de preg tire 
a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare pentru reu ita 
activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a poten ialul fiec rui copil.  

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse. 

Datele ob inute ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului con inut al programei,organizarea unui program de recuperare,dac  este cazul, i adaptarea 
unor m suri de sprijin i recuperare a unora din pre colari.  

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate,fapt ce 
permite c  educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor,identificarea lacunele,dup  fiecare secven  de 
înv are, s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.  

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil.Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posibilitatea de a formula r spunsurile libere,f r  a le structura,poate s - i 
justifice  r spunsul.  

Portofoliul este o metod    de evaluare care inmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o carte de vizit  a pre colarului.  

Tipuri de portofolii: 

-portofoliu de prezentare sau introductiv(cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri); 
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-portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii); 
-portofoliu de evaluare (cuprinde obiective,strategii,instrumente de evaluare, tabele de rezultate, etc.) 

Portofoliul poate cuprinde o list  cu comportamente a teptate asupra evolu iei copilului;lucr ri ale 
acestuia; poze cu sarcini (activit i pe care acesta le-a adus la bun sfâr it pe parcursul anului colar), 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) .a. 

Printre metodele i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , 
se înscriu urm toarele:turul galeriei, ghicitorile, Diagrama Venim, R.A.I, jurnalul grupei. 

Dup  Ausubel evaluarea merit  un loc important în înv mânt din care face parte integrant .Ea are 
întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul,în extensie i în calitate "al înv rii" astfel evaluarea 
este prioritar  în cadrul procesului de înv mânt din ara noastr , fiind considerat  o surs  a solu iilor de 
perfec ionare a actului didactic. 

      
Bibliografie: 

Ausubel, P. D Robinson R.F. (1981)"Pedagogia sec.××. Înv area în coal , Bucure ti E DP 
Chiriac Maria "Evaluarea ghid al activit ilor din gr dini  studiu tiin ific "
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Evaluarea online si traditionala 

Prof. Inv. Primar Borz Cristina 

“Evaluarea reprezint  un proces continuu formal sau informal de apreciere a calit tii, a importan ei 
sau a utilit ii activit ii de predare-înv are, proces desf surat din nevoia cotidian  de secole, de 
comparare sau ameliorare a acestuia”. 

În ansamblul problematicii pe care o genereaz  aplicarea reformei în înv mânt, evaluarea devine o 
dimensiune esen ial  a procesului curricular i o practic  efectiv  la clas . 

Componenta de baz  a reformei înv mântului, evaluarea a fost cea dintâi supus  schimb rilor, ea 
aducând materialul unei diagnoze care s  reprezinte punctul de sprijin pentru restructur rile ulterioare.  

Putem vorbi de o reform  a evolu rii rezultatelor colare, care este, ea îns i, o reforma de substan , 
intind transformarea complet  a sistemului de evaluare anterior.  

Evaluarea este apreciat  nu ca scop în sine ci ca un element relevant dar dependent în complicatul 
proces educa ional.  

Evaluarea face dovada calit ii actului de predare, oglindit în calitatea înv rii, iar elevului si familiei 
acestuia le d  m sura nivelului înv rii.  

“Evaluarea reprezint  un proces continuu formal sau informal de apreciere a calit tii, a importan ei 
sau a utilit ii activit ii de predare-înv are, proces desf surat din nevoia cotidian  de secole, de comparare 
sau ameliorare a acestuia”. 

         Evaluarea constituie o activitate de colectare, organizare i interpretare a datelor ob inute prin 
intermediul instrumentelor de evaluare în scopul emiterii unei judec i de valoare asupra rezultatelor 
m sur rii i adopt rii unei decizii educa ionale, fundamentate pe concluziile desprinse din interpretarea i 
aprecierea rezultatelor.  

Ea urmeaz  s  fie realizat  astfel ca ea s  sprijine actul pred rii, s  orienteze i s  stimuleze activitatea 
de înv are a elevilor i s  permit  ameliorarea continua a procesului didactic. 

Component  de baz  a reformei înv mântului, evaluarea a fost cea dintâi supus  schimb rilor, 
aducând materialul unei dignoze care s  reprezinte punctul de sprijin pentru restructur rile ulterioare.  

Putem vorbi de o reform  a evolu rii rezultatelor colare, care este, ea îns i, o reform  de 
substan , intind transformarea complet  a sistemului de evaluare anterior. 

În evaluarea educa ional  actual , aflat  mereu în c utare de noi modalit i specifice ameliorative, 
scalele numerice de notare intrate în tradi ie nu mai sunt de mult  vreme singura 
tehnic  studiat  de docimologia contemporan . Astfel s-au impus aten iei teoreticienilor, dar i 
practicienilor educa iei i alte criterii tehnice evaluative.  

Tendin a actual  în evaluarea contemporan  este aceea încuraj rii studiului i aplic rii tehnicilor de 
apreciere criterial , de progres, de proces (formativ ) sau pe obiective mai largi i flexibile. Docimologia 
modern i-a conceput, apropiat i introdus, deja în uzul curent o serie de categorii conceptuale opera ionale 
specifice, dintre care: elemente de competen , standarde de performan , indicatori de performan , 
capacit i i subcapacit i, discriptori de performan , probe (sarcini), subiecte, bareme de corectare, 
certificarea evaluativ , raporturi de evaluare, calificative evaluative etc. 
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Pricipalele calit i ale acestui sistem de evaluare sunt flexibilitatea i adaptabilitatea sa: odat
introduse modelele motrice pentru punerea în ecua ia evaluativ  a principalelor obiective de referin  de la 
nivelul curricular, precum i a principalelor capacit i, sistemul este capabil de autoreglare. 

Evaluarea tradi ional  centrat  pe acumularea de cunostin e, în care notarea este un scop în sine, un 
mijloc de clasificare, constituindu-se un moment separat de activitatea de predare-înv are cap t  noi 
conota ii. Evaluarea actual  se realizeaz  în vederea adopt rii unor decizii i m suri ameliorative, pune 
accent pe problemele de valoare, pe emiterea judec ii de valoare, ce acoper  atât domeniile cognitive cât 
i pe cele afective i psihomotorii ale înv rii scolare. Aceasta î i asum  un rol activ, dezvoltând mereu o 

func ie de feed-back pentru elev, iar elevul devine partener într-o rela ie educa ional  ce ofer  transparen , 
siguran , deschidere. 

Elevul este evaluat pentru ceea ce tie , nu este sanc ionat pentru ceea ce nu tie. Înv mântul modern 
solicit  conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de referin  care s  aib  la baz  formarea 
competen elor elevului. Centrarea pe competen e este o preocupare major  a ultimilor ani. Reluând în 
discu ie problematica reformei în evaluare la nivelul înv mântului primar se constat  nevoia unor 
demersuri clasificatoare, centrate exclusiv pe elementul pragmatic, concret al modului de utilizare a 
descriptorilor de performan .   

Noul sistem de evaluare prin calificative bazate pe descriptori de performan  a însemnat schimbarea 
orient rii evalu rii dinspre cantitativ spre calitativ; elevul devine subiect i obiect al evalu rii; nu mai 
intereseaz  ierarhizarea elevilor, încadrarea lor într-o norma statistic , raportarea la anumite abloane, se 
realizeaz  o evaluare obiectiv  (prin utilizarea a patru trepte de notare), transparen  în notare. Expresia 
terminal  a opera iei de apreciere, de emitere a unei judec i de valoare, în raport cu performan a 
(competen a elevului evaluat) este exprimat  prin unul din calificativele “FB”,”B”,”S”,”I“. 
      Trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial poate reprezenta, uneori, un oc pentru elevul în cauz . 

Obi nuit cu cele patru calificative, notarea cifric  poate creea elevului numeroase 
confuzii în perceperea performan elor necesare ob inerii pragului minimal.  

Din aceast  cauz  a  propune, ca o p rere personal , urmatoarele sugestii pentru îmbun t irea 
evalu rii prin calificative:  

 realizarea unor investiga ii de amploare în rândul cadrelor didactice înv tori-profesori (mai ales 
a celor ce predau la clasa a V-a i care pot da informa ii relevante despre impactul trecerii de la un sistem 
de notare la altul); 

 reelaborarea documentelor colare i a descriptorilor de performan , pe baza informa iilor 
furnizate de cadrele didactice; 

 ridicarea nivelului de diferen iere a sarcinilor pentru calificativul “FB” – care s  reprezinte în mod 
real un înalt nivel de perfectionare; 

Tehnicile de evaluare utilizate la ora actual  sunt distribuite pe un continuum, limitat, pe de o parte 
de tehnicile de testare pentru care exist  un model complet al r spunsului corect, iar pe de alt  parte, de 
tehnicile de testare pentru care nu exist  un model complet al r spunsului corect.  

Instrumentele de evaluare sunt compuse din itemi (de diferite tipuri) care sunt într-o leg tur
indisolubil  cu tehnicile i instrumentele de evaluare. Într-o lume aflat  în permanent  transformare, 
modernizarea înv mântului prin utilizarea metodelor noi de înv are-evaluare a unor strategii moderne, 
care permit reasambl ri, reajust ri i adapt ri la disciplinele de înv mânt, depinde în ultim  instan  de 
cunoa terea, de în elegerea i de abilitatea de a le folosi. Prin adaptarea vechilor valori la noile cerin e ale 
societ ii, cadrul didactic “nu este un simplu executant al unor prescrip ii sau re ete, ci devine factor activ 
al procesului de înv mânt, înva  cu cei pe care îi înva , având rol de coordonator i catalizator al 
educa iei i instruc iei” (Romita Jucu). 

Bibliografie:  Cuco  Constantin – Pedagogie colar , ed. Polirom, Ia i, 2002 
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EVALUAREA LA CICLUL PRIMAR ÎNTRE TRADI IONAL I ONLINE 

Prof. înv. primar: BORZA MARIANA PETRONELA 

Evaluarea este o activitate etapizat  care vizeaz  domenii i probleme complexe, nu doar evaluarea 
elevilor. „A evalua” reprezint  nu numai un verb de încheiere, ci i de deschidere. Evaluarea reprezint  o 
component  fundamental  a procesului de înv mânt, statutul ei în cadrul acestuia fiind reconsiderat, mai 
ales în ultimele decenii, datorit  numeroaselor cercet ri, studii, lucr ri elaborate pe aceast  tem . Evaluarea 
colar  este perceput  ast zi ca fiind organic integrat  în procesul de înv mânt, având rolul de reglare, 

optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. 

Spre deosebire de metodele tradi ionale care realizeaz  evaluarea rezultatelor colare ob inute pe un 
timp limitat i în leg tur  cu o arie mai mare sau mai mic  de con inut, dar oricum definit  – metodele 
alternative de evaluare prezint  cel pu in dou  caracteristici: pe de o parte, realizeaz  evaluarea rezultatelor 
în strâns  leg tur  cu instruirea/înv area, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de alt  parte, ele privesc 
rezultatele colare ob inute pe o perioad  mai îndelungat , care vizeaz  formarea unor capacit i, 
dobândirea de competen e i mai ales schimb ri în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
înv are.” (Radu, 2000, 223-224).  

Evaluarea modern , care promoveaz  tranzi ia de la no iunea de control al însu irii cuno tin elor la 
conceptul de evaluare atât a rezultatelor înv rii dar mai ales a proceselor pe care le implic , semnific
trecerea de la o pedagogie a transmiterii cuno tin elor la o pedagogie a însu irii cuno tin elor i a tiin ei 
de a deveni. 

Func iile evalu rii  

În literatura de specialitate se men ioneaz  faptul c  este indicat s inem cont de func iile generale i 
particulare ale evalu rii.  

• Func ia de constatare. Se stabile te dac  activitatea didactic  a avut loc sau dac  s-a desf urat în 
condi ii optime, dac  anumite cuno tin e au fost assimilate, sau unele deprinderi achizi ionate.  

• Func ia diagnostic . Prin aceast  func ie se stabile te nivelul de preg tire, fiind identificate cauzele 
care au condus la o slab  eficien . Studiul acestor cauze permite proiectarea unpr programe remediale.  

• Func ia prognostic . Se pot anticipa nevoile i disponibilit ile viitoare ale elevilor sau ale unit ilor 
de înv mânt.  

• Func ia de selec ie sau de decizie. Evaluarea ofer  posibilitatea de a ierarhiza candida ii într-o form
sau într-un nivel de preg tire, oferindu-i un anumit statut colar.  

• Func ia social . Rezultatele evalu rii sunt aduse la cuno tin a institu iei colare, elevului, familiei, 
dar i comunit ii locale, fiind astfel influen ate deciziile care pot modifica modul în care func ioneaz
sistemul de înv mânt, modul în care sunt gestionate fondurile educa iei.  

• Func ia pedagogic . Profesorul stabile te ce are de realizat în continuare, îmbun t ind modul de 
predare. Din perspectiva elevului, evaluarea are rol motiva ional, stimulativ, de orientare colar i 
profesional , de formare a unor abilit i sau de con tientizare a unor posibilit i. 

Pentru o evaluare cât mai realist  pe lâng  metodele tradi ionale se utilizeaz  metodele moderne de 
evaluare. 
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Metodele i tehnicile moderne de evaluare, contribuie la: 

     stimularea activismului elevilor; 

     accentuarea valen elor opera ionale ale diverselor categorii de cuno tin e; 

     eviden ierea, cu mai mult  acurate e, a progresului în înv are al elevilor i, în func ie de acesta, 
facilitarea regl rii/autoregl rii activit ii de înv are; 

     formarea i dezvoltarea unor competen e func ionale, de tipul abilit ilor de prelucrare, 
sistematizare, restructurare i utilizare în practic  a cuno tin elor; 

     formarea i dezvoltarea capacit ilor de investigare a realit ii; 

     formarea i dezvoltarea capacit ii de cooperare, a spiritului de echip ; 

     dezvoltarea creativit ii; 

     dezvoltarea gândirii critice, creative i laterale; 

     dezvoltarea capacit ii de autoorganizare i autocontrol; 

     dezvoltarea capacit ilor de interevaluare i autoevaluare; 

     formarea i dezvoltarea capacit ii reflective i a competen elor metacognitive; 

     cristalizarea unei imagini de sine obiective; 

     dezvoltarea motiva iei pentru înv are i formarea unui stil de înv are eficient etc.. 

Informa iile ob inute prin intermediul metodelor alternative constituie repere consistente pentru 
adoptarea deciziilor de ameliorare a calit ii procesului de predare-înv are. 

       Dintre acestea amintim 

-harta conceptual ; 

-metoda R.A.I; 

-tehnica 3- 2- 1; 

-proiectul; 

-portofoliul; 

-investiga ia. 

În situ ia în care elevii au acces la înv area online prin intermediul platformelor se pot folosi 
urm toarele metode i instrumente de evaluare: evaluarea oral  pe parcursul orei, fi e de lucru, teste de 
evaluare, eseuri, referate, proiecte, portofolii. 

Testele de evaluare i fi ele de lucru se pot înc rca pe platform . În decursul orei elevii trebuie s
rezolve fi a sau testul de evaluare i s  transmit  rezolvarea pe platform , mail, WhatsAppul înv torului 
în aceste intervale de timp. 

Aceste teste pot fi create în Google Forms, Kahoot sau cu ajutorul altor aplica ii. 

Calitatea evalu rii realizate de profesor se repercuteaz  direct asupra capacit ii de autoevaluare a 
elevului. Interiorizarea repetat  a grilelor de evaluare cu care opereaz  profesorul constituie o premis  a 
posibilit ii i validit ii autoaprecierii elevului. Pe lâng  aceast  modalitate implicit  a educ rii capacit ii 
de autoevaluare, profesorii pot dispune de c i explicite de formare i de educare a spiritului de evaluare 
obiectiv . 

În concluzie, în domeniul evalu rii colare asist m la un proces de îmbog ire a acesteia i tranzi ia 
de la manifestarea ei ca instrument de m sur i control la un demers centrat pe invatarea de catre elev, pe 
procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea si pe autoreglarea cunoasterii. Din perspectiva acestor idei, 
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evaluarea scolara trebuie sa devina dinamica, centrata pe procesele mentale ale elevului, sa favorizeze 
autoreglarea, autoreflectia, sa inlocuiasca acea conceptie statica, bazata pe control, examinare, sanctiune.  

In acest fel se poate ajunge la “inv area asistata de evaluare”. 
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EVALUAREA INI IAL                                                                
LA ELEVII CU DEFICIEN  AUDITIV

prof. Bosovici Cristian Ovidiu,                                                           
Liceul Tehnologic Special Bivol rie,  jud. Suceava 

Managementul instruirii în contextul procesului de înv mânt vizeaz  toate strategiile de evaluare 
cunoscute pentru a se verifica, m sura, aprecia rezultatele ob inute în raport cu anumite criterii, urm rindu-
se corect ri, îndrum ri i anumite perfec ion ri specifice progresului.  

Evaluarea intervine în procesul educa ional cu o cert  valoare formativ  având urm toarele func ii: 
diagnoza i prognoza (în scopul unei selec ii sau clasific ri), de certificare (din care rezult  nivelul de 
preg tire), motiva ional  (s  acumuleze, s  creeze), orientare colar i profesional .  

Evaluarea cuno tin elor elevului cu C.E.S are un caracter destul de complex i cuprinz tor urm rind 
ob inerea de informa ii relevante privind capacit ile de ac iune, rela ionalizarea competen elor i 
abilit ilor sesizându-se anomaliile i neajunsurile instruirii i educ rii.  

În urma observ rilor efectuate în prima perioad i anume cea a elabor rii evalu rii ini iale, eu 
urm resc în general nivelul de dezvoltare al copiilor din punct de vedere cognitiv, psihomotric, socio-
afectiv, iar în al doilea rând stabilesc pragul de cuno tin e, priceperi, deprinderi i abilit i pentru fiecare 
categorie de activitate. Acest lucru trebuie s  fie realizat cu mult profesionalism pentru a putea preveni 
eventualele dificult i întâmpinate în viitor cu subiectul supus instruirii. 

Am s  m  refer în continuare la aspectele cognitive, psihomotrice, socio-afective: 

1. Din punct de vedere cognitiv am urm rit nivelul de dezvoltare a limbajului, gândirii, memoriei, 
imagina iei, aten iei i alte aspecte ale dezvolt rii intelectuale. 

Limbajul: Stadiul de cunoa tere a vizat urm rirea urm toarelor referin e: pronun ia, vocabularul, 
g sirea lacunelor într-un text dat, alc tuirea de propozi ii cu un cuvânt dat, etc. 

Memoria: Am analizat-o prin rela ia de recunoa tere-reproducere, predominan a tipului de 
memorizare - (vizual ) cât i a calit ilor ei. Astfel am organizat jocurile-exerci iu. 

Imagina ia: Fiind vorba despre elevi cu deficien e auditive, rela ia dintre imagina ia reproductiv i 
creatoare am stabilit-o prin imagina ia dobândit  în cadrul desenului desf urând o serie de jocuri i 
exerci ii. 

Aten ia: A constat în observarea natural  a ei cât i a volumului, analizând simboluri de pozi ii i 
aranjarea în imagine. 

Gândirea: Am analizat-o prin definirea unor no iuni, urm rirea proceselor, a opera iilor i a calit ilor 
specifice încadrate în jocurile-exerci iu. 

2. Din punct de vedere psihomotric am urm rit i analizat comportamentul predominant motor i 
stadiul dezvolt rii fizice prin cunoa terea corect  a schemei corporale, lateralitatea, organizarea mi c rii în 
spa iu i timp, coordonarea mi c rii (a membrelor superioare i inferioare, coordonarea ochi-mân ). 

3. Din punct de vdere socio-afectiv am urm rit în special receptivitatea i reactivitatea în activitate i 
manifest rile voli ionare: capacitate de a ac iona, de efort voluntar i integrarea social  prin jocurile-
exerci iu. 
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Cunoa terea copiilor privind stabilirea cuno tin elor, priceperilor, deprinderilor i abilit ilor cu 
referire direct  la categoriile de activitate am relizat-o prin planificarea în primele dou  s pt mâni la 
începutul anului colar a unor jocuri didactice, concursuri, jocuri-exerci iu, povestiri, etc.Toate acestea 
conduc la stabilirea riguroas  a obiectivelor prioritare în planificarea activit ilor instructiv-educative 
ulterioare. 

,,Educa ia este un al doilea soare pentru cei care o poseda.’’ (Heraclit din Efes) 

  

  

526



Rolul evalu rii în procesul instructiv- educativ 

Prof. BOTA ALINA - ANA                                                              
COLEGIUL TEHNIC IOAN CIORDA  BEIU

Evaluarea reprezint  procesul prin care se cunosc efectele activit ii desf uate de cadrul didactic la 
clasa de elevi. Rolul ei este acela de a determina lacunele, gre elile, nivelul sc zut de cuno tin e al elevilor 
în vederea repar rii acestora. Astfel se poate realiza progresul colar pentru fiecare elev în parte. 

Elementele evalu rii sunt deciziile care privesc modalit ile de ac iune, estim rile situa iei actuale a 
elevilor, prognozele situa iilor viitoare, dar i informa iile care privesc nivelul de cuno tin e i competen e 
al elevilor, permi ând formularea apreciilor de c tre cadrul didactic. 

Procesul de evaluare cuprinde urm toarele etape: 

   a) precizarea domeniului de aprecieri: 

volumul de cuno tin e; 
în elegerea i interpretarea cuno tin elor; 
aplica ii ale informa iilor însu ite; 
abilit i intelectuale de ordin general; 

   b) descrierea informa iilor necesare i depistarea celor disponibile pentru formularea aprecierilor; 

   c) stabilirea graficului i modului de ob inere a informa iilor necesare; 

   d) alegerea instrumentelor de colectare a informa iilor i analiza lor; 

   e) elaborarea aprecierilor i luarea deciziilor concretizate în calificative, note i m suri de ac iune. 

Modalit ile de realizare a evalu rii se structureaz  în func ie de momentul aplic rii, în: 

Evaluare ini ial
Evaluare continu  (formativ ) 
Evaluare cumulativ  (sumativ ,global ). 

Metodele tradi ionale de evaluare sunt:   

     - probe scrise 
     - probe orale 
     - probe practice. 

Evaluarea ini ial  a elevilor la fiecare materie este foarte important  pentru ca profesorul s
stabileasc  cuno tin ele pe care le posed  elevii la început. De aceste cuno tin e depind i performan ele 
viitoare ale elevilor. Programul de instruire va trebui alc tuit pe baza acestei evalu ri.  

Evaluarea continu  se desf oar  permanent. Astfel profesorul poate s  ia unele m suri de ameliorare, 
s  previn  insuccesele colare, s  perfec ioneze metodele de predare-înv are. Elevii primesc informa ii 
referitoare la eficien a metodelor de înv are folosite precum i la descoperirea capacit ilor de care dispun. 

Evaluarea continu  const  în verificarea rezultatelor elevilor pe parcursul actului educa ional, pe 
por iuni mai mici, sistematic, ajutând astfel procesul de predare-înv are. Acest tip de evaluare înso e te în 
permanen  procesul de înv are contribuind la optimizarea lui. 
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În evaluarea continu  se pleac  de la obiective opera ionale,concrete. Func ia ei prioritar  este cea de 
clasificare. Acest tip de evaluare determin  rela ii de cooperare între profesori i elevi, cultivând simultan 
capacitatea de evaluare i autoevaluare la nivelul elevilor. 

Evaluarea cumulativ   are ca obiectiv verificarea capacit iii de sintez  privind cunoa terea întregii 
materii care a fost studiat .  De regul  e extern , final i se realizeaz  de obicei, la sfâr itul unei perioade 
mai lungi de instruire. Acest tip de evaluare îndepline te o func ie pedagogic  prioritar cumulativ , cu 
resurse formative limitate la momentul desf ur rii activit ii didactice.  

Între ine în cele mai multe situa ii, o motivare extern  a înv rii pentru note/calificative ob inute prin 
sondaje orale sau prin lucr ri scrise, realitate la intervale mari de timp, f r  posibilit i de interven ie 
pedagogic  imediat . În acest cadru tradi ional calificativul nu are sus inere managerial  la niveluri de 
diagnoz i prognoz , proprii unui înv mânt prioritar formativ capabil de (auto) perfec ionarea resurselor 
sale interne i externe. 

Bibliografie: 

1.. Cerghit, I., Metode de înv mânt, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1997; 

2.  Cojocariu, V., M., Fundamentele pedagogiei – Teoria i metodologia curriculum-ului- Texte i 
pretexte, Editura V & I Integral, Bucure ti 2007; 

3. Dumitriu ,C ., Strategii alternative de evaluare modele teoretico-experimentale Editura Didactic
i Pedagogic  ,R. A. Bucure ti 2003; 
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Evaluarea în înv mântul pre colar 

Prof. înv. pre colar Bota Ana-Teodora 
GPP Nr. 13 Bistri a 

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, 
oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

Evaluarea face posibil  aprecierea rezultatelor, în compara ie cu obiectivele propuse, oferind 
posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizic  a copilului, precum i date 
despre nivelul de cuno tin e i deprinderi ale acestuia. Se urm re te prin aceasta, s  se realizeze însu irea 
tematicii, sistematizarea i consolidarea celor înv ate anterior. În urma rezultatelor ob inute, se impune 
stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu rezultate foarte bune i programe de 
recuperare pentru cei cu rezultate mai pu in bune. 

Buna cunoa tere psihologic  a copilului e important  în pre colaritate cu atât mai mult cu cât la 
aceast  vârst , evolu ia e foarte rapid i diversificat , iar educarea trebuie s - i adapteze activitatea la 
particularit ile copiilor. 

În activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp, evaluarea 
urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a 
con inuturilor i a modalit ilor de transmitere ale acestora. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu i final . 
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 

preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt. 

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu. 

Evaluare a pre colarilor se poate realiza prin mai multe modalit i a c ror eficient  variaz  în func ie 
de particularit ile de vârst i individuale ale copiilor, de structura personalit ii lor i de resursele didactice 
de care dispune educatoarea.  

Câteva din modalit ile de evaluare ale pre colarilor sunt:observarea copiilor,convorbirea ,testul, 
studiul produselor activit ii, probele orale, portofoliul, turul galeriei,bula dubl , piramida, ghicitorile, 
cubul, R.A.I 
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Strategii didactice de evaluare online în înv mântul primar 

coala Gimn. G. Tutoveanu,                                                         
Prof. înv. primar Bota  Georgiana 

Educa ia online reprezint  o modalitate nou  de a privi procesul de înv are, în care elementele de 
fond r mân acelea i, doar mijlocul de schimb i însu ire a cuno tin elor se modific . 

Utilizarea sistemului informatic pentru educa ie înseamn  îns , aducerea unor noi elemente legate de 
libertatea de a înv a, în locul i la momentul dorit. 

Solu iile de e-learning la momentul de fa  sunt rezultatul evolu iei tehnologiei care supot  aceste 
facilit i.  

Exist  trei modele general acceptate în lumea educa iei online: 

Educa ia online independent ; 

Educa ia online asincron ; 

Educa ia online sincron . 

Platformele de înv are online, sau a a numitele platforme e-learning, sprijin  procesul de înv are 
individual i permit utilizatorilor s  acceseze o serie de surse de informare sau de medii online de dezbatere 
pe teme diverse. 

Acest tip de platforme este destinat înv rii active din partea elevilor, având în vedere c  noile 
genera ii sunt obi nuite cu lucrul pe calculator.  

Ca profesori putem s  utiliz m aceast  abilitate a elevilor pentru a-i determina s - i foloseasc
constructiv timpul liber, cu activit i specifice fiec rei discipline. 

Utilizarea tehnologiilor informa ionale în procesul instruirii i a diferitelor forme de E-learning, cre te 
eficien a procesului de predare-înva are-evaluare. 

 Prin intermediul aplica iilor Google, activita ile online au putut fi eficiente în perioada suspend rii 
cursurilor. 

Metode i procedee specifice înv mântului online: 

O metod  de evaluare ce poate fi utilizat  cu succes, este ”Proiectul”.  

Aceasta reprezint  o metod  complex  de evaluare ce ne poate da informa ii despre progresele pe 
care elevii le-au f cut pe o perioad  îndelungat  de timp, de exemplu la sfâr itul unei unit i de înv are.  

Elevii sunt pu i în situa ia de a cerceta i analiza informa ii pe care le-au descoperit singuri.  

Aceast  metod  este recomandat  pentru evaluarea sumativ . 
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”PROIECTUL” - METODA ALTERNATIV  DE EVALUARE: 

Realizarea unui Quiz 

În cadrul orelor online în etapa de evaluare a cuno tin elor dintr-o lec ie, se poate realiza,  folosind 
aplica ia quizz.com, un ”quiz” cu întreb ri/ exerci ii referitoare la lec ie. În aceast  aplica ie se pot folosi 
imagini i text pentru identificarea cu u urin  a r spunsurilor.  

Aceast  aplica ie necesit  ca utilizatorii s  posede un cont de logare, ce se poate realiza cu foarte mare 
u urin . Deoarece este sub form  de joc interactiv i  poate fi utilizat în mod sincron de mai multe persoane, 
elevii particip  cu interes.  Pentru rezolvarea corect  se acord  un punctaj, profesorul putând evalua 
cuno tin ele pe care elevii le-au acumulat. 

Exemplu: Un exemplu de utilizare a unui astfel de ”quiz”, în cadrul orei de limba român , subiectul 
”Scrierea corect  a cuvintelor ”I-a”/”ia”, clasa a III-a: 

https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX19QBhitRVihDW1P%252BoB9mPlea5Dg6JNOq1mF
VTsLp5jau5butGUNu%252B2LNcZzI7ma9ueDpOXXpjiMVPjmLTB%252FI6HrUXeRMBDEViQ%25
3D?gameType=solo 

Platforma Livresq 

În continuare, propun ca modalitate de predare-înv are-evaluare platforma Livresq. 
Utilizarea acestei platforme este gratuit  iar lec iile se pot concepe în mod direct, în sec iunea 

”Editor”. Lec iile pot fi publicate într-o bibliotec  public , dup  validarea acestora.  
Lec iile sunt complete, pot include toate etapele unei lec ii, într-un mod de prezentare atractiv. 
 În cadrul etapei de evaluare  pot fi folosite diverse metode: chestionar, aplica ie, galerie acordeon, 

exerci ii ce presupun completarea interactiv  a acestora. 
Adaug faptul c  utilizând aceast  platform  educa ional  profesorul are acces gratuit la  Biblioteca 

public  Livresq, ce con ine o multitudine de lec ii realizate de c tre acesta, sau de profesori din întreaga 
ar .  

Lec iile interactive pot fi trimise, cu ajutorul unui link de conectare, tuturor elevilor clasei, prin mail, 
WhatsApp, sau orice alt canal de comunicare. 

Exemplu: https://library.livresq.com/details/5f9962f54d39543de3a8c2ba 
”O întâmplare deosebit ”, de C lin Gruia 

Unitatea de înv are Toamna, în lumea plantelor 

Tema/Subiect/Problem  Identificarea literelor înv ate 

Scopul proiectului Citirea unor cuvinte i propozi ii scurte, scrise cu litere de tipar sau de 
mân

Surse de informare Manual digital, learningapps, platforma asq, Quizzes 

Instrumente de lucru https://www.manuale.edu.ro/ 
https://www.youtube.com/watch?v=yrhDQfkbtzU 
https://wordwall.net/resource/3377619/joc-de-litere-
g%C4%83se%C8%99te-litera-cu-care-%C3%AEncepe-fiecare-
cuv%C3%A2nt 
https://quizizz.com/admin/quiz/5f442754adf9b4001b6fd034 

Produs final Proiect online- realizarea unei har i conceptuale cu literele înv ate 

Modalit i de prezentare Videoconferinta-Meet
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Evaluarea online 

Botea Cristina - Consilier CJRAE C l rasi / G. P. P. Amicii 

Evaluarea se afl  in responsabilitatea profesorului care trebuie s  asigure cele trei caracteristici 
esen iale ale evalu rii i anume, aceasta s  fie continu , complet i corect . 

Cunoasterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, ii face pe indivizi mai constienti si ii motiveaza sa 
se implice in sarcina. 

Evaluarea eficienta este urmata de dezvoltare. 
Un sistem de evaluare eficient trebuie sa indeplineasca mai multe conditii: 

            Sa asigure un flux continuu de informatii; 
           Sa inlature pe cit posibil barierele in comunicare; 
           Sa fie flexibil; 
           Sa fie usor traductibil in practica si simplu, astfel incat sa poata fi inteles                                           
de catre toti participantii (evaluatori si evaluati);  
           Sa confere eficienta, consumand cat mai putine resurse; 
           Sa fie oportun; 
           Sa ofere posibilitati si ocazii de imbunatatire a operatiilor; 

O posibilitate de a spori eficienta evaluarilor scolare este de a muta accentul de pe masurarea 
produselor pe constatarea efectelor actiunilor valorizatoare si pe stimularea capacitatii de autoevaluare.  

Astfel: 
 Evaluarea de judecare a performantelor va ceda locul evaluarii de dezvoltare, avand ca scop 

principal imbunatatirea rezultatelor obtinute individual sau in grupe 
Evaluarea va fi multi-instrumentala si multi-criteriala 
Aprecierea calitativa va completa masurarea cantitativa; 
 Evaluarea va constata "valoarea adaugata"; pornind de la diagnosticul punctelor tari, a slabiciunilor 

si, in general a nevoilor de formare, va combina evaluarea formativa, de parcurs, cu evaluarea finala, 
sumativa 

 În on-line în schimb,marea problem  este verificarea identit ii. Mai ales în instrumentele gratuite 
care nu folosesc conturi institu ionale. Trebuie s  fie complet , continu i corect , pentru c  rezultatele 
evalu rii sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului: burse, c mine, tabere, premii i altele.
Iar pentru a fi corect , to i participan ii la proces trebuie s  fie con tien i de acele lucruri.  

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispozi ie o gam  larg  de posibilit i de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai preg tit  decât suntem noi dispu i s  explor m. Pe lâng  recomand rile descrise mai 
sus pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispozi ia evaluatorilor un set de standarde i specifica ii 
dedicate instruirii asistate de calculator 

Pentru probele orale putem folosi f r  nici o problem  comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
i simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul s  Dup  opinia mea probele 

scrise ies din discu ie pentru instrumentele on-line.  
Inclusiv partea de teze scrise nu mai este aplicabil . Uneori nici chiar conturile institu ionale. Contul 

institu ional unic, care identific  un elev dup  matricolul s u, permite gruparea acestora pe serii, forma ii 
i grupe de cursuri, i de multe ori identificarea timpului de r spuns la un test gril  on-line. Mai mult de 

atât, o solu ie on-premises poate monitoriza i înregistra IP-ul de pe care s-a conectat un elev, pentru a 
asigura faptul c  elevii nu s-au unit în grupuri pentru a r spunde la chestionarele de evaluare.  
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Dup  opinia mea, doar platformele în care utilizatorul se conecteaz  cu creden iale institu ionale 
(matricol i parol  gestionat  centralizat) sunt suficient de sigure pentru a permite evaluarea de la distan . 

În schimb, dac  ne raport m la eficien a înv rii de la distan , activitatea pre colarilor a fost cu 
siguran  cea mai afectat  dintre toate nivelurile de înv mânt, fiind o adev rat  provocare (pentru 
pre colarii mai mari) sau chiar imposibil  pentru cei mai mici. Totu i, p rin ii au primit sarcini de la 
educatori cu referire la organizarea timpului i a activit ilor, sfaturi pentru o comunicare eficient , bazat
pe repere cunoscute copiilor i cu mult accent pe emo ii. Important  este i cum a fost organizat
comunicarea constant  între p rinte i educator, jocurile i juc riile care îl atrag pe pre colar i s  vin  în 
întâmpinarea p rin ilor i copiilor cu activit i personalizate pe interesele sale.  

Instrumentele i strategiile utilizate pentru conectare de la distan  au fost diferite: prin video, 
filmule e cu activit i interactive, cântece, simul ri, aplica ii etc., pe care educatorul le trimite p rin ilor 
pentru copil sau prin video conferen e în grupuri mici. Îns , mai important decât metodele selectate, este 
obiectivul interac iunii în aceast  perioad i anume conectarea direct  cu pre colarul. Mul i educatori i 
p rin i au în eles c  nu atât proiectele didactice sau curriculumul scris conteaz  mai mult, ci starea 
emo ional  a copiilor i al p rin ilor sunt prioritate în aceast  perioad  de izolare. Educatorii au îndrumat 
p rin ii c  este important de organizat copiii s  nu înceap  ziua cu jocuri video/desene animate, pentru a 
diminua riscul de motiv rii fa  de activit ile cu valoare educativ  superioar  ulterioar . 

Putem afirma  c  internetul este foarte util în invatare, atat a celor mici, cat i a celor mari. Pentru cei 
mici tehnologia este atractiv , iar pentru cei mari trebuie sa existe o motiva ie puternic  pentru a o utiliza 
în mod  De exemplu pot fi anumite situatii limita cazurile in care o persoana este intr-un anumit context in 
care nu poate avea acces la internet sau nu isi permite acest lucru. Din acest motiv, se poate intampla sa 
piarda o anumita informatie care ii era utila in acel moment dar pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste 
situatii de criza chiar nu pot fi controlate. 

Consider c  invatarea si comunicarea dac   raman axate in mediul virtual, atunci cand oamenii se 
intalnesc nu mai stiu sa comunice si incep sa comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual in 
exces ne robotizeaz . 

Bibliografie: 

Cuco , C., Teoria i metodologia pred rii, Editura Polirom, Ia i, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9 

Florea, N.M., Valorificarea evalu rilor privind rezultatele colare pentru ameliorarea procesului 
didactic, Editura ArsAcademica, March 2010, ISBN: 978-606-8017-47-
1, https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatele_sc
olare_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations 

T nase, M., Evaluarea – component  esen ial  a procesului instructiv-educativ, Bra ov, 2011, 
ISBN 978-973-0-11834-6, https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-
esentiala-a-procesului-instructiv-educativ1.pdf 
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Evaluarea in invatamantul preuniversitar 
Intre online si traditional 

Botezatu Andreea 

De-a lungul timpului metodele tradi ionale de evaluare i-au ar tat atât limitele cât i eficien ele, ceea 
ce conduce c tre abordarea situa iilor bazate pe experien ele elevului din via a real . Prin metodele 
tradi ionale de evaluare, cadrul didactic are un control mai mare asupra nivelului de preg tire a clasei, 
ierarhizare, apreciere, sanc ionare.  

Cele mai cunoscute metode de acest tip sunt: testul docimologic, metodele orale, metodele scrise i 
metodele practice. Urmatoarele randuri sunt dedicate celor mai populare forme de evaluare traditionala, 
evaluarea orala si evaluarea scrisa. 

Evaluarea oral  înseamn  o conversa ie între profesor i elev. Termenul provine din latinescul 
,,conversatio” (,,con” = ,,cu” i ,,versus” = ,,întoarcere”). Prin intermediul acestei metode, profesorul 
urm re te atât calitatea cât i cantitatea procesului de înv are realizat de elev. Aceast  conversa ie poate fi 
realizat  individual, frontal sau poate fi combinat . În timpul evalu rii orale, profesorul i elevul se afl
unul în fa a celuilalt, profesorul fiind cel care adreseaz  întreb rile, iar elevul cel care d  r spunsurile. În 
func ie de r spunsurile pe care le prime te de la elev, profesorul atribuie note. Spre deosebire de celelalte 
tipuri de evaluare, evaluarea oral  este cea în care exist  cel mai mult subiectivism. În momentul actual, 
evaluarea oral  nu mai este atât de des folosit , profesorii, preferând din ce în ce mai mult evaluarea prin 
probe scrise. 

Evaluarea oral  are avantaje i dezavantaje, i anume: 

Avantaje: 
dezvolt  exprimarea oral  a elevilor; 
elevul beneficiaz  de mai mult  libertate de manifestare a originalit ii în exprimarea 

r spunsurilor; 
pe parcursul ei pot participa mai mul i elevi, fiecare elev sim indu-se stimulat; 
profesorul observ  mult mai u or ceea ce elevii st pânesc bine sau nu, deoarece contactul este 

direct, 
în ajutorul elevilor se pot adresa întreb ri suplimentare etc. 

Dezavantaje: 
întreb rile au grad de dificultate diferit în func ie de elevi; 
dac  sunt evalua i to i elevii, evaluarea oral  necesit  timp; 
r spunsurile elevilor sunt influen ate de starea lor emo ional  din momentul evalu rii; 
elevii sunt nevoi i s  dea r spunsuri verbale la sarcina transmis , f r  s  beneficieze de material 

de sprijin etc. 

Cea mai important  metod  din cadrul evalu rii orale este conversa ia euristic , îns  ea nu poate fi 
folosit  dac  materialul de înv at este nou pentru elevi, de aceea este foarte important ca elevii s  aib
informa ii anterioare. La baza conversa iei euristice sunt întreb rile profesorului alternate cu r spunsurile 
elevilor. 

Întreb rile sunt instrumentele cel mai des folosite în evaluare, instrumente cu poten ial pedagogic 
bogat pentru elev, dar i pentru profesor, iar pe lâng  faptul c  este un instrument de comunicare, întrebarea 
este i un instrument de predare-înv are-evaluare. 

În categoria evalu rii prin probe scrise intr : lucr rile de control, fi ele de munc  independenta,  

534



tezele etc.  
În compara ie cu evaluarea oral , care este în regresie, evaluarea prin probe scrise se afl  în cre tere. 

I.T.RADU clasific  modalit ile de realizare a evalu rii prin probe scrise, astfel: 
probe scrise de control curent: con in 1-2 întreb ri din lec ia de zi, iar durata este de 15-20 minute, 

au rol de feed-back pentru elev i professor; 
examin rile scurte de tip obiectiv: con in 4-6 întreb ri la care elevii dau succesiv r spunsuri scrise, 

durata este de 5 minute, corectarea se face de c tre elev sau prin schimbarea lucr rilor cu ceilal i colegi; 
lucr ri scrise/probe aplicate: la sfâr itul unui capitol, cu rol de verificare i îndeplinire a tuturor 

obiectivelor terminale ale capitolului respective; 
lucr ri scrise semestriale (teze): mai multe con inuturi decât cele realizate la sfâr itul unui capitol. 

  
Asemenea evalu rii orale, evaluarea prin probe scrise are avantaje i dezavantaje. 
Avantaje: 

se pune accent pe capacitatea de gândire a elevului; 
elevul r spunde la întreb ri în ritmul s u; 
rezolvarea sarcinilor de c tre elev se face în ordinea preferat , revenindu-se asupra lor; 
se pot evalua mai mul i elevi pe unitatea de timp; 
având acelea i cerin e, rezultatele elevilor se pot compara; 
evaluarea prin probe scrise nu reprezint  atât de mult strres, care uneori poate avea impact negativ 

asupra elevului. 

Dezavantaje: 
cu ajutorul întreb rilor suplimentare, elevul nu poate fi ghidat c tre r spunsul cel mai potrivit; 
spre deosebire de evaluarea oral , în evaluarea prin probe scrise, profesorul nu poate corecta 

gre elile în formularea r spunsurilor date pe loc; 
se pune accent pe competen ele lingvistice ale elevului, ceea ce influen eaz  nota final  (în bine 

sau în r u). 

Cu toate acestea combinarea instrumentelor de evaluare scris  cu cele de evaluare oral , cu metodele 
complementare de evaluare vor asigura realizarea unei imagini globale a capacit ilor elevilor.  

Problematica modalit ilor de evaluare r mâne deschis , putând fi continuu îmbun t it i 
diversificat .  

Scopul comun, de care trebuie s  se in  cont, este cel de dezvoltare a capacit ii de autoevaluare la 
elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evalu rii, cel de ameliorare i corectare mai mult 
decât de sanc ionare. 
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Evaluarea disciplinelor tehnologice în mediul online 

prof. Both Ioan 
Liceul Tehnologic de Construc ii i Protec ia Mediului Arad 

Spre deosebire de disciplinele teoretice pentru care evaluarea online se poate realiza, de la simplu la 
complex, prin teste gril , respectiv prin evaluare oral , disciplinele tehnologice necesit i evaluarea unor 
abilit i practice. Una dintre disciplinele tehnologice de baza în înv mântul liceal tehnologic este 
“Desenul tehnic” care, pe lâng  cuno tin e teoretice cu privire la realizarea unui desen, necesit i capacitate 
de coordonare motric .  

Programele dedicate pentru desenul tehnic din categoria CADD (Computer Aided Design and 
Drafting) reprezint  tehnologia pentru proiectare i documenta ia tehnic  ce înlocuie te desenul manual cu 
un proces automat. Totu i, acest proces are nevoie i de cuno tin e teoretice legate de modul de utilizare al 
comenzilor care sunt disponibile într-un num r foarte mare. F când parte din mediul digitalizat, rezultatul 
final este reprezentat de un fi ier, de cele mai multe ori având extensia “dwg” sau “dxf”. 

Pentru mediul online, cu ajutorul programelor specializate, desenul tehnic este mult mai u or de 
predat decât pentru situa ia fa -înfa  datorit  faptului c  abilit ile motrice s-au transformat în abilitatea 
de a coordona mouse-ul în activarea comenzilor din programul de desenat.  

Totu i evaluarea online are deficien e legate de plagiat i atribuirea notelor f r  o leg tur  real  între 
elev i performan ele acestuia. 

Atunci când se realizeaz  o evaluare a fi ierelor înc rcate de elevi pe platformele online sau trimise 
pe e-mail, o prim  verificare trebuie s  se fac  asupra provenien ei fi ierului. Dac  fi ierul con ine 
informa iile personale, se poate verifica autorul original al fi ierului, astfel încât s  poat  fi eviden iat dac
fi ierul a fost creat de elevul respectiv. Verificarea autorului se poate realiza f când click dreapta pe fi ier 
i selectând op iunea “Propriet i’. În fila “Detalii”, se poate observa autorul original al fi ierului a a cum 

se poate vedea în figura 1. 

Fig. 1 Fila “Detalii” cu informa ii legate de autorul original al fi ierului 

Suplimentar, sarcinile de lucru care pot fi evaluate, trebuie personalizate. În cazul desenului tehnic 
pentru construc ii, dup  parcurgerea unor lec ii pentru predarea comenzilor de baz , personalizarea se poate 
face prin realizarea unui desen al peretelui cu gol de fereastr  al unei înc peri din locuin a în care 
domiciliaz  elevul. Astfel se va evita dublarea aceluia i desen de c tre elevi din aceea i clas . Mai mult, 
programele de desen tehnic permit introducerea de imagini în spa iul de lucru astfel încât profesorul s
poat  vizualiza mult mai precis desenul realizat de elev.  

Având la dispozi ie desenul realizat de elev, cu tot ce trebuie s  cuprind  acesta e.g. axe, grosimi de 
linie, tipuri de linie, ha uri, linii de cote, indicator, i o imagine a peretelui desenat evaluarea poate fi mult 
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mai aproape de adev r. Prin aceast  personalizare a desenului s-a observat în cadrul elevilor de la Liceul 
Tehnologic de Construc ii i Protec ia Mediului Arad, un interes mai crescut pentru desenul tehnic. 

Pentru a îmbun t i procesul de evaluare, aceasta trebuie f cut  progresiv nu doar cu scopul de a 
clasifica elevii ci de a-i ajuta s  în eleag  lacunele pe care le au. Prin aceasta se în elege c  evaluarea este 
un proces iterativ în care elevul prime te înapoi fi ierul cu observa iile profesorului. Elevul trebuie s  aib
cuno tin  de faptul c  fiecare itera ie va diminua din nota final , punându-se accent pe aten ia la detalii din 
primele stagii, evitându-se procesul “Trial and Error”. 

Bibliografie: 

Airinei Oana Mihaela. Cum evaluam online: http://www.proiecteducational.ro/simpozion/cum-
evaluam-online  

Tomescu-Ion Georgeta. Rolul disciplinelor tehnologice în formarea elevilor: 
http://www.scoalaargeseana.ro/didactica-magna/1713-rolul-disciplinelor-tehnologice-in-formarea-elevilor  

AutoCAD : https://www.autodesk.com/solutions/cad-software  
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Implementarea testelor docimologice în mediul virtual                                       
prin intermediul site-ului liveworksheets.com 

Prof. Both Lidia 
Palatul Copiilor Arad 

Definit  drept „un sistem de concep ii, principii i tehnici referitoare la m surarea i aprecierea 
rezultatelor colare i a procesului didactic în ansamblul s u”, „procesul prin care se delimiteaz , se ob in 
i se furnizeaz  informa ii utile, permi ând luarea unor decizii ulterioare” sau „actul didactic complex care 

asigur  eviden ierea atât a cantit ii cuno tin elor dobândite de c tre elev, cât i a calit ii acestora, oferind 
solu ii de perfec ionare a actului de predare-înv are”, evaluarea colar  are rolul perfec ion rii procesului 
educativ.  

La nivelul practicii educa ionale întâlnim mai multe tipuri de evaluare, astfel în func ie de modul de 
obiectivare a performan ei colare distingem trei forme ale evalu rii: evaluarea scris , evaluarea oral i 
evaluarea prin analiza produselor activit ii, metodele utilizate fiind clasificate în dou  mari categorii: 
metode clasice sau tradi ionale i metode moderne sau complementare. În categoria metodelor clasice 
identific m probele scrise, probele orale i practice, iar investiga ia, referatul, portofoliul i testul 
docimologic fac parte din categoria metodelor moderne. 

O metod  alternativ  a examin rii tradi ionale, testul docimologic este „o prob  standardizat  ce 
asigur  o obiectivitate mai mare în procesul de evaluare”. În esen , testul docimologic este un set de itemi 
referitori la o anumit  tem  sau un anumit subiect, itemii fiind clasifica i de literatura de specialitate în trei 
categorii: itemi obiectivi, itemi semiobiectivi i itemi subiectivi.  

Itemii obiectivi, se prezint  sub forma unor întreb ri închise i îmbrac  urm toarele forme: itemi cu 
alegere dual  (de tipul adev rat/fals), itemi cu alegere multipl i itemi de tip pereche, prin care trebuie s
se pun  în coresponden  dou  clase de elemente. Itemii semiobiectivi cer elevului s  construiasc  par ial 
sau total r spunsul, fiind clasifica i în itemi cu r spuns scurt, itemi de completare i întreb ri structurate 
prin care elevul trebuie s  r spund  având ca punct de plecare un text, o imagine, datele dintr-un tabel etc. 
Înscri i în categoria întreb rilor deschise, itemii subiectivi sunt de tipul rezolv rii de probleme i de tip eseu 
(structurat, semistructurat sau nestructurat). 

Transformarea unui test docimologic într-un format editabil online se poate realiza folosind site-ul 
liveworksheets.com, cu condi ia ca testul s  fie salvat în format pdf i s  se realizeze autentificarea pe site 
prin intermediul unui cont. Înscrierea pe site este gratuit , dar exist  limit ri privind num rul de teste sau 
fi e de lucru care se pot înc rca, astfel un cadru didactic poate crea 10 c r i interactive cu 120 de pagini 
fiecare i poate înregistra adresele a 100 de elevi. Cel mult 30 de teste sau fi e de lucru pot fi p strate doar 
pentru un utilizator, dar se poate împ rt i cu ceilal i utilizatori un num r nelimitat , cu condi ia ca testele 
sau fi ele de lucru s  fie crea ie proprie, s   nu fie preluate de pe alte site-uri sau copiate din manualele 
colare. 

Prelucrarea documentelor într-un format interactiv folosind site-ul liveworksheets.com se face relativ 
simplu, primii pa i fiind reprezenta i de logarea pe site, accesarea meniului „Make interactive worksheets”, 
alegerea op iunii „Get started” i înc rcarea documentului din calculator pe site. 

Pentru editarea itemilor de completare, se deseneaz  cu ajutorul mouse-ului o caset  în zona în care 
trebuie completat r spunsul corect i se introduce r spunsul. Dac  sunt mai multe r spunsuri corecte, ca de 
exemplu r spunsul este scris sau nu cu diacritice, este scris sau nu cu majuscule, aceste r spunsuri sunt 
separate prin simbolul /.  

Dac  elevul trebuie s  selecteze r spunsul dintr-un ir, atunci se deseneaz  cu mouse-ul casete în jurul 
r spunsurilor i se scrie cuvintele cheie select:yes, dac  r spunsul este corect sau select:no în caz contrar. 
În cazul itemilor unde elevul trebuie s  realizeze coresponden e între elementele de pe dou  coloane i s
uneasc  prin s ge i r spunsurile, se deseneaz  casete pentru fiecare element din pereche i se introduc 
cuvintele cheie join:1, join:2, join:3 etc, pentru fiecare pereche în parte. 
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Dac  se dore te aducerea unui r spuns într-un chenar folosind tehnica „drag and drop” se deseneaz
casete pentru fiecare pereche i se introduc comenzile drag:1, drop:1, drag:2, drop:2 etc. Pentru a selecta 
r spunsul dintr-o list  cu mai multe r spunsuri posibile, se deseneaz  caseta pentru r spuns i se scriu 
r spunsurile posibile separate prin intermediul caracterului /, iar r spunsul corect se noteaz  cu *. 

Dup  ce s-a realizat editarea testului sau a fi ei de lucru, cadrul didactic are posibilitatea s  editeze 
tipul, dimensiunea sau culoarea caracterelor folosite în cadrul documentului. Astfel se va intra în modul 
previzualizare, se d  clic dreapta într-o caset  desenat  anterior i din fereastra care se deschide se pot alege 
caracteristicile dorite pentru fontul utilizat. 

Pentru a se salva testul sau fi a de lucru, se alege op iunea de salvare reprezentat  sugestiv printr-o 
iconi  constând într-o foaie i o bif , iar din fereastra care se deschide se alege dac  documentul va fi 
împ rt it cu al i utilizatori ai site-ului sau va r mâne privat. Se introduce numele documentului i site-ul 
liveworksheets.com va genera un link c tre acesta. Elevii care primesc link-ul vor completa r spunsurile, 
iar la sfâr itul documentului, dup  ce vor da clic pe op iunea „Finish” vor putea s  verifice r spunsurile sau 
s  trimit  pe adresa de e-mail a cadrului didactic testul rezolvat. 

Cadrele didactice prin contul creat, au posibilitatea s  vizualizeze documentele create, s  creeze 
conturi pentru elevi , s  adauge teme cu un anumit termen limit i s  verifice c su a de e-mail pentru a 
corecta materialele primite. De asemenea pot fi vizualizate i folosite fi ele puse la dispozi ie de alte cadre 
didactice, acestea fiind disponibile prin accesarea meniului „Interactive worksheets” i putând fi transmise 
prin copierea link-ului sau desc rcate în format pdf. 

Site-ul https://www.liveworksheets.com este o unealt  util  în crearea de materiale pentru 
înv mântul online, permi ând transformarea testelor docimologice din formatul pdf într-unul interactiv, 
incluzând noile tehnologii prin folosirea sunetelor, a materialelor video i a exerci iilor de vorbire unde 
elevii trebuie s  foloseasc  microfonul. 

Bibliografie: 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR –                                              

ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Prof. BOTI  ANAMARIA 
GPP NR. 53/NR. 19 ORADEA 

Raportat  la activitatea didactic , evaluarea este un proces complex prin care se urm re te dac
sistemul de înv mânt î i indepline te func iile pe care le are. Conform lui M. Ionescu (2005), evaluarea 
”surprinde descrierea calitativ i cantitativ  a comportamentului, pecum i emiterea unei judec i de 
valoare referitoare la dezirabilitatea acestor comportamente, respectiv  la concordan a dintre 
comportamente i obiective”.    

Strategia de evaluare denot  modul de integrare a ac iunii de evaluare (realizabil  prin opera iile de 
m surare – apreciere – decizie) în structura de func ionare a activit ii educative. Conceptul de strategie de 
evaluare reflect  tendin a de extindere a ac iunilor evaluative: de la verific rile tradi ionale la evaluarea 
proceselor i condi iilor de desf urare a activit ii didactice, a situa iilor de instruire/înv are.  

Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în func ie de criteriile alese, mai multe strategii 
de evaluare (Boco , M., 2004): 

1. Din punct de vedere al situa iilor de evaluare, putem identifica dou  strategii:  
 - evaluarea realizat  în circumstan e obi nuite, bazat  pe observarea activit ii educabililor;  
 - evaluarea specific  realizat  în condi ii special create ce presupune elaborarea i aplicarea unor 

probe, partenerii angaja i în proces fiind con tien i de importan a demersurilor de verificare i apreciere 
întreprinse;  

2. Dup  func ia dominant  îndeplinit , putem identifica dou  strategii:  
 - evaluarea diagnoatic  – se realizeaz  o diagnoz  descriptiv  ce const  în localizarea lacunelor i 

errorilor în cuno tin e i abilit i dar i a ”punctelor forte” i o diagnoz  etiologic  care relev  cauzele care 
au generat neajunsurile constatate; 

 - evaluarea predictiv  – prin care se urm re te prognozarea graduluiîn care educabilii vor putea s
r spund  pe viitor unui program de instruire.  

Metode i tehnici de evaluare TRADI IONALE la ciclul pre colar  
Dintre metodele alternative de evaluare utilizate poti fi amintite:  
INVESTIGA IA ofer  copiilor posibilitatea de a aplica creativ cuno tin ele în situa ii noi. Metoda 

pune copilul s  îndeplineasc  o sarcin  de lucru prin care demostreaz , în practic , complexul de cuno tin e 
i capacit i. Când activitatea este structurat  pe baza unei investiga ii, aceasta devine un element important 

în sprijinirea demersului de înv are prin descoperire.  
TRIEREA ASER IUNILOR este o metod  bazat  pe analiz  pentru a reliefa tr s turile definitorii 

ale unei no iuni, idei, opinii, ca obiectiv urm rit, aceasta exerseaz  capacit ile de analiz  asupra unor idei 
în vederea select rii lor dup  diferite criterii. Copii au capacit i de decizie, iar ace tea trebuiesc stimula i 
s  analizeze orice demers, apoi s  ac ioneze.  

DIAGRAMA VENN sea aplic  cu eficien  maxim  în activit ile de observare, povestiri, jocuri 
didactice, convorbiri pentru sistematizarea unor suno tin e sau pentru restructurarea ideilor estrase dintr-o 
poveste.  

Metode i tehnici de evaluare ONLINE la ciclul pre colar  
În urm toarele randuri v  prezint câteva dintre aplica iile i instrumentele digitale care se pot utiliza 

în facilitarea înv rii on-line i în sus inerea gr dini ei de acas . 
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PERE II VIRTUALI- sunt aplica ii digitale care ofer  spa iu de afi are colaborativ atât pentru 
varianta text, imagine, video, site-uri web. Printre cele mai cunoscute sunt Padlet si lino.it. 
 PADLET- este o aplica ie care permite utilizatorilor s  afi eze materialele în acest perete virtual. 
Peretele este o pagin  web care permite utilizatorilor înc rcarea diferitelor materiale pe o tem  dat , 
materiale de tipul documentelor, prezent rilor, legaturilor spre diferite site-uri web. Este gratuit , dar 
necesit  crearea unui cont. 

 JINGSAWPLANET- este o aplica ie care permite înc rcarea unui fi ier de tip text sau fotografie i 
decuparea sub forme de piese în func ie de complexitatea dorit ( de la 3 la câteva sute de buca i). Este o 
aplica ie gratuit i nu necesit  crearea de cont de utilizator. 

 F r  a minimaliza valoarea tuturor metodelor suntem de p rere c  oricare din metodele de evaluare 
(”tradi ionale„ sau ”online”) trebuie utilizate de educatoare i apreciate în raport cu gradul în care ele 
reu esc s  m soare cât mai riguros ceea ce vrem s  m sur m, m surarea fiind o caracteristic  important  a 
fiec rei evalu ri.  
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METODE MODERNE DE EVALUARE A POVESTILOR                                   
IN GRADINITA WALDORF 

PROF. INV. PRESCOLAR: BOTORAN GEORGETA- MIRONELA 
LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER, RM VALCEA/ GRADINITA WALDORF 

Am utilizat metode didactice moderne în cadrul pove tilor cu con inut fantastic abordate pe parcursul 
anului colar 2019-2020in cadrul gradimitei Waldorf, obiectivul fiind de a determina evolu ia deprinderilor 
i priceperilor de comunicare i exprimare, însu irea valorilor morale, dar i ob inerea unor rezultate 

pozitive la  înv tur .  
n continuare voi expune ase modele de aplica ii, pe care le-am folosit în cadrul grupei, în cadrul 

pove tilor cu con inut fantastic, redate în cadrul epocilor de înv are. Prin metodele didactice aplicate am 
inten ionat s  dinamizez grupa de pre colari i s  produc participarea activ  a acestora, dar i însu irea 
pozitiv  a informa iilor despre textele narative cu caracter fantastic din gr dini a Waldorf: 

Povestea Aurul Stelelor 
Metoda aplicat : Metoda Piramida 
Obiectiv: înt rirea cuno tin elor despre poveste prin intermediul pa ilor specifici metodei moderne; 
Procedura de lucru: n urma ascult rii cu ajutorul educatoarei a pove tii Aurul stelelor de c tre copii, 

pre colarii discut  al turi de cadrul didactic de la grup  despre faptele din textul narativ, dar i despre 
evenimentele care s-au înt mplat i au determinat finalul pozitiv. Educatoarea le explic  copiilor care sunt 
principalele valori morale care se reg sesc în textul narativ i faptele pozitive ale personajului principal, un 
real model de comportare civilizat .  

Pentru productivitatea activit ii am folosit metoda modern  Piramida; copiii sunt grupa i în patru 
grupe, fiec rei grupe revenindu-i completarea unui etaj, prin g sirea r spunsului adecvat la cerin a existent
pe biletul care revine fiec rei grupe.  

Un reprezentant al grupei care  extrage c te un bilet pe care scrie etajul destinat: etajul 1, etajul 2, 
etajul 3, etajul 4.  Fiecare grup  elaboreaz  un r spuns, iar reprezentantul echipei îl prezint i 
argumenteaz , unde este cazul, alegerea f cut . 

Metoda Piramidei- Povestea Aurul Stelelor 
       
Figura 3.8 Metoda Piramidei 
            Etajul 1: Cum se nume te povestea n care piticul Mili a adunat frunze aurii? (copiii pun 

cuv ntul sugestiv în primul p trat cu Aurul Stelelor) 
            Etajul 2: Care sunt personajele care fac parte din familia lui Mili? ( mama, tata) 
            Etajul 3: Nume te trei elemente de care piticii aveau nevoie pentru a trece peste iarn  ( foc, 

c ldur , lumin ) 
            Etajul 4: Folose te patru cuvinte pentru a descrie personajul principal din poveste.(curajos, 

harnic, bun la suflet, puternic). 
Povestea Scufi a Ro ie de Fra ii Grimm 
Metoda aplicat : Metoda exploziei stelare 
Obiectiv: Aprofundarea i fixarea cuno tin elor despre poveste prin intermediul ntreb rilor specifice 

metodei explozia stelar
Procedura de lucru: n urma citirii pove tii Scufi a Ro ie de c tre educatoare, pre colarii discut

despre ac iunea din textul narativ, dar i despre evenimentele care s-au înt mplat i care au condus la 
producerea finalului. Educatoarea le explic  copiilor înv tura cu rol moralizator din finalul textului, 
conform c reia orice ac iune negativ  are consecin e i niciun fapt negativ nu r m ne nepedepsit. Sarcina 
de lucru a pre colarilor este de a caracteriza fiecare personaj din poveste i de a le categorisi în personaje 
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negative sau pozitive. Pentru eficientizarea actului educa ional aplic m metoda activ-participativ  Explozia 
stelar ; copiii sunt grupa i în cinci echipe i fiecare echip  extrage c te un bilet cu num rul care indic
col ul stelei ce con ine forma întreb rii destinate: CE?, CINE?, UNDE?, DE CE?, C ND?. Fiecare grup
r spunde la întreb rile primite. 

Metoda Exploziei stelare: Povestea Scufi a Ro
Figura 3.9 Metoda Exploziei stelare 

CINE?  Cine era Scufi a Ro ie?, Cine i-a ie it în cale Scufi ei?, Cine i-a spus Scufi ei s  culeag
flori?; 

CE? Ce ti i despre povestea Scufi a Ro ie?, Ce s-a nt mplat cu bunica?,  Ce pedeaps  a primit 
lupul?; 

UNDE? Unde mergea capra?, Unde a mers lupul cel r u?, Unde s-au ascuns cei trei iezi?; 
C ND? C nd a venit lupul la casa bunicii?, C nd a reu it v n torul s l pedepseasc  pe lup?; C nd

le-a g sit v n torul pe Scufi i pe bunic ?; 
DE CE? De ce l-a ascultat Scufi a pe lup?, De ce nu a ascultat feti a de sfaturile mamei? De ce l-a 

pedepsit v n torul pe lup?. 
Povestea Alb  ca z pada i cei apte pitici de Fra ii Grimm 
Metoda aplicat : Metoda p l riilor g nditoare 
Obiectiv: Aprofundarea i fixarea cuno tin elor despre poveste prin intermediul ntreb rilor specifice 

metodei p l riile g nditoare 
Procedura de lucru: Copiii sunt grupa i în ase echipe, fiecare av nd distribuit , c te o p l rie, pe care 

este prins un bilet. n bilet este scris  sarcina de lucru, pe care copiii o au de realizat  

P l ria alb -Echipa care are aceast  p l rie, poveste te con inutul textului fantastic narativ n manier
personal ;  

P l ria ro ie-Echipa care prime te aceast  p l rie eviden iaz  principalele emo ii i sentimente pe 
care personajul principal le-a avut pe parcursul pove tii;  

P l ria neagr -Echipa aferent   red  aspectele de ordin negative din cadrul pove tii i eviden iaz
c teva caracteristici ale personajului negative din povestea mai sus men ionat ; 

P l ria verde-Echipa are sarcina de a se g ndi la ceea ce tr it piticii la g sirea prin esei cu m rul în 
g t; 

P l ria galben -Echipa are sarcina de a realiza o nou  continuare pentru poveste. 
P l ria albastr -Realizeaz  un inventar al actelor realizate de c tre Alb  ca Z pada pe parcursul 

desf ur rii ac iunilor din poveste. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

Prof.înv. primar: BRAD VOICHI A-IONELA, 
coala Gimnazial  C rand 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Instrumentele Web sunt softuri disponibile online care permit utilizatorilor:  
a) s  creeze o manier  interactiv  de prezentare a con inuturilor tiin ifice;  
b) s  p streze pe o perioad  limitat  de timp i s  arhiveze date; 
c) s  editeze fotografii i materiale video;  
d) s  realizeze proiecte i s  desf oare activit i de înv are prin cooperare. Exist  numeroase 

aplica ii a c ror utilizare în mediul didactic permite adaptarea demersului nostru, apropierea elevilor de 
materiile pe care le pred m, asimilarea rapid  a con inuturilor predate într-o manier  pl cut i crearea de 
competen e reale, atât la nivelul disciplinei, cât i la nivel interdisciplinar. 

Acest instrument Web se poate utiliza atunci când se dore te verificarea asimil rii unor con inuturi 
de c tre elevi (în etapa de actualizare a cuno tin elor sau în cadrul unor activit i  de evaluare formativ ), 
exersarea unor con inuturi, identificarea unor informa ii necesare parcurgerii materiei. Aplica ia poate fi 
utilizat i pentru stabilirea temelor pentru acas  pe care elevii s  le rezolve în format digital. 

Limitele de natur  didactic  sunt legate de lipsa posibilit ii de a evalua competen ele reale ale 
elevilor, corespunz toare unor niveluri taxonomice superioare de tipul analizei, evalu rii i sintezei. Itemii 
proiecta i cu ajutorul acestei aplica ii sunt obiectivi, de tipul alegere multipl , iar num rul limitat de 
caractere permise într-o întrebare, precum i timpul limit  pentru a r spunde unei cerin e (aproximativ 20 
secunde) nu permit elaborarea unor chestionare complexe, care s  implice rezolvarea de probleme. 

Storybird (storybird.com) este o aplica ie care permite crearea de pove ti ilustrate, utilizând resursele 
disponibile online (diverse reprezent ri grafice). Ca majoritatea instrumentelor, aceasta are un nivel care 
poate fi folosit gratuit i unul care implic  achizi ia unor op iuni suplimentare, precum posibilitatea de a 
imprima povestea creat  pe site. Aplica ia Kahoot este foarte bine primit  de elevi, atât la clasele 
gimnaziale, cât i la liceu. Ace tia au ocazia de a- i etala cuno tin ele f r  a le fi team  c  gre esc, sunt 
antrena i în activitate i sunt motiva i s  ob in  rezultate tot mai bune la fiecare sesiune de joc. Verificarea 
asimil rii con inuturilor devine, astfel, o procedur  facil , atât pentru profesor, cât i pentru elevi.  

Avantajele rezid  în diminuarea stresului asociat evalu rii unor con inuturi prin utilizarea unor 
instrumente cu care elevii sunt familiariza i i implicarea acestora într-o activitate al c rei caracter ludic îi 
stimuleaz  în abordare i în ob inerea unor rezultate mai bune. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate i de studiul de fa , limite în 
rela ionarea cadru didactic – elev. Are îns i limite, care au impact negativ asupra înv rii eficiente, 
întrucât o important  latur  a activit ii didactice fa -în-fa  nu se poate face virtual. În mod explicabil, 
sprijinul pe care în mod tradi ional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificult i de înv are este 
greu de oferit online, date fiind limit rile tehnologice implicite. În realitate, în mediul online, fiecare elev 
poate s  reprezinte pentru cadrul didactic o posibil  situa ie de dificultate în înv are, f când astfel dificil
identificarea celor cu probleme reale.  

Chiar dac  profesorul î i cunoa te bine clasa i elevii i tie cine are nevoie de sprijin suplimentar, 
acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activit ii de predare online, prin consiliere individual . Este 
foarte dificil  interac iunea personalizat  cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, 
profesorul este urm rit online de o clas  întreag i fiecare elev îi solicit  aten ia.  

544



Platformele educa ionale online, platformele de streaming, în general, faciliteaz  comunicarea în timp 
real între profesor i cursan ii s i. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent perceput
ca fiind oarecum artificial , pe de parte din cauza imposibilit ii ob inerii unui feedback comunica ional 
real (ceea ce face comunicarea autentic ), iar pe de alt  parte din cauza contextului incomod al plas rii în 
spa iul virtual. Faptul c  po i fi înregistrat, faptul c  po i fi auzit de orice persoan  (nu doar de elevii t i), 
neavând un control real al publicului- int , îi determin  pe profesori s  construiasc  un discurs corect, 
consistent, fluid. 

Comunicarea nonverbal i utilizarea mediat  a paralimbajului completeaz  paradigma dificil  a 
comunic rii în mediul online în cazul în care comunicarea se realizeaz  prin chat instant, iar unele indicii 
pe care o bun  comunicare nonverbal  le putea produce pentru sus inerea comunic rii verbale sunt acum 
pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condi ii de capacitate de banda limitata sau 
de trafic înc rcat. 

Pentru a sus ine activit i de înv are la distan , profesorii i elevii folosesc mai multe mijloace 
specifice, dintre care cel mai frecvent:  

• aplica ii simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincron  d 
• apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev 
 Pe locurile urm toare se situeaz : 
 • utilizarea resurselor educa ionale deschise i con inutului digital, cum ar fi situri cu informa ii i 

ilustra ii, biblioteci online, simul ri, soft educa ional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, 
LearningApps e grup, precum Whatsapp, Facebook messenger 

• platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass etc;  
• aplica iile pentru comunicare sincron  în grup prin apeluri video/ videoconferin e precum Webex, 

Zoom, Meet, Teams, Skype. 
Instrumente i aplica ii online pentru activit i de înv are (ex.: Kahoot, Padlet, Bubbl.us, 

Dotstorming, Wordwall etc.), precum i platforma eTwinning pentru proiecte colaborative complexe. Sunt 
înc  diferen e semnificative între mediul rural i urban în ce prive te disponibilitatea instrumentelor 
tehnologice. Dac , în mediul rural, cadrele didactice g sesc mai potrivit , mai rapid i mai convenabil
utilizarea apelului telefonic  i a aplica iilor pentru comunicare asincron  cum ar fi Whatsapp i Facebook 
Messenger, mediul urban are condi iile necesare pentru a face, într-o mai mare m sur , apel la platforme 
de elearning i la aplica ii pentru comunicare sincron  precum Webex, Meet, Teams, Skype, Zoom . 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
ÎNTRE TRADI IONAL I ONLINE 

Bragye Adina, profesor pentru înv mântul primar 
coala Primar  Nr. 1 Roit 

Clasa a III-a 

Pentru ca individul s  fie preg tit pentru a se adapta la o lume în schimbare”educa ia trebuie 
organizat  în jurul a patru tipuri fundamentale de înv are, care pe parcursul vie ii constituie pilonii 
cunoa terii; a înv a s tii, ceea ce înseamnã dobândirea cunoa terii; a înv a s  faci, astfel încât individul 
s  intre în rela ie cu mediul înconjur tor; a înv a s  tr ie ti împreun  cu al ii, pentru a coopera cu alte 
persoane, participând la activit ile umane; a înv a s  fii, un element important ce rezult  din primele 
trei.”(J.Delors,2000,p.69) 

Aceast  viziune asupra educa iei, determin  o regândire a procesului instructiv educativ si al 
activit ilor sale specifice: predarea-înv area-evaluarea. coala tradi ionalã a fost centrat  exclusiv pe a 
înv a s tii, iar evaluarea a constituit un demers de verificare i m surare a cuno tin elor elevilor. 

Ast zi, demersul didactic se axeaz  pe formarea la elevi a unor competen e, care sunt ansambluri 
structurate pe cuno tinte i deprinderi dobândite prin înv are. Acestea permit identificarea i rezolvarea în 
contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu al cunoa terii. Direc iile actuale de 
restructurare a procesului evaluativ promoveaz  nu doar aspectul informativ/instructiv a eficien ei 
procesului didactic ci si pe cel formativ-educativ. 

Sistemul de referin  pentru înv mântul primar este reprezentat de descriptori de performan , iar 
judec ile de valoare sunt concretizate în cele patru calificative: insuficient, suficient, bine, foarte bine. 
Descriptorii de performan  permit realizarea unei evalu ri mult mai obiective, dar mai cu seam  furnizeaz
elevilor i p rin ilor informa ii relevante despre nivelul de preg tire atins.  

Metodologia evalu rii performan elor elevilor cuprinde mai multe forme de verificare, metode i 
procedee de examinare. Astfel, ele pot apar ine urm toarelor categorii: observarea curent  a 
comportamentului de înv are al elevilor; diferite tipuri de probe: orale, scrise, practice; analiza rezultatelor 
diverselor activit i ale elevilor. Aceste probe realizeaz  un diagnostic al preg tirii elevilor i totodat
îndeplinesc o func ie predictiv , indicând condi iile în care elevii vor putea asimila con inuturile noului 
program de instruire. 

Inova ia în procesul de educa ie const  în preocuparea cadrelor didactice de a g si metode, solu ii 
ingenioase care s  aib  rolul de a men ine elevul i nevoile sale de înv are în prim plan, fie c  este vorba 
de o lec ie de predare, consolidare, evaluare sau autoevaluare. Introducerea metodelor interactive în 
procesul de predare nu mai este o noutate, multe cadre didactice folosesc cu succes calculatorul, proiectorul, 
tableta, Internetul în diferitele etape ale lec iei. Totu i, în etapa de evaluare i mai ales autoevaluare, nu 
foarte mul i folosesc ”gadgeturile”, cu care elevii sunt extrem de obi nui i, din diverse motive.  

coala online a devenit repede un exemplu eficient al globaliz rii pentru cadrele didactice i elevii 
con tiincio i, mai ales pentru cei care au avut i resurse materiale. Pentru majoritatea elevilor îns , coala 
online a fost precum o lung coal  de var  . Evaluarea online a devenit necesar i obligatorie, îns  destul 
de dificil de realizat pentru adep ii evalu rii tradi ionale. 

Profesorii i-au dovedit m iestria i originalitatea în modalit ile diverse de evaluare. Astfel, pe 
platforme educa ionale precum Google Classroom, Google Jamboard, Google Forms, Kahoot, Adservio 
etc, profesorii au creat teme interesante, bazate pe teste clasice de evaluare, fi e de lucru, portofolii tematice 
prezentate pe Meet, vizion ri ale unor documentare /materiale didactice i dezbaterea lor, realizarea unor 
jocuri de rol online, implicând foarte mul i elevi, vizitarea unor muzee i biblioteci virtuale i apoi realizarea 
feedback-ului la nivelul clasei, teme colaborative etc. Evaluarea online a devenit o provocare pentru elevi 
i profesori, adesea surprinzând prin originalitate. 
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Evalurea este un sistem de concep ii, principii i tehnici care se refer  la m surarea i aprecierea 
rezultatelor colare, dar i a procesului de înv mânt, în ansamblul s u.    

Experien a colii online ne ajut  s  în elegem faptul c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu 
mult  aten ie i în mod adecvat. Marea provocare pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de 
evaluare ca document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de h rtie cu un document electronic 
– i s  foloseasc  tehnologia pentru a determina elevii s  devin  autonomi în înv are. De exemplu, 
înv area i evaluarea pe proiect, cu utilizarea media, ofer  elevilor posibilitatea de a fi creativi, originali, 
interesa i de domeniul studiat. Autoevaluarea, înv area prin descoperire, evaluarea de c tre colegi, 
reflec ia, articularea sunt câteva dintre metodele prin care elevii sunt încuraja i s  î i dirijeze înv area i 
propria evaluare. 
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EVALUAREA CA PROCES DE INTERAC IUNE SOCIAL

PROF. ÎNV. PRIMAR BR ILOIU RODICA-CORNELIA 
COLEGIUL NA IONAL”SPIRU HARET” TG-JIU, GORJ 

În elegerea i ameliorarea evalu rii colare necesit  abordarea ei ca proces de interac iune social , 
produs într-un câmp psihosocial determinat de rela iile interpersonale, motiva iile, reprezent rile, 
atitudinile celor implica i - elevi i profesori.

În situa iile de evaluare - componente majore ale activit ii didactice, comunicarea dintre profesor i 
elevi este deosebit de bogat  în ambele sensuri i cu consecin e majore asupra rela iilor interpersonale, a 
satisfac iei partenerilor i a evolu iei înv rii. 

În planul comunic rii, subliniem existen a mai frecvent  a conflictelor profesor-elev la evaluatorii 
exigen i, care au i scoruri mai mari la exprimarea furiei. Profesorii focaliza i pe norm , de i ob in rezultate 
colare mult mai bune cu elevii, produc nemul umiri, frustr ri prin standardele ridicate, sunt ei în i i 

frustra i, furio i mai mult decât apar in torii altor stiluri. În opozi ie, stilurile indulgente reu esc s  evite 
conflictele, ceea ce ar explica preferin a elevilor fa  de ele, în special a celor care studiaz  la licee cu slabe 
rezultate colare. Climatul creat de profesorii populi ti este agreabil, erorile în înv are sunt neglijate, 
diminuate ca importan . Ei selecteaz  obiective de înv are i evaluare u or de atins, probe cu grad sc zut 
de dificultate, criteriile de performan  sunt slab conturate, frecvent abandonate, oscilante. Conduita 
populist  exagereaz  prin exces de empatie, fiind „adaptat " unei culturi organiza ionale în care domne te 
confuzia valorilor. Stilul populist, indulgent i aparent centrat pe elev, tocmai pentru a evita conflictele 
cauzate de note mici, creeaz  nemul umiri pe când evalu rile externe infirm  pronosticul prea optimist al 
profesorului, interiorizat de elev i acceptat adesea de familie. Bunele inten ii, ale evaluatorilor apar inând 
ambelor stiluri, au efecte perverse negative, influen ând negativ rela ia profesor-elev i percep ia valorilor.  

Evaluarea este o conduit  social , interpersonal , frecvent efectuat i suportat  de indivizi. în 
subsistemul de înv mânt, evaluarea este o component  esen ial  cu o distribu ie relativ fix  a rolurilor: 
profesorii sunt evaluatori, iar elevii evalua i. Necesitatea de a stabili „ce este bine i ce este r u" ca i func ia 
social  exprimat  în acordarea anumitor drepturi evalua ilor, func ie care marcheaz  destinul elevilor, fac 
din orice evaluare educa ional  o posibil  situa ie tensionat . 

Ca activitate complex , evaluarea îndepline te func ii variate: ierarhizeaz  elevii, stabilindu-le 
meritele i valoarea, îi selecteaz  în func ie de criterii diverse, îi ajut  s  identifice obstacole în înv are, 
erori, s  m soare distan a pân  la obiectivul propus de educator, serve te amelior rii pred rii, manualelor 
sau programelor colare etc. În acest proces, profesorul este purt tor al valorilor i normelor ce 
reglementeaz  spa iul colar interpersonal, deci reprezint  autoritatea. Adultul educator de ine criterii de 
evaluare, decide asupra con inutului probelor i a datelor la care se sus in, asupra promov rii elevilor i 
asupra clasamentului lor, pe scurt, el de ine puterea. Prin urmare evaluarea este rezultatul unei interac iuni 
marcat  de un raport de putere. 

Elevii ierarhizeaz  factorii care influen eaz  acordarea notelor mari altfel decât profesorii; cea mai 
mare pondere o au perseveren a, h rnicia, seriozitatea, pe locul imediat urm tor apar capacit ile 
intelectuale (inteligen , calit i ale memoriei, promptitudine), aten ia, interesul, pl cerea/ dorin a de a
cunoa te, „ambi ia” prezen a la ore, dar i comportamentul în timpul orelor (bun sim , refuz de a r spunde, 
mod de a te îmbr ca) i pe ultimul loc simpatia profesorului, pozi ia social  a familiei elevului, siguran a 
celui evaluat i încrederea în sine, modul de exprimare i activitatea elevului în timpul orei, cultura lui 
general , creativitatea, prezen a tehnicilor de înv are, rezisten a la oboseal , condi iile bune de locuit, 
sus inerea de c tre familie prin medita ii, norocul, dar i „minciuna i lingu irea”. 

Obliga iile profesorului fa  de elevi, v zute de profesori, privesc obiectivitatea, consecven a, 
explicarea criteriilor, a baremului, oferirea unor modele de r spunsuri, preg tirea unor teste „bune", 
adecvate vârstei, diminuarea/ eliminarea stresului, folosirea unor metode diverse de evaluare, bun voin , 
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comunicarea notelor, prezentarea obiectivelor, revizuirea materiei, rezisten a la influen a p rerii altor 
profesori, selectarea unor obiective reprezentative. 

A tept rile elevilor vizeaz  în special comportamentele suportive, dar formularea r spunsurilor face 
s  transpar i nemul umiri fa  de conduita evaluativ  a profesorilor. Obliga iile profesorilor relative la 
evaluare, v zute de elevi sunt: 

• obiectivitate i respect pentru elevi („s  nu se lase influen a i de alte note", „s  asculte din ce au 
predat, s  pun  întreb ri ajut toare", „s  nu fie prea exigen i, s  corecteze la timp", „s  explice modul de 
evaluare", „s  diferen ieze elevii punând întreb ri i pentru cei buni i pentru cei mai slabi", „s  citeasc
toat  lucrarea", „s - i coordoneze cerin ele unii cu al ii"); 

• impar ialitate („s  nu dea indica ii unui singur elev", „s  nu pun  întreb ri dificile doar unora", „s
nu te sufoce cu ascultatul", „s  nu râd  de gre elile elevului", „s  oblige pe ceilal i elevi s  fac  lini te 
pentru ca elevul ascultat s  poat  r spunde"); 

• capacitate empatic  („s  nu fie indiferen i fa  de problemele elevului", „s -l în eleag  când 
gre e te, când nu poate mai mult", „s  aib  r bdare") i bun  dispozi ie. 

Drepturile elevului privind evaluarea, a a cum sunt ele percepute de elevi se extind i asupra pred rii-
înv rii, în coresponden  cu viziunea lor asupra obliga iilor profesorului. În ceea ce prive te evaluarea, 
elevii cred c  au dreptul s  fie nota i pe merit, s  li se motiveze nota, s  fie examina i când spun c  au 
înv at, s  li se recorecteze, la cerere, lucrarea, s  nu fie stresa i, s  li se dea timp de gândire, s - i spun
p rerea în leg tur  cu exerci iile, problemele prea u oare sau dificile, s  fie respecta i, s  se exprime liber, 
s  comunice cu profesorul, s  fie accepta i a a cum sunt. Privitor la predare, prezent  în r spunsuri, elevii 
apreciaz  c  dreptul lor este de a întreba ceea ce nu în eleg, de a fi consilia i asupra tehnicilor de înv are 

Privit  din aceast  perspectiv , evaluarea ar trebui s  reprezinte ”nu doar un mod de control al 
cantit ii de informa ii/cuno tin e memorate de elev, ci mai ales un criteriu de reorientare curricular , de 
regândire a metodelor, a obiectivelor, a programului de înv are al elevului.” 
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SPECIFICUL EVALU RII ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. înv. pre colar. Brancu Georgiana Aura,                                               
G. P. N “Dumbrava Minunat , Dr g ne ti-Olt 

Problematica evalu rii constituie un subiect de analiz  pentru to i cei implica i în desf urarea 
procesului de educa ie, pornind de la pre colari i cadre didactice. 

Conceptul de evaluare cunoa te ast zi o seam  de valen e; aflându-se într-o arie semantic  cu o serie 
de termeni corelativi precum: a verifica, a m sura, a testa, a judeca, a valoriza, a aprecia, etc. 

În sens generic termenul de evaluare desemneaz  activitatea prin care se acumuleaz  informa ii 
despre starea i func ionalitatea unui sistem, despre anumite st ri de lucru, ac iuni, opera ii, persoane, etc. 

Al turi de predare i înv are, evaluarea reprezint  o component  de seam  a procesului de 
înv mânt, fiind punctul final într-o succesiune de evenimente. Orice act educa ional implic , în mod direct 
sau indirect, sistematic sau nesistematic, evaluarea. Prin evaluare, cadrul didactic ob ine informa ii strict 
necesare cu privire la rezultatele activit ii de înv are, concretizate în cuno tin e, priceperi, deprinderi, 
capacit i dobândite de c tre elevi. Evaluarea este, astfel, principalul instrument care permite autoreglarea 
procesului didactic, fie prin m suri imediate, fie prin ac iuni speciale întreprinse periodic. 

“Evaluarea reprezint  o activitate complex  prin care sunt colectate, prelucrate i interpretate 
informa iile privind poten ialul de func ionare, starea i func ionarea unui sistem, rezultatele acestora. 
Informa iile ob inute permit aprecierea în baza unor criterii prestabilite i fundamentarea deciziilor ce 
urmeaz  a fi adoptate în scopul îmbun t irii rezultatelor i func ion rii sistemului.  

Analiza procesului de evaluare face posibil  eviden ierea, în fiecare act de evaluare, a urm toarelor 
elemente: 

 - subiectul evalu rii, evaluatorul (cel ce evalueaz ); 

 - obiectul evalu rii (ce evalu m?); - baza evalu rii (criteriul de evaluare);  

- scopul evalu rii (de ce evalu m?); 

 - instrumentul de evaluare (cu ce evalu m?); 

 - determinarea valorilor actuale ale parametrilor obiectului evalu rii (m surarea); 

 - compararea valorilor actuale ale parametrilor cu baza evalu rii (interpretarea); 

 - aprecierea rezultatelor evalu rii în forma unei judec i valorice (diagnoza). 

Subiectul evalu rii este persoana ce realizeaz  evaluarea. În cadrul colii acesta, de obicei, este 
profesorul care î i evalueaz  propriile ac iuni în procesul pred rii, activitatea de înv are a elevilor i 
rezultatele acesteia; elevul care în procesul instruirii produce nenum rate evalu ri i autoevaluare. De fapt, 
nu sunt evaluate persoanele, obiectele sau evenimentele, ci caracteristicile lor. Obiectul evalu rii îl 
constituie deci aceste caracteristici. Baza evalu rii o reprezint  construc ia, numit  în literatura de 
specialitate în mod diferit: etalon, standard, criteriu, scal  personal , normativ .  

550



În domeniul colar termenul de evaluare are sensul de atribuire a unei note sau a unui calificativ unei 
realiz ri a elevului. Actul evaluativ în coal  are mai multe sensuri i dimensiuni, astfel G. de Lansheere 
distinge dou  etape în evolu ia teoriei evalu rii:  

• în prima etap  teoria a constat mai ales în examinarea critic  a modalit ilor tradi ionale de verificare 
i apreciere; 

 • în a doua etap  ea dobande te un caracter constructiv, prpunându- i ameliorarea metodelor i 
procedeelor în vederea realiz riii unei evalu ri cât mai obiective. Pentru cunoa terea rezultatelor colare la 
fâr itul unui semestru, pe parcursul întregului an colar cât i pentru stimularea elevilor, de-a lungul 

timpului în teoria i practica educa ional  s-au distins urm toarele strategii de evaluare: 

 I) dup  momentul în care se realizeaz  evaluarea distingem:  evaluarea ini ial ; evaluarea sumativ ; 
evaluarea formativ . 

II) dup  criteriul la care se raporteaz  aprecierea rezultatelor colare exist : evaluare normativ  si 
evaluare criterial . 

III) în functie de  autoritatea  care  realizeaza evaluarea: evaluare intern  si evaluare extern . 

Evaluarea însu irii cuno tin elor se realizeaz  mai u or decât a aptitudinilor, sentimentelor, 
capacit ilor, convingerilor, a tr s turilor de voin i caracter. Evaluarea pre colarilor este destul de dificil
i permite doar prognoze pe termen scurt datorit  vârstei copiilor care nu permite evalu ri cu diagnostic 

precis. 
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Evaluarea în înv mântul pre colar 

PROF. ÎNV. PRE COLAR: BRA OVEANU ELENA – LILIANA                             
LICEUL TEHNOLOGIC TODIRENI 

Evaluarea reprezint  un proces didactic complex, integrat structural i func ional în activitatea 
instructiv-educativ . 
Studiile de evaluare în înv mântul pre colar permit ob inerea informa iilor cu privire la dezvoltarea 
copilului. 

,,Evaluarea pedagogic  vizeaz  eficien a înv mântului prin prisma raportului dintre obiectivele 
proiectate i rezultatele ob inute de c tre elevi în activitatea de înv are. Sunt urm rite efectele pedagogice, 
respectiv consecin ele ac iunii întreprinse asupra form rii personalit ii umane în ansamblul 
s u. Consemnând rezultatele se scot în eviden i mecanismele care au condus la ob inerea lor, precum i 
evolu ia posibil  a rezultatelor respective, într-un cuvânt, evaluarea pedagogic  include în sfera ei 
rezultatele i substratul psihologic al acestora. Ea se realizeaz  de c tre profesor prin strategii 
didactice adecvate, încheindu-se cu aprecieri asupra func ion rii interne a ac iunii educa ionale”. (Nicola 
I.- Pedagogie, EDP, R.A., Bucure ti, 1992, p.253) 

Evaluarea reprezint  un proces didactic complex, integrat structural i func ional în activitatea 
instructiv-educativ . Ea este, în opinia lui Ausubel, punctul final într-o succesiune de evenimente care 
cuprinde urm torii pa i: stabilirea scopurilor i a obiectivelor pedagogice, proiectarea i executarea 
programului de realizare a scopurilor, m surarea rezultatelor aplic rii programului. Procesul evaluativ este 
totodat i un punct de pornire, deoarece activitatea este adaptat  nevoilor de educa ie i posibilit ilor reale 
de a le satisface, procesul de înv mânt cap t  o structur  ciclic , iar evaluarea joac  un rol reglator”.  

(Tom a – Psihopedagogie pre colar i colar , Bucure ti 2005, p.165) 

Prin con inutul s u evaluarea urm re te s  determine modul în care obiectivele stabilite se înf ptuiesc 
în activitatea practic . 

A evalua rezultatele înseamn  a determina m rimea în careobiectivele programului de instruire au 
fost atinse, precum i eficien a strategiilor didactice folosite, în vederea perfec ion rii procesului în etapele 
urm toare. Evaluarea este menit  s  furnizeze informa ii necesare ,,regl rii” i ,,amelior rii” activit ii, 
pentru ca aceasta s  se desf oare în condi iile unei perfec ion ri continue. 

Evaluarea este o component  esen ial  a procesului de înv mânt îndeplinind anumite func ii: 
- func ia constatativ  (de constatare) se refer  la cunoa terea st rii fenomenului, a activit ii i a rezultatelor 
ob inute; 
- func ia diagnostic  (de diagnoz ) vizeaz  identificarea cauzelor care stau la baza fenomenelor constatate; 
- func ia pragmatic  (de prognoz ) se concretizeaz  în deciziile de ameliorare, ce urmeaz  a fi adaptate cu 
privire la desf urarea activit ii în etapele urm toare; 

În teoria i practica educa ional  se disting trei strategii sau forme de evaluare: 

• Evaluarea ini ial  – se realizeaz  la începutul unui program de instruire i este menit  s  stabileasc
nivelul de preg tire al pre colarilor în acest moment. Ea reprezint  una dintre premisele conceperii 
programului de instruire, constituie o condi ie pentru reu ita activit ii desf urate cu 
pre colarii. 
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• Evaluarea continu  sau formativ  – se realizeaz  predominant pe parcursul desf ur rii procesului 
didactic, cuprinzând întregul con inut. 

• Evaluarea sumativ  sau final  este realizat  în mod expres la sfâr itul ciclului pre colar, când se 
verific  parametrii generali ai dezvolt rii i când se sintetizeaz  nivelul de performan  al copilului în baza 
c rora poate fi colarizat. 

Educatoarea beneficiaz  astfel de informa ii care, interpretate corect i valorificate, dau m sura 
studiului optim de copil în preg tirea sa pe secven  de instruire. 

Teoria psihopedagogic  recomand  înlocuirea celor trei forme de evaluare, folosind cu prec dere 
evaluarea formativ . 

Evaluarea la nivel pre colar se contureaz  ca o problem  ap rut  sub impulsul efortului de a introduce 
i la aceast  treapt  de înv mânt, preg tirea pentru coal , principiile cercet rii tiin ifice prin care se 

stabilesc obiective, con inuturi, metodologii de realizare i apreciere în scopul perfec ion rii procesului de 
înv mânt, a asigur rii succesului copiilor în gr dini i în coal . 

Studiile de evaluare în înv mântul pre colar permit ob inerea informa iilor cu privire la dezvoltarea 
copilului, faciliteaz  adaptarea deciziilor i apropierea dintre teorie i practic . 
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Evaluarea în înv mântul pre colar 

PROF. ÎNV. PRE C. BR TIANU ANDREIA 
G.P.N. MONARIU / BUDACU DE JOS/BN 

,,Evaluarea pedagogic  vizeaz  eficien a înv mântului prin prisma raportului dintre obiectivele 
proiectate i rezultatele ob inute de c tre elevi în activitatea de înv are. Sunturm rite efectele pedagogice, 
respectiv consecin ele ac iunii întreprinse asupra form rii personalit ii umane în ansamblul s u. 
Consemnând rezultatele se scot în eviden i mecanismele care au condus la ob inerea lor, precum i 
evolu ia posibil  a rezultatelor respective, într-un cuvânt, evaluarea pedagogic  include în sfera ei 
rezultatele i substratul psihologic alacestora. Ea se realizeaz  de c tre profesor prin strategii didactice 
adecvate, încheindu-se cu aprecieri asupra func ion rii interne a ac iunii educa ionale”. (Nicola I.- 
Pedagogie, EDP, R.A., Bucure ti, 1992, p.253) 

Evaluarea reprezint  un proces didactic complex, integrat structural i func ional în activitatea 
instructiv-educativ . Ea este, în opinia lui Ausubel, punctul final într-o succesiune de evenimente care 
cuprinde urm torii pa i: stabilirea scopurilor i a obiectivelor pedagogice, proiectarea i executarea 
programului de realizare a scopurilor, m surarea rezultatelor aplic rii programului. Procesul evaluativ este 
totodat i un punct de pornire, deoarece activitatea este adaptat  nevoilor de educa ie i posibilit ilor reale 
de a le satisface, procesul de înv mânt cap t  o structur  ciclic , iar evaluarea joac  un rol reglator”.               
(Tom a – Psihopedagogie pre colar i colar , Bucure ti 2005, p.165 ).Prin con inutul s u evaluarea 
urm re te s  determine modul în care obiectivele stabilite se înf ptuiesc în activitatea practic . 

A evalua rezultatele înseamn  a determina m rimea în care obiectivele programului de instruire au 
fost atinse, precum i eficien a strategiilor didactice folosite, în vederea perfec ion rii procesului în etapele 
urm toare. Evaluarea este menit  s  furnizeze informa ii necesare ,,regl rii” i,,amelior rii” activit ii , 
pentru ca aceasta s  se desf oare în condi iile unei perfec ion ri continue. 

Evaluarea este o component  esen ial  a procesului de înv mânt îndeplinind anumite func ii: 
       - func ia constatativ  (de constatare) se refer  la cunoa terea st rii fenomenului, a activit ii i a 

rezultatelor ob inute; 
       - func ia diagnostic  (de diagnoz ) vizeaz  identificarea cauzelor care stau la baza   
         fenomenelor constatate; 
       - func ia pragmatic  (de prognoz ) se concretizeaz  în deciziile de ameliorare, ce urmeaz  a fi 

adaptate cu privire la desf urarea activit ii în etapele urm toare; 
În teoria i practica educa ional  se disting trei strategii sau forme de evaluare: 
• Evaluarea ini ial  – se realizeaz  la începutul unui program de instruire i este menit  s  stabileasc

nivelul de preg tire al pre colarilor în acest moment. Ea reprezint  una dintre premisele conceperii 
programului de instruire, constituie o condi ie pentru reu ita activit ii desf urate cupre colarii. 

• Evaluarea continu  sau formativ  – se realizeaz  predominant pe parcursul desf ur rii procesului 
didactic, cuprinzând întregul con inut.

• Evaluarea sumativ  sau final  este realizat  în mod expres la sfâr itul ciclului pre colar, când se 
verific  parametrii generali ai dezvolt rii i când se sintetizeaz  nivelul de performan  al copilului în baza 
c rora poate fi colarizat. 

Educatoarea beneficiaz  astfel de informa ii care, interpretate corect i valorificate, dau m sura 
studiului optim de copil în preg tirea sa pe secven  de instruire. 

Teoria psihopedagogic  recomand  înlocuirea celor trei forme de evaluare, folosind cu prec dere 
evaluarea formativ . 

Evaluarea la nivel pre colar se contureaz  ca o problem  ap rut  sub impulsul efortului de a introduce 
i la aceast  treapt  de înv mânt, preg tirea pentru coal , principiile cercet rii tiin ifice prin care se 
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stabilesc obiective, con inuturi, metodologii de realizare i apreciere în scopul perfec ion rii procesului de 
înv mânt, a asigur rii succesului copiilor în gr dini i în coal . 

Studiile de evaluare în înv mântul pre colar permit ob inerea informa iilor cu privire la dezvoltarea 
copilului, faciliteaz  adaptarea deciziilor i apropierea dintre teorie i practic . 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Între online i tradi ional 

Profesor: Bratosin Florica                                                               
Liceul Tehnologic ”Gh. K. Constantinescu” Braila 

EVALUAREA ONLINE 

Evaluarea are un rol important în procesul de înv are – atât evaluarea sumativ  cât i cea formativ
ofer  informa ii despre progres i ghideaz  înv area. 

 Evaluarea online furnizeaz  cea mai întâlnit  form  de feedback prin intermediul forumurilor de 
discu ii sau exerci iilor online. 

Exist  un num r de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare, cum ar fi: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un num r mare de r spunsuri. 

 oferirea unui feedback prompt 

 monitorizarea r spunsurilor elevilor 

 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 

evalu rile pot fi p strate i reutilizate. 

Prin natura ei, evaluarea online ofer  un grad de independen   elevilor i abilitatea de a rezolva 
probleme. 

Evaluarea online este o metod  de evaluare care r spunde eficient situa iilor identificate, mai ales c
poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu i cumulativ . 
Cea mai frecvent  punere în practic  a evalu rii online este reprezentat  de testele tip chestionar. Acestea 
pot presupune r spunsuri de tip „da”/”nu” („adev rat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante 
corecte de r spuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întreb ri cu r spuns deschis. 
Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metod  ce poate fi aplicat  indiferent de materie, 
are un nivel înalt de obiectivitate i provoac  elevii s  aib  o aten ie sporit  pentru a face alegerile sau 
complet rile corecte, în acela i timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. Unele dintre 
op iunile online enumerate în literatura de specialitate includ: 

teme scrise; 

participarea la discu ii online; 

eseuri; 

publicarea lucr rilor/prezent rilor elevilor; 

quiz-uri i întreb ri online; 
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activit i experien iale, cum ar fi jocul de rol; 

teme colaborative; 

dezbateri; 

portofolii; 

Aplica iile pe care le-am folosit la evaluarea on-line, au fost urm toarele: 

Google Forms –Cu ajutorul acestei aplicatii, am realizat teste de evaluare atât itemi cu alegere 
multipl , dual , dar i itemi cu r spuns scurt. Accesând din bara de Google cele 9 puncte, Google Forms, 
putem crea astfel de teste relativ u or, atât cu întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de 
r spuns, sau nu. Func ia Quiz permite oferirea de feedback prompt. iar notarea se face automat, dup  ce, în 
prealabil, am ales variantele corecte i am acordat punctajul necesar. Elevul vede automat punctajul dup
ce a finalizat testul. Consider c  este o aplica ie eficient  în evaluarea on-line. 

Google Classroom –  aici am putut corecta temele i oferi un feedback direct fiec rui elev 

LivresQ –aplica ia cu ajutorul careia am reu it s  creez multe teste de evaluare, fie cu itemi duali, 
multipli, cu r spuns scurt sau lung. Avantajul acestei aplica ii este c  po i crea o multitudine de resurse 
atractive, de la completarea spa iilor lacunare, pân  la trasarea de s ge i între casetele unui exerci iu sau 
completarea r spunsurilor scurte cu ajutorul imaginilor. 

Bibliografie: 

• Hadjerrouit, S.(2007) Applying a System Development Approach to Translate Educational 
Requirements into E-Learning, Agder University College, Kristiansand, Norway 

• Bron, A. (2005). Understanding learning processes through adult education theory, In: Sabour, 
M’hammed & Koski, Leena (Eds.) Searching for the Meaning of Education and Culture. 
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Evaluare în mediul online 

Ed. Bratu Ana-Maria 

„Orice metod  pedagogic  rezult  din întâlnirea mai multor factori i, din acest punct de vedere, 
educa ia va r mâne mereu o art : arta de a adapta, la o situa ie precis , indica iile generale date de c r ile 
de metodologie.” – Gaston Mialaret 

Activit ile educative realizate în mediul online, au fost o adev rat  provocare pentru cadrele 
didactice în aceast  perioad . Chiar dac  acestea începuser  s  fie folosite de câ iva ani, în cadrul unor 
diferite activit i, erau mai mult activit i suplimentare, i nicidecum activit i principale sau unice de 
predare, consolidare sau verificare. 

Putem descrie educa ia online ca fiind: instruire bazat  pe computer, instruire bazat  pe web, instruire 
bazat  pe internet, instruire online, e-learning (înv are electronic ), mlearning (înv are mobil ), educa ie 
asistat  de computer la distan . A adar, educa ia online poate fi descris  în mai multe moduri care provin 
dntr-o varietate de stiluri, dar la baza ei putem spune c  educa ia online este o înv are sus inut  electronic, 
care se bazeaz  pe Internet pentru interac iunea profesor / elev i distribuirea materialelor de la clas  care 
poate include audio, video, text, anima ii, medii de formare virtual i chat-uri live cu profesori. Este un 
mediu bogat de înv are cu mult mai mult  flexibilitate decât o clas  tradi ional . Din aceast  defini ie 
simpl  provine un num r aproape infinit de moduri de a preda i înv a în afara s lilor de clas  tradi ionale. 
Atunci când este folosit la întregul s u poten ial, educa ia online s-a dovedit a fi mai eficient  decât 
instruirea pur  fa  în fa . Poate fi antrenant, distractiv i adaptat pentru a se potrivi orarului 
oricui.Evaluarea poate fi oral , în scris, bazat  pe activit i practice, pe referate i proiecte, interviuri, 
portofolii, precum i alte instrumente elaborate de catedrele unit ii de înv mânt i aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educa iei Na ionale i de inspectoratele colare. În timpul înv mântului 
primar, fiecare evaluare a elevilor (continu , formativ  sau sumativ ) pentru fiecare disciplin  se 
materializeaz  într-un calificativ dintre urm toarele: insuficient, suficient, bine i foarte bine.   

Educa ia online ofer  posibilit i nelimitate de a înfrumuse a actul educa ional...dar prezen a copiilor 
i a cadrului didactic fa  în fa  în vederea realiz rii feed-back-ului permanent, în timp real, într-un ambient 

potrivit/ institu ionalizat, râmân factori esen iali în formarea viitorului adult.Beneficii pentru pre colari ar 
fi  un mediu de înv are mult mai confortabil, dar care necesit  suportul adul ilor (al p rin ilor, în cazul înv 

rii de acas ) Un aspect motivant pentru cadrele didactice îl reprezint  schimbul de bune practici i 
asisten  din partea colegilor 

Trebuie s  începem cu o defini ie a termenului, defini ie dat  de dic ionarul de termeni 
pedagogici: evaluarea este un act de valorizare ce intervine în toate activit ile umane, se refer  la sistemul 
de înv mânt dar se afl  în rela ie strâns  cu mecanismele sistemului social, generând informa ii cu func ie 
autoreglatoare, pentru cre terea eficien ei instruirii. Avem nevoie, în orice interven ie sus inut  asupra 
copilului, de resurse care s  ne ajute ca în orice moment s  putem m sura progresul, dar i s  îmbun t im 
din mers întregul demers pedagogic i, astfel, intervine procesul evaluativ, nelipsit in orice domeniu social 
i având rol de instrument corector al întregului sistem instructiv-educativ. 

Evaluarea nu se prezint  decât în strâns  interrele ionare cu predarea i înv area, ea fiind chiar o 
modaliatate de a asigura achizi ii temeinice i o coeren  continu  în întregul demers educa ional. 
’’Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat . Ea are întotdeauna un 
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raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii’’(D. Ausbel).Educa ia presupune 
progres, evaluarea este instrumentul de cuantificare i conducere a pre colarului spre evolu ie, fiindu-i 
educatoarei cea mai la îndemân  metod  de control i analiz  a demersului pedagogic, în vedere atingerii 
finlit ilor proiectate i form rii copilulului pentru o integrare optim  în urm torul modul evolutiv, coala. 

Educatoarea se g se te de cele mai multe ori în situa ia de a trasa o cale nou  acolo unde toate 
drumurile î i au doar început, sau parafrazându-l pe Ralph Waldo Emerson putem spune c  educa ia nu 
const  neap rat în a merge unde te duce drumul, ci, mai degrab , s  mergi pe unde nu exist  un drum i, 
tocmai pe acolo, s  la i o urm . 

Mutarea cursurilor din clasa tradi ional  într-un cadru online schimb  fundamental interac iunea 
uman , comunicarea, paradigmele de înv are i tehnicile de evaluare. Profesorul trebuie s  de in
competen e academice pentru con inutul cursului înainte de a dezvolta un instrument de evaluare eficient. 
Deoarece metoda de înv are s-a schimbat, profesorii trebuie s  schimbe i modurile în care demonstreaz
eficacitatea pred rii i înv rii. Înv area online impune elevilor s  ini ieze procesul de înv are.  

Elevii trebuie s  fie responsabiliza i s  citeasc  materialul, s  exploreze leg turile, s  participe la 
discu ie, s  pun  întreb ri, s  decid  s  înve e i s  aloce timp pentru a înv a. În mediul online, accentul 
se îndep rteaz  de profesor i permite o mai mare colaborare între elevii dintr-o clas . Interac iunea care 
are loc online imit  pe cea a unei discu ii în grup mic.  

Experien a educa ional  poate fi mai stimulatoare i poate favoriza mai mult gândirea critic  decât 
prelegerea tradi ional . În acest context, profesorii trebuie s  fie preg ti i s  implice elevii, s -i fac  s
interac ioneze în comunicarea sincron  (prezen  simultan , în timp real, de exemplu, camere web) sau 
asincron  (secven ial , pe platforme, prin e-mail, în forumuri de discu ii). De asemenea, trebuie s  îndrume 
elevii care au dificult i în a utiliza tehnologia 

Bibliografie: 

Ausubel, P. D., Robinson, R. F. (1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”,    Bucure ti, 
EDP.; 

Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
Comenius, J., A. (1970) – „ Didactica Magna” Bucure ti, EDP; 
Roblyer M.D., Ekhaml L. How interactive are YOUR distance courses? A rubric for assessing 

interaction in distance learning. Journal of Distance Learning Administration. September 15, 2001. 
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Evaluarea- între tradi ional i modern 

Prof. Bratu Simona 
coala Gimnazial  “Sfântul Vasile”, Ploie ti 

Din perspectiva abord rii curriculare i sistemice a procesului de înv mânt, evaluarea face parte 
integrant  dintr-un tot, nu trebuie tratat  izolat, ci în strâns  corela ie cu celelalte activit i prin care se 
realizeaz  procesul de înv mânt, cu predarea i înv area. Pe de alt  parte, metodele, tehnicile i 
instrumentele de evaluare nu pot fi disociate de celelalte variabile ale evalu rii: obiectul evalu rii (ce se 
evalueaz ), criteriile/ obiectivele educa ionale, strategiile evaluative. Toate acestea sunt ca elementele unui 
puzzle: pentru a-i în elege sensul, trebuie s -i ordonezi p r ile.  

Evaluarea tradi ional : 

- expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activit ii de evaluare sunt: examinare, 
verificare, ascultare, control, chiar dac  aceasta activitate se desf oar  într-un context cotidian, i nu la 
finalul unui program de instruire;  

-aprecierea colar  sau verificarea se constituia ca moment separat de activitatea de predare-înv are;  

-ac ioneaz  cu prec dere periodic, realizând, de regul , o evaluare sumativa; 

-este sinonim  cu aprecierea clasic , cu nota ia sau corec ia, cu controlul continuu al înv rii colare;  

-se finalizeaz  cu clasificarea (clasamentul elevilor) (evaluare comparativ );  

-nota sau calificativul sanc iona înv area de c tre elev;  

Evaluarea modern : 

- este asociat  grijii fa  de m surarea i aprecierea rezultatelor;  

-nu este un scop în sine, un simplu control, ci se realizeaz  în vederea adopt rii unor decizii i m suri 
ameliorative;  

-pune accent pe problemele de valoare i pe emiterea judeca ii de valoare;  

-acord  preponderen a func iei educative a evalu rii;  

-încearc  s  devin  o interoga ie global , preocupat  de promovarea aspectului uman în general;  

-acoper  atât domeniile cognitive, cât i pe cele afective i psihomotorii ale înv rii colare; 

-se ocup  atât de rezultatele colare cât i de procesele de predare i înv are pe care le implic ;  

-se constituie parte integrant  a procesului didactic, nu mai este privit  din exteriorul acestuia;  

-dezvolt  tot timpul o func ie de feed-back pentru elev;  

-tinde s  informeze i personalul didactic asupra punctelor tari i punctelor slabe ale eforturilor 
depuse, asupra eficientei activit ii didactice; 

-î i asum  un rol activ, de transformare continu  a proceselor de predare i de înv are, de interven ie 
formativ ;          
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           Exemplu de  instrument de evaluare la disciplina istorie clasa a V-a 

1.Stabili i coresponden a: 

A.   (0,25px4=1p) 

Pitagora                      “p rintele istoriei” 

Herodot                        filosof grec, a fost profesorul lui Alexandru Macedon 

Hipocrate                     matematician grec, a elaborat teorema cunoscut  sub numele sau 

Aristotel                       “p rintele medicinei” 

B. (0,25px4=1p) 

Arhimede                       “Statuia lui Zeus din Olimpia” 

Homer                             cel mai mare fizician al antichit ii 

Fidias                              mare geograf grec 

Strabon                           a scris “Iliada” si “Odiseea” 

2. Recunoaste i imaginea:  (0,50px3=1,50p) 

                                    

3. Completati spatiile libere cu termenii istorici corespunzatori: Pericle, Zeus, Atena, Partenonul, 
politeist , monoteist , Erehteionul  (0,50px5=2,50p) 

Grecii aveau o religie……………… . Zeul suprem se numea……………….   .Cele mai frumoase 
temple de pe Acropola Atenei,…………………………….. si …………………………………. au fost 
construite in timpul lui……………….. . 

4. Numiti câte dou  personaje din poemele homerice (0,25px4=1p) 

5. Prezenta i, la alegere, un fragment din Iliada sau Odiseea.(1p) 

(2p din oficiu) 
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Evaluarea între tradi ional i online în înv mântul pre colar 

Brebu - Jarcu Lorena-Maria                                                             
Gr d. P. N. Mociur                                                                     

(structur  la Colegiul Na ional ,,Traian Lalescu,,) 

În gr dini e nu este permis  acordarea de calificative sau note. Prin noul curriculum este promovat
ideea încuraj rii i dezvolt rii imaginii pozitive de sine, a încrederii în for ele proprii ale copiilor i 
progresul individual în ritm propriu. 

În aceasta perioad , când inem leg tura cu copiii i p rin ii online, educatorul nu are o sarcin  u oar . 
Deci, reprezint  o form  de înv are la distan , facil , destinat  celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de înv mânt clasic, tradi ional, ,,fa  în fa ”. 

Dar exist  multe instrumente, jocuri online i pentru copiii pre colari. Prin platformele i aplica iile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare i evaluare, dar ceea 
ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t ii pedagogia folosit . Deci, pedagogia 
mai întâi, apoi tehnologia. Cu to ii ne-am mutat activitatea în mediul online, am f cut cuno tint i am 
”îmbl nzit” aplica ii care faciliteaz  înv area la distan . i continu m împreun , în mediul online, s
oferim aceea i educa ie de înalt  calitate i s  ne îndeplinim misiunea noastr  în contextul în care gr dini a/ 
coala ”fa  în fa ” este închis . 

Func iile specifice ale evalu rii la înv mântul pre colar sunt: 
o îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 

evaluarea o determin , s  le integreze în sisteme 
o s -i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative 
o îi sus ine interesul pentru cunoa tere 
o stimulându-i i dirijîndu-i înv area 
o contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare 
o contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia 
 Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 

permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.   

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu. 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. Pentru evaluarea sumativ  am utilizat aplica ii i platforme cu materiale atractive i 
accesibile pre colarilor: 

JINGSAWPLANET-este o aplica ie care permite înc rcarea unui fi ier de tip text sau fotografie i 
decuparea sub forme de piese în func ie de complexitatea dorit  (de la 3 la câteva sute de buca i). 

WORLDWALL-este o aplica ie util  pentru cadrele didactice deoarecese pot crea jocuri interactive 
pentru sus ierea înv rii, fiind posibile de la 1la 8 modele(puzzle, adev rat-fals etc.)Este un instrument 
digital u or de utilizat i pl cut de copii datorit  elementelor ludice inserate. https://wordwall.ne 

LEARNINGAPPS-este o platform  care ofer  modele de aplica ii, precum i posibilitatea cre rii de 
con inut. Exist  aplica ii interesante (puzzle, une te perechile etc.) 
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De asemenea, am utilizat i sincron unele jocuri, precum i fi e de munc  independent , distribuite la 
începutul s pt mânii p rin ilor copiilor, explica iile asupra modului de retolvare primindu-le la momentul 
respectiv, atât asincron cât i sincron.   

Dezavantajele înv rii i evalu rii on-line sunt: 
-utilizarea internetului i a altor instrumente digitale au ad ugat noi cerin e în via a profesorilor i au 

crescut dramatic gama de con inut i abilit i pe care ace tia trebuie s  le cunoasc , astfel a crescut i 
volumul lor de munc ; 

-exist , de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de înv are online; 
- copiii nu au acces egal la resursele tehnologice; 
-evalu rile au tendin a de a fi bazate doar pe cuno tin e i nu neap rat pe partea practic . 
Înv area i evaluarea tradi ional  cred c  are beneficiile ei deoarece are la baz  un program mai bine 

stabilit, timpul poate fi mai bine gestionat, copiii coopereaz  între ei, dar i cu cadrele didactice. 
Reînceperea cursurilor fa  în fa  a presupus mult  r bdare pentru a se adapta unii copii din nou la 
programul gr dini ei. A  putea spune c  înv area on-line ar trebui s  o completeze pe cea clasic . Prin 
interac iunile fa  în fa , profesorii pot ajuta copiii s - i construiasc  respectul de sine, încrederea i 
maturitatea emo ional . 

Dup  Ausubel „evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrant . Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii,’’ astfel 
evaluarea este prioritar  în cadrul procesului de înv mânt din ara noastr , fiind considerat  o surs  a 
solu iilor de perfec ionare a actului didactic. 

Bibliografie: 

http://gradinita12amicii.ro/2021/01/08/invatamant-online-avantaje-si-dezavantaje/ 
Chiriac, Maria -„ Evaluarea-ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006;  
http://www.proiecteducational.ro/simpozion/evaluarea-%C3%AEn 

%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-pre%C8%99colar 
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Metode complementare de evaluare 

prof. Bretan Ildico                                                                      
coala Gimnazial  Mihail Sadoveanu Baia Mare 

Metodele complementare (alternative) de evaluare se utilizeaz  al turi de modalit ile de evaluare 
tradi ionale (probele orale sau scrise). Nu au fost concepute în ideea de a le înlocui pe cele clasice, ci din 
dorin a de a face evaluarea mai flexibil . Metodele complementare sau alternative caut  s  accentueze acea 
dimensiune a ac iunii evaluative care s  ofere elevilor suficiente i variate posibilit i de a demonstra ceea 
ce tiu (ca ansamblu de cuno tin e), dar mai ales, ceea ce pot s  fac  (priceperi, deprinderi, abilit i). 

Observa ia sistematic  a comportamentului elevilor în timpul activit ii didactice este o tehnic  de 
evaluare care furnizeaz  profesorului informa ii utile, diverse i complete, greu de ob inut astfel prin 
intermediul metodelor de evaluare tradi ionale. 

Observa ia const  în investigarea sistematic , pe baza unui plan dinainte elaborat i cu ajutorul unor 
instrumente adecvate, a ac iunilor i interac iunilor, a evenimentelor, a rela iilor i a proceselor dintr-un 
câmp social dat.  

În esen  metoda este subiectiv , iar în privin a costurilor ea este ieftin , dar mare consumatoare de 
timp. Pentru înregistrarea acestor informa ii profesorul are la dispozi ie patru modalit i:    raportul;  fi a 
de evaluare;  scara de clasificare;  lista de control i verificare. 

Investiga ia reprezint  o metod  de lucru care const  în c utarea de informa ii pe o tem  dat , în 
descoperirea a ceva nou sau în folosirea competen elor în situa ii noi.  

Aceast  metod  evalueaz  mai mult procesul înv rii i mai pu in produsul. Se poate desf ura 
individual sau în grup. Seam n  cu proiectul, dar se deosebe te prin faptul c  se poate desf ura i pe durata 
unei ore de curs. Produsul se poate prezenta sub forma unui raport privind rezultatele investiga iei.  

Etapele investiga iei, care pot fi evaluate, sunt: 

- planificarea investiga iei; 
- selectarea i utilizarea eficient  a diverselor tehnici i materiale; 
- observarea, m surarea i înregistrarea datelor; 
- prelucrarea datelor; 
- formularea concluziilor; 
- comunicarea rezultatelor ob inute i reflec ii pe marginea lor. 

Referatul constituie acel instrument care identific  nivelul de performan  individual  al elevilor 
pentru o anumit  tem  dintr-o activitate. Acestea pot fi de dou  tipuri: referatul de investiga ie tiin ific i 
cel de documentare bibliografic . 

Referatul, util îndeosebi elevilor de la clasele mari pentru o evaluare semestrial , poate fi utilizat i 
ca evaluare continu , adic  pe parcursul semestrului, având un puternic caracter formativ-creativ pentru 
elevii motiva i în activitatea respectiv  precum i un caracter sumativ, întrucât se realizeaz  pe o perioad
mai lung  de timp i este nevoie de utilizarea unui ansamblu de cuno tin e, abilit i, atitudini, priceperi etc. 
Tema referatului poate îngloba o parte de con inut destul de mare din programa unui curs sau poate extinde 
acest con inut i pentru alte discipline, asigurând astfel un caracter interdisciplinar i  transdisciplinar, 
direc ie pe care înv mântul na ional tinde s  o sus in .  
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Referatul trebuie s  aib  urm toarea structur : 

1. Pagina de titlu cu numele colii, al temei, al elevului, al clasei din care face parte; 
2. Cuprinsul; 
3. Introducerea; 
4. Dezvoltarea elementelor de con inut; 
5. Concluziile; 
6. Bibliografia; 
7. Anexele. 

Profesorul este cel care trebuie s  fac  cunoscut elevilor criteriile care stau la baza not rii referatului, 
astfel ar trebui luate în considera ie: 

1. Validitatea – respectarea de c tre elev a structurii referatului i existen a concordan ei dintre tema 
propus i modul de abordare a acesteia; 

2. Modul de elaborare – existen a unui demers logic, coerent în argumentarea ideilor care s  aib  la 
baz  cuno tin e docimologice i care s  genereze ipoteze i concluzii corecte; 

3. Calitatea con inutului – aplicarea de c tre elev a unor criterii calitative în selectarea surselor i a 
informa iilor folosite în referat precum i modalitatea de prelucrare i integrare a lor în situa ii potrivite; 

4. Creativitatea – modul în care intervin aspectele de noutate în interpretarea fie a ideilor care apar, 
fie a modalit ii de realizare a con inutului i a strategiei de lucru; 

5. Redactarea – stabilirea unui demers corect din punct de vedere ortografic i ortoepic i o bun
capacitate de sintez  a informa iilor. 

Portofoliul este „cartea de vizit ” a elevului, reprezint  o modalitate de evaluare complex , care 
include rezultatele ob inute de elev prin toate celelalte metode i tehnici de evaluare. Portofoliul urm re te 
progresul elevului, de la un semestru la altul, de la un an la altul, de la un ciclu de înv mânt la altul, 
utilitatea lui fiind remarcat  de to i agen ii educa ionali: 

- elevii î i pot urm ri progresul, 
- elevii i profesorul pot comunica, fiecare element component al portofoliului este verificat i 

corectat de profesor, observa iile sale fiind consemnate, de regul , în scris i ata ate lucr rilor elevului, 
- elevii, profesorul i p rin ii pot avea un dialog concret, p rin ii putând urm ri evolu ia, atitudinea 

copilului lor la limba i literatura român , observa iile profesorului atr gându-le aten ia asupra unor 
eventuale probleme ce a teapt  solu ionarea, 

- factorii de decizie, având la dispozi ie portofoliile elevilor, pot s - i formeze o imagine mai bun
despre ceea ce se petrece în clas . 

Autoevaluarea. Îl are pe elev participant activ la actul evalu rii, dup  un sistem de criterii de apreciere 
pe care i le-a însu it, elevul compar  r spunsul s u cu un model. Cerin ele sunt discutate cu elevii supu i 
autoevalu rii. 

Dup  stabilirea r spunsurilor corecte, dup  prezentarea itemilor de notare, elevul apreciaz  dac  a 
r spuns sau nu corect. Elevul î i stabile te nota ce crede c  o merit . Elevii au nevoie s  se autocunoasc , 
fapt ce are implica ii pe plan motiva ional i atitudinal. 

        BIBLIOGRAFIE: 

1. Cerghit, I., Metode de înv mânt, Editura Polirom, Ia i, 2006. 

2. Cerghit, I., Neac u, I., Dobridor, I., Negre , Pâni oar , I.-O., Prelegeri pedagogice, Editura 
Polirom, Ia i, 2001. 

3. Cuco , C., Teoria i metodologia evalu rii, Editura Polirom, Ia i, 2008. 

4. Ionescu, M., Managementul clasei, Editura Humanitas educa ional, Bucure ti, 2003. 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ON-LINE 

Autor: prof. inv. Prescolar Briciu Daniela Monica,                                          
Scoala Gimnaziala ,,Nicodim Ganea “ Bistra, Alba 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia.  

 Offf evaluarea este cel mai mare chin, din punctul meu de vedere. S  predai e simplu. Poate fi 
chiar fun, dac  î i place ce faci. Poate fi challenging, sau poate fi o meserie pe care o faci, dup  care dormi 
lini tit. Înv area nu e chiar treaba ta ca profesor. Ai un curriculum, ai livrat ce ai putut mai bine, s  înve e 
elevul/pescolarul… c i tu ai f cut asta la rândul t u. Dar evaluarea e în responsabilitatea ta. Iar pentru 
asta atât profesorul cât i întreg sistemul educa ional trebuie s  asigure cele 3C caracteristici esen iale ale 
evalu rii: s  fie continu , complet i corect . 

Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educa iei i Cercet rii de a suspenda 
cursurile fa -în-fa , sistemul de înv mânt se reorienteaz  c tre practici noi de comunicare i de 
cooperare prin care s  asigure continuitatea înv rii i func ionarea organiza ional . M surile instituite 
prin starea de urgen  ne relev  maniere diferite, câteodat  inedite, de a fi i a ac iona. 

În aceste circumstan e au ap rut, inevitabil, o serie de impedimente de natur  logistic , pedagogic , 
tehnic i de con inut în domeniul multor discipline colare, in special la gr dini  unde copii nu pot fi pusi 
in fata dispoztivelor i nu se pot face activitati sincron cu ei. 

In activitatea din gradini  ca forme metode de evaluare utilizam: 

-metode tradi ionale: probe orale, probe practice, probe scrise, (foarte rar) 

-metode complementare (moderne): observarea sistematic  a comportamentului,, portofoliul, 
autoevaluarea. 

Comunicarea cu copiii in perioada activitatii on-line am avut-o pe grupul de WhatsApp prin 
trimititerea de filmulete video, audia si mesaje scrise. 

Pentru probele orale am folosit f r  nici o problem  comunicarea video-audio unu la unu, atunci cand 
copiii dorea sa stam de vorba, dar fara ca pre colarul sa simt  ca este evaluat. 

In activitatea de evaluare on-line continu  si sumativ  de la sfarsitul grupei grupei mijlocii am folosit 
cu succes probe scrise (desenate) pentru a observa cuno tinele acumultate de copii. 

În urma aplic rii repetate a probelor, s-a observat un salt calitativ si cantitativ privind nivelul de 
cuno tin e, deprinderi de lucru ale copiilor precum i o evolu ie a creativitatii lor. 

Pentru a observa nivelul creativit ii am analizat i cercetat compozi iile elaborate de copii în cadrul 
activit ilor propuse on-line, ca urmare a repovestirii povestii, sarcina lor fiind de a desena aspecte preferate 
din poveste. 

Un alt test de creativitate evaluat este ,,Pata de cerneal ”- Pre colarilor care au vrut sa participe la 
acest exerci iu de creativitate le sunt prezentate intr-o imagine pe monitor pe o coal  mai multe pete de 
cerneal , iar fiecare pre colar trebuie s  enumere cât mai multe obiecte cu care se aseam n  fiecare pat  de 
cerneal . 
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,,Realizarea unor pove ti” a fost o alta modalitatea de a ealua cuno tintele si abilit ile pre colarilor- 
am pornit de la cateav cuvinte inregistrate si am cerut copiilor sa alcatuiasc  cu ele o poveste, oricât de 
scurt  .(exemplu cuvinte: copac, veveri , balt , fericit , ghinde). 

In perioada de predare-invatare-evaluare on-line cu prescolarii am realizat ca activitatea didactcic
poate fi realizata i de la distanta, iar instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispozi ie o gam  larg  de 
posibilit i de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai preg tit  decât suntem noi dispu i s  explor m. 

  

BIBLIOGRAFIE: 

Cuco , C., Teoria i metodologia pred rii, Editura Polirom, Ia i, 2010, 

Botnariuc P, Cuco  C, ,, coala Online-elemente pentru inovarea educa iei”(raport de cercetare, mai 
2020 https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf 
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Modalit i de integrare a actelor de evaluare în procesul didactic 

Prof. Înv. Primar: Briciu Olgu a 
c. Gimn.”Prof .Univ. Dr. Gheorghe Beleiu” 
Poiana Vadului / coala Primar  Co te ti 

Misiunea noastr  ca dasc li este de a preg ti elevul pentru „a fi” i „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeduca ie i autoevaluare. 

În condi iile înv mântului românesc de ast zi, se impune o alt  manier  de abordare a evalu rii 
rezultatelor colare, un model de proiectare/realizare a procesului integrat de predare-înv are-evaluare mai 
eficient, centrat, cu adev rat, pe elev.Activit ile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de 
formare ale celui educat.Este necesar ca evaluarea s  fie centrat  pe aspectele ei formative, astfel încât s
cultive i s  sus in  interesul elevilor pentru studiu, s -i îndrume în activitatea de înv are. 

Experien a pedagogic  a permis conturarea a trei forme de evaluare, dup  modul de integrare a lor în 
desf urarea procesului didactic: 

a.evaluarea ini ial
b.evaluarea continu  (formativ ) 
c.evaluarea cumulativ  (sumativ ) 
a. Evaluarea ini ial  -se efectueaz  în contextul adopt rii unui program de instruire i este menit  s

stabileasc  nivelul de preg tire a elevilor la începutul acestei activit i, condi iile în care ace tia se pot 
integra în programul respectiv.Ea constituie una dintre premisele conceperii i demar rii procesului de 
instruire. Este binecunoscut  opinia lui AUSSUBEL conform c reia înv area este puternic influen at  de 
cuno tin ele pe care elevul le posed  la începutul activit ii de înv are.Evaluarea ini ial  se realizeaz  prin 
aplicarea unei probe orale, scrise sau practice prin care este diagnosticat  preg tirea elevilor i care 
îndeplinesc o func ie de predic ie privind condi iile în care va fi organizat noul program de instruire: 

-modul adecvat de predare-înv are 
-aprecierea oportunit ii organiz rii unui program de recuperare 
-adoptarea unor m suri de sprijinire i recuperare a unor elevi. 
b. Evaluarea continu -presupune verificarea pe secven e mici a rezultatelor ob inute de elevi pe 

parcursul procesului didactic.Ea î i propune verificarea performan elor tuturor elevilor privitoarea la întreg 
con inutul esen ial al materiei parcurse în secven a respectiv ; permite în acest fel cunoa terea efectelor 
activit ii, identificarea neajunsurilor, adoptarea m surilor. 

c. Evaluarea sumativ -este realizat  prin verific ri par iale pe parcursul programului(la sfâr itul 
parcurgerii unei unit i de înv are),este estimare global , de bilan  în urma unei perioade lungi 
corespunz toare unei semestru sau an colar.Ea realizeaz  un sondaj care îi vizeaz  atât pe elevi, cât i 
materia a c rei însu ire este supus  evalu rii.Din aceast  cauz  evaluarea cumulativ  nu poate oferi 
informa ii complete privind m sura în care elevii st pânesc con inuturile; neînso ind procesul didactic 
secven  cu secven  nu permite ameliorarea lui decât dup  perioade relativ îndelungate de timp. 

Numai utilizarea tuturor celor trei forme de evaluare conduce la o atitudine justificat i eficient  a 
dasc lului în activitatea didactic i la realizarea unui proces didactic de o mai bun  calitate. 

BIBLIOGRAFIE: 

1.www.didactic.ro 
2.Evaluarea în înv mântul primar-descriptori de performan , SNEE, Bucure ti, 1998; 
3.Ghid de evaluare în înv mântul primar, SNEE, Bucure ti, 1999; 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE 

Prof. înv. primar Briglezan Loredana 
coala Gimnazial  “Lucian Blaga”, Jibou 

  
A stabili o strategie de evaluare în înv mânt echivaleaz  cu a fixa când evaluezi, sub ce form , cu 

ce metode i mijloace, cum valorifici informa iile ob inute etc. Desigur, în final, în func ie de concluziile 
desprinse, elevul î i va modifica strategia de înv are, profesorul pe cea de predare iar directorul strategia 
managerial . 

Strategia de evaluare denot  modul de integrare a ac iunii de evaluare (realizabil  prin opera iile de 
m surare-apreciere-decizie) în structura de func ionare a activit ii didactice/ educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflect  tendin a de extindere a ac iunilor evaluative: de la verific rile tradi ionale la 
evaluarea proceselor i condi iilor de desf urare a activit ii didactice, a situa iilor de instruire/înv are. 

  
Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în func ie de criteriile alese, mai multe 

strategii/tipuri de evaluare: 
1. Din punct de vedere al situa iilor de evaluare, putem identifica dou  strategii: 

 evaluare realizat  în circumstan e obi nuite, bazat  pe observarea activit ii elevilor; 
 evaluare specific , realizat  în condi ii special create ce presupune elaborarea i aplicarea unor 

probe, partenerii angaja i în proces fiind con tien i de importan a demersurilor de verificare i apreciere 
întreprinse; 

  
2. Dup  func ia dominant  îndeplinit , putem identifica dou  strategii: 

 evaluare diagnostic  (se realizeaz  o diagnoz  descriptiv  ce const  în localizarea lacunelor i 
erorilor în cuno tin e i abilit i dar i a “punctelor forte” i o diagnoz  etiologic  care relev  cauzele care 
au generat neajunsurile constatate); 

 evaluare predictiv  prin care se urm re te prognozarea gradului în care elevii vor putea s  r spund
pe viitor unui program de instruire; 

  
3. Dup  modul în care se integreaz  în desf urarea procesului didactic, putem identifica trei strategii: 

 evaluare ini ial , realizat  la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 
care se situeaz  elevii; 

 evaluare formativ , care înso e te întregul parcurs didactic, organizând verific ri sistematice în 
rândul tuturor elevilor din toat  materia; 

 evaluarea sumativ , care se realizeaz  de obicei, la sfâr itul unei perioade mai lungi de instruire; 
   
4. Dup  autorul care efectueaz  evaluarea, putem identifica trei strategii: 

 evaluare intern , întreprins  de aceea i persoan /institu ie care este direct implicat i a condus 
activitatea de înv are (de exemplu, înv torul sau profesorul clasei); 

 evaluarea extern , realizat  de o alt  persoan /institu ie, alta decât cea care a asigurat derularea 
pred rii i înv rii; 

 autoevaluare, efectuat  de subiectul însu i asupra propriului progres; 
  
5. Nu este mai pu in important  nici departajarea ce se face între: 

 evaluarea preponderent pedagogic , vizând în esen  ceea ce subiec ii au asimilat, ceea ce tiu s
fac i ce capacit i i tr s turi i-au format; 
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 evaluarea preponderent psihologic , privind func iile psihice implicate în activitatea de înv are. 
Evalu rile psihologice vizeaz  apti-tudinea subiectului de a înv a, adic  ceea ce poate s  fac ; 

  
6. Dup  obiectul evalu rii: 

 evaluarea procesului de înv re (atât a achizi iilor cât i a procesului în sine); 
 evaluarea performan elor (realizate individual, în grup sau de c tre grup); 
 evaluarea a ceea ce s-a înv at în coal  sau a ceea ce s-a înv at în afara colii; 

  
7. Dup  accentul pus pe proces sau pe sistem: 

 evaluarea de proces – se refer  la perfor-man ele elevilor; 
 evaluarea de sistem – accentul se pune pe sistemul în care se desf oar  procesul de înv mânt; 

  
8. Dup  domeniu: 

 evaluarea în domeniul psihomotor (capacit i, aptitudini, deprinderi); 
 evaluarea în domeniul socio-afectiv ( atitudini); 
 evaluarea în domeniul cognitiv (cuno tin e); 

  
  
9. Dup  modul în care pot sau nu pot fi cuantificate rezultatele: 

 evaluare cantitativ  – rezulatele sunt cuanti-ficabile în func ie de un punctaj; 
 evaluare calitativ  – la care rezultatele nu pot fi m surate prin cuantificare; 

  
10. Evaluarea este realizat  întotdeauna cu un anumit scop. Diversitatea situa iilor educative, precum 

i spectrul larg de obiective presupun aplicarea unor variate strategii de evaluare, în unele cazuri apare 
necesitatea de a compara performan ele elevilor; în altele - de a determina nivelul achizi iilor elevului în 
raport cu un obiectiv fixat. Exist  situa ii în care se impune identificarea abilit ii elevilor de a executa 
ac iuni necesare pentru rezolvarea unei probleme specifice; în alte situa ii se urm re te ob inerea unor 
informa ii generale despre performan e în contextul dezvolt rii preconizate i al devierilor posibile. În 
sfîr it, profesorul are nevoie de o în elegere ampl , cuprinz toare a comportamentului elevului. 

Cerin ele enumerate pot fi executate prin utilizarea urm toarelor strategii de evaluare: evaluarea 
normativ , evaluarea criterial , evaluarea detaliat , evaluarea exploratorie, evaluarea diagnostic . 

Evaluarea normativ
Evaluarea care compar  performan ele unui elev cu ale altora se nume te evaluare normativ . Ea 

permite de a determina pozi ia relativ  a elevului în clas , de a afla dac  întreaga clas  se înscrie în limitele 
unei norme stabilite la nivelul unit ii de înv mînt sau la nivelul rii. Evaluarea normativ  creeaz
posibilitatea de a m sura progresul colar. Cel mai frecvent se utilizeaz  în activit ile de selectare. 
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Educa ia online 

Prof. Briscan Gabriela Mariana                                                          
Colegiul Tehnic „Ioan Ciordas” Beius 

În ultima perioad  informatizarea înv mântului,  presupune atât dotarea cu calculatoare i laptopuri 
a unit ilor colare dar mai ales folosirea acestora de c tre profesori la or , mai ales în aceast  perioad  în 
care înv mântul tradi ional  a fost înlocuit cu cel online. 

Înv mântul online presupune o preg tire adecvat  a cadrelor didactice pentru utilizarea tehnologiei 
informa iei în procesul de predare. Este diferit între  a deschide calculatorul ,a transmite, i a manevra 
elementele unei lec ii. A adar, preg tirea cadrelor didactice este un element de baz . F r  perfec ionarea 
personalului didactic este imposibil ca tot acest demers s  aib  o finalitate.  Trebuie reprofilate programele 
colare i manualele, pentru ca ele s  poat  fi adaptate cu u urin   la  o programare  a  unei lec ii  pe  

calculator.  

Toate aceste lucruri presupun îns  timp i efort din partea tuturor celor care sunt implicati în actul 
educa ional, îns  situa ia actual  a dus la necesitatea adapt rii i personaliz rii procesului instructiv-
educativ de c tre fiecare  cadru didactic.  

Abordarea temei ” Educa ia online” este una binevenit , întrucât schimbul de idei dintre cadrele 
didactice a fost considerat dintotdeauna un factor important în dezvoltarea abilit ilor educative ale 
acestora. 

Este  evident c  aceste noi concepte în educa ie nu le pot  înlocui  pe cele tradi ionale  în  mod  radical. 
Exist   domenii sau etape ale procesului de înv mânt  în care educa ia tradi ional  este de neînlocuit- faza 
pre colar i primii ani de educa ie în coli fiind cele mai semnificative-, când influen a personal  a 
educatorului r mâne  determinant i de neînlocuit!  

Eficien a utiliz rii  resurselor educa ionale online ofer  informatizarea înv mântului,  informa ii 
organizate, chestioneaz   pe  cel  ce  înva ,stimuleaz   creativitatea, constituie  un  mijloc  atractiv  de  a  
verifica, consolida  i  recapitula cuno tin e ,ne  determin   s   g sim  solu ii  interactive  i  moderne  de  
abordare  a studiului ,reduce  timpul  de  studiu.  

Nu to i elevii posed  instrumentele necesare pentru desf urarea unei lec ii online, elevii no tri  s-au 
familiarizat cu micile sesiuni on-line desf urate prin cadrul platformei ZOOM, TEAMS,etc. Mai mult de 
atât, am descoperit pentru ei diferite programe i site-uri de lucru cu ajutorul c rora încerc m s  le cre m 
materiale interactive, atractive, educative, stimulative i originale 

Educa ia online ofer  posibilit i nelimitate de a înfrumuse a actul educa ional...dar prezen a copiilor 
i a cadrului didactic fa  în fa  în vederea realiz rii feed-back-ului permanent, în timp real, într-un ambient 

potrivit/ institu ionalizat, râmân factori esen iali în formarea viitorului adult. 
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EVALUAREA COMPUNERILOR 

material realizat de prof. nv. primar, 
BRUM  GEORGIANA 

Finalit ile efortului ntreprins de elevi n elaborarea compunerilor are n vedere atât exersarea actului 
comunic rii, n scopul perfec ion rii acestuia, cât i formarea i cultivarea unor capacit i n rândul c rora, 
la loc de frunte, se afl  autoanaliza, autoevaluarea, autoaprecierea. ,,Autoevaluarea constituie un mijloc de 
formare a elevilor, dup  cum capacitatea de autoaprecierea adecvat  este rezultatul ac iunii pedagogice. n 
lumina acestei teze, este de datoria profesorului s -i nve e pe elevi s  se autoaprecieze (…) n primul rând 
prin intermediul unei autoevalu ri bine concepute”. (I. T. RADU, 2000) 

Asemenea obiective se pot realiza, n primul rând, prin corectarea de c tre educator i prin dezbaterea 
(discutarea) compunerilor mpreun  cu elevii. Ace tia manifest  un interes deosebit, o vie curiozitate pentru 
cunoa terea opiniilor participan ilor la discu ii cu privire la ,,crea iile” lor. Gradul eficien ei acestor discu ii 
depinde de respectarea unor cerin e care nu sunt deloc greu de ndeplinit. n primul rând, toate compunerile 
trebuie corectate sistematic i operativ. Lipsa de operativitate, amânarea sau chiar anularea corect rii 
compunerilor estompeaz , diminueaz  interesul i angajamentul intelectual, creator al elevilor n elaborarea 
acestor lucr ri. O alt  cerin  o constituie ntocmirea unei eviden e atât a calit ilor compunerilor elevilor, 
cât i a gre elilor constante. Gruparea acestora din urm  se poate face dup  criteriul rela iilor dintre 
gramatic i vorbire, dintre cuno tin ele de limb i domeniul aplic rii lor n practica exprim rii corecte. 
Folosirea unor modalit i de corectare dup  criterii variate, evitându-se schematismul mecanic, constituie, 
de asemenea, o cerin  important , care asigur  succesul n analiza i corectarea compunerilor, inând seama 
atât de subiect, cât i de gradul de independen  solicitat n elaborarea lor din partea elevilor.  

În func ie de m sura n care nv torul i elevii sunt implica i n corectare, se pot folosi mai multe 
modalit i didactice de corectare. (C. PARFENE, 1980, p. 340-345) 

O prim  form  o constituie cea efectuat  de c tre nv tor i const n realizarea corect rii integrale 
a gre elilor fie n clas , fie acas . În corectare se au n vedere, n primul rând, cerin ele generale fa  de 
orice compozi ie, precum i cele care in de felul compunerii. De asemenea, se iau n seam  aspecte cum 
sunt: dac   s-a tratat efectiv subiectul i  nu se emit doar generalit i; dac  se respect  cu rigurozitate planul 
( propor ia p r ilor, leg tura logic  dintre p r i, nl n uirea fireasc  a ideilor); cantitatea de informa ii 
(volumul de informa ii, acurate ea prezent rii lor, argumentarea lor, motivarea afirma iilor); modul de 
redactare (vocabularul folosit, corectitudinea construc iilor sintactice, a ezarea n pagin , ortografia, 
punctua ia, aspectul general, acurate ea paginii, corectitudinea scrierii literelor .a.).  La sfâr itul 
compunerii se formuleaz  câteva observa ii, impresia general , nivelul originalit ii, sublinierea calit ilor, 
a lipsurilor mai mari. 

Un alt mod de corectare l reprezint  cel prin activitatea independent  a elevilor. Aceast  modalitate 
are n vedere cultivarea la elevi a capacit ii de a se autocontrola. Cerin ele i procedurile sunt, ca i la 
modul precedent n care corectarea o face nv torul, total adaptate la nivelul posibilit ilor elevilor. 

ntr-o prim  etap , e recomandabil s  se recurg  la procedee care men in n prim plan rolul 
nv torului, iar apoi s  se treac  la procedee care sporesc aportul elevilor n corectare. Pentru procedeele 

din prima categorie se pot stabili diverse semne conven ionale, destul de frecvent folosite n practica 
colar , care s  sugereze atât gre eala respectiv , cât i modul de corectare a ei. 

Un mod de corectare foarte des ntâlnit este cel efectuat prin dialog cu clasa. Acest fel de corectare 
permite prevenirea automatiz rii gre elilor, pentru a nu se transforma n deprinderi, care ulterior sunt 
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extreme de greu de ndep rtat. Tehnica de lucru const n punerea elevilor n situa ia s  afle n ce a constat 
fiecare gre eal i cum e corect. Acest procedeu este valabil mai ales n cazul gre elilor de limb i 
ortografie. (G. BELDESCU, 1973, p. 248) 

Exist  un ghid de evaluare a compunerilor care cuprinde trei sec iuni mari: 

1. Cantitatea i calitatea informa iei: 
-planul de idei principale 
-considera ii personale 
-originalitate 

2. Organizarea lucr rii: 
-planul lucr rii 
-ordinea expunerii 
-conexiunea propozi iilor 

3. Corectitudine: 
-punctua ie 
-ortografie 
-proprietatea lexical  (sensul propriu sau impropriu al cuvintelor). 

Este bine s -i obi nuim pe elevi ca n orele de analiz  a compunerilor s  urm reasc  urm torii 
parametri: corectitudinea, expresivitatea i originalitatea. 

,, n func ie de scopul urm rit, discutarea se face diferen iat: individual, prin solicitarea n dialog a 
elevilor n cauz , i n colectiv, prin antrenarea ntregii clase. Ambele modalit i au loc n momentul afectat 
a a-zisei verific ri a cuno tin elor sau a temei pentru acas …” (C. PARFENE, 1980, p. 346) 

n cadrul discu iei se anun  activitatea ce va avea loc, obiectivele acesteia, se stabilesc elevii care 
vor citi compunerile, se audiaz  compunerile prezentate, se formuleaz i se adreseaz ntreb ri de c tre 
elevii clasei, se dau r spunsuri din partea autorilor, dup  care ace tia i exprim  opiniile cu privire la 
compunerea audiat , pe baza planului stabilit n prealabil. Urmeaz  ,,replica” autorilor, dup  care, n 
ncheiere, nv torul prezint  concluziile sale. 

Frecven a lec iilor speciale de discutare a compunerilor o stabile te cadrul didactic, ea fiind sugerat
chiar de noile manuale colare.  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
-ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Propun tor:  prof. pt. înv. pre c. Brumar Roxana 
G.P.P. ”DUMBRAVA MINUNAT ” Zal u 

În aceste vremuri, toat  lumea a trecut total sau par ial, de a înv area fa  în fa , la înv area online..  
Dac  pân  nu demult ne plângeam c  nu avem timp, c  secolul vitezei nu ne las  s  ne tr im vie ile i c
ne tureaz  la maximum, putem spune poate c  acum e momentul s  nu ne mai lament m i  s  profit m  de 
„avantajele pandemiei” (izolarea în case, distan area social ), s  ne ocup m de noi, de ceea ce ne dorim i 
de ceea ce ne face s  evolu m.  

Da, înv area fa  în fa , te ajut   mult s  dobânde ti priceperi i deprinderi, te înva  s  înve i, s  te 
familiarizezi  cu tehnologia, astfel încât s  ai  toate pârghiile de abordare a modalitatii  de înv are on-line. 
Cred cu t rie c  cele dou  tipuri de înv are nu sunt egale i c  înv area fa  în fa , pune bazele celei 
online. Pentru a ti s -nve i online în mod eficient, presupune c  deja ai parcurs cu brio unele etape: cineva 
”te-a-nv at s -nve i” cineva i-a ar tat ce-i cu tehnologia i asta n-aveai cum, decât fa  în fa .În opinia 
mea, înv area online de acum, e eficient  pentru liceeni i studen i, pentru c  au bazele  bine fundamentate, 
în timp ce pre colarii, colarii mici i cei de gimnaziu, sunt oarecum pe un pod  plutitor, c ci au s rit etapa 
fata-n fata, sau m  rog,cei mai mari, n-au aprofundat-o destul.  

Ei au ratat interac iunile directe, feedback-ul complex colectat de profesor, trecând direct  la înv area 
online: cu mult studiu individual, la distan  mare, f r  colegi i cu feedback redus . 

Când vorbim de predare i înv are, ne ducem cu siguran  spre etapa urm toare i anume, evaluarea. 
Fiind educatoare, m  voi referi cu siguran  la evaluarea la nivel pre colar. Mutând procesul didactic în 
online, sigur c  atât proiectarea, predarea i evaluarea, vor fi modificate i adaptate situa iei. Trebuie s
men ionez de la început c  la nivelel pre colar, din punctul meu de vedere, problemele, piedicile  de orice 
fel cu care se  confrunt  educatoarea, sunt foarte multe, iar lucrurile bune , mult prea pu ine:  

-Ca s  pui bazele unei personalit i complete i complexe, e nevoie de tr iri,de activare a sim urilor,de 
senza ii i reprezent ri, de socializare, de oameni prezen i. Sigur, decât deloc, e bun i solu ia asta de 
avarie, îns  cu cât se pelunge te, educatoarea con tientizeaz  c  va avea mai mult de recuperat cu copiii, 
din toate punctele de vedere. 

-pre colaritatea nu este obligatorie, educatoarele nu lucreaz  sincron ca i la coal , motiv pentru care 
ele trebuie s  adapteze con inuturile la capacitatea  de în elegere a ”ne-profesioni tilor”- p rin ii, în a a fel 
încât, obiectivele propuse s  poat  fi atinse. 

-actul educa ional nu se mai realizeaz  de c tre educator direct spre copil, ci prin ”ter i”, existând 
riscul de modificare sau pierdere a informa iei. 

- tim bine c  pre colarii au gândirea concret-intuitiv , manipuleaz  obiecte, ceea ce în  situ ia de 
predare- înv are, evaluare  online, doar presupunem c  se-ntâmpl . De exemplu la o activitate din domeniul  
tiin :”M rul”-observare,  educatoarea b nuie te  doar i se bazeaz  pe faptul c   fiecare copil a parcurs 

etapele unei observ ri (a a cum a transmis ea prin sugestiile scrise): c  i-a analizat culoarea, gustul mirosul, 
textura. Ceea ce cu siguran  în activitatea fa -n fa  la gr dini , s-ar fi întâmplat cu to i copiii . 

- tim cu to ii c  ”repeti ia este  mama înv rii”, la fel educatorea doar presupune i î i dore te cu 
ardoare ca p rintele s  în eleag  asta i s  insiste. 
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-educatoarea va proiecta activitatea, astfel încât recuzita necesar  s  se g seasc  u or într-o cas  sau 
procurarea ei s  nu necesite eforturi supraomen ti din partea p rin ilor.Deci, va renun a la materiate 
elaborate, complicate i sofisticate. 

-nu are posibilitatea evalu rii activit ii  în timp real, iar dac  situa ia o cere, s  poat  schimba 
strategia . Nici m car nu beneficiz  de fead-beck de la to i copiii. Nu va putea identifica i  recupera lacunele 
în timp util. 

-în pu inele momente în care educatoarea intr  sincron cu grupa de pre colari, î i d  seama c
tonalitatea vocii ei, nu mai face minuni, sonorizarea nefiind atât de bun , copiii vorbesc unii peste al ii, iar 
privirea care la gr dini  ” f cea cât 1000 de cuvinte”, devine „înce o at ”, în sensul c  e greu s  transmi i 
emo ii pe un ecran, într-un p tr el mic . 

- educatoarea este privat  de prezen a copiilor,fie i cea online, de zâmbetul i îmbr i rile lor, ceea 
ce cu siguran  va  crea o educatoare mai pu in împlinit , mai apatic  , mai lipsit  de via . Ii lpse te 
”obiectul real” al muncii ei – copilul. 

Evaluarea în pre colaritate, se poate realiza prin fi e de lucru, teste , portofolii. tim cu to ii îns , c
rezultatele evaluarii depind foarte mult de calitatea pred rii i înv rii, a a c  evaluarea e condi ionat  clar 
de modul în care etapele anterioare au fost realizate. 

Din puctul meu de vedere, evaluarea online este benefic  de la clasa a V-a în sus, acolo actul  
educa ional începe s  fie eficient i performant. P rintele poate s  lipseasc  cu des vâr ire, asfel c  între 
subiectul i obiectul educa ei, nu mai intervine nimeni, iar ansele de reu it  încep s  se întrez reasc , sigur 
cu eforturi sus inute din ambele p r i.  Mergând îns  descresc tor, ne d m seama c  ne îndep rt m tot mai 
mult de procesul instructiv educativ, ajungând la 3 ani, unde aceast  modalitate de predare,  este nerealist , 
irelevant , este plastic vorbind ”SF”-ul pred rii online.  

Deci incompatibilitate total  la pre colarii i colarii mici .  

i pentru c  ” dac  un copil nu se poate adapta metodelor noastre de predare, poate ar trebui s  ne 
adapt m noi cerin elor lui” (Ignacio Estrada), cred c   merit  s  risc m i s  ni-i aducem aproape. Cu toate 
m surile de siguran  implementate, riscul de imboln vire este minim, iar satisfac iile profesionale vor fi 
maxime. Doar a a, lista de avantaje va fi lung , iar cea de probleme, insignifiant .  
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Cum putem s  evalu m obiectiv copilul de 3-6 ani? 

Prof. înv. pre c. Buc lae Raluca                                                          
G. P. P. „Constantin Brâncu i”, Tg-Jiu 

Noua paradigm  privind centrarea curriculumului colar pe competen e a ridicat o serie de provocari 
privind reconsiderarea modalitatilor de în elegere a rolului evalu rii colare în aceste coordonate. Acest 
material trateaz  aspecte conceptuale privind evaluarea colar i abordeaz  reperele metodologice ale 
acestei componente esen iale a procesului de înv mânt. 

“Evaluarea educa ional  este procesul de colectare sistematic , orientat  de obiectivele definite, a 
datelor specifice privind evolu ia i/ sau performan a eviden iate în situa ia de evaluare, de interpretarea 
contextual  a acestor date i de elaborare a unei judec i de valoare cu caracter integrator care poate fi 
folosit  în diverse moduri, prespecificate îns  în momentul stabilirii scopului procesului de evaluari”. 

Fa  de modelul clasic al evalu rii, care pune în coresponden  doar m surarea i aprecierea, modelul 
secven ial tinde s  acopere toate componentele i anume: verificarea, m surarea, semnificarea i 
argumentarea. 

Dup  modul cum se integreaz  în desf urarea procesului didactic, sunt semnalate urm toarele 
strategii de evaluare: evaluarea initial, evaluarea formativ (continu ) i evaluarea sumativ  (cumulativ ). 

Realitatea social  actual , legându-ne strict de pandemia pe care o travers m, ne-a determinat s
g sim solu ii pentru a continua procesul instructive-educativ. 

Dac  ne raport m la înv mântul pre colar, unde prezen a fizic  este foarte important , iar latura 
emo ional  este esen ial , desf urarea procesului instructiv-educativ tinde spre a fi imposibil de ralizat. 
Ceea ce m-a determinat s  spun acest lucru este propria experin i, cred c  a multor alte colege din bran , 
care î i doresc s  schimbe direc iile spre a justifica prin hârtii, documente de tot felul, raport ri etc, munca, 
nu patina, pe care o educatoare dedicat  o depune pentru a îndeplini un scop educational cu un grup de 
copii cu vârste cuprinse între 3 – 6 ani. 

Ducând mai departe aceast  problem , abordarea pe care a trebuit s  o avem în situa iile de predare 
online a fost de un infinit de ori mai dificil  decât predarea tradi ional , obi nuit , în care foloseam i tehnici 
moderne de predare-inv are. 

Îns , datorit  faptului c  educatoarele sunt extrem de creative i depind de disponibilitatea p rin ilor, 
s- au g sit solu ii pentru a p stra leg tura dintre pre colari i mediul institutional (aceast  problem  devenid 
un obiectiv de referin  din puntul meu de vedere). 

Ca i tehnici de evaluare, noi am folosit aceleasi metode ( i când am fost în modul online i când am 
fost în predare „face to face”), la nivel pre colar observarea comportamentului copilului fiind metoda de 
baz  de evaluare. Semnele de întrebare au ap rut atunci când a fost vorba despre cât de obiectiv po i fi în 
compararea rezulrtatelor, deoarece este mai mult ca probabil ca în îndeplinirea sarcinilor s  fi intervenit 
p rintele mai mult decât ar fi trebuit. 

Portofoliul este o alt  metod  de evaluare folosit  în înv mântul pre colar folosit i în perioada 
pred rii online pe baza c ruia putem purta discu ii cu copiii pentru a ne l muri de gradul de implicare al 
p rin ilor. 

În ceea ce prive te gr dini ele i, a  putea euspune, clasele primare, procesul instructiv-educativ 
trebuie s  se desf oare în format fizic pentru a putea s  avem eficien  în procesul didactic. 
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Evaluarea în înv mîntul preuniversitar 

Între online i traditional     

                                                                                      
Profesor Înv. Primar Buciur  M lina - Andrada 

  

 De-a lungul timpului, metodele i mijloacele de evaluare au r mas în mod constant acelea i. Odat

cu pandemia, întreg procesul didactic a suferit mici transform ri, cadrele didactice încercând s  se adapteze 

noului mediu, mai exact online-ul. Pentru unii a fost mai dificil, pentru al ii nu, dar progresul a trebuit s

existe, deoarece educa ia nu poate a tepta, indiferent de obstacolele vie ii.  

Fiind mediul online, bineîn eles c i evaluarea a mai suferit unele modific ri, fiind spre avantajul 

sau edzavantajul elevilor, depinde din ce unghi privim situa ia.  

Evaluarea oral  a r mas neschimbat , fiind folosit i în aceast  situa ie, permi ând evaluatorului o 

observare direct  a elevului, favorizând dezvoltarea capacit ii de comunicare a copilului, reu ind s  î i dea 

seama profesorul de nivelul cuno tin elor acumulate, f r  ca acesta s  aib  o surs  de inspira ie.  Exist i 

dezavantaje, bineîn eles, astfel încât, o conexiune slab  la internet poate lungi timpul de ascultare, spre 

exemplu.  

În ceea ce prive te evaluarea prin probe scrise, se poate ad uga chestionarul online, prin care cadrul 

didactic le poate verifica elevilor s i cuno tin ele. Acestea se pot da indiferent de situ ie, indiferent de 

materie i volum al informa iilor. 

Acestea reprezint  o mic  parte din ceea ce înseamna online-ul. Este indicat ca în final s  re in c

indiferent de clasa virtual sau cea  real , cadrul didactic trebuie s  o cunoasc i s  o st pâneasc  pe deplin 

pentru rezultate  eficiente. 
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Evaluarea în mediul online 

Prof. Bucur Anca            
Liceul ,,Simion Mehedin i’’, Vidra 

Educa ia online reprezint  o modalitate nou  de a privi procesul de înv are, în care elementele de 
fond r mân acelea i, doar mijlocul de schimb i însu ire a cuno tin elor se modific .  

Utilizarea sistemului informatic pentru educa ie înseamn  îns , aducerea unor noi elemente legate de 
libertatea de a înv a, în locul i la momentul dorit.  

Diferitele instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . 
Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an colar. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplica ii ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfa a aplica iei. În partea stâng
g sim meniul care prezint  urm toarele facilit i: 

crearea unui test; 
c utarea unor teste create anterior; 
vizualizarea rapoartelor; 
con ine colec ii cu testele create sau salvate de la al i colegi; 
con ine clase create sau importate de pe Classroom; 
con ine domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stâng  a meniului apoi pute i alege s

importa i întreb rile sau s  crea i singuri întreb rile. Pentru aceasta ve i selecta „New question” i vor 
ap rea tipurile de întreb ri pe care le putem folosi, astfel: 
1. Multiple choice (alegere multipl ) – de i se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie s  aleag  un 
singur r spuns; 

2. Checkbox (caset  de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe r spunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completeaz ) – elevul trebuie s  completeze enun ul lacunar, având variant  de 
verificare; 
4. Poll (sondaj); 

5. Open-Ended (r spuns deschis) – elevul nu poate verifica dac  r spunsul oferit este cel corect. 
Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc i materiale 
gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu u urin  un set de întreb ri pe care s  le folosim în 
cazul pred rii sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (înc lzire) sau la 
finalul lec iei, pentru a asigura feed-back-ul. To i elevii  vor fi implica i într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor no tri, dând clic pe butonul „Partajeaz ”. 
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LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, teste 
etc. Se acceseaz  adresa learningapps.org i se creaz  cont. Aplica ia ne permite s  set m limba în român . 
În partea de sus a aplica iei avem urm toarele op iuni: 

Bara de c utare; 
R sfoie te exerci ii – se pot c uta exerci ii selectate pe discipline; 
Alc tuie te exerci ii – v  ajut  s  crea i fi e de lucru; 
Clasele mele – pute i indica grupurile cu care lucra i; 
Exerci iile mele – aici g si i ceea ce a i creat. 

Pentru a crea aplica ii noi, vom accesa „Alc tuie te exerci ii”, apoi o s  alegem tipul care se potrive te 
con inutului dorit de noi. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

Prof. Inv. Pre colar Bucur Annamária 
Gradini a Predeal, jud. Bra ov 

Pandemia ne-a adus tuturor o provocare, desigur una mai pu in dorit  dec t cele pe care le înt lnim 
în comunitatea noastr . Ca i cadre didactice, suntem familiarizati cu evaluarea traditional , evaluare care 
se înt mpl  în clas . Trebuie precizat c  evaluarea online, nu poate s  reproduc  întocmai evaluarea care 
are loc în clas . Acest lucru a construit o provocare care a creat mult  frustrare, pentru multe cadre didactice. 
Dintr-o dat  s-au g sit într-un teriotoriu necunoscut, f r  o hart  în mân i s-au sim it prin i într-o furtun . 

Pentru a ne folosii de evaluarea online, este bine s  cunoa tem care sunt instrumentele de evaluare 
online, pentru ce le putem folosii i ce nu vom putea reproduce online, pentru c  oricat am încerca, nu 
putem s  transpunem online, tot ce f cem în clas . Este nevoie s  ne adapt m, pentru a profita de cea ce ne 
ofer  instumentele online, altfel vom tr i o permanenta frustrare. 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, gama este larg deschis  pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru cadre didactice este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document 
Word – adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc
tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Cadrele didactice care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de 
socializare în sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Una dintre platformele care pot fi utilizate pentru a comunica cu elevii/prescolarii este,  Google 
Classroom este un serviciu web gratuit, dezvoltat de Google pentru coli, care î i propune s  simplifice 
crearea, distribuirea i clasificarea sarcinilor într-un mod care s  nu implice hârtia. Scopul principal al clasei 
Google este de a eficientiza procesul de partajare a fi ierelor între profesori i elevi. Google Meet este un 
serviciu de comunicare video dezvoltat de Google, unde poti vedea si evalua elevii. 

O alta aplica ie care poate fi utilizat  este Wordwall, unde sunt mai multe tipuri de activit i potrivite 
pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. Wordwall poate fi utilizat pentru a crea activit i atât 
interactive, cât i imprimabile. Cele mai multe dintre abloane sunt disponibile atât în versiunea interactiv , 
cât i imprimabil . Cele interactive sunt redate pe orice dispozitiv activat pentru web, precum computer, 
tablet , telefon sau tabl  interactiv . Pot fi redate individual de c tre elevi sau coordonate de profesori, iar 
elevii ajung pe rând în fa a clasei. Cele imprimabile pot fi imprimate direct sau desc rcate ca fi ier PDF. 
Ele pot înso i activit ile interactive sau cele independente. 

 Kahoot, este o aplicatie cu ajutorul c ruia elevii devin „profesori”, construind ei în i i itemi de teste. 
Este o aplica ie foarte interesant , iubit  de copii, este un mod atractiv de a afla lucruri noi. 

LivresQ, o alt  aplica ie foarte îndr git  de copii, cu ajutorul ei poti crea multe teste de evaluare, fie 
cu itemi duali, multipli, cu r spuns scurt sau lung. Avantajul acestei aplica ii este c  po i crea o multitudine 
de resurse atractive, de la completarea spa iilor lacunare, pân  la trasarea de s ge i între casetele unui 
exerci iu sau completarea r spunsurilor scurte cu ajutorul imaginilor. 

Quizizz este o companie de software de creativitate utilizat  la cursuri, lucr ri de grup, examene, teste 
unitare i teste improvizate. Permite elevilor i profesorilor s  fie online în acela i timp. Folose te o metod
de predare i înv are în stil test, în care un utilizator r spunde la întreb ri dintr-o serie independent i se 
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lupt  cu al i utilizatori pentru acela i test. Elevii pot folosi Quizizz pe orice dispozitiv electronic i pot 
naviga, similar cu laptopurile, iPad-urile i smartphone-urile. Quizizz poate fi folosit ca instrument de 
„verificare” care dezv luie modul în care elevii cunosc no iunile teoretice.  

Evaluarea joac  un rol important în procesul de înv are – atât evaluarea sumativ  cât i formativ
ofer  informa ii despre progres i ghideaz  înv area. Evaluarea este esen ial  pentru procesul de certificare 
i rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a m sura evolu ia i succesul elevilor, profesorilor, 

cursurilor sau ale institu iilor. Evaluarea online are ca scop mai degrab  evaluarea formativ  decât sumativ
a elevilor.  

Exista si anumite beneficii in momentul in care utilizezi computerul in procesul de 
evaluare:  posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un num r mare de r spunsuri,  oferirea unui 
feedback prompt, evalu rile pot fi p strate i reutilizate, etc. Prin natura ei, evaluarea online ofer  un grad 
de independen  al elevilor i abilitatea de a rezolva probleme. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea este recomandat 
ca si cadre didactice s  exploram, sa alegem ce se potriveste cel mai bine grupurilor de elevi i sa permitem 
si elevilor s  fac  acela i lucru. 

Ca si in contextual in care suntem la clasa si in contextul online, implicarea este absolut esen ial i 
trebuie sa ne asiguram ca instrumentele pe care le folosim s  creeze o interac iune uman  mai profund i 
mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Metode tradi ionale de evaluare în înva mântul pre colar 

Ed. Bucur Daniela 

     
Evaluarea are calitatea de reglator al procesului instructiv-educativ i este indispensabil  atât pred rii 

cât i înv rii, aceasta fiind intrinsec . 

Evaluarea, indiferent de forma pe care o îmbrac , trebuie s  respecte anumite norme pedagogice:  

- s  fie echitabil ;  
- s  exprime gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse;  
- s  fie motivant ;  
- s  utilizeze mijloacele adecvate;  
- s  nu fie stresant  pentru pre colari;  
- s  fie complet ;  
- s  fie baza regl rii continue a procesului de înv mânt;  
- s  se realizeze prin diferite procedee. 
     Sunt p reri diferite în ceea ce prive te modul de utilizare a metodelor de evaluare, îns  solu ia cea mai 
potrivit  este îmbinarea cât mai eficient  a acestora i nu folosirea în exces a unora în detrimentul altor 
metode. 

Metoda de evaluare oral   

     Este una din cele mai r spândite i utilizate metode, este specific  situa iilor în care  
performan a trebuie exprimat  prin comunicare oral . Implic  abilitatea de a recepta i transmite verbal 
mesajele, de a formula întreb ri i r spunsuri, de a dialoga, a identifica sensul cuvintelor prin raportare la 
context, de a integra cuvinte noi înv ate în enun uri proprii, de a povesti, de a avea o pronun ie clar i 
corect .  

Metodele orale prezint  urm toarele avantaje:  

- posibilitatea dialogului educatoare – pre colar în cadrul c ruia educatoarea î i poate da seama nu doar de 
„ceea ce tie ” copilul, ci i cum gânde te el, cum se exprim ;  
- reprezint  un mijloc util de verificare a preg tirii pre colarilor;  
- îndepline te i func ii de înv are, prin repetarea i fixarea cuno tin elor;  
- verific rile orale îi deprind pe pre colari cu comunicarea oral  direct , cu logica expunerii, le formeaz
spontaneitatea, dic ia, fluiditatea exprim rii;  
- favorizeaz  dirijarea copiilor c tre r spunsuri corecte, prin întreb ri suplimentare, ajutându-i s  ias  din 
impas;  
- permite tratarea diferen iat  a copiilor, f când posibil  adecvarea gradului de dificultate a solicit rilor la 
posibilit ile acestora. 

Metoda are îns i unele dezavantaje:  

- validitate redus ,  
- consum  mult timp, 
- dezavantajeaz  copiii timizi i pe cei care elaboreaz  mai greu r spunsurile,  
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- are fidelitate redus , datorit  mai multor factori, cum ar fi: durata scurt  a examin rii, r spunsurile nu se 
conserv , varia ia comportamentului evaluatorului etc. 

Probele scrise  

     La nivel pre colar sunt întâlnite sub forma fi elor de evaluare. 

Probele scrise prezint  urm toarele avantaje:  
- permite posibilitatea verific rii multor pre colari în timp scurt,  
- este convenabil  pre colarilor timizi, ace tia având oportunitatea de a- i etala cuno tin ele în ritm 

propriu, f r  ca educatoarea s  intervin ,  
- are obiectivitate ridicat ,  
- sunt diminuate st rile tensionale, de stres.  

Dezavantajele acestor probe sunt:  

- uneori opereaz  un sondaj în înv are,  
- nu permit dirijarea copiilor în formularea r spunsurilor sau în rezolvarea sarcinilor (decât atunci 

când se explic  sarcinile de lucru). 

Probele practice 
În gr dini , aceste probe sunt asociate activit ilor de pictur , desen, modelaj, construc ie, 

gospod re ti, experimente pentru observarea unor fenomene, confec ionarea unor c r i sau albume, 
realizarea unor colec ii, rezolvarea unor sarcini, pe baza softurilor educa ionale. 

Rezultatele activit ilor practice pot fi expuse în gr dini , putând fi apreciate i evaluate de c tre 
educatoare, copii i p rin i.  

Activit ile practice le permit educatoarelor s  constate la ce nivel i-au format pre colarii anumite 
deprinderi practice.  

Evaluarea prin probele mixte presupune utilizarea probelor orale i scrise, orale i practice, practice 
i scrise sau a tuturor celor trei tipuri. Prin no iunea de „scris“ pentru pre colari, în elegem exerci iile 

grafice, scrierea de simboluri, de litere izolate, de silabe, de cuvinte cu litere de mân  sau de tipar. În aceast
form  de evaluare se pot încadra jocul didactic i jocul spontan al copiilor.  

Avantajele lor sunt c  reduc starea de încordare i neîncredere resim ite de unii copii fa  de cerin a 
de a rezolva sarcini i tr irea subiectiv  a efortului. 

Bibliografie: 

Popovici Dumitru, Didactica-Solu ii noi la probleme controversate, Editura Aramis,2000 
  

583



Evaluarea modern  vs. Evaluarea tradi ional

Bucur Elena Dana 

Evaluarea reprezint  totalitatea activit ilor prin care se colecteaz , organizeaz i interpreteaz  datele 
ob inute în urma aplicarii unor tehnici, metode i instrumente de m surare, elaborate în conformitate cu 
obiectivele i tipul evalu rii, în func ie de con inutul i grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei judec i 
de valoare pe care se bazeaz  o anumit  decizie în plan educa ional. În mod curent prin evaluare în 
înv mânt se în elege actul didactic complex integrat întregului proces de înv mânt care asigur
eviden ierea cantit ii cuno tin elor dobândite i valoarea, nivelul performan elor i eficien a acestora la un 
moment dat oferind solu ii de perfec ionare a actului de predare- învatare. 

Evaluarea are rolul de a m sura i aprecia, în func ie de obiective, eficien a procesului de predare – 
înv are, raportat  la îndeplinirea func iilor ei, la cerin ele economice i culturale ale societ ii 
contemporane. 

Func ii ale evalu rii 

În cadrul sistemului de înv mânt evaluarea are urmatoarele func ii: 
Func ii de constatare i diagnosticare a performan elor ob inute de elevi, explicate prin factorii i 

condi iile care au dus la succesul sau insuccesul colar (factori psihologici, de natur  pedagogic , social , 
factori stresan i). 

Func ii de reglare i perfec ionare continu  a metodologiei instruirii pe baza informa iilor ob inute 
din explicarea factorilor i a condi iilor ce au determinat rezultatele la înv tur . Aceast  func ie se 
realizeaz  prin feed-back. 

Func ia de informare a p rin ilor, elevilor i a societ ii cu privire la rezultatele i evolu ia preg tirii 
elevilor în coal  pentru integrarea lor socio-profesional . 

Func ia motiva ional , de stimulare a interesului pentru înv tur , autocunoa tere i autoapreciere 
corect , în raport cu obiectivele înv rii colare. 

Func ia de predic ie (prognostic ) i de decizie privind desf urarea în viitor a activit ii instructiv-
educative în scopul amelior rii ei pe baza cunoa terii cauzelor ineficien ei. 

Func ii de selec ionare i clasificare a elevilor în raport cu rezultatele colare ob inute. 
Func ia formativ–educativ , de ameliorare a metodelor de înv are folosite de elevi, de stimulare i 

optimizare a înv rii i de consolidare a competen elor colare. 
Func ia de perfec ionare i inovarea întregului sistem colar. 

Formele evalu rii 

Evaluarea ini ial – probe ini iale de evaluare, orale sau practice sunt elemente pe baza c rora se 
alcatuie te programul de instruire de c tre profesor(se stabile te nivelul de preg tire al elevului la începutul 
unei perioade sau etape de lucru, la începutul unei teme mari, capitol, precum i conditiile în care acesta se 
poate integra în programul de instruire). 

Evaluarea sumativ , cumulativ  sau de bilan ,se realizeaz  la finele unei etape de instruire, la finele 
studierii unei teme, al unui capitol i, periodic, la sfâr itul semestrelor, al anului colar, al ciclului de 
colarizare prin conceperea unor subiecte cuprinz toare care s  acopere întreaga arie tematic  abordat . 

Evaluarea continu  (formativ ), presupune verificarea permanent  a rezultatelor, pe tot parcursul 
procesului de instruire, de obicei operându-se pe secven e mici. Trecerea la secven a urm toare se 
realizeaz  numai dup  ce se cunoa te modul de desf urare i eficien a educa ional  a secven ei evaluate, 
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rezultatele ob inute de elevi, prin adoptarea de m suri de ameliorare privind procesul de înv are i 
performan ele unor elevi. 

Evaluarea online- o provocare 

Ultimii 2 ani au fost o provocare pentru to i, dar mai cu seam  pentru cadrele didactice i elevi 
deoarece dac  pân  acum foloseam tehnologia ici-colo, de când cu pandemia am înv at s  integr m aceast
tehnologie în tot sistemul nostru educativ. Folosind exclusiv predarea online, prin urmare i evaluarea s-a 
f cut de asemenea online. Ceea ce vreau s  scot în eviden  este c  prin intermediul instrumentelor 
tehnologice elevii au reu it s  fie mai autonomi, responsabili, dar i creativi. 

Evaluarea e în responsabilitatea profesorului. Iar pentru asta atât profesorul cât i întreg sistemul 
educa ional trebuie s  asigure cele 3 caracteristici esen iale ale evalu rii: s  fie continu , complet i 
corect . 

Evaluarea este o cuantificare a m surii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, au 
fost eficiente metodele de predare/înv are. Se pot aplica la clas  urm toarele metode de evaluare: 

Eseuri: o metod  de evaluare potrivit  mai mult pentru discipline umaniste, greu de implementat într-
un sistem online în vederea evalu rii automate. 

Teste de tip chestionar: un mod de evaluare cu r spunsuri #DA/NU# sau r spunsuri multiple 
aplicabile în orice domeniu. Necesit  un efort din partea profesorului în preg tirea întreb rilor i 
r spunsurilor. Este un mod de evaluare cu un înalt nivel de obiectivitate atâta timp cât elevii în eleg 
importan a evalu rii i lucreaz  corect, individual f r  s  comunice între ei. În acest tip de evaluare nu se 
pune accent pe creativitate. 

Evaluarea bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. Proiectul 
reprezint  o metod  complex  de evaluare, individual  sau de grup, recomandat  profesorilor pentru 
evaluarea sumativ . Elaborarea proiectului necesit  o perioad  mai mare de timp, câteva zile sau câteva 
s pt mâni. Pe parcursul realiz rii proiectului, cadrul didactic ofer  suport i consultan  elevilor în 
desf urarea cercet rii, în colectarea datelor necesare i poate efectua evalu ri par iale. Experien a mea este 
c  le place acest lucru iar creativitatea manifestat  este uluitoare. Pe platforma Google Classroom putem 
discuta cu elevii- Meet video chat este inclus acum gratuit, pot fi corectate temele i poate fi oferit feedback 
direct fiec rui elev. Proiectele pot fi prezentate clasei, elevii sunt extrem de inventivi, am avut surpriza s
realizeze filmari pe care apoi le-au prezentat colegilor. Utilizarea proiectului este o metod  eficienta de 
evaluare, dar i o metod  de înv are interactiv  care plaseaz  elevul într-o situa ie de cercetare autentic , 
cultiv  responsabilitatea pentru propria înv are i rezultatele acesteia. 

Testul clasic, postat pe activitatea la clas , în word, timp de rezolvare i apoi înc rcare pe platform . 
Permite corectarea i feedback direct fiec rui elev. Implic  seriozitate i corectitudine din partea elevilor i 
tim c , înc  la aceast  parte trebuie s  mai lucr m. Trebuie s -i facem pe elevi s  în eleag  c  evaluarea 

are rolul verific rii cuno tin elor acumulate, nu este o pedeaps , este i un mod de a constata lacunele 
ap rute si de a le corecta. 

Portofoliul: reprezint  un instrument utilizat în cadrul evalu rii sumative, care permite estimarea 
progresului în înv are al elevului prin raportare la achizi iile realizate în perioade de timp mai mari( 
semestru, an colar) 

Probele orale : se poate face online pentru c  putem folosi f r  nici o problem  comunicarea video-
audio unu la unu, sau pur i simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul s
poat  expune r spunsul la o întrebare sau o lec ie înv at . 

Analiza pedagogic  a evalu rii tradi ionale: 

- evalua = a examina, a verifica, a asculta, a controla, a corecta, a nota, a sanc iona 
-uzeaz  de expresii precum constatare, comparare, verificare, examinare, ascultare, control, etc., 
-verificarea sau aprecierea reprezint  momente distincte în activitatea didactic ,  
- se realizeaz  periodic (evaluare sumativ  sau final ),   
- de cele mai multe ori se stabile te o rela ie de sinonimie între evaluarea  tradi ional   i  corec ie, 
notare 
-apropó de nota colar , aceasta este utilizat  frecvent ca standard de clasificare i certificare,  
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- evaluarea tradi ional  este centrat  pe cuno tin e, cel mai mult interesând respectarea programei  
colare i atingerea obiectivelor educa ionale prestabilite, 

-face apel la gradul de re inere/ memorare a cuno tin elor i reproducerea acestora la solicitare,  
- criteriile de evaluare sunt reprezentate de volumul i corectitudinea cuno tin elor, de reproducerea  
fidel  a informa iilor,  
- este  restrictiv ,  exclude  anumite  domenii  ale  înv rii  precum  atitudinile,  comportamentele,  
tr s turile de personalitate, 
-vizeaz  conformitatea cuno tin elor redate pe baza unei grile de evaluare constituit  de profesor,   
- induce team , inhibi ie, pasivitate în rândul elevilor,   
- solicit  memoria reproductiv , nu dezvolt  creativitatea,  
- apeleaz  la metode de evaluare scrise, orale, practice,   
- este centrat  pe produs,   
- presupune clasificarea i ierarhizarea elevilor, 
-este lipsit  de transparen , de rigoare,   
- rolul evaluatorului (profesorului) este acela de a constata, verifica, sanc iona i compara.   

Analiza pedagogic  a evalu rii moderne: 

-a evalua = a aprecia, a lua decizii, a optimiza, a emite judec i de valoare,  
- evaluarea modern  se realizeaz  continuu, pe tot parcursul procesului instructiv-educativ,  
- nu este un simplu control, ci se realizeaz în vederea adopt rii unor decizii i m suri ameliorative,  
- accentul cade pe emiterea judec ilor de valoare,  
- cuprinde  o  sfer   larg   de  domenii  ale  înv rii  (domeniul  cognitiv,  cel  afectiv,  atitudinal,  
psihomotor),  
- este centrat  pe competen e, pe elev,   
- este transparent , holistic ,  
- este privit  într-un continuum: predare – înv are – evaluare, cu accent pe reglarea, optimizarea i 

perfec ionarea procesului didactic,  
- este preocupat  de func ia de feed-back,   
- ofer  informa ii cu privire la punctele forte i slabe ale activit ii didactice (atât profesorilor, cât i 

elevilor),  
- este activ , dinamic , formativ ,  
- utilizeaz   metode  specifice:  observarea  sistematic   a  comportamentului  elevului  în  cadrul  
activit ii didactice, portofoliul, proiectul, investiga ia, autoevaluarea,  
- printre  criteriile  de  evaluare  se  reg sesc  capacitatea  elevilor  de  a  transpune  în  practic   cele 

înv ate, originalitatea ideilor,   
- tehnicile i metodele de evaluare sunt adecvate particularit ilor situa iei didactice concrete,  
- primeaz   nevoile  elevilor,  poten ialul  lor  de  înv are,  formarea  de  atitudini  i  deprinderi  
dezirabile,  
- presupune rigoare metodologic ,  
- elevul  devine  partener  cu  drepturi  egale,  într-o  rela ie educa ional   care  are la  baz   un  contract 

pedagogic 
-profesorul de ine rolul de îndrum tor, organizator; amelioreaz i motiveaz ,  
- apreciaz  eficacitatea ansamblului de procese care trebuie s  conduc  la înv are. 
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TESTING METHODS – IN-BETWEEN TRADITIONAL                                    
AND ONLINE APPROACHES 

PROF. MAGDALENA IULIANA BUCUR                                                 
COLEGIUL NA IONAL IEN CHI  V C RESCU TÂRGOVI TE 

People, and especially students, have been learning languages successfully for thousands of years, 
and some aspects of teaching in the past have probably not changed that much. Nor did the evaluation 
methods. Language teaching reflects the times it takes place in. Language is about communication, and 
perhaps that is why philosophies and techniques for learning languages seem to develop and change in tune 
with the societies which give rise to them. And it is not just society that changes and evolves. The last 
decades have seen what feels like unprecedented technological advance. The Internet has seen to it and 
educational technology has not lagged behind. It has made successful use of all kinds of social media in 
order to come to support the educational system in times of crisis (like the one caused by the pandemic). It 
is now that the teachers’ ability to adapt to new technologies has been put to test, and most of them have 
done it very well, ensuring a smooth transition to using online tools. The classrooms offer the possibility 
of meeting students in the comfort of their homes, uploading useful materials – in the form of pdf-textbooks, 
digital textbooks, audio and video materials, as well as conducting testing activities. There have been 
designed a paraphernalia of tools, all meant to make assessment easier and also more efficient. Among 
these, we can include online quizzes, open-ended/essay questions, drag-and-drop activities, online 
interviews, dialogue simulations, online polls, game-type activities, peer evaluation and review and forum 
posts. 

A traditional assessment tool is quizzes. When paired with technology, they are an excellent way to 
engage student learning. Quiz questions can take a number of forms, such as multiple-choice, fill-in-the-
blanks, and hotspots. One benefit of quizzes is that they are short and easy to assess. Another is that 
question order and options can be randomized, so each student’s quiz is unique. Online quizzes are ideal 
for measuring learning results across a wide audience. Since each student takes the same test, teachers can 
compare and contrast results across different classes, schools, or communities.  

Open-ended or essay-type questions are one of the most popular qualitative assessment methods. 
They prompt learners to explore their thoughts, feelings, and opinions, while testing their overall 
comprehension of a topic. This type of question encourages critical thinking and is best suited for 
evaluating higher-level learning. Essay questions require a longer time for students to think, organize, and 
compose their answers.  

Drag-and-drops are a type of assessment that show a learner’s ability to link information and apply 
knowledge to solve a practical problem. Teachers can incorporate both images and text in a drag-and-drop 
activity, giving it a real-world feel that is both challenging and engaging. It is essential to use this 
assessment type when you want learners to be able to apply knowledge in a real-life situation.  

Teachers can also incorporate a video conference within their online teaching to give learning a more 
personal touch. During brief online interviews, students can demonstrate their proficiency in language, 
where mastery of specific skills is an important requirement. Sometimes it may be beneficial to conduct 
group interviews – for building self-confidence.  

Interviews can also include a mentoring component enabling students to get immediate feedback 
from instructors and help them feel more responsible about their studies. Teachers can share online 
interviews with the help of web conferencing tools like Zoom or Google Meet. For best results, they should 
take the time to plan out their interview before it begins, to prepare their questions in advance and schedule 
a time for the meeting to occur. Online learners should be provided with feedback or a way to interact with 
the interviewers. 
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A dialogue simulation is a way to train learners for real-life conversations with customers, 
colleagues, and others. When creating a conversation activity based on a situation that a student may face 
on the job, teachers should let them know what to expect and provide a safe place to practice their reactions 
and responses.  

Polls allow one to capture feedback directly from one’s audience about their learning experience. 
They can be used to measure anything from learning satisfaction to why a student made a particular choice 
during a lesson. Online surveys are highly engaging for learners because they allow them to share their 
opinions, make themselves heard, and are quick to complete. There are some specialized online platforms 
like SurveyMonkey that allow one to create, send, and analyze surveys.  

Game-type activities turn a series of test questions into a game. For example, a trivia game might 
ask learners to answer a certain number of questions within a period of time and award points based on 
the number of correct answers. Game-based assessments are considered fun, and not “tests”, so they are 
generally a good indicator of true skills and knowledge. Besides, they have been shown 
to enhance learning by promoting the development of non-cognitive skills, such as discipline, risk-taking, 
collaboration, and problem solving. Teachers add game-type activities when they want to engage and 
challenge their students in a non-traditional way. Quizlet and Kahoot are two popular applications that 
teachers can use to create fast-paced interactive learning games. Quizlet allows one to create a study set 
of online flashcards for learning terms and definitions, while with Kahoot, one can build engaging quizzes 
and let their students score points by answering quickly and correctly. 

Peer evaluation turns the tables to put learners into the instructor’s seat and allow students to review 
and edit each other’s work. Such activities give each participant a chance to reflect on their knowledge 
and then communicate their feedback in a consistent and structured way. Third-party platforms, such 
as TurnItIn’s Feedback Studio, enable students to read, review, and evaluate one or more papers submitted 
by their classmates using rubrics or prescribed assessment questions. Teachers are able to log in and track 
individual participation in the activity and monitor comments or peer evaluation feedback. As a best 
practice, the instructor should map out and clearly explain the steps of a peer review and evaluation process 
prior to launch. Be sure to provide a rubric or set of guidelines for each participant to follow to ensure that 
evaluations are conducted in a consistent manner. 

Last but not least, a forum is an online discussion board organized around a topic. Asking students to 
contribute to a forum post is an excellent way to gauge their understanding, pique their interest, and support 
their learning. In this activity, students are given a critical thinking question based on a lesson or a reading, 
and are asked to reflect on both. Their answers are posted to a forum and their peers are given the chance 
to respond. This method should be used when teachers want learners to interact, communicate, and 
collaborate as part of the learning process, while checking their comprehension of the topic. Such a forum 
can be started by creating an online message board exclusively for one’s class in their LMS or some 
external platform like ActiveBoard. Teachers identify common topics or themes that they can align 
messages to, they set participation goals and guidelines that explain acceptable standards for posting (be 
respectful of others, avoid foul language or personal criticism). The facilitator should review postings on 
a regular basis and provide constructive feedback or guidance to participants. 

The uncertainty of the health situation across the countries makes it possible that all parts involved 
in the educational process be more conversant with the e-tools that have been developed in past year. 
Online assessments, especially, are a critical part of eLearning and should be undertaken with the same 
level of care and rigor that should be put into creating the learning content. The multitude of software tools 
that allow one to generate engaging tasks provide instructors with invaluable support in achieving their 
goals.  
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Evaluarea folosind itemi obiectivi 

Autor: Profesor Bucurenciu Simona Maria                                                 
Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin”, Constan a 

Întrucât situa ia actual  a f cut ca educa ia colar  s  se mute temporar în mediul on-line, procesele 
de predare, înv are, evaluare trebuie adaptate la noul mediu. Astfel probele scrise de evaluare pot fi u or 
adaptate folosindu-se aplica ii dedicate. O astfel de aplica ie util i u or de folosit este QUIZZIZ. Avantajul 
acesteia este editorul matematic intuitiv disponibil. 

Tipurile de evaluare colar  folosite sunt predictiv , formativ i sumativ . Când se utilizeaz  aceste 
tipuri de evaluare se pot folosi tipuri de itemi obiectivi, semiobiectivi sau subiectivi. Itemii obiectivi sunt 
cel mai u or de transpus in software-uri educa ionale. Itemii obiectivi au avantajul de a se corecta într-un 
timp relativ scurt, punctajul acordându-se dac  elevul a marcat raspunsul corect. De asemenea, ofer
obiectivitate ridicat  în m surarea rezultatelor înv rii.  

Itemii obiectivi sunt clasifica i în: itemi cu alegere dual , itemi de tip pereche i itemi cu alegere 
multipl . Dintre acestea doresc sa prezint pe cea din urm , cu ajutorul aplica iei quizziz. Cu ajutorul acestui 
software se pot crea teste pentru a evalua cuno tin ele predate în cadrul diferitelor discipline.  

Astfel alegând op iunea „Multiple choice” aplica ia ne permite s  cre m întreb ri în care putem scrie 
text, putem insera o imagine, o înregistrare audio sau video. Op iunea cea mai elaborate o reprezint  editorul 
matematic, ce permite scrierea simbolurilor uzuale nota iilor matematice, cum ar fi folosirea indexului 
superior, inferior, simbolul logaritm, integrala definit , limite, vectori, sau, a a cum am exemplificat în 
imaginea de mai jos, simbolul radical.  

De asemenea, editorul matematic este o op iune disponibil  pentru variantele de raspuns. Pot fi alese 
între 2 i 5 variante de raspuns, pentru fiecare dintre acesta editorul fiind disponibil. Creatorul testului va 
alege o singur  variant  corect , eviden iat  în imagine printr-un disc verde.  

Partea dreapta a imaginii prezint  celui care creeaz  testul, felul în care arat  ecranul unui elev ce 
sus ine testul. Orice modificare ce se realizeaz  în cadrul itemului din partea stâng  apare instantaneu în 
zona de prezentare din partea dreapt  a ecranului.  
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Deoarece itemii cu alegere multipl  testeaz  capacit i de tip reproductiv, adic  se verific  mai 
degrab  cât a înv at, decât cum a înv at, acest dezavantaj poate fi într-o oarecare m sur  comb tut prin 
alegerea variantelor de r spuns. În exemplul de mai sus, fiecare dintre cele trei variante gre ite de r spuns 
este astfel ales încât s  acopere cele mai frecvente gre eli posibile. Practic, dac  rezolvitorul nu st pâne te 
regulile matematicii i comite erori de calcul sau de aplicare a unor formule (cum ar fi gre eli în calculul 
aplic rii formulei de ridicare a binomului la puterea a doua, gre eli în determinarea semnului, gre eli în 
recunoa terea i simplificarea termenilor asemenea), ajunge la unul dintre aceste r spunsurile disponibile, 
care evident va fi gre it.  

Folosind aceast  strategie cel care rezolv  corect itemul propus dovede te faptul c  st pâne te regulile 
matematicii necesare pentru unitatea evaluate i prime te punctajul întreg. Pe de alt  parte, cel care nu este 
atât de sigur pe modalitatea de aplicare a acestor reguli sau formule, va pica în capcanele uzuale, va rezolva 
eronat sau nu va revolva deloc i nu va primi niciun punctaj. R mâne dezavantajul faptului c  rezolvitorul 
nu prime te punctaj par ial pentru partea de rezolvare corect  de pân  la momentul în care a intervenit 
gre eala. Iar administratorul testului nu poate identifica acest moment, pentru a putea corecta ulterior i a 
îl ajuta pe rezolvitor s  î i îmbun t easc  abilit ile matematice. 

Imaginea de mai sus arat  aspectul unui test în aplica ia quizizz, din punctul de vedere al creatorului. 
Soft-ul ofer  destul de multe informa ii, sintetizate rapid în statistici necesare. De exemplu, din primul rând 
de sub titlu putem afla faptul ca testul a fost sus inut de 20 de persoane, iar media ob inut  a fost 5,6.  

O alt  op iune util  o reprezint  alegerea intervalului de timp necesar  rezolvitorului pentru a da un 
r spuns. Creatorul trebuie s  cunoasc  bine elevii c rora le va administra testul pentru a alege o durat  de 
timp adecvat . 

Aplica ia quizziz are destul de multe op iuni mul umitoare în îndeplinirea procesului de evaluare la 
disciplina matematic . Construirea unor teste în care se folosesc itemi obiectivi se poate face cu u urin
folosind acest program, ceea ce va duce la o evaluare îmbun t it  a elevilor. 
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Observarea – metod  de evaluare 

prof. înv. pre c. Bucuri Dorina 

Observarea - const  în consemnarea metodic , fidel i inten ionat  a diferitelor manifest ri de 
comportament individual sau colectiv, a a cum se prezint  ele în fluxul lor natural de manifestare.  

Caracteristici: 

cunoa tere a elevului în raport cu: 

interesele i preocup rile acestuia;  
motiva ia pentru studiu; 
posibilit ile sale raportate la cerin ele vie ii colare.  

pune direct în eviden : 

cunoa terea interesului i a atitudinii elevului fa  de înv are; 
indeplinirea sistematic  a îndatoririlor colare; 
oferta de r spuns pe care o fac în timpul lec iilor; 
dorin a de a participa la ceea ce întreprinde pe parcursul acestora i alte manifest ri de acest fel. 

Etapele observ rii: 

preg tirea cadrului didactic în vederea observ rii, cu mobilizarea resurselor spirituale i tehnice de 
care dispune, care presupune:  

Lansarea unei/ unor ipoteze; 
Documentarea în problem ;  
Precizarea obiectivului/ scopului urm rit;  
Preg tirea unor aparate, instrumente necesare; 

observarea propriu-zis , care presupune:  

Diminuarea subiectivismului, prin observ ri repetate i confirm ri pe alte c i/ modalit i  
P strarea caracterului natural al fenomenului studiat;  
Men inerea discre iei; elevii/elevul trebuie surprins în modul s u natural de manifestare, s  nu 

tie c  este obiect de studiu;  
Notarea observa iilor s  se fac  imediat, nu amânat, dar nu în fa a elevilor; 
Diminuarea subiectivismului, prin observ ri repetate i confirm ri pe alte c i/ modalit i;  
P strarea caracterului natural al fenomenului studiat; 

prelucrarea i interpretarea datelor, presupune:  

Stabilirea elementelor esen iale; 
Stabilirea raporturilor, a rela iilor cauzale;  
Desprinderea generalului, a concluziilor.  

condi iile unei bune observ ri:  

Stabilirea clar  a scopului, a obiectivului urm rit; 
Selectarea formelor utilizate, a condi iilor i mijloacelor necessare;   
Elaborarea unui plan riguros de observa ie;  
Consemnarea imediat  a celor observate (se întocme te un protocol de observare);  
Efectuarea unui num r optim de observa ii;  
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Desf urarea ei în condi ii cât mai variate;  
S  fie discret  (elevii/elevul s  nu- i dea seama c  se afl  sub observa ie).  

Avantaje: 

avantajul esen ial const  în surprinderea fenomenelor psihopedagogice în ritmul i în modul lor 
natural de manifestare.  

observarea se realizeaz  asupra comportamentelor reale în clas .  
ea este necesar i eficace în orice situa ie educa ional .  
este îns  absolut necesar  în situa ia elevilor cu handicap sau dificult i de comunicare. Pentru 

unii dintre ace tia evalu rile scrise sunt chiar contraindicate. 

Dezavantaje:  

este cea mai subiectiv , fapt ce face absolut necesar  completarea datelor ob inute cu ajutorul ei 
cu date ob inute prin alte metode.  

observarea este o metod  de evaluare care cere mult timp.  
sursa principal  de eroare ob inute prin observare o constituie lipsa obiectivit ii observatorului. 

Bibliografie: 

1. Boco , M., Jucan, D., Teoria si metodologia instruirii. Teoria i metodologia evalu rii, Editura 
Paralela 45, Pite ti 2019; 

2. Cuco , C., Teoria si metodologia evaluarii, Editura Polirom, Ia i, 2008; 
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COMPETEN E DIGITALE PENTRU ELEVII DE GIMNAZIU 

BUCU  FLORINELA-RAMONA 
coala Gimnazial  „Grigore Tabacaru” Hemeiu , Bac u 

Aceasta presupune un complex de cuno tin e, atitudini i abilit i, dup  cum urmeaz : Cuno tin e 
- semnificarea rolului tehnologiei informa iei i a comunica iilor în via a individului. Include aplica iile 
principale de tipul: stocarea i gestionarea informa iilor. Abilit i - c utarea, colectarea i filtrarea 
informa iei, priceperea de a o utiliza întro manier  critic ; abilitatea de a accesa, c uta i folosi servicii 
bazate pe Internet. 

Atitudini - atitudine critic i reflexiv  fa  de informa ia disponibil , utilizarea În mod responsabil a 
mediilor interactive. 

Competen a digital , în calitatea sa de competen  transversal , implic  utilizarea în manier  logic , 
responsabil i critic  a mijloacelor media electronice. 

Utilizarea mediului virtual în procesul instructiv– educativ Cadrul didactic este în primul rând un 
manager al procesului instructiv-educativ, în realizarea c ruia se va folosi de o serie de mijloace didactice. 

Utilizarea mediului virtual ca mijloc didactic devine necesar  în câteva puncte cheie ale activit ii 
didactice, dup  cum urmeaz : 

 • Proiectarea activit ii didactice - selectarea unor resurse didactice de calitate, care faciliteaz
atingerea scopurilor educa ionale urm rite i centrarea înv rii pe con inuturi relevante pentru 
competen ele care trebuie formate la cursan i; utilizarea textului, imaginilor, sunetelor i anima iei; 
angajarea cursan ilor în activit i de înv are bazate pe explorare, descoperire i cooperare. 

• Derularea procesului de predare-înv are-evaluare - care înseamn  în acest caz, adaptarea mediului 
virtual la nevoile de predare ale profesorilor, în condi iile asum rii rolului de facilitatori ai înv rii i 
implic : 

 - activizarea procesului de predare-înv are, asigurarea unui cadru interactiv de înv are; - implicarea 
cursan ilor în c utarea i prelucrarea informa iei; 

- asigurarea pentru cursan i a unui ritm propriu de parcurgere a activit ilor de înv are i de rezolvare 
a sarcinilor de evaluare, în func ie de nivelul lor de preg tire; 

- cre terea atractivit ii lec iilor desf urate. 
• Managementul înv rii - concentrarea activit ii profesorului pe cursant, ajutându-l s  înve e cum 

s  înve e, adic  s - i construiasc  singur cunoa terea. 
 Mediul virtual poate facilita în acest context urm toarele: 
- organizarea unor parcursuri diferen iate de înv are; 
- îmbinarea lucrului individual, cu lucrul pe echipe; 
- angajarea cursan ilor în activit i de înv are care necesit  conexiuni interdisciplinare i 

transdisciplinare. 
Limite referitoare la utilizarea mediului virtual în activit ile instructive-educative: 
 - maniera în care alegem s  proiect m activitatea didactic  (de exemplu, trebuie ca mediul virtual s

se subordoneze scopurilor educa ionale urm rite în vederea desf ur rii unor lec ii interactive i nu invers); 
- alocarea unui timp generos activit ii pe calculator, care dep e te activitatea de înv are propriu-

zis  (de exemplu, decuplarea de la comunicarea real , în favoarea comunic rii în medii virtuale); 
 - activit ile de înv are realizate cu formabilii (este util s  fie realizate activit i de înv are 

complexe, care presupun mai mult decât accesarea informa iilor); 
 - excesul utiliz rii mediului virtual în procesul de predare-înv are-evaluare (este recomandat un 

echilibru între tradi ional i modern în înv are i în evaluare); 
Integrarea mediului virtual în activit ile de predare-înv are-evaluare 
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Dezvoltarea competen elor de specialitate i metodice presupune o preg tire în specialitate solid i 
transferul totodat  a cerin elor specifice curriculare referitoare la mediul virtual în situa ii i în activit i de 
înv are adecvate acestuia. 

Integrarea mediului în activit ile de predare-înv are-evaluare nu se rezum  doar la utilizarea 
calculatorului ca mijloc modern pentru activit ile de instruire ci implic  mai multe niveluri de integrare, 
respectiv: 

1. folosirea de echipamente, computere, telefoane , televiziunea, dispozitivele digitale sau analogice 
de înregistrare, camerele de filmat etc.; 

2. integrarea unor resurse specific tehnologiei informa iei i comunic rii în strategiile tradi ionale de 
înv are – spre exemplu, utilizarea prezent rilor PowerPoint, Prezi; 

3. adaptarea metodologiei de predare-evaluare în func ie de noile tehnologii i resurse multimedia; 
4. misiunea cadrului didactic, dintr-o nou  perspectiv , anume aceea de facilitator al înv rii; 
5.proiectarea demersului didactic în manier  integratoare în baza unei noi paradigme a înv rii - 

paradigma constructivist . 
Resurse software utile în procesul instructiv-educativ Softurile educa ionale sunt programe sau lec ii 

în format electronic, proiectate în raport cu o serie de exigen e pedagogice (obiective, con inut specific, 
caracteristici ale elevilor, metode, feedback secven ial i evalu ri formative). 

În raport de func iile (sarcinile) asumate, respectiv, func ia pedagogic  îndeplinit , softurile pot fi 
clasificate astfel: 

- softurile de investiga ie - las  posibilitatea celui care înva  s - i aleag  propria cale pe care o va 
urma în vederea însu irii noilor cuno tin e, potrivit stilului i ritmului personal de înv are; 

- softurile tematice - permit ca înv area s  devine posibil  în cadrul interactivit ii elev – program 
calculator, urmând un traseu impus sau sugerat. Sunt recomandate pentru predarea i înv area de cuno tin e 
noi; 

- softurile de simulare - ofer  posibilitatea modific rii unor parametri i observ rii comportamentului 
sistemului prin reprezentarea controlat  a unui fenomen, proces sau sistem real, prin intermediul unui model 
cu comportament analog; 

 - softurile de exersare – utile pentru însu irii unor date, proceduri, tehnici, în formarea unor 
deprinderi specific. Permit lucrul în ritm propriu i validarea prompt  a r spunsului dat; - softurile pentru 
testarea cuno tin elor - aplicate fie independent, fie integrate într- un mediu de instruire complex, sunt în 
general foarte variate întrucât depind de mai mul i factori: momentul test rii, scopul test rii, tipologia 
interac iunii, feedback prompt; 

 - softurile pe baz  de jocuri didactice - presupun aplicarea inteligent  a unui set de reguli sau în 
vederea amplific rii posibilit ilor de explorare euristic  a realit ii, cre terii motiva iei, nivelului de efort, 
încuraj rii interactivit ii între colegi etc. Sunt de regul  utilizate în cadrul unui proces de rezolvare de 
probleme. 

 Softuri educa ionale sau didactice au o serie de avantaje în sensul c  permit celor care înva
urm toarele: 

 s  acceseze diverse surse informa ionale; 
 s  proceseze informa ii; 
 s  construiasc  pe aceste baze cuno tin e noi; 
 s  dobândeasc  competen e/capacit i prin demonstra ii, exemple, explica ii, exers ri, simul ri etc. 

Tot mai des, cadrele didactice i formabilii utilizeaz  o serie de aplica ii online, care faciliteaz
activit ile de predare-înv are-evaluare, dintre care: 

Platforma eTwinning (http://www.etwinning.net) Ofer  cadrelor didactice i elevilor instrumente 
pedagogice care integreaz  noile tehnologii în procesul de înv are i contribuie la optimizarea procesului 
de predare-înv are-evaluare prin valorificarea valen elor formative ale proiectelor. Promoveaz  totodat
colaborarea i rela ionarea între colile europene prin intermediul tehnologiei informa iilor i a 
comunica iilor (TIC); Wikispaces (http://www.wikispaces.com) Aplica ie care dispune de o interfa
simpl , con ine forum, inserare de fi iere, linkuri, imagini, statistici i un num r nelimitat de pagini. Permite 
crearea unui site web al c rui con inut este creat în colaborare de c tre utilizatori, p strând versiunile 
successive. 

Google Docs (http://www.google.com/google-ds/hpp/hpp_ro_ro.html ) Instrument on-line pentru 
creare în colaborare de documente, foi de calcul, prezent ri i chestionare. Permite formatare, înc rcare de 
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imagini, comentarii, tabele i formule. Documentele realizate sunt stocate online i pot fi accesate de 
oriunde exist  acces la Internet. Wallwisher (http://www.wallwisher.com) Aplica ia permite crearea unui 
„avizier” virtual pe care pot fi postate scurte mesaje con inând text, imagini. Colaboratorii pot fi invita i 
prin e-mail sau cu ajutorul URL-ului. 

Google Groups (http://groups.google.com/googlegroups/overview.html ) Este un serviciu gratuit 
oferit de Google pentru a crea grupuri de discu ii publice sau private bazate pe interese comune. Permite 
crearea de profile ale utilizatorilor, de mesaje i fi e de discu ie, postarea de fi iere. 

Teachertube (http://www.teachertube.com ) Surs  de materiale utile pentru cadrele didactice, con ine 
videoclipuri create de profesori în scopuri educa ionale. Platforma iTeach (http://www.iteach.ro) Perminte 
integrarea cadrelor didactice într-o re ea na ional  dedicat  dezvolt rii socioprofesionale oferind 
oportunit i pentru dezvoltare profesional , prin publicarea de materiale i participarea la grupuri de 
discu ii, precum i prin participarea la cursuri online de formare continu . 

Moodle (http://www.moodle.ro) Platform  de administrare a înv rii la nivel mondial folosit  în zeci 
de mii de coli din lume. 

Moodle este un LMS (Learning Management System – EN, Sistem de Administrare a Înv rii) Open 
Source. 

 Metodica pred rii – repere esen iale 
 Procesul de înv mânt reprezint  ansamblul activit ilor instructiv-educative, organizate, planificate 

i desf urate în institu ii de înv mânt, sub coordonarea cadrelor didactice 
Etimologic, termenul didactic  – provine din limba greac : 
- didaskein = a înv  pe al ii - didaktike = tiin a înv rii - didactikos = instruire Didactica (sau 

metodica) are ca obiect de studiu - problematica general  a procesului de înv mânt din punct de vedere 
al: 

- Con inutului procesului de înv mânt: volumul i calitatea cuno tin elor; 
- Tehnologiei desf ur rii procesului de înv mânt: principii, metode, mijloace, forme de organizare 

ale procesului de înv mânt; 
- Rela iei profesor – elev. 
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Evaluarea crea iilor plastice prin artterapie 

Prof. înv. primar Buda Voichi a Maria 
coala Gimnazial  ,,Dimitrie Cantemir” Baia Mare 

Art-terapia utilizeaz  toate formele expresive: pictura, sculptura, muzica, literatura, poezia, teatrul, i 
dansul ca mijloace de punere în valoare i îmbog ire a personalit ii fiec ruia, ajutându-l s  exprime 
emo iile profunde i dificult ile pe care le întâmpin  sau pur i simplu s  se dezvolte armonios. Copiii au 
rareori limbajul i dezvoltarea cognitiv  necesare proces rii i red rii experien elor lor numai prin 
intermediul cuvintelor, astfel încat ei î i completeaz  comunic rile în mod spontan cu ajutorul formelor 
simbolice de expresie i comunicare, cum ar fi joaca, metaforele i o varietate de imagini vizuale, auditive 
i kinestezice. 

Diferen a dintre arta propriu-zis i terapia prin ea este urm toarea: în art , beneficiarul este opera, 
pe când în cazul art-terapiei, beneficiarul este copilul, arta fiind doar un mijloc de dezvoltare pus la 
dispozi ia lui. Psihologii care au aplicat terapia prin crea ie au constatat c , pe lâng  creativitate i 
comunicare, aproape to i copiii au avut salturi considerabile în plan cognitiv, intelectual i afectiv-
emo ional. Tehnicile creative sunt utile atât pentru cei mici, cât i pentru copiii mai mari, inclusiv pentru 
adolescen i. Ele constituie un teren privilegiat al cunoa terii umane. Formele de terapie creative constituie 
una dintre c ile principale de interac iune cu copilul. 

 Prin artterapie se pot ameliora urm toarele probleme: timiditatea, labilitatea emo ional , problemele 
de integrare în coal , respectul redus fa  de sine, negativismul, nervozitatea accentuat , hiperactivitatea, 
tulbur rile de limbaj, randamentul colar slab, depresia. 

Scopurile urm rite de atelierele de art terapie sunt extrem de diverse: dezvoltarea capacit ilor de 
exprimare verbal i non-verbal  a dorin elor, tr irilor, sentimentelor; spargerea blocajelor emo ionale; 
perfec ionarea capacit ii de autocunoa tere i auto-acceptare; cre terea 
stimei de sine i a încrederii în propriile for e; dezvoltarea valorilor 
morale i spirituale; dezvoltarea capacit ilor cognitive, creative i de 
integrare în grupuri; eliberarea de tensiuni, anxietate acumulat , stres, 
frustr ri i sentimente negative, con tientizarea i integrarea senzorial .  

Desenul i pictura 
Pictura i desenul artistic sunt îndeletniciri recuperatorii foarte 

agreate de copii, putând fi practicate din orice pozi ie i necesitând doar 
pensula, pânza, culori sau creion i hârtie. Sunt abordabile de toate persoanele cu handicap, care au mai 
mult sau mai pu in sim  artistic. Aceast  activitate induce un sentiment de satisfac ie i utilitate. Modalit ile 
folosite sunt în func ie de deficien e, merg de la pictura cu degetul sau cu pensula în gur  pâna la 
rafinamente moderne, prin aruncare, pulverizare, tamponare, etc. Picturile pot fi calme sau violente, tr dând 
tot atâtea st ri suflete ti cu substrat psihic. 

Tehnici de exprimare în arta plastic :  
• Manevr rile i op iunile asupra cadrului; 
• Solu iile geometric-compozi ionale; 
• Orchestrarea nuan at  a raporturilor de culoare, valoare i modelaj; 
• Opera iuni de natur  retoric  asupra atributelor fundamentale ale semnului 

plastic: forma, culoarea, textura; 
Toate acestea reprezint  mijloace plastice curente prin care artistul condi ioneaz , modific i chiar 

neag  realul, pentru o prezentare mai credibil  a acestuia. 
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Exist  nenum rate situa ii în care copiii nu pot exprima verbal sentimentele, gândurile care-i fr mânt
i apeleaz  la un alt tip de exprimare: cea afectiv-imagistic , a liniilor grafice, a culorilor i formelor, a 

pozi iilor i dimensiunilor personajelor desenate.  
În acest fel problemele ascunse, reprimate sau negate, îngropate în 

abisurile incon tientului vor ie i la lumin  într-o manier  simbolic , adesea 
transparent , reflectându-se în produsele crea iei micului artist. Personajele 
unei pove ti inventate i redate grafic de un copil abund  în semnifica ii, 
emo ii, sentimente i gânduri, pe care cel mic le tr ie te în legatur  direct  cu 
evenimentele vie ii lui – rela iile cu familia, cu tovar ii de joac . 

Bibliografie:  

Druga , Ioana, 101 aplica ii artterapeutice în consilierea copiilor, Editura Primus, Oradea, 2010 
Îmi place s  pictez, 33 de tehnici plastice, Editura Litera 
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EVALUAREA FORMATIV                                                             
ÎN CAZUL ELEVILOR CU CERIN E EDUCATIVE SPECIALE 

prof. Buda Lavinia, coala Gimnazial  Bon ida i                                           
coala Profesional  R scruci, Jud. Cluj 

Incluziunea în coala de mas  a copiilor cu cerin e educative speciale necesit  elaborarea unor 
programe educative personalizate i colaborarea cu speciali ti de la nivelul institu iei sau din afara ei. Nu 
trebuie neglijat nici parteneriatul cu familia. Adaptare curricular  flexibil  presupune inclusiv abordarea 
capitolul dedicat evalu rii diferitelor situa iile de înv are.  

Prin intermediul programelor educative personalizate to i partenerii educa ionali urm resc s
valorifice la maxim poten ialul elevului oferindu-i un cadru de dezvoltare optim, adaptat nevoilor sale. 
Dezvoltarea competen elor de baz  au ca scop nu doar dezvoltarea colar , ci i integrarea lui în societate 
i în mediul comunit ii profesionale.  

Dezvoltarea capacit ilor de receptare i tratare a informa iilor, dezvoltarea aptitudinilor generale de 
înv are, presupun – mai întâi – o radiografiere precis  a nivelului de func ionalitate a cuno tin elor i 
abilit ilor sau a gradului de disfunc ionalitate a acestora. i în cazul copiilor cu disabilit i cognitive, se  
impune, deci, o evaluare formativ i o evaluare sumativ   (Quellet, 2000). 

Evaluarea formativ  este orientat  spre un ajutor pedagogic imediat destinat copilului, având drept 
scop con tientizarea cauzelor dificult ilor întâmpinate în rezolvarea diferitelor sarcini i informarea 
copilului privind progresele realizate în sfera diferitelor arii curriculare. 

Evaluarea sumativ  permite întocmirea unui bilan  al achizi iilor copilului, cu scopul stabilirii unei 
aprecieri asupra gradului de st pânire a cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor prev zute a fi dobândite 
prin programul educativ în ansamblu sau a unei p r i din program. 

Exist  numeroase modalit i de evaluare a competen elor de baz  pentru a putea evalua autonomia 
pe termen mediu i lung, cercet rile în domeniu vizez  realizarea de studii despre comportamentul 
func ional. Quellet (2000) propune o schem  a evalu rii formative adapate i individualizate, cuprinzând 
cinci faze, care rezid  în: a observa, a comunica, a adapta pentru a ajunge, în final, la integrarea evalu rilor 
i interven iilor. 

În prima faz  copilul este observat în anturajul s u, în acela i context de înv are ca i ceilal i copii, 
urm rindu-i reac iile. Datele ob inute sunt foarte importante pentru c  vor ghida întreaga ac iune de 
interven ie psihopedagogic . 

A doua faz  cuprinde planificarea secven elor de înv are i a adapt rilor programului de activit i 
corective i compensatorii în func ie de nevoile copilului.   

În faza a treia se intervine asupra copilului i se integreaz  activit ile de evaluare i de  interven ie, 
adaptându-le, dac  este necesar. Totodat , se consolideaz  achizi iile dobândite anterior sau în timpul 
interven iei.  

Faza a patra vizeaz  sus inerea copilului pentru a facilita transferul celor înv ate, iar cea de-a cincea 
faz  const  în consolidarea capacit ii de transfer a achizi iilor.  

Urmând schema de mai sus, va deveni evident dac  un copil atinge rezultatul a teptat pentru situa iile 
de înv are propuse, iar dac  nu, ajutorul dat copilului trebuie s  constea în îndicii sau repere, în incitare 
sau sus inere cu înt riri pozitive continue. În unele cazuri se impune o adaptare, prin efectuarea unor 
amenaj ri speciale i reducerea complexit ii sarcinilor.  

Stimularea pentru înv are poate fi dirijat  prin amenajarea spa iului în func ie de observa iile f cute 
asupra nevoilor i intereselor individuale ale copiilor, a a cum se întâmpl , de exemplu, în “clasele 
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Montessori”. Prin utilizarea unui material individual, care se preteaz  pentru numeroase niveluri 
aptitudinale i prin folosirea acestuia respectând ritmul propriu de înv are al fiec rui copil, în serii cu 
modele graduale, i  se ofer  copilului oportunitatea de a înv a i de a- i consolida cele achizi ionate, precum 
i ocazia tr irii satisfac iei reu itei, cu ajutor minim din partea psihopedagogului (Carpantier, Lefebvre, 

2001).  
Fi a de evaluare dinamic  poate constitui un mijloc de realizarea unui tablou exact al abilit ilor 

existente la primirea în coal , precum i a dizabilit ilor i limit rilor impuse de tipul, gradul, 
complexitatea i dinamica deficien ei, în domeniile: senzorio-motor, psihomotric, cognitiv, comunic rii i   
socializ rii.  

Utilitatea acestor fi e de evaluare dinamic  poate fi dat i de faptul c  prin intermediul lor se 
realizeaz  o vizualizare mai rapid  a progreselor i stagn rilor, iar programele educative personalizate 
vizeaz  zona proximei dezvolt ri în  sfera diverselor substructuri ale personalit ii copilului. Astfel, se pot 
elabora i pune în lucru ac iuni corectiv-compensatorii, educative i formative sistematice, organizate 
gradual sub unghiul complexit ii, în raport cu diferite obiective specifice i opera ionale. Analiza acestor 
date permit flexibilizarea i optimizarea programului educativ personalizat, inând seam  de diferite criterii 
de gradul de implicare i de cooperare a elevului, de  colaborarea cu familia, de apelul la al i speciali ti etc.  

BIBLIOGRAFIE: 

1. Charpantier, P., Lefebvre, M. (2001), Le guide des parents vers l’Ecole Montessori, 
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2. Martin, J., Paravy, G. (coord., 1996), Pédagogie de la médiation. Autour du Programme 
d’Enrischissement Instrumental, Chronique Sociale, Lyon 

3. Quellet, M. ( coord., 2000), Programme d’éducation préscolaire adapté, Ministère de l’ ducation, 
Québec 

4. Skuy, M. (coord), Experien a înv rii mediate în clas i în afara acesteia (traducere din limba 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR  
- între online i tradi ional 

Buda M d lina-Ioana 

,,Profesorii adev ra i sunt ca ni te pun i peste care îî invit  pe elevii lor s  treac .” Nikos Kazantzakis 
Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judec i privind starea, func ionarea, evolu ia 

viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe baza informa iilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de m sur  (Marin Manolescu, 2019). 

În contextul situa iei actuale, în care toate colile din România au trecut în mediul online în prim vara 
anului 2020, profesorii au f cut eforturi colosale de a putea preda online, dar mai ales s  evalueze online. 
Evaluarea online am reu it s  o realizez la toate disciplinele, de i nu cred c  evaluarea online poate fi la fel 
de obiectiv  ca i cea fa  în fa . Totu i, alte aspecte m-au mul umit, cum ar fi: timpul de corectare al 
testelor cu alegere multipl  sau dual  de itemi, feedback foarte operativ i comunicare cu fiecare elev într-
un mod eficient i rapid. 

Primii care au de înv at în acest context sunt profesorii. În educa ia online se schimb , în primul 
rând, mediul de înv are. Nu mai exist coala ca spa iu, ca tot ansamblul rela ionar. Modific ri apar i în 
ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat  de tehnologie, nu mai este atât de persuasiv i 
din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeaz
a fi investite.  

Este foarte important dac  sarcinile i con inutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare 
i schimb  evaluarea rigid  într-o experien  exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul c  orice act de 

evaluare este i un act de înv are. Avantajele sistemului de evaluare online sunt: 

• Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor; 

• Reduce i costurile, eforturile i timpul necesar pentru evaluarea manual  a fi elor; 

• Op iuni pentru ad ugarea de comentarii i feedback pentru referin a elevului; 

• Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce erorile umane; 

• Urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp 

Dintre aplica iile pe care le-am folosit la evaluarea on-line, au fost urm toarele: 

Google Forms – folosite mai ales la Geografie i Istorie. Cu ajutorul acesteia, am realizat teste de 
evaluare atât itemi cu alegere multipl , dual , dar i itemi cu r spuns scurt. Accesând din bara de Google 
cele 9 puncte, Google Forms, putem crea astfel de teste relativ u or, atât cu întreb ri deschise, cât i închise, 
cu mai multe variante de r spuns, sau nu. Func ia Quiz permite oferirea de feedback prompt, iar notarea se 
face automat.  

Google Classroom –  aici am putut corecta temele i oferi un feedback direct fiec rui elev. 

Google Jamboard- este un mod de vizualizare al unor r spunsuri scurte– to i elevii pot vedea toate 
r spunsurile date pe post-it-uri virtuale sau pot introduce imagini i informa ii pe post-it-uri. Este o metod
eficient  mai ales la evaluarea prin proiecte. 

Kahoot – cu ajutorul acestei aplica ii elevii devin „profesori”, construind ei în i i itemi de teste. Este 
o aplica ie foarte interesant , iubit  de copii. 
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WordWall – cu ajutorul acestei aplica ii am reu it s  creez diverse material prin care copiii au reu it 
s  sintetizeze cele înv ate, indiferent de disciplina de studiu. Func iile acestei aplica ii fiind multiple. 

LivresQ – o alt  aplica ie foarte îndr git  de copii, cu ajutorul ei am reu it s  creez multe teste de 
evaluare, fie cu itemi duali, multipli, cu r spuns scurt sau lung. Avantajul acestei aplica ii este c  po i crea 
o multitudine de resurse atractive, de la completarea spa iilor lacunare, pân  la trasarea de s ge i între 
casetele unui exerci iu sau completarea r spunsurilor scurte cu ajutorul imaginilor (Bron, 2005). 

În înv mântul primar, înv area, predarea i evaluarea se bazeaz  pe colaborarea dintre profesor i 
p rinte, mai ales la clasele preg titoare, I i a II-a. În situa ia în care elevii nu au acces la înv area on-line: 
nu au internet sau nu au dispozitive electronice, se pot folosi urm toarele metode i tehnici de evaluare: fi e 
de lucru, teste de evaluare, referate, proiecte, portofolii; 

Bibliografie: 

1. Bron, A. (2005). Understanding learning processes through adult education theory, In: Sabour, 
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2. Marin, M. (2019). Evaluarea în educa ie. Editura Universitar . 

  

601



Rolul metodelor moderne în predarea, înv area i evaluarea                                 
no iunilor de vocabular, în înv mântul incluziv 

Prof. logoped BUDELECAN ELENA – C.J.R.A.E. HD 

Pentru  se adresa tuturor elevilor i pentru  deveni deschis , flexibil , adaptat i orientat  spre 
fiecare i pentru to i, educa ia trebuie s  presupun  în practic  o nou  orientare care pune accentul pe 
cooperare, parteneriat, înv are social i valorizarea rela iilor pozitive îneduca ie. 

Metodele de înv mânt constituie instrumente de prim rang în mâna educatorului, sunt calea 
eficient  de organizare i conducere  înv rii, un mod comun de  proceda care reune te într-un tot 
familiar eforturile cadrului didactic i ale elevilor. 

Profesorul trebuie s  utilizeze nu doar metodele de înv mânt, ci strategiile didactice care s
identifice i s  sprijine rezolvarea dificult ilor de înv are în clas , dar s -l i implice pe elev în procesul 
de înv are, urm rindu-se astfel dezvoltarea gândirii, stimularea creativit ii i  interesului pentru înv are. 
Nu se poate lucra diferen iat cu elevii, dac  profesorul nu-i cunoa te foarte bine, atât sub aspectul dezvolt rii 
lor fizice, cât mai ales,  dezvolt rii psihice  acestora. 

Utilizarea metodelor moderne, respectiv  celor interactive în predarea-înv area-evaluarea no iunilor 
de vocabular în înv mântul incluziv, permite elevilor s  fie co-participan i la propria formare. 

În înv mântul incluziv i în înv mântul contemporan în general, dimensiunea de baz , în func ie 
de care sunt considerate metodele de înv mânt este caracterul lor activ, adic  m sura în care sunt capabile 
s  declan eze angajarea elevilor în activitate, concret sau mental, s  le stimuleze motiva ia, capacit ile 
cognitive i creatoare. 

Activitatea didactic , atât sub aspect structural (mijloace, con inut, mediu, timp, resurse umane), cât 
i sub aspect opera ional (metode, tehnici de lucru), trebuie s  faciliteze achizi ia no iunilor teoretice, astfel 

încât, elevii s  înve e cu pl cere, f r  s  simt  oboseal  sau plictiseal . O înv are activ i eficient  este 
asigurat  prin utilizarea unor metode i procedee care s  antreneze în cel mai înalt grad capacit ile 
intelectuale ale elevilor, s  trezeasc i s  men in  interesul fa  de înv tur , s  stimuleze curiozitatea i 
s  solicite efort propriu. 

Predarea no iunilor de vocabular trebuie privit  din perspectiva dezvolt rii vocabularului elevilor din 
înv mântul incluziv, respectiv  dezvolt rii competen elor de comunicare  acestora. În niciun caz nu 
trebuie pus accentul pe achizi ia pur  no iunilor teoretice, ci pe înv area acestora în vederea dobândirii 
unei exprim ri orale i scrise corecte, cât i de ascultare activ . Pentru a-i deprinde pe elevi s  utilizeze un 
limbaj coerent i nuan at, trebuie s -i orient m spre cunoa terea i înv area no iunilor de limb . 

Metodele interactive pot fi aplicate cu succes la orele de limba i literatura român , având un rol 
important în formarea competen elor de comunicare, îns  nu putem nega faptul c  aceste metode nu pot fi 
utilizate întotdeauna singure, ci în combina ie cu cele tradi ionale, inând cont c  ne referim la elevi care 
prezint  dificult i de înv are. 

Metodele tradi ionale precum conversa ia, explica ia, exerci iul, îmbinate cu metodele activ-
participative conduc la o înv are con tient , eficient i logic . 
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Utilizarea metodelor moderne în predarea-înv area-evaluarea no iunilor de vocabular în 
înv mântul incluziv permite elevului s  devin  coparticipant la propria formare, la descoperirea 
defini iilor i  tr s turilor fenomenelor lingvistice studiate, s - i manifeste ini iativa, spontaneitatea i 
creativitatea. 

Rolul profesorului nu este acela de furnizor de informa ii, ci de ghid care înso e te i îndrum  elevul 
pe drumul spre cunoa tere. În predarea centrat  pe elev, succesul la clas  depinde de competen ele cadrului 
didactic de  crea oportunit i optime de înv are pentru fiecare elev, astfel c  acesta trebuie s  creeze un 
climat stimulativ pentru înv area activ i pentru motivarea elevilor, dar i s  ac ioneze adecvat i adaptat 
nevoilor grupului.  

Alegerea unor metode didactice eficiente reprezint  o decizie de mare complexitate pentru profesorul 
care lucreaz  cu elevi ce prezint  diferite tipuri de deficien e, acesta fiind nevoit s  selecteze acele metode 
care s  dezvolte capacitatea de comunicare i cooperarea elevilor, gândirea critic i creativitatea, abilit ile 
de rela ionare i de lucru în echip , atitudinea pozitiv i implicarea în propria formare, dar i 
responsabilitatea. 

Adev rata înv are este aceea care permite transferul achizi iilor în contexte noi, care nu este doar 
individual activ , ci interactiv . 

Având în vedere c  acest lucru nu poate fi realizat decât cu ajutorul metodelor moderne, se impune 
diminuarea ponderii activit ilor care limiteaz  activizarea i extinderea utiliz rii metodelor interactive, 
care dezvolt  gândirea, imagina ia, precum i participarea lor profund  la actul instruirii, la munca 
independent , astfel ca elevii s  capete deprinderea de  aplica în practic , cele însu ite. 

De asemenea, exist  o serie de practici privind adaptarea procesului de predare, înv are i evaluare 
la dificult ile de înv are ale elevilor din înv mântul incluziv la disciplina limba i literatura român : 

predarea i înv area anticipat , pân  la desf urarea lec iei,  cuvintelor i conceptelor dificile; 
stabilirea unor motive rezonabile pentru elev de  înv a materia predat ; 
aplicarea tehnologiilor care stimuleaz  activitatea intelectual , adresarea întreb rilor ajut toare; 
furnizarea / folosirea schemelor, graficelor, fi elor de lucru; 
folosirea materialelor ilustrative; 
folosirea imagina iei (Închide ochii i imagineaz - i!); 
eviden ierea enun urilor importante cu m rkere colorate; 
divizarea sarcinilor de lucru,  textelor pe pa i mici, distinc i, oferind explica ii la fiecare pas; 
oferirea de directive orale i scrise; 
repetarea de c tre elev  directivelor; 
efectuarea pauzelor mici atunci când sunt enun ate sarcinile, pentru  oferi posibilitatea ca elevii s

proceseze informa ia; 
furnizarea de sarcini scrise i de manipulare; 
formularea enun urilor concrete i concise; 
acceptarea unor forme alternative de schimb de informa ii, cum ar fi: rapoarte / informa ii scrise, 

crea ii artistice, eseuri, diagrame, grafice etc.; 
formularea de întreb ri care cer / presupun r spunsuri scurte; 
oferirea de sarcini de tipul: continu  propozi ia, descrie imaginea etc.; 
stabilirea regulilor pentru discu iile în clas ; 
încurajarea elevului s  adreseze întreb ri; 
înv area limbajului specific nonverbal (limbajul trupului); 
acordarea timpului necesar / suficient, pentru ca elevul s  formuleze mesajul verbal; 
includerea treptat  / gradual  elevului în activit i care presupun exprimarea oral : în pereche, în 

grup mic, în grup mare. 
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Prin cunoa terea caracteristicilor psihologice ale elevilor, profesorul va putea s  foloseasc  acele 
strategii didactice care s  stimuleze dezvoltarea competen elor de comunicare ale acestora i s  îi orienteze 
în vederea atingerii obiectivelor educa ionale propuse. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

Autor: Înv toare Budiu Mihaela,                                                        
coala Gimnazial ona, Jud. Alba 

Evaluarea poate fi oral , în scris, bazat  pe activit i practice, pe referate i proiecte, interviuri, 
portofolii. În înv mântul primar, fiecare evaluare a elevilor (continu , formativ  sau sumativ ) pentru 
fiecare disciplin  se materializeaz  într-un calificativ dintre urm toarele: insuficient, suficient, bine i foarte 
bine. Calificativul final semestrial i anual pentru fiecare disciplin  trebuie s  fie încadrat în unul dintre 
cele patru calificative men ionate anterior. 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c tiu – au înv at s
fac ? 

Modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare: 

– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt.  

Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria 
profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire 
eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, 
explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

În absen a rela ion rii fa  în fa  cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare i meta-înv are. Cu alte cuvinte, exers m al turi de elevi i suntem modele pentru 
elevi. 

Ne propunem s inem o legatur  cât mai apropiat  cu elevii, astfel cât s  trecem cu bine peste acest 
moment dificil. Credem c  feedback-ul în timp util este esen ial pentru înv area elevilor; acest lucru este 
valabil mai ales în mediile de înv are on-line, atunci când elevii nu sunt în m sur  s  pun  întreb ri, a a 
ar fi în mod normal, în cadrul clasei. 
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În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ .  

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care toate cadrele didactice vorbesc într-un sens pozitiv. 

Bibliografie: 
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METODE TRADI IONALE DE EVALUARE                                             
A LIMBAJULUI LA PRE COLARI 

Prof. nv. pre c. Bugeanu Nicoleta 
GPN N sturel Constan a 

Evaluarea este definit  ca activitate prin care se înregistreaz , se prelucreaz i se interpreteaz
informa ii despre calitatea rezultatelor colare i a procesului care a condus la aceste rezultate, dar i despre 
evolu ia posibil  a procesului didactic în vederea perfec ion rii lui i a maximiz rii rezultatelor colare. Cu 
alte cuvinte, în procesul instructiv educativ, evaluarea reprezint  mecanismul fundamental al conexiunii 
inverse i-i confer  demersului didactic un caracter reglabil i autoreglabil.  

Utilizarea metodelor alternative de evaluare va contribui la stabilirea cu mai mare precizie a  
progresului realizat de prescolari pe parcursul frecvent rii gr dini ei, drept rezultat acestia vor  înregistra 
performan e ridicate la probele de dezvoltare intelectual .Metode alternative de evaluare a rezultatelor 
copiilor sunt o multitudine, ns  eu enum r doar câteva:observarea direct ,verificarea oral ,examinarea prin 
probe scrise,examinarea prin probe practice,testele(probe)scrise sau orale,proiectul,portofoliul. 

Proiectul: 
-este o form  de evaluare puternic motivant  pentru copil  pentru c  vizeaz  atât aspecte teoretice  cât 

i practice.  
-permite o apreciere complex i nuan at  a înv rii prin implicarea copiilor in joc. 
-se poate aplica cu succes atât în evalu ri de tip sumativ cât i în evalu ri formative.  
-având o desf urare pe durate mai mari de timp, în procesul de evaluare i de autoevaluare pot fi 

luate în considerare atât produsul final, cât i desf urarea procesului înv rii care a condus la acel produs.  
-stimuleaz i satisface curiozitatea fireasc  a copilului, implicându-l în propriul proces de dezvoltare 
Portofoliul: 
-este o modalitate de evaluare pe o perioad  mai lung , care reflect  progresul copilului pe multiple 

planuri.  
-este „cartea de vizit ” a copilului, urm rindu-i progresele de la un semestru la altul, de la un an la 

altul. 
-prin complexitatea i bog ia informa iei pe care o furnizeaz , portofoliul poate constitui  partea 

integrant  a unei evalu ri sumative.  
-stimuleaz  creativitatea, ingeniozitatea, implicarea personal  a copilului în activitatea de înv are, 

dezvolt  motiva ia intrinsec  a acestuia i ofer   date esen iale despre personalitatea elevului ca 
individualitate în cadrul grupului.  

Am derulat un proiect :”Cartea prietena copiilor” i am urm rit obiective precum: 

1. Valen ele formative ale  jocului  în dezvoltarea limbajului copiilor pe toat  perioada de evaluare; 
2. Utilizarea  unor instrumente de evaluare  prin metoda proiectului i portofoliului  care s   dovedeasc   
gradul de implicare a pre colarilor în joc,socializarea i colaborarea cu ceilal i participan i 
3. Construirea unor probe cu valoare diagnostic  dar i formativ  referitoare la dezvoltarea limbajului  
copiilor de vârst   pre colar . 

 Pe baza acestor obiective am ajuns la  urm toarea concluzie i pe baza cercetarii am emis o ipotez :“ 
Copiii care sunt cuprin i într-un proiect educa ional i particip  la joc într-un mod activ vor înregistra 
performan e ridicate la probele de evaluare a dezvolt rii limbajului  datorita folosirii adecvate de c tre 
educatoare, a unor metode moderne de evaluare” 
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Evaluarea limbajului prin intermediul  metodei proiectului, a portofoliului  ce are ca form  de  
desf urare jocul este o activitate care asigur  în cel mai înalt grad desf urarea de c tre pre colari a 
ac iunilor obiectuale, în mod independent i care stimuleaz  descoperirea prin efort direct i personal a unor 
leg turi între obiecte, a unor cauze i efecte.  

În acest context, putem afirma c  evaluarea  performan elor în înv are ale copiilor  de vârst
pre colar  se realizeaz  în modalit i specifice acestui nivel de educare i instruire, având în vedere  faptul 
c  achizi ionarea de cuno tin e nu reprezint  un scop în sine în acest  etap  de vârst . 

Bibliografie: 

-Georgescu E, Priorit i în formarea cadrelor didactice pentru înv mântul pre colar, în „Revista 
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STRATEGII DE EVALUARE ÎN ONLINE 

Prof. Bughianu Mihaela – Loredana 

Evaluarea cuno tin elor elevilor este o component  esen ial  a pred rii i a înv rii eficiente, chiar 
dac , la momentul actual, ne confrunt m cu o coal  nou , anume aceea din mediul online.  

Instrumentele de evaluare online permit atât evaluarea formativ , cât i cea sumativ  a înv rii 
elevilor. Evaluarea formativ  urm re te nivelul de în elegere al elevilor, dar i zonele slabe din timpul 
procesului de înv are, permi ându-i astfel, profesorului, s - i adapteze predarea în consecin . 

Evalu rile sumative vor m sura global, la sfâr it de unitate, de capitol sau de semestru, competen ele 
dobândite de copii pe parcursul unei perioade mai lungi de înv are. Pentru mul i elevi, evaluarea evoc
imagini ale pixurilor cu ro u care corecteaz i apoi noteaz  în col ul din stânga sus al testului, dar i 
sentimente de stres, inadecvare i e ec.  

De i au fost observate reac ii negative ale elevilor la evaluare, de-a lungul timpului aceasta a oferit 
institu iilor de înv mânt informa ii importante despre rezultatele înv rii, dar i despre calitatea educa iei. 
Trecerea la noi medii de înv are, în special cele online i la distan , oblig  educatorii s  g seasc i s
foloseasc  cele mai eficiente metode de evaluare pentru a realiza i a oferi educa ie în era digital . Multe 
cadre didactice consider  c , în predarea online, evaluarea elevilor este limitat  la teste cu alegeri multiple 
sau la eseuri tradi ionale.  

Cu toate acestea, printr-o atent  proiectare i o bun  utilizare a tehnologiei, exist  multe alte op iuni 
de evaluare eficient  într-un curs online. Ca i în clas , evaluarea este mai u oar  atunci când se începe cu 
rezultate observabile, m surabile.  

Conform New Horizons for Learning's Building Tool Room, sunt cinci elemente care caracterizeaz
eficien a evalu rii online (Gigliotti):  

Interac iunea continu  dintre profesor i elevi i între elevi; 
Contribu ia la procesul de înv are; 
Demonstra ia, aplica ia sau performan a din lumea real ;  
Relevan  pentru rezultatele elevilor, cât i pentru comunitatea de înv are;  
Obiective comunicate clar i cerin e pentru succes.  

Discu iile online asincrone reprezint  o metod  eficient  pentru ca elevii s  se implice în rezolvarea 
problemelor. Mai mult, ace tia î i vor dezvolta capacitatea de gândire critic . În acela i timp, discu iile 
ofer  un „comentariu de difuzare” cu privire la în elegerea de c tre elevi a con inutului cursului.  

Pe lâng  r spunsul la întreb rile profesorului, discu iile pot cere elevului:  

S  apere o anumit  pozi ie sau punct de vedere;  
S  analizeze sau s  critice alte lucr ri;  
S  reflecteze asupra înv rii personale.  

Testele scurte, s pt mânale, pot oferi un instantaneu cu cât de bine studen ii sunt la curent cu lec iile 
s pt mânale i dac au nevoie de remediere. În caz c  se prefer  testele cu alegere MNC Page 2 of 2 multipl
corectate automat, acestea reduc timpul de notare, astfel încât profesorii se pot concentra asupra altor 

609



aspecte. Pe acela i principiu, sarcinile regulate de scriere, cum ar fi exprimarea unui punct de vedere sau o 
reflec ie pe o anumit  tem , i acestea pot ajuta la evaluarea elevilor în în elegerea con inutului cursului.  

Activit ile de grup online pot ajuta la atenuarea izol rii pe care unii elevi participan i la cursurile 
online o resimt, men inându-i astfel angaja i i motiva i pe m sur  ce se sus in unul pe cel lalt.  

Temele de grup includ: 

Realizarea unei resurse digitale animate sau de orice alt  natur ;  
Crearea unei resurse wiki pentru a fi partajat  cu restul clasei;  
Realizarea sau contribuirea la un blog;  
Preg tirea i participarea la o dezbatere online.  

Multe activit i individuale pot fi modificate i în activit i de grup. O misiune tradi ional , precum 
un proiect, poate fi mai eficient  online, fiecare etap  putând fi prezentat  gradual profesorului, iar elevul 
va putea primi feedback continuu.  

Alte activit i online:  

Identificarea unei lecturi sau a altor resurse, prezentarea acesteia la curs i realizarea unei discu ii 
online despre aceasta;  

Crearea unei prezent ri ( i a unui scurt test) pe un subiect de curs;  
Dezvoltarea unui portofoliu de materiale pe tot parcursul cursului.  
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EVALUAREA ÎNV MÂNTULUI PREUNIVERSITAR 

Între online i tradi ional 
AUTOR:  BUHALEA CORINA 

Inova ia în procesul de educa ie const  în preocuparea cadrelor didactice de a g si metode,solu ii 

ingenioase, care s  aib  rolul de a men ine elevul i nevoia de înv are în prim plan, fie c  este vorba de o 

lec ie de predare,de consolidare,evaluare sau autoevaluare . Introducerea metodelor interactive în procesul 

de predare nu mai este o noutate , majoritatea cadrelor didactice folosesc cu succes calculatorul, proiectorul, 

tableta, internetul în diferite etape ale lec iei, chiar în înv mântul fizic. 

Evaluarea poate fi: oral , scris , bazat  pe activit i practice, pe referate , proiecte, interviuri, 

portofolii, etc. În înv mântul primar, fiecare evaluare a elevilor (continu , formativ  sau sumativ ) , 

pentru fiecare disciplin , se materializeaz  într-un calificativ: Insuficient, Suficient, Bine , Foarte Bine. 

Tot ceea ce înseamn  proces de predare-înv are-evaluare, a redevenit în aten ia noastr  sub 

denumirea de proces educa ional la distan . Cu to ii am fost nevoi i s  ne mut m activitatea în mediul 

online i am f cut cuno tiin  cu aplica ii, ce faciliteaz  înv area la distan . 

Profesorii: trebuie s tie în ce m sur , elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. De aceea 

trebuie evalua i sistematic, pentru a li se încheia medii , ce reflect  în elegerea cât i nivelul lor de efort. 

Instrumentele de evaluare online , sunt o parte necesar  a înv rii la distan . Doar având un control al 

lacunelor în înv area elevilor, vom putea ajusta sau îmbun t i lec iile pentru a umple anumite goluri. 

Prin intermediul platformelor i al aplica iilor utilizate in activitatea online , elevii, pot fi evalua i 

sincron i asincron.  Cu ajutorul platformelor, se aloc  teme , fi e de lucru, chestionare i se poate trimite 

FEEDBACK, astfel , elevul poate lucra în ritmul lui fiindul-i solicitat  creativitatea la maxim. Doar a a 

evaluarea se poate realiza cu succes. 

Evaluarea tradi ional  este centrata pe acumularea de cuno tin e , în care notarea este un scop în sine, 

un mijloc de clasificare, constituindu-se un moment separat de activitatea de predare-înv are. 

Evaluarea actual , se realizeaz  în vederea adopt rii unei decizii i m suri ameliorative. Elevul este 

evaluat pentru ceea ce tie, NU sanc ionat pentru ceea ce nu tie. 

Înv mântul modern, solicit  conceperea unui nou cadru de evaluare a unui nou sistem de referin , 

care s  aib  la baz  formarea competen elor elevului. Centrarea pe competen e este o preocupare major  a 

ultimilor ani. 
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TEST DE EVALUARE INI IAL  LA ZOOLOGIE                                         
CLASA a VI-a, ÎNV MÂNT SPECIAL 

PROF. BUHASCHI LUDMILA                                                          
COALA PROFESIONAL  SPECIAL  „ION PILLAT” DOROHOI 

OBIECTIVE: 

O1 – Cunoa terea mediilor de via i a vie uitoarelor specifice; 

O2 – Precizarea p r ilor componente ale corpului unui animal; 

O3 – Identificarea  organelor de sim i precizarea func iilor acestora; 

O4 – Cunoa terea func iilor unor organe interne ale unui animal; 

O5 – Ordonarea cronologic  a etapelor de via  ale vie uitoarelor. 

CON INUTUL PROBEI: 

I1. Vie uitoarele  tr iesc acolo unde g sesc condi iile necesare existen ei  lor.  Scrie câte patru exemple 
de vie uitoare pentru fiecare mediu de via : 

           mediul terestru:  
…………………………………………………………………………………….. 

           mediul acvatic:  
……………………………………………………………………………………...  

               

I2. Scrie în casete cum se numesc p r ile din care este alc tuit corpul unui animal: 
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I3. Adev rat sau fals?  

 Unele animale au gura în form  de cioc. 

Exist  animale care se deplaseaz  cu ajutorul  înot toarelor .             

I4. La cap se pot observa:            Pl mânii ajut  la prepararea hranei.               

                                                      Stomacul are rol în respira ie.           

                                                      Inima ajut  sângele s  transporte  hrana i oxigenul în tot corpul.       

                                                                                 

ca                                    UUN                                                                                                           

                             care formeaz                                                 

I5. La ce folosesc? 

a) ochii               ____________________ 

b) nasul              _____________________ 

c) urechile              ___________________ 

d) membrele               _________________ 

e)  penele               ____________________ 

  

I6. Cu ce poate fi acoperit corpul animalelelor?                                                                                                    
__________________________________________________________     

I7.  Scrie în ordine cronologic   etapele de via   prin care trec vie uitoarele: 

cresc, mor, îmb trânesc, se nasc (încol esc), se înmul esc. 
                  
1 ………………………                                                         
2………………………. 
3……………………….                                                      
4………………………. 
5………………………. 

Not :   Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

BAREM DE CORECTARE: 
  
Se acord  un punct din oficiu. 
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I1 – 2p (câte 0,25p pentru fiecare exemplu corect); 

I2 -  1p (câte 0,35p pentru fiecare parte component ); 

I3 -  2p (câte 0,40p pentru fiecare enun  a c rui valoare de adev r a fost stabilit  corect); 

I4 -  1p (câte 0,25p pentru fiecare organ de sim  corect identificat); 

I5 -  1p (câte 0,25p pentru precizarea func iei fiec rui organ de sim ); 

I6 – 1p (câte 0,25p pentru fiecare r spuns corect); 

I7 -  1p  pentru ordonarea corect  a etapelor; 
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EVALUAREA IN GRADINITA DE COPII 

BUHUSI LUCICA                                                                     
GRADINITA CU P. N. TELEJNA, VASLUI 

Ultimele decenii au înregistrat preocup ri de amploare f r  precedent pentru sporirea eficien ei 
înv mântului, pentru valorificarea mai bun  a poten ialului educativ al copilului. 

Procesului de înv mânt i se asigur  prin planificare, o perspectiv  social , economic , politic
ampl , în timp i în spa iu, obiective care se precizeaz  în trepte, pe m sur  ce programarea se apropie de 
condi iile concrete în care va fi realizat. 

În amplul proces de ra ionalizare a înv rii, evaluarea a devenit una din componentele principale ale 
reformei. Inser rile acesteia privesc l rgirea func iilor sale diversificarea formelor importan a ei în 
func ionarea procesului de înv mânt, re terea coeren ei manifest rilor sale. Îns  respinse evaluarea 
tradi ional , în eleas  ca eveniment sporadic ocazionat în principal de cerin ele externe, intr-un proces de 
înv are cu obiective insuficient precizate i justificate i insuficient de flexibile în desf urarea sa precum 
i atribuirea de indiferen  a educatoarei la particularit ile copilului, condi iile de desf urare a procesului

de înv are, validitatea probei i condi iile de evaluare. 

Evaluarea nivelului de preg tire a copilului are un rol esen ial, întrucât constituie o modalitate 
obiectiv  de punere în eviden a a randamentului ob inut i reprezint  un mijloc important de înv are, cât 
i al celei de instruire, furnizând totodat  informa ia necesar  pentru adaptarea pe baze tiin ifice a unor 

m suri de ameliorare a acestei activit i. 

Aprecierea rezultatelor, în compara ie cu obiectivele propuse constituie aspectul cel mai important al 
evalu rii, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizic  a copilului, 
precum i date despre nivelul de cuno tin e i deprinderi ale acestuia. 

Se urm re te prin aceasta, s  se realizeze însu irea tematicii, sistematizarea i consolidarea celor 
înv ate anterior. În urma rezultatelor ob inute, se impune stabilirea de programe suplimentare de instruire 
pentru cei cu rezultate foarte bune i programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai pu in bune. 

Buna cunoa tere psihologic  a copilului e important  in pre colaritate cu atât mai mult cu cât la 
aceast  vârst , evolu ia e foarte rapid i diversificat , iar educarea trebuie s - i adapteze activitatea la 
particularit ile copiilor. 

În activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp , evaluarea 
urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a 
schimb rii , în atitudinile i comportamentele dobândite de copilul pre colar prin procesul de înv mânt. 

Pentru activitatea concret  de evaluare desf urat  de un cadru didactic, premisele esen iale sunt: 
cunoa terea teoretic i concret  a particularit ilor copiilor , competen a scopurilor definite , 
opera ionalizate a inventarului de performan e posibile pe care le ofer  curriculum-ul oficial. 

Evaluarea va sluji mai bine obiectivele procesului de înv mânt , dac  va fi integrat  în acest proces 
i nu se va constitui printr-o activitate anterioar  lui. Trebuie integrat  în actele de predare - înv are 

conducând la ameliorarea lor continu  , deci la îmbun t irea lor continu  deci la îmbun t irea 
performan elor cu condi ia îns  s  se respecte anumite cerin e psihopedagogice: 
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Compararea preg tirii pre colarilor cu obiectivele specifice fiec rei discipline de studiu i cu cele 
opera ionale ale fiec rei activit i. Nu este permis s  predai una i s  ceri la evaluare alta. 

Formularea unui num r de întreb ri care s  permit  verificarea cuno tin elor i deprinderilor 
esen iale din materia predat . Evaluarea nu este relevant  când constat  c  un copil tie bine sau foarte bine 
doar 1-2 subiecte din materialul supus evalu rii. 

Evaluarea nu trebuie s -i inhibe pe copii, s -i demotiveze ci, dimpotriv  s -i stimuleze s  înve e 
mai bine. Ca s  îndeplineasc  aceast  cerin  , evaluarea trebuie conceput i prezentat  copiilor ca o sarcin
comun  fireasc i nu ca o sanc iune, ca o sperietoare.   

În conformitate cu anumite criterii psihopedagogice, sociologice i docimologie care vizeaz  efectele 
evalu rii în plan individual i social, func ii ale evalu rii sunt: 

Func ia diagnostic -stabile te nivelul, punctele tari i slabe ale copiilor examina i. Se stabile te 
unde se situeaz  aceste rezultate în raport cu obiectivele proiectate, încercând s  depisteze factorii care 
influen eaz  în sens pozitiv sau negativ.  

      - se realizeaz  prin teste diagnostice: - de cuno tin e  

                                                                  - de randament 

                                                                  - psihologice 

*  Func ia prognostic  – stabile te zonele performan ei viitoare a                                                                        
copiilor, sunt preconizate rezultatele.  

- se realizeaz  prin: - teste de aptitudini 
                                - teste de capacitate 

                                - teste de abilit i 

* Func ia de selec ie – realizeaz  clarificarea copiilor într-o stare de concurs sau de examen. În urma 
acesteia se ierarhizeaz  pre colarii i grupele de pre colari în cadrul grupelor. 

                                - se realizeaz  prin teste standardizate de tip normativ. 

* Func ia motiva ional  – stimuleaz  autocunoa terea, autoaprecierea, autoevaluarea în raport cu 
obiectivele form rii educa ionale. Aceasta con tientizeaz , motiveaz i stimuleaz  interesul pentru 
preg tire, pentru perfec ionare i pentru ob inerea unor performan e cât mai înalte 

                               - se realizeaz  – sub form  de feed-back oral 

                               - sub form  de raport scris – de unde rezult  o func ie social  a evalu rii – 
informeaz  familia asupra rezultatelor ob inute de pre colari. 

Dup  func iile pe care evaluarea le îndepline te în cadrul procesului mai larg al stimul rii 
poten ialului biopsihic al copilului i al optimiz rii parametrilor generali ai dezvolt rii acestuia, formele de 
evaluare utilizate în gr dini  sunt: 

*  Evaluarea ini ial  – const  în aprecierea nivelului general al dezvolt rii copilului la intrarea în 
gr dini  sau în momentul integr rii lui în diferite categorii de vârst  ale pre colarit ii . Constituie o 
premis  determinant  în proiectarea demersului didactic i o condi ie a reu itei acesteia. 

Obiectivele evalu rii ini iale sunt orientate spre cunoa terea capacit ilor generale de înv are ale 
copiilor, a nivelului de cuno tin e, deprinderi, abilit i necesare desf ur rii programului de instruire care 
urmeaz .  

Evaluarea se desf oar  oral sau scris i stabile te un diagnostic real i obiectiv, care poate îndeplini 
func ia predicativ , deci va indica traseul demersului didactic ce urmeaz  a fi desf urat în trei planuri: 

- modul adecvat de predare – înv are a noului con inut; 
- continuarea unui program de recuperare pentru tot colectivul de copii; 
- m suri de sprijinire i recuperare pentru o parte din copii; 
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Evaluarea continu  – (formativ  sau de progresa) o g sim în derularea tuturor activit ilor curente din 
cadrul gr dini ei i care opereaz  în diferite forme:   

- a observ rii continue a comportamentului copiilor, a surprinderii reac iilor pe acre ei le au la 
solicit ri diverse, a semnal rii progreselor pe care le ob in  prim trecerea de la o sarcin  la alta; 

- a recompens rii succeselor pe care copii le ob in în înv are prin formule de genul: „bravo!”, „foarte 
bine!”  

- a atitudinilor de sprijin, de încurajare pentru dep irea anumitor obstacole i dificult ii de înv are 
prin formulele: „se poate i mai bine!”, „mai încearc  o dat !” 

Trebuie s  se re in  faptul c , din moment ce obiectivele îi vizeaz  pe to i copiii, sarcina didactic  din 
proba sau fi a de evaluare este aceea i pentru to i copiii, pentru c  diferen ierea i individualizarea sunt 
strategii ale înv rii i nu ale evalu rii. 

Evaluarea sumativ  –intervine de obicei, la cap tul unei componente tematice care se desf oar  pe 
o durat  mai marte de timp sau la sfâr it de semestru –când sunt revizuite cuno tin ele, deprinderile, 
abilit ile dobândite în acest interval – cu scopul explicit al înt ririi i stabiliz rii noilor comportamente 
achizi ionate.  

La aceast  form  de evaluare se recurge la sfâr itul anului preg titor, când se verific  parametrii 
generali ai dezvolt rii i când se sintetizeaz  cele mai înalte niveluri de performan  în baza c rora copilul 
este declarat apt pentru a fi colarizat. 

Evaluarea sumativ   reprezint  un sondaj ce relev  informa ii at t despre copii, cât i despre activitate. 
De aceea, aceast  evaluare nu ofer  informa ii complete despre gradul de însu ire a cuno tin elor, de 
formare a deprinderilor la to i copiii, deoarece acest tip de evaluare nu înso e te demersul didactic secven
cu secven , deci nu permite acea ameliorare pe parcurs, ori de câte ori ar fi necesar. 

În func ie de specificul vârstei prescolare metodele de culegere a datelor în vederea evalu rii 
activit ilor din gr dini  vor fi: observa ia, conversa ia, studiul produselor activit ii, analiza procesului de 
integrare social , testul, ancheta. 

*  Metoda observa iei – const  în surprinderea i consemnarea evenimentelor definitorii pentru 
dezvoltarea copilului. 

Rezultatele observa iei se materializeaz  în aprecieri deschise, directe, cu valoare evaluativ  iar apoi 
pot fi consemnate intr-un protocol de observa ie – o fi e personal  a copilului. Not rile în fi  vor fi datate, 
pentru a se putea pune mai u or în eviden  aspectele evolutive sau unele involu ii, stagn ri, regrese, care 
prin acumulare atrag aten ia asupra urgen ei de a se intervenii ameliorativ i optimizator. 

*   Metoda consemn rii grafice a preferin elor – permite prelevarea i interpretarea datelor ob inute 
despre fiecare copil prin eviden ierea zonelor de interes, a preferin elor copilului, dar i a domeniilor în 
aport cu care el întâmpin  dificult i. 

*   Metoda portofoliului – const  în selectarea, îndosarierea i p strarea diferitelor lucr ri ale copiilor 
(desene, picturi, colaje) pentru ca mai târziu, pe baza probelor materiale, s  se poat  face o evaluare de tip 
cumulativ, care va marca progresele pe care ei le-au realizat într-o unitate mai mare de timp. 

*   Testele standardizate sunt instrumente de evaluare a performan elor care vizeaz  modific rile 
produse prin înv are, în principal în domeniul cognitiv, deci cuno tin e acumulate, capacit i intelectuale 
formate. 

Ceea ce este esen ial la aceste probe, este faptul c  ele permit o evaluare mai obiectiv  a 
performan elor în înv are ale copiilor, pe baza unor criterii de apreciere coerente i explicite. 

Ele au câteva caracteristici: 

sunt formate dintr-un grupaj de întreb ri, sarcini (itemi) care acoper  o parte a programei, 
în structura lor vor fi evitate formul rile generale 
sunt mijloace care se utilizeaz  pentru verific ri periodice 
asigur  condi ii asem n toare de verificare pentru to i copiii 
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presupune un barem de verificare.                                                                                                  

Modul în care se structureaz  primele obi nuin e de înv are ale copilului este definitorie pentru 
seriozitatea, angajarea i succesele lui viitoare în domeniul acestor activit i. 

În concluzie, evaluarea nivelului de preg tire a copilului, este impus  de trei aspecte esen iale: 

respectarea particularit ilor de vârst i individuale; 
g sirea unor metode i mijloace adecvate pentru ca evaluarea s  contribuie la dezvoltarea 

personalit ii copilului pre colar; 
s  r spund  sarcinii gr dini ei de a preg ti copii pentru integrare cu succes în activitatea colar . 

„Orice cuno tin  oricât de abstract  ar fi, o putem utiliza la orice vârst  cu condi ia de a o traduce în 
limbajul gândirii copilului.” J. S. BRUNER 

BIBLIOGRAFIE: 

Laboratorul pre colar 

Reviste „Înv mântul pre colar 3-4/2001” 

Revista „Înv mântul pre colar 3-4/1997” 
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Evaluarea tradi ional i online în înv mântul primar 

Prof. Psihopedagog Buinoiu Maria                                                        
c. Gimn. “Ion Iorgulescu”, Mih ie ti                                                     

c. Gimn. Nr. 1, Schitu Gole ti, Jud Arge

A evalua înseamn  a m sura, a estima, a aprecia, a judeca, a cânt ri, a nota i a observa. Evaluarea în 
înv mântul primar direc ioneaz colarul c tre atingerea scopurilor propuse, fiind o opera ie complex  de 
interven ii, st ri i atitudini menite s  identifice aspecte legate de: 

- con inutul i obiectivele care trebuie evaluate; 

- perspectiva din care se face evaluarea; 

- momentul realiz rii evalu rii; 

- modalitatea i instrumentele de realizare a evalu rii; 

- modalitatea de prelucrare i valorificare a informa iilor; 

- criteriile de evaluare. 

Exist  mai multe tipuri de evaluare, ca urmare a diversit ii de ac iuni i procese. 

1. Evaluarea ini ial  sau predictiv , cea care se aplic  la începutul activit ii i are ca scop cunoa terea 
nivelului de preg tire a elevilor i a capacit ii acestora de înv are 

2. Evaluarea continu  sau formativ , cea care se realizeaz  de la începutul pân  la finalul derul rii 
unui proces. Acest tip de evaluare este esen ial pentru înv mântul primar deoarece amelioreaz i produce 
schimb ri imediate în preg tirea colarilor. Ea se realizeaz  treptat, în etape mici i se axeaz  pe elemente 
esen iale, f r  s  oboseasc  sau s  suprasolicite elevul. Evaluarea continu  prive te în primul rând calitatea 
informa iilor f r  a lua în calcul ierarhizarea colarilor ci stimularea dezvolt rii acestora, dorin a de a înv a 
în permanen , de a se întrece pe sine i nu pe ceilal i. 

Avantajele evalu rii continue sunt multiple: 

- verific  pe secven e mici to i colarii i toat  materia; 

- evalueaz  rezultatul înv rii i procesul prin care s-a ajuns la acest rezultat; 

- asigur colarului oportunitatea de corectare a gre elilor i de remediere; 

- dezvolt  cooperarea profesor- colar pe baza cunoa terii criteriilor de evaluare; 

- timpul de realizare al acestei evalu ri este mult mai scurt decât al celorlalte. 

3. Evaluarea cumulativ  sau sumativ  reprezint  tipul tradi ional de evaluare al rezultatelor colare 
prin verificarea periodic  a elevilor la sfâr itul unui semestru, an colar sau ciclu de înv mânt, deci pe o 
perioad  de timp mult mai mare. Rezultatele ob inute de colari la sfâr itul unui an sau ciclu de înv mânt 
constituie criterii de clasificare i promovare i reprezint  una dintre func iile evalu rii. 

Ca metode de evaluare a performan elor elevilor, se eviden iaz : 
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- evaluarea oral , care se realizeaz  ca verificare curent , par ial i pe parcursul procesului educativ, 
printr-o serie de întreb ri i r spunsuri, utilizând tehnici cum ar fi conversa ia de verificare sau cu suport 
vizual, descrierea, completarea unor dialoguri, etc.; 

- evaluarea scris  este limitat  ca timp, are acela i grad de dificultate pentru to i colarii i verific
acela i con inut. Acest tip de evaluare se face prin teste scrise, activit i de munc  independent  în clas , 
lucr ri de control anun ate, teme pentru acas , etc.; 

- evaluarea practic  îmbin  cuno tintele teoretice cu cele practice i se realizeaz  prin confec ionarea 
unor obiecte, întocmirea unor desene, schi e, executarea unor lucr ri experimentale, a unor probe sportive, 
muzicale sau interpretarea unor roluri. 

Tehnicile i metodele tradi ionale au deopotriv  avantaje i limite. Doar printr-o îmbinare activ  a 
tehnicilor tradi ionale cu cele moderne se poate realiza o evaluare complex  a activit ii educative a 
colarului. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

BULAT GABRIELA DANIELA, PROF. ÎNV. PRE COLAR 
GPP ,,CSIPIKE” - SF. GHEORGHE, COVASNA 

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, 
oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
urm torii pa i:  

Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor; 
Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse;  
M surarea rezultatelor aplic rii programei; 
Evaluarea rezultatelor; 

  Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu i final .  
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 

preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

Datele ob inute ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului con inut al programei, organizarea unui program de recuperare, dac  este cazul, i 
adoptarea unorm suri de sprijinire i recuperare a unora din pre colari. 

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt. 

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu.  

Voi ilustra în cele ce urmeaz , câteva tehnici, instrumente de evaluare, utilizate în cele trei tipuri de 
evaluare. Cele mai des întâlnite tehnici de evaluare o constituie probele orale, oferind o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Probele scrise (fi e cu sarcini), lucr ri practice, portofoliile cu lucr rile copiilor, aprecierile verbale, 
autoevaluarea, jocurile didactice, de rol i serb rile; oberv rile directe/sistematice în timpul activit ii i 
înregistrarea; discu ii individuale; afi area lucr rilor; consemnarea grafic  a rezultatelor pe domenii 
experien iale sunt alte metode de evaluare a nivelului de cuno tin e i deprinderi dobândite de copii. 

 Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului. Tipuri de portofolii:  

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri);  
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolutiei copilului; 

lucr ri ale acestuia; poze cu sarcini/activit i pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, 
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rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri). În concluzie, portofoliul nu este 
numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e. 

Printre metodele i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , 
se înscriu urm toarele:  turul galeriei, scaunul autorului, piramida,  ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptual
/ cognitiv , tehnica florii de nuf r, metoda col urilor, tehnica analitico-sintetic , cubul etc. 

În ceea ce prive te înv mântul online, pentru educatori este o mare provocare, având în vedere 
particularit ile de vârst i individuale ale pre colarilor. În înv mântul pre colar online, se pune accent 
pe sprijinul p rin ilor copiilor, în sensul folosirii cu succes a aplica iilor alese. 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic  i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Educatorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Google Classroom: aici putem discuta cu copiii, se pot distribui fi e de evaluare, pentru ca ulterior, 
acestea s  fie retrimise i analizate de c tre educatori. 

 Meet video  pot fi desf urate întâlniri cu pre colarii, derulându-se probe orale de evaluare, oferindu-
se un feedback direct fiec rui pre colar  

 Google Forms : permite educatorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material 
de reflec ie pentru pre colari 

Wordwall – permite multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales pentru pre colari 
             
În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 

interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 
Produsele pre colarilor constituie o bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 

tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care, educatori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR-                                  
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Prof. înv. pre colar: Bumbu Daniela-Paula                                                 
Gr dini a cu Program Prelungit nr.13, Bistri a 

În demersul educa ional planificat pentru cei mici este necesar s  avem certitudinea c  suntem într-
adev r pe un traseu corect, aceasta însemnând c  putem avea un feedback relevant prin m surarea 
progresului fiec rui copil fa  de el însu i. Având elaborat  planificarea activit ilor de evaluare, cu sprijinul 
materialelor informative,a scrisorii metodice în care sunt prezentate modalit i/instrumente de 
evaluare,vom putea, cu u urin , s  vedem în ansamblu progresul copilului fa  de el însu i pe parcursul 
unui ciclu colar. 

Consrmn rile educatoarei cu privire la evolu ia copilului, dintr-odat  devin eficiente i utile, prin 
claritatea i relevan a lor, atât p rin ilor cât i celorlal i parteneri participan i la educa ia copilului. Ele ofer
oglinda dezvolt rii copilului în decursul a trei ani de gr dini . 

Prin observarea i analizarea progreselor pe activit i de înv are se pot remarca unele lacune, piedici 
sau eventuale salturi neliniare ap rute în evolu ia copilului pre colar de-a lungul a trei ani de gr dini ,care 
vor putea fi luate în considerare de înv toare. Oglindirea progresului global al copilului într-o fi  de 
progres,îi asigur  acestuia ”pa aportul” pentru intrarea în coal .  

De altfel, printr-o evaluare eficient  se asigur  continuitatea între cele dou  cicluri colare,cel al 
înv mântului pre colar i cel al înv mântului primar. 

În urma complet rii fi elor de progres,am analizat cu aten ie comportamentele atinse i pe cele în curs 
de dezvoltare i ne-am dat seama la ce nivel de formare se prezint  copilul la sfâr itul unui an colar. Fiind 
consecvente în completarea lor i consemnând apoi rezultatele într-un centralizator pentru cei trei ani de 
gr dini , vom putea elabora o prezentare corect  cu privire la evolu ia copilului, eviden iind progresul s u 
fa  de el însu i la finalul ciclului pre colar. 

Explica ii cu privire la modalit ile/instrumentele de evaluare: 

În cadrul activit ilor pe domenii experien iale:se observ i se m soar  comportamentele dup
obiectivele de referin  ap rute în modelul de fi  de progress; 

 În cadrul jocurilor i activit ilor didactice alese:se consemneaz  participarea copilului la centrele 
de activitate/ariile de stimulare amenajate în sala de grup ,respectând regula:un mediu educa ional eficient 
este spa iul cel mai bun de înv are.Nici succesele ob inute de copii nu trebuie omise.Este bine ca în sala 
de grup  educatoarele,împreun  cu copiii,s  g seasc  modalit i de monitorizare a particip rii copiilor la 
centrele de activitate (de exemplu:pe o band  de 10 cm l ime i de 1,5 m lungime copilul s - i aplice 
prenumele sau semnul în momentul intr rii în spa iul/centrul de activitate).Centrele de activitate sunt 
obligatorii în amenajarea spa iului educativ i trebuie corect delimitate; 

În cadrul activit ilor de dezvoltare personal :se consemneaz  abilit i (autocunoa terea, 
dezvoltarea abilit ilor de comunicare, managementul înv rii prin joc, dezvoltarea empatiei, luarea 
deciziilor, medierea conflictelor) observate de educatoare în diferite momente ale zilei, îndeosebi în timpul 
întâlnirii de diminea , dar nu numai.  

ADP-ul înseamn , printre altele, rutine i tranzi ii, dar i activit i op ionale, a c ror m surare se 
realizeaz  dup  obiective i comportamente specifice activit ii alese.
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. Înv. pre colar: Bunaiasu Cristiana 
Gr dini a P. N. Aninoasa, Judetul Gorj 

Evaluarea este o component  important  a procesului de înv mânt, ce permite luarea în cuno tin
de cauz , a unor decizii de reglare, ameliorare i perfec ionare a activit ii pre colarului. 

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea,  performan ele i eficien a acestora la un moment 
dat, oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
urm torii pa i:  

Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
M surarea rezultatelor aplic rii programei,  
Evaluarea rezultatelor.  

Dar, procesul evaluativ  nu este încheiat, deoarece, pe baza rezultatelor va fi reluat într-un mod 
convenabil adecvat nevoilor de educa ie i posibilit ilor reale de a le satisface, astfel încât evaluarea are 
rolul unei leg turi, a unei conexiuni inverse, a unui feed-back operativ între etapa parcurs i cea urm toare. 
Evaluarea trebuie conceput  nu numai ca un control al cuno tin elor sau ca mijloc de m surare obiectiv , 
ci ca o cale de perfec ionare, ce presupune o strategie global  a form rii. Opera ia de evaluare nu este o 
etap  suprapus  procesului de înv are, ci constituie un act integrat activit ii pedagogice. Prin evaluare se 
realizeaz  o validare a eficien ei secven elor educative, a componentelor procesului didactic i o delimitare 
, fixare i interven ie asupra con inuturilor i obiectivelor educa ionale. În vederea conceperii i aplic rii 
adecvate a actului evaluativ în activit ile pre colare, ar trebui s  se in  cont de câteva transform ri 
importante, constatate în ultimul timp, având drept consecin e redimensionarea i regândirea strategiilor 
evaluative, în acord cu o serie de exigen e:  - 

extinderea evalu rii de la verificarea i aprecierea rezultatelor, la evaluarea procesului, a strategiei 
care a condus la anumite rezultate; evaluarea nu numai a elevilor, ci i a con inutului, a metodelor, a 
obiectivelor, a situa iei de înv are; 

eviden ierea achizi iilor cognitive, a conduitei, personalit ii elevilor, atitudinilor etc. 
centrarea evalu rii asupra rezultatelor pozitive, nesanc ionarea celor negative; 
transformarea copilului într-un permanent partener al educatorului prin autoevaluare,inter-evaluare 

si evaluare controlata; 
raportarea rezultatelor la obiectivele definite i la evolu ia societ ii; 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu i final .  
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 

preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

Datele ob inute ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului con inut al programei, organizarea unui program de recuperare, dac  este cazul, i 
adoptarea unor m suri amelioratorii. 
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Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.                                      

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu.  

Instrumente de evaluare: 

T                                                      : probe scrise( fi e cu sarcini); probe orale i probe practice 

                                                         :lucr ri practice, portofoliile cu lucr rile  copiilor, aprecierile  

verbale, autoevaluarea, jocurile didactice, de rol i serb rile; oberv rile directe/sistematice  în timpul 
activit ii i înregistrarea; discu ii  individuale; afi area lucr rilor; consemnarea grafic  a rezultatelor pe 
domenii experien iale;  

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului. Tipuri de portofolii:  

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri);  
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e.  

Printre metodele i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , 
se înscriu urm toarele:  turul galeriei, scaunul autorului, piramida,  ghicitorile, tehnica 
fotolimbajului,ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic,Harta 
conceptual  / cognitiv , Tehnica florii de nuf r, metoda col urilor, tehnica analitico-sintetic , cubul, turnirul 
întreb rilor, cvintetul,  R.A.I. ( R spunde. Arunc . Interogheaz .) jurnalul grupei. 

„Dac  a  vrea s  reduc toat  psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influen eaz  mai 
mult înv area sunt cuno tin ele pe care le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în 
consecin ! (R. Ausubel , 1981) 

Bibliografie: 

Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”,    
Bucure ti,EDP.;  

Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006;  
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EVALUAREA IN IAL  DESF URAT  ÎN SISTEMUL TRADI IONAL 

Prof. pt. înv mântul pre colar: Bunea Andreea-Ioana                                      
GR DINI A CU P. P."PRICHINDELUL ISTE " TURDA 

Pentru a ne opri i a discuta despre procesul de evaluare trebuie s  începem cu o defini ie a termenului, 
defini ie dat  de dic ionarul de termeni pedagogici : evaluarea este un act de valorizare ce intervine în toate 
activit ile umane, se refer  la sistemul de înv mânt dar se afl  în rela ie strâns  cu mecanismele 
sistemului social, generând informa ii cu func ie autoreglatoare, pentru cre terea eficien ei instruirii. Avem 
nevoie, în orice interven ie sus inut  asupra copilului, de resurse care s  ne ajute ca în orice moment s
putem m sura progresul, dar i s  îmbun t im din mers întregul demers pedagogic i, astfel, intervine 
procesul evaluativ, nelipsit in orice domeniu social i având rol de instrument corector al întregului sistem 
instructiv-educativ. 

Evaluarea nu se prezint  decât în strâns  interrele ionare cu predarea i înv area, ea fiind chiar o 
modaliatate de a asigura achizi ii temeinice i o coeren  continu  în întregul demers educa ional. 
’’Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat . Ea are întotdeauna un 
raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii’’(D. Ausbel) 

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 
preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , am realizat un tabel cu domeniile de dezvoltare i 
indicatori comportamentali. Evaluarea este desf urat  la grupa mica, pentru un efectiv de 22 pre colari în 
perioada 13-17.09.2021 i 20-24.09.2021. 

Nr. 
Crt. 

Domeniul de 
dezvoltare 

Indicatori comportamentali Nivelul de îndeplinire a 
indicatorului 

NS D A 

1. Dezvoltare socio-
emo ional

Urmeaz  indica iile adul ilor în ceea ce 
prive te comportamentul adecvat în 
anumite situa ii. 

0 3 19 

Interac ioneaz  din proprie ini iativ , 
cu copiii apropia i de vârst , în diferite 
contexte. 

1 2 19 

2. Dezvoltarea 
limbajului , a 
comunic rii i a 
premiselor citirii i 
scrierii 

St i ascult , în momente de lectur , 
f r  s  deranjeze, r mâne pân  la 
finalul ei.  

0 4 17 

3. Dezvoltare fizic , a 
s n t ii i igienei 
personale 

Pozi ioneaz  corpul i membrele în 
mod corespunz tor pentru a imita ceva 
sau pe cineva sau pentru a executa o 
mi care (a prinde o minge, a arunca 
ceva etc.) 

0 7 15 
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Demonstreaz  con tientizarea 
sim urilor în ac iuni (recunoa te 
obiecte ascunse prin pip it, f r  s  le 
vad , execut  mi c ri la auzirea unor 
comenzi, recunoa te mirosuri etc.) 

1 6 15 

4. Dezvoltare cognitiv
i cunoa terea lumii 

Grupeaz  obiecte care întrunesc dou
criterii concomitent. 

4 10 8 

5. Capacit i i atitudini 
de înv are 

Formulez  întreb ri referitoare la 
schimb rile din jur. 

0 5 17 

G se te forme i mijloace noi de 
exprimare a gândurilor i emo iilor 
(prin muzic , desen, dans, joc 
simbolic). 

0 8 14 

Bibliografie: 

1.Curriculum pentru educa ie timpurie,2019,  Anexa la ordinul ministrului Educa iei Na ionale 
nr.4.694/2.08.2019 

2.Suport pentru explicarea i în elegerea unor concepte i instrumente cu care opereaz  curriculumul 
pentru educa ia timpurie, 2019. 
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Evaluarea în mediul on-line 

Bunea Lubiana, prof. pt. înv. pre colar 
Gr dini a cu P.P. PRICHINDELUL ISTE  Turda 

,,Spune-mi ce evaluezi i- i voi spune pe cine formezi” 

Cu   toate   c    dezvoltarea   tehnologiei   informaiei  i  comunic rii  (TIC)  s-a realizat într-un ritm 
accentuat în ultimii ani i au fost realizate sute de aplicaii care puteau fi utilizate în procesului educaional 
(cf. Dulam  et al., 2019, 2020; Ilovan   et   al.,   2019;   Magda   et   al.,   2018),   acestea   au   fost   foarte  
puin valorificate în instituiile de înv mânt.  Transferarea activit ilor  didactice în mediul  virtual  a  generat  
o  serie  de  probleme,  dar  i  oportunit i  privind utilizarea TIC pentru profesori, elevi, p rin i i la nivelul 
întregii societ i. 

Atenia    profesorilor    a    fost    puternic    concentrat     pe    identificarea instrumentelor Web 2.0, a 
materialelor i produselor digitale disponibile în internet (fotografii, filme, desene, fi e de lucru, teste, jocuri 
etc.) pentru a le utiliza   în   activit ile   de   predare-înv are-evaluare   desf urate   în   clasele virtuale. 
Profesorii, elevii, p rinii i studenii au fost implicai într-un amplu i continuu proces de înv are prin 
descoperire i prin experimentare. Profesorii au constatat c  identificarea, din oferta extrem de bogat i de 
variat  din internet, a celor mai potrivite instrumente digitale i materiale multimedia, este cronofag i c , 
totu i, nu întotdeauna g se ti cel mai bun material pentru scopul urm rit. 

Evaluarea este considerat  o activitate în care se emite o judecat  de valoare despre prestaia celui care 
înva . Se stabile te astfel relaia între: ceea ce exist  (ce a înv at elevul) i ceea ce ar trebui s  existe (ce ar fi 
trebuit s  învee); comportamentul manifestat de c tre elevul care înva  în anumite situa ii i comportamentul 
vizat a fi manifestat de acesta; între realitate i un model ideal (Manolescu,  Panuru,  2008,  p.  320).  Evaluarea  
didactic   este  o  activitate complex ,  prin  care  se  colecteaz   informaii  despre  procesul  de  înv are  i 
rezultatele înv rii unui grup sau ale unei persoane (Dulam , 2010, p. 22). 

Evaluarea on-line are câteva caracteristici: 
- Leg tura între profesor  i elevi sau studeni depinde de condi ii tehnice (dispozitive,  acces la internet)  

i de competenele digitale ale participanilor la procesul de evaluare. 
- Interfaa   dintre   profesor   i   elevi   este   mediat    prin intermediul dispozitivelor digitale, fiind 

situat  în mediul virtual în care se asigur  o comunicare prin canal auditiv i prin canal vizual. 
- Contextul evalu rii permite un control limitat, evaluatul i evaluatorul fiind în locuri diferite. 
- Un grad mare de risc referitor la probleme tehnice (întreruperea curentului electric; defectarea 

dispozitivelor) i fraude care pot perturba procesul de evaluare. 
1. Obiectul evalu rii on-line sau ce evalu m on-line? 
Un aspect important în evaluarea on-line se refer  la ce anume se poate evalua în acest context. În 

literatur , se precizeaz  c  obiectul evalu rii reprezint  o parte din realitate care a fost aleas  ca „material” 
destinat pentru a fi evaluat. Acest   „material”   ar   putea   fi   procesul   sau   produsul   rezultat  din  înv are 
(Dulam ,  2013,  p.  183).  Produsul  înv rii  este  considerat  a  fi  un  rezultat generat  ca  urmare  a  unei  
aciuni,  fiind  un  efect  al  unei  cauze.  Rezultatele colare  sau  cele  universitare  sunt  considerate  efecte  
ale  activit ii  didactice, fiind diferite prin natura lor (Dulam , 2013, p. 183). 

În literatura de specialitate, psihologul Ion T. Radu (2007) identific  patru categorii de rezultate ale 
înv rii colare: 

(1)  cuno tine acumulate (defini ii, concepte, fapte, date, teoreme, formule etc.); 
(2) capacitatea de aplicare a cuno tinelor în practic , în  demersuri teoretice, în aplicarea unor tehnici 

sau moduri de lucru; 
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(3) capacit i intelectuale care sunt utilizate în de realizarea raionamentelor, argumentelor, în  
interpretare,  în  efectuarea  unor  operaii logice, în demersuri creative etc.; 

(4) conduite, atitudini, tr s turi de personalitate. 
Din perspectiva evalu rii on-line, se contureaz  întrebarea: Care dintre aceste rezultate pot fi evaluate 

în acest context? Pe baza analizei rezultatelor care au fost evaluate on-line, concluzion m c  acestea fac 
parte din toate categoriile  menionate anterior.  Evaluarea on-line permite verificarea m surii în care aceste 
cuno tine au fost asimilate,  capacitatea de utilizare a cuno tine în diverse contexte,  precum i stabilirea 
nivelului de competen  al elevilor i studenilor. 

În contextul evalu rii on-line, se contureaz i întrebarea: Ce rezultate nu pot fi evaluate on-line? 
Principala problem  o prezint  crearea contextului în care  se  produce  evaluare  i  asigurarea  unor  condi ii  
specifice.  La  o  analiz  sumar ,  apreciem  c   este  dificil   evaluarea  activit ilor  care  se  realizeaz   în 
echipe  care  acioneaz  simultan (sportive: fotbal,  baschet i altele; muzicale), dar   i   unele   activit i   care   
necesit   asigurarea  unor  condi ii  speciale  (de exemplu, alerg rile de diverse tipuri). 

Bibliografie: 

Maria Eliza Dulam , “De la teorie la practic  în evaluarea on-line” Editura Presa Universitar  Clujean
2020 
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Importanta evaluarii in invatamantul prescolar 

Educatoare: Bunna Lenuta Maria

Evaluarea se poate defini ca un sistem de conceptii, principii si tehnici referitoare la masurarea si 
aprecierea  rezultatelor scolare si a procesului didactic . 

In invatamantul  prescolar  actul  de evaluare  pastreaza  caracteristicile evaluarii  activitatiididactice, 
avand drept  scop masurarea si aprecierea  cunostintelor, priceperilor si deprinderilor ,dobandite  de copii 
in cadrul  actului  educational .In  acelasi timp ,evaluarea urmareste si aspectele formative ale muncii  
educatoarei, concretizata in atitudinile si comportamentele dobindite de copilul prescolar prin procesul de 
invatamint. 

Din perspectiva momentului efectuarii si a modului de interpretare a datelor cu relevanta in 
desfasurarea procesului didactic, se contureaza utilizarea in invatamintul preprimar a urmatoarelor de 
evaluare: 

- evaluare initiala – predicativa 
- evaluare cumulativa- sumativa, certificata 
- evaluare formativa- continua 

Centrarea interesului pe procesul invatarii este considerat afi mai relevant decat produsul invatarii 
,indeosebi la gradinita. Astfel, intr-o activitate cu continut matematic ,educatoarea va urmari nu numai  
insusirea  cunostintelor matematice, ci mai mult  prestatia copiilor, implicarea in activitate , rapiditatea in 
efectuarea operatiilor, independenta in realizarea unor sarcini individuale, capacitatea de effort, 
profunzimea si logica in gandire. 

Caracterul sistematic si continuu  este vazut nu atat prin prizma aspectului temporal ,cat mai ales prin 
faptul ca se reintroduc prmanent si cu promtitudine constatarile si informatiile dobandite prin evaluarea  in 
procesul curricular si prin urmare , educatoarea poate adopta  masuri  ameliorative immediate . 

Caracterul dinamic, flexibil si creator face posibila evolutia procesului curricular, imbogatirea 
operatiilor cognitive pe care le implica acesta si a metodelor, mijloacelor si srategiilor didactice. 

Caracterul sau individualizat presupune implicarea activa a fiecarui copil. 

Ofera  posibilitatea corectarii promte a erorilor, precum si a reglarii rapide a demersurilor curriculare 
,gratie  informatiilor, corecturilor, ameliorarilor pe care le sugeraza sistematic. 

Face posibila modificarea, reorientarea procesului de invatamint, inclusiv pe secvente mici, 
replanificarea unor teme. 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar                                                  
Între online i tradi ional 

Prof. Bunta Ana 

În zilele noastre exist  o multitudine de posibilit i de evaluare a elevilor, iar acest lucru ofer

posibilitatea ca evaluarea s  fie pe placul elevilor i s  îi stimuleze în preg tirea pentru aceasta. 

Cunoa tem cu to ii metodele tradi ionale-probe orale, probe scrise, probe practice si metode 

complementare (moderne)-observarea sistematic  a comportamentului, referatul sau eseul, proiectul, 

portofoliul, autoevaluarea. Acestea pot avea loc în format fizic, dar i online pe Skype, platformele Zoom, 

Microsoft Teams, etc.   

Alte instrumente care pot s  fie folosite doar în online sunt: Wordwall - se g sesc mai multe tipuri de 

activit ti potrivite pentru evaluare; Google Jamboard; Google Classroom - se pot corecta temele i poate fi 

oferit fiec rui elev un feedback; Google Forms-permite includerea unor materiale video. 

Orice metod  de evaluare s-ar alege, cel mai important lucru este o preg tire bun  a elevilor pe b ncile 

colilor din ara noastr . 
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EVALUAREA TRADITIONALA IN GRADINITA 

Prof. inv. Prescolar, Burlea Simona Corina                                                 
Gradinita P. N. Sterpoaia Nr. 2, judetul Gorj 

Prin intermediul evaluarii, educatoarea cunoaste in fiecare etapa a desfasurarii procesului instructiv-
educativ, nivelul atins de copii, identifica punctele forte si lacunele din cunostintele, priceperile, 
deprinderile, aptitudinile, reprezentarile, limbajul copiilor. Pe baza diagnosticului, educatoarea stabileste 
masurile necesare pentru completarea si aprofundarea cunostintelor, corectarea deprinderilor gresite, 
perfectionarea priceperilor si deprinderilor. Tot prin evaluare, educatoarea inventariaza achizitiile copiilor 
si apreciaza progresul inregistrat de copil de la o etapa la alta a devenirii sale. 

Evaluarea rezultatelor obtinute de copii are efecte pozitive asupra activitatii lor, indeplineste un rol 
de supraveghere a activitatii prescolare. Verificarile asupra acumularilor calitative si cantitative ale copiilor 
in procesul instructiv-educativ contribuie la calificarea si consolidarea cunostintelor acumulate, care sunt 
fixate, sistematizate si integrate in structuri. 

Procesul de evaluare are efecte pozitive, care se reflecta asupra atitudinii copilului fata de activitatile 
din gradinita. Copilul inregistreaza si vibreaza la cea mai neinsemnata apreciere, dar si cu un puternic 
sentiment de frustrare la cea mai neinsemnata observatie. 

Evaluand, constatam, apreciem, diagnosticam, descoperind factorii care au condus la rezultat si 
prognosticam, anticipand rezultatele pentru etapele ulterioare de instruire. Principalul scop al evaluarii este 
sa urmareasca progresul copilului si sa stabileasca exact la ce nivel de dezvoltare se afla fiecare copil in 
parte, astfel incat parcurgerea programei sa vina in intampinarea nevoilor copiilor, priviti individual si sa 
asigure succesul experientelor tuturor. 

Identificarea copiilor cu nevoi speciale si care ar putea necesita sprijin ori interventii suplimentare, 
reprezinta un alt obiectiv al evaluarii. 

In cadrul teoriei si practicii educationale, intre multitudinea de metode si mijloace utilizate in scopul 
cresterii randamentului scolar, invatarea diferentiata si-a mentinut statutul de actualitate printre alte 
activitati ce favorizeaza progresul scolar al prescolarilor. Existenta unor colective eterogene de prescolari, 
la nivelul grupelor, cu grade diferite de permanenta scolara, ne conduc la organizarea unei instruiri 
diferentiate prin intermediul unor sarcini de invatare cu nivel variabil. 

Aceasta presupune proiectarea unor situatii de instruire diferentiata, a unor strategii didactice diferite, 
care sa ofere fiecarui prescolar posibilitatea de a progresa, sporindu-i in acest fel motivatia pentru invatare. 

Activitatea educativ  în gr dini  este complex i solicit  forme de evaluare variate, multiple, 
adaptate la particularit ile pre colarilor. Diversitatea situa iilor didactice, precum i multitudinea de 
obiective ale evalu rii presupun conceperea i aplicarea unor strategii diferite care s  mijloceasc  procesul 
evaluativ. Astfel, în gr dini  sunt utilizate urm toarele strategii i forme de evaluare: 

Evaluarea formativ  (continu ) este indispensabil  înr-o pedagogie a form rii centrate pe copil. 
Rezultatele se raporteaz , dup  fiecare secven , la obiective, cu scopul de a înregistra lacune, gre eli sau a 
confirma eficien a înv rii. Evaluarea formativ  ajut  la prevenirea unor distorsiuni în înv are, provenite 
din surse afective (nesiguran , încredere nejustificat , indiferen ). 

Evaluarea formativ  are implica ii atât în activitatea educatoarei/institutorului, cât i în cea a 
copilului. Func ia diagnostic i prognostic  sunt valorificate pentrul copil în stabilirea caracteristicilor 
viitorului program instructiv-educativ. Copilul va înv a mai eficient dac  beneficeaz  de rezultatele 
evalu rii, i le asum  par ial ca autoevaluare, dac  în elege semnifica ia evalu rii. Este o evaluare continu , 
ea evit  ruperea procesului de înv are sau reluarea unor trasee lungi (gre it parcurse), printr-o înv are 
con tient  de obiectivele, desf urarea i rezultatele sale (feed-back). Continuitatea propriu-zis  nu este 
îns  nci posibil , nici necesar . Nu pot fi fixate norme de timp sau cantitate de informa ii ce se evalueaz , 
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evaluarea depinde de amplitudinea proceselor cognitive implicate, complexitatea activit ii, posibilit ile 
celui educat. 

Evaluarea este necesar  dup  fiecare secven  semnificativ  a înv rii, f r  care nu se poate înainta 
în proces. Chiar dac  cere un consum mare de timp, frecven a evalu rii nu poate fi prea mare. 

Evaluarea formativ  se mai caracterizeaz  prin punerea în leg tur  a rezultatelor sale cu activitatea 
trecut i cu cea viitoare. Astfel, este o evaluare sumativ  repetat , de sanc ionare a copiilor care nu ob in 
performan e în timp, cu scopul de a cultiva încrederea în propriile capacit i de reu it  în înv are. 

Evaluarea sumativ  este tipul de evaluare prin care se constat  nivelul de performan  atins în raport 
cu anumite exigen e de formare care au fost stabilite la începutul unei perioade lungi de înv are sau care 
se formuleaz  abia în momentul evalu rii. Constat rile se exprim  în calific ri atribuite copiilor, clasific ri 
sau promov ri ale acestora. 

În gr dini  putem vorbi de evaluare ini ial  în momentul venirii copilului în institu ie i evaluare 
final , la p r sirea acesteia, când trebuie s  i se completeze fi a psiho-pedagogic  final  (profil de 
personalitate, inventar de cuno tin e, interese i posibilit i de înv are) pentru a se recomanda înscrierea la 
coal . 

Autoevaluarea este o form  de trecere la autonomie (de exemplu reconstituirea unei imagini din 
buc ele poate fi autoevaluat ). Exist  activit i pe care pre colarul nu este capabil s  le autoevalueze f r
exerci iu prealabil. Pentru autoevaluare este necesar  cunoa terea obiectivului i a c ii de realizare. Atunci 
când pre colarul se autoevalueaz , rezultatele sunt superioare. 

Indiferent de forma care se utilizeaz , evaluarea, desf urat  în scopul de reglare i autoreglare a 
activit ii didactice, este un proces complex, dar, în acela i timp, firesc i normal integrat procesului de 
înv mânt. Ea furnizeaz  date importante despre capacit ile de înv are a copiilor, pentru ca, în deplin
cuno tin  de cauz , s  se stabileasc  obiectivele activit ii urm toare i s  se adopte cele mai potrivite 
mijloace de realizare.   

Bibliografie: 

1. Constantin, C., 2002, Pedagogie,edi ia a II- a rev zut i ad ugit , Ed. Polirom, Ia i; 
2. Ionescu,  M. Radu, I.,1995, Didactica modern , Ed. Dacia, Cluj-Napoca; 
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Evaluarea în înv mântul primar între on-line i tradi ional 

Înv., Buruian  Daniela                                                                  
coala Gimnazial  nr. 1, Loc. Castelu, Jud. Constan a 

Evaluarea on-line este o metod  de evaluare care poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale 

evalu rii tradi ionale: ini ial , continu , cumulativ . 

Am lucrat cu elevii clasei mele pe platforma Google Classrom. Am realizat formulare Google care 

înlocuiesc testele tradi ionale. Elevii au rezolvat teste ce con in itemi obiectivi (cu alegere dual / multipl , 

pereche), semiobiectivi (r spunsuri scurte, întreb ri structurate sau r spunsuri spre completare) i subiectivi 

(eseu de 5 minute). 

Este o platform  accesibil  în ceea ce prive te corectarea, ofer  feedback imediat. Elevul are un dosar 

personal virtual. Eu urm resc cu u urin a progresul/ regresul elevilor. 

Instrumentele de evaluare on-line sunt o parte necesar  a înv rii la distan . Personal, am utilizat 

diferite instrumente/ aplica ii. Quizizz mi-a permis s  evaluez cuno tin ele elevilor cu ajutorul avatarelor 

amuzante, tabele, teme. Wordwal mi-a permis s  creez diferite activit i interactive: fi e, chestionare, 

potriviri. Am discutat zilnic cu elevii: Meet video. Ace tia sunt fascina i de platforma Academia ABC, 

deoarece la finalul evalu rii primesc o diplom  cu punctaj i au posibilitatea de a relua testul, pentru a 

ob ine punctajul maxim.  

Evaluarea on-line nu poate înlocui în totalitate evaluarea tradi ional . La revenirea la coal  am adus 

în sala de clas  experien a pozitiv  pe care am dobândit-o on-line, inclusiv noile modalit i de evaluare 

testate i aplicate. 

Bibliografie: 

-https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor 

-https://e-iste .ro/ coala/evaluarea/online 

-ANTA 

-SQA 
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Aplicarea metodei portofoliului în cadrul disciplinei „Patrimoniul turistic” 

Profesor Gianina Buruian                                                               
Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza”, Piatra Neam

Portofoliul este o metod  de înv are i evaluare cu un ridicat poten ial de dezvoltare a capacit ilor 
cognitive i reprezint , la modul general, culegerea lucr rilor unui elev, care reflect  efortul depus pe 
parcursul unei perioade colare i performan ele înregistrate în acea perioad . 

Portofoliul se prezint  ca o metod  de înv are i evaluare complex , longitudinal , proiectat  într-o 
secven  mai lung  de timp, care ofer  posibilitatea de a se emite o judecat  de valoare bazat  pe un 
ansamblu de rezultate. Ca metod  de prezentare, portofoliul reprezint  o colec ie din produse ale activit ii 
elevului, selectate de el însu i, structurate în mod corespunz tor.   

Portofoliul ofer  o imagine complet  a progresului înregistrat de elev de-a lungul intervalului de timp 
pentru care a fost proiectat, prin raportarea la criterii formulate în momentul proiect rii.  

Se  încadreaz  de regul  într-o evaluare sumativ , furnizând nu doar o informare punctual , într-un 
anumit moment al achizi iilor elevului ci i una privind evolu ia i progresele înregistrate de acesta în timp, 
al turi de informa ii importante despre preocup rile sale. În plus, este un produs complex, format din
elemente diferite ca forme de transmitere a mesajului: fi e de formare i documentare independent , 
referate, eseuri, rezumate, proiecte, teste, reflec ii proprii ale elevilor, fotografii, pliante, prospecte, desene, 
colaje i multe alte instrumente. Elevii adaug  în portofoliu materialele pe care le consider  necesare, 
materiale care-i reprezint , subliniind atitudinea i interesul fa  de subiectul abordat. 

Structura i componen a unui portofoliu se vor subordona scopului pentru care a fost proiectat i nu 
invers. Structura, elementele componente obligatorii i criteriile de evaluare sunt stabilite de profesor, 
având ca baz  de pornire preocup rile elevilor i programa colar . 

De asemenea, con inutul portofoliului poate s  difere pe parcursul unui an colar. În timpul anului, 
se pot ata a portofoliului diverse teme care necesit  o perioad  mai lung  de rezolvare, pentru ca apoi la 
sfâr itul anului colar, elevul s  realizeze o selec ie i s  p streze în portofoliu doar acele materiale care le 
consider  reprezentative pentru achizi iile sale dobândite în anul respectiv. 

Exist  mai multe niveluri de analiz  a portofoliului: 

- fiecare element în parte, utilizând metodele obi nuite de evaluare 
- nivelul de competen  al elevului, prin raportarea produselor realizate la scopul propus 
- progresul realizat de elev pe parcursul întocmirii portofoliului 
Evaluarea unui portofoliu nu poate fi încadrat  în metodele tradi ionale de evaluare. De asemenea, în 

evaluarea unui portofoliu trebuie evitat criteriul cantitativ, bazat pe lucr rile încheiate într-un termen scurt 
i limitate strict la o anumit  cerin . Evaluarea trebuie s  fie calitativ , bazat  pe modul de desf urare al 

rezolv rii de sarcini care se întind pe o perioad  mai lung  de timp i care au aplica ii mai largi. În evaluarea 
unui portofoliu trebuie inut cont de comportamentele de autoexplorare, automotivare i autoini iere care 
au stat la baza întocmirii portofoliului de c tre elev, comportamente care ofer  informa ii despre deosebirile 
individuale care apar pe parcursul proceselor de dezvoltare. Pentru reu ita folosirii portofoliului ca metod
de evaluare, trebuie ca to i participan ii s  accepte aceast  metod . 

O propunere de portofoliu la care se poate lucra pe tot parcursul anului colar, pentru disciplina 
PATRIMONIU TURISTIC, care se studiaz  în clasa a X-a la specializarea „Tehnician în turism”, ar putea 
con ine urm toarele piese: 
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 - fi e de formare i documentare cu privire la conceptele opera ionale ale patrimoniului turistic: 
poten ial turistic, ofert  turistic , resurs  turistic , spa iu turistic; 

 - proiect cu tema „Oferta turistic  a jude ului Neam ”; 

 - studiul de caz privind formele de turism; 

 - dou  referate legate de destina iile turistice studiate, la alegere; 

 - dou  rezumate: „Elementele componente ale patrimoniului turistic natural” i „Elementele 
componente ale patrimoniului turistic antropic”; 

- un eseu cu tema „Indicatorii circula iei turistice interna ionale”; 

- testele aplicate în timpul anului; 

- pliant de promovare turistic  a unei destina ii turistice studiate; 

- fotografii ale destina iilor turistice studiate; 

- reflec ii proprii ale elevului la sfâr itul anului despre rolul formator al disciplinei studiate. 

 Desigur, în condi iile actuale dobânde te o importan  din ce în ce mai mare portofoliul digital. 

Bibliografie: 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
- între online i tradi ional 

Prof. înv. primar Burzo Marius 

Societatea româneasc  contemporan  tr ie te momente în antitez , de la progresul remarcabil al 
tehnologiei pân  la comunit i care nu reu esc s  asigure un  minim necesar pentru desf urarea unui proces 
didactic corespunz tor, de la un num r crescut de universit i la analfabetism func ional, de la absolven i 
de înv mânt superior, care nu reu esc s  se încadreze în câmpul muncii la un deficit pe pia a for ei de 
munc  în foarte multe alte domenii. Pandemia a reliefat alt tip de problem : suntem ara cu o vitez  a 
internetului de invidiat îns  nu to i elevii sau cadrele didactice s-au putut conecta la orele online. În acest 
context, trebuie definit  ideea de performan colar  ca posibilitate continu  de adaptare (inovare) a 
elevului ( viitorului adult) la situa ii noi, inopinate, prin utilizarea cuno tin elor, capacit ilor i 
comportamentelor dobândite. Pentru ca elevii s  devin  inovatori, au nevoie de o educa ie diferit , nu doar 
de mai mult  educa ie.  

Ca urmare a deciziei Ministerului Educa iei i Cercet rii de a suspenda cursurile desf urate în cadrul 
unit ilor colare, sistemul de înv mânt se reorienteaz  c tre practici noi de comunicare i de cooperare 
prin care s  asigure continuitatea înv rii i func ionarea organiza ional . M surile instituite prin starea de 
urgen  ne relev  maniere diferite, câteodat  inedite, de a fi i a ac iona. Platformele educa ionale online, 
platformele de streaming, în general, faciliteaz  comunicarea în timp real între profesor i cursan ii s i. Cu 
toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent perceput  ca fiind oarecum artificial , pe de 
parte din cauza imposibilit ii ob inerii unui feedback comunica ional real (ceea ce face comunicarea 
autentic ), iar pe de alt  parte din cauza contextului incomod al plas rii în spa iul virtual.  

Cadrele didactice apreciaz  monitorizarea înv rii în mediul online ca fiind dificil de realizat. 
Vorbim de lipsa unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea urm ririi noti elor elevilor, dificila 
administrare a probelor evaluative, pentru care e nevoie s  se apeleze, de cele mai multe ori, la alt  resurs
digital  online. Lipsa posibilit ilor de sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de înv are este 
semnalat  de cadrele didactice de la toate ciclurile de înv mânt, constituind o problem  semnificativ mai 
mare pentru profesorii din înv mântul primar. 

Asigurând realizarea feed-back – ului, a conexiunii inverse între receptorul i transmi torul mesajului 
didactic, aceste informa ii – reprezentând, în esen , ,,informa ii de evaluare” – sunt absolut necesare pentru 
reglarea, autoreglarea i ameliorarea activit ii de predare-înv are. Esen a evalu rii rezid  tocmai în 
cunoa terea, de c tre educator i al i factori responsabili, a rezultatelor activit ii colare în vederea 
amelior rii i perfec ion rii sale în etapele urm toare. Factorii implica i pot interveni, prin intermediul 
regl rii sau autoregl rii (m suri de corectare întreprinse de cadrul didactic) pentru îmbog irea desf ur rii 
sale. Evaluarea rezultatelor muncii colare eviden iaz  valoarea, nivelul, performan ele i eficien a 
eforturilor depuse de to i factorii educa ionali i randamentul muncii de înv are. Randamentul muncii 
colare e eviden iat de rezultatele calitative la înv are ale elevilor. Randamentul colar include evaluarea 

rezultatelor ob inute sub toate laturile personalit ii elevului, ca i ale întregului proces instructiv–educativ 
al institu iei colare, inclusiv eficien a preg tirii i înv mântului în plan social. 

Dac  vorbim de o adaptare a tuturor situa iilor de înv are fa  – în – fa  la activit i desf urate 
online atunci se presupune realizarea evalu rii pe acela i tipar. Majoritatea tehnicilor i metodelor de 
evaluare pot fi utilizate în mod potrivit cu aceast  nou  situa ie. Cel mai des utilizat  de mine este evaluarea 
pe baza portofoliilor. Totodat  am folosit teste care se rezolv  în timp real pe platforme online. Evaluarea 
oral  poate fi folosit  cu succes, în special când elevii sunt programa i la intervale de timp diferite. Folosirea 
acestor strategii de evaluare duce la diversificarea metodelor i instrumentelor de evaluare, probelor orale, 
scrise i practice ad ugându-li-se metode precum: investiga ia, proiectul, observarea sistematic  a elevului 
sau autoevaluarea. Când evaluarea coincide cu autoevaluarea, între cadre didactice i elevi se stabilesc 
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rela ii principiale, de armonie, o atmosfer  optim  de munc i de respect reciproc. În urma evalu rii 
realizate online s-a observat un lucru interesant, elevii cu rezultate colare bune i foarte bune au o 
obi nuin  de a înv a care se p streaz i în acest caz. Ei sunt în mai mare m sur  preg ti i s  lucreze i s
se dezvolte în spa iul online decât elevii cu rezultate medii i slabe la înv tur . 

Scopul evalu rii nu este de a ajunge la anumite date, ci de a perfec iona procesul educativ pentru a 
putea transforma situa ia educa ional  într-o realitate convenabil . Evaluarea procesului ar trebui s  devin
momentul central i s  amelioreze în permanen  întregul sistem educativ. Evaluarea continu  trebuie s
aib  caracter formativ, un bun profesor evaluând continuu elevii pentru a sesiza dificult ile de înv are i 
a urm ri progresul. Este necesar ca orice activitate desf urat  online s  aib i un mod de evaluare în care 
elevul s  aib  un rol activ. 
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EVALUAREA ÎN ACTIVITATEA DIDACTIC

Prof. înv. pre c. Buta  Carla Georgiana                                                    
Gr dini a cu Program Prelungit nr. 53 Oradea 

Ca parte integrant  a curriculumului, evaluarea reprezint  feedback-ul eficien ei procesului de 
predare-înv are i este realizat  de c tre cadrele didactice prin strategii adecvate, finalizându-se cu 
aprecieri asupra func ion rii interne a ac iunii educa ionale. 

Evaluarea trebuie conceput  nu numai ca un control al cuno tin elor sau ca mijloc de m surare 
obiectiv , ci ca o cale de perfec ionare, ce presupune o strategie global  a form rii. Evaluarea nu este o 
etap  supraad ugat  ori suprapus  procesului de înv are, ci constituie un act integrat activit ii 
pedagogice.  

Evaluarea îndepline te o serie de func ii, care se refer  la sarcinile, rolul i destina iile evalu rii: 

func ia de diagnosticare (stabile te nivelul de preg tire al elevilor la un moment dat, de obicei la 
începutul unui ciclu sau an colar); 

func ia de prognosticare (anticipeaz  nivelul de preg tire la care ar putea ajunge elevii în 
urm toarele etape de preg tire);  

func ia de reglare (realizeaz  optimizarea procesului de înv mânt pe baza raportului dintre 
obiectivele stabilite i rezultatele ob inute); 

func ia motiva ional  (realizeaz  stimularea ob inerii unor performan e superioare); 
func ia de consiliere (orienteaz  deciziile elevilor i p rin ilor în func ie de nivelul performan elor 

ob inute c tre diverse sfere profesionale). 

Evaluarea este realizat  întotdeauna cu un anumit scop. Scopul evalu rii este de a perfec iona 
procesul educa ional. Evaluarea are rolul de a m sura i aprecia, în func ie de obiective, eficien a procesului 
de predare–înv are, raportat  la îndeplinirea func iilor ei, la cerin ele economice i culturale ale societ ii 
contemporane. Deci scopul major al evalu rii este s  ofere datele necesare care s  permit  luarea celor mai 
bune decizii educa ionale. În rela ie cu factorii decizionali, rolul evaluatorului e de a preciza: ce se dore te, 
natura deciziilor care urmeaz  s  fie adoptate, tipurile de informa ii ce trebuie furnizate, utilizarea unor 
proceduri în concordan  cu scopurile vizate. 

FORME ALE EVALU RII 

Evaluarea initial , prin care se stabile te nivelul de preg tire al elevului la începutul unei perioade 
sau etape de lucru, la începutul unei teme mari, capitol, precum si condi iile în care acesta se poate integra 
în programul de instruire. 

Evaluarea continu  (formativ ), presupune verificarea permanent  a rezultatelor, pe tot parcursul 
procesului de instruire, de obicei operându-se pe secven e mici. Trecerea la secven a urm toare se 
realizeaz  numai dup  ce se cunoa te modul de desf urare i eficien a educa ional  a secven ei evaluate, 
rezultatele ob inute de elevi, prin adoptarea de m suri de ameliorare privind procesul de înv are i 
performan ele unor elevi. 
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Evaluarea sumativ  se realizeaz  la finele unei etape de instruire, la finele studierii unei teme, al unui 
capitol i, periodic, la sfâr itul semestrelor, al anului colar, al ciclului de colarizare prin conceperea unor 
subiecte cuprinz toare care s  acopere întreaga arie tematic  abordat . 

METODE DE EVALUARE 

Metodele de evaluare pot fi grupate în 2 mari categorii: metode tradi ionale i metode complementare. 

Metodele tradi ionale de evaluare au c p tat aceast  denumire datorit  consacr rii lor în timp. Din 
aceasta categorie fac parte: 

• Probele orale 

• Probele scrise 

• Probele practice 

Metode complementare de evaluare (moderne), al c ror poten ial formativ sus ine individualizarea 
actului educa ional prin sprijinul acordat elevului, sunt: observarea sistematic  a activit ii i a 
comportamentului elevilor, referatul, investiga ia, proiectul, portofoliul. 

Bibliografie: 
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http://dppd.ulbsibiu.ro/ro/cadre_didactice/adriana_nicu/cursuri/Pedagogie%202_curs_7_%20Teoria
%20evaluarii.pdf 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Prof. înv. primar, Butnaru Mihaela – C t lina 
coala Gimnazial  Gâ te ti, Pa cani 

„Dac  a  vrea s  reduc toat  psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influen eaz  mai 
mult înv area sunt cuno tin ele pe care le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l 
înconsecin !” (R. Ausubel , 1981) 

Evaluarea ne permite s  ne pronun m “asupra st rii unui fapt, proces la un anumit moment, din 
perspectiva informa iilor  pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite s  m sur m în 
raport cu o anumit  norm  la care ne raport m” (Etienne Brunswic). 

În contextul actual al pandemiei de COVID-19 care afecteaz i ara noastr , înv mântul românesc 
este pus în fa a unei provoc ri f r  precedent: suspendarea cursurilor fa  în fa i trecerea procesului de 
predare-înv are-evaluare în mediul online. 

Evaluarea online este o metod  a evalu rii care poate r spunde eficient situa iilor identificate, mai 
ales c  poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu i 
cumulativ . Aceasta este sus inut  de acelea i principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate i echidistan
i utilizeaz  multe din strategiile folosite în predarea i evaluarea tradi ionale fa  în fa . Diferen a const

în contextul evalu rii, în interac iunile dintre evaluator i cei care sunt evalua i i procesele de colectare i 
administrare. Evaluarea online poate fi utilizat : 

ca o surs  independent  de dovezi pentru evaluare; 
ca o contribu ie la întregul proces de evaluare; 
în vederea colect rii, transmiterii i administr rii materialelor de evaluare i resurselor. 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesar  a înv rii la distan . 
Instrumentele de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . Instrumentele de 
evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua i ghida procesul de înv are al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativ
sunt compunerile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an 
colar. 

Instrumentele/ aplica iile ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor sunt: 
1.Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 

tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 
2. Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, 

chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc 
i materiale gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

3. Quizlet este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia putem crea teste i pentru aceasta se acceseaz  adresa 
urm toare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

4. LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, 
teste etc. Se acceseaz  adresa learningapps.org i se creaz  cont. Aplica ia ne permite s  set m limba în 
român . 

5. Hot Potatoes. Suita de aplica ii Hot Potatoes include cinci aplica ii care pot crea exerci ii pentru 
World Wide Web. Aplica iile sunt: JCloze (creaz  exerci ii de completare a spa iilor libere), JCross (creaz
cuvinte încruci ate care pot fi completate online), JMatch (creaz  exerci ii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (creaz  exerci ii de rearanjare a cuvintelor în propozi ie) i JQuiz (creaz  exerci ii bazate pe întreb ri). 
Exist , de asemenea, o a asea aplica ie numit  The Masher, care va compila toate exerci iile Hot Potatoes 
într-o singur  unitate. 
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Profesorii caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Exemple: 
– Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
În concluzie,în domeniul evalu rii colare asist m la un proces de îmbog ire a acesteia i tranzi ia 

de la manifestarea ei ca instrument de m sur i control la un demers centrat pe invatarea de catre elev, pe 
procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea si pe autoreglarea cunoasterii. Din perspectiva acestor idei, 
evaluarea scolara trebuie sa devina dinamica, centrata pe procesele mentale ale elevului, sa favorizeze 
autoreglarea, autoreflectia, sa inlocuiasca acea conceptie statica, bazata pe control, examinare, sanctiune. 
In acest fel se poate ajunge la “inv area asistata de evaluare”. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) –„Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”, Bucure ti, 
EDP.; 

2. https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/  
3. https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/ 
4. ANTA – Australian National Training Authority, Assessment and Online Teaching, Australian 

Flexible Learning Quick Guide Serie 
5. Bron, A. (2005). Understanding learning processes through adult education theory, In: Sabour, 

M’hammed & Koski, Leena (Eds.) Searching for the Meaning of Education and Culture. 
6. https://proform.snsh.ro/campanie-online/evaluarea-scolara-repere-conceptuale-tendinte-de-

modernizare  
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METODE DE EVALUARE                                                              
ÎN ÎNV MÂNTUL ON-LINE – GOOGLE FORMS 

Prof. înv. primar: BUTOI - JIANU IULIANA ROXANA 
coala Gimnazial  Nr. 4 ,,Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa, Dâmbovi a 

Evaluarea este o component  fundamental  a procesului de înv mânt i ea nu poate lipsi nici m car 

în condi iile unui înv mânt on-line.  

Instrumentele de evaluare on-line sunt suficiente si diverse, acestea punând la dispozi ie o gam  larg

de posibilit i de evaluare, îns  cadrul didactic este cel care trebuie s  decid  care este cel mai potrivit 

instrument i cea mai potrivit  strategie de evaluare pentru clasa pe care o coordoneaz . 

O aplica ie eficient  prin intermediul c reia se poate sus ine evaluarea on-line atât la clasele de ciclu 

primar, cât i la elevii mai mari este Google Forms. Pentru a beneficia de aceast  aplica ie, un utilizator are 

nevoie doar de un simplu cont Google. Dup  acest pas, avantajele testelor aplicate cu Google Forms nu vor 

întârzia s  apar : 

- Dezvoltarea abilit ilor digitale ale elevilor; 

- Evaluarea rapid  a întregii clase într-un timp relativ scurt; 

- Oferirea de feedkack imediat elevilor prin vizualizarea r spunsurilor corecte; 

- Grad mare de atractivitate pentru elevi; 

- Eviden ierea clar  a r spunsurilor fiec rui elev i realizarea unei situa ii statistice la nivelul clasei; 

De asemenea, Google Forms permite mai multor utilizatori s  administreze acela i  

formular în acela i timp i chiar s  colaboreze la realizarea lui. 

Testele elaborate de c tre cadrul didactic pot con ine o multitudine de tipuri de itemi, de la itemi cu 

r spuns scurt, la itemi cu r spuns elaborat într-un paragraf  sau la itemi cu r spunsuri multiple, cu casete de 

selectare, dropdown, scar  liniar , gril  cu mai multe variante .a.  

Din p cate îns , Google Forms nu ofer  o evaluare a itemilor de tip subiectiv i nici nu permite 

editarea formulelor matematice. 

În ciuda acestor mici dezavantaje, în opinia multor speciali ti,  aplica ia prezentat  este una excelent , 

fiind u or de folosit de c tre orice utilizator cu competen e digitale minime i fiind eficient  în condi iile 

desf ur rii înv mântului on-line. 
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EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Cadru didactic: Educatoare: Buzas Ildiko - Katalin 
           Unitatea: Lit. Horvath Janos - G. P. P. Nr. 4 Marghita 

“S  nu-i educ m pe copiii no tri pentru lumea de azi. Aceast  lume nu va mai exista când ei vor fi 
mari i nimic nu ne permite s tim cum va fi lumea lor. Atunci s -i înv m s  se adapteze”. Maria 
Montessori 

Evaluarea este o activitate etapizat  care vizeaz  domenii i probleme complexe, nu doar evaluarea 
copiilor. „A evalua” reprezint  nu numai un verb de încheiere, ci i de deschidere.A preda înseamn  a 
organiza experien e de înv are care s  provoace schimb ri dezirabile în comportamentele copiilor. (M. 
Boco , D. Jucan, 2007) 

În educa ia online se schimb , mediul de înv are. Nu mai exist  gradinita ca spa iu, ca tot ansamblul 
rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Se schimb  rutinele pentru înv are i de 
preg tire pentru gradinit .În alegerea instrumentelor digitale, cadrele didactice trebuie s  urm reasc
valen ele pedagogice ale acestora, gradul de interac iune, de comunicare i colaborare.Cu toate c  existat
deschidere din partea cadrelor didactice precum i a copiilor pentru desf urarea activit ii educa ionale 
online, au fost câteva dificult i pe care unii le-au întâmpinat. Lipsa unui mijloc de conectare (laptop, 
tablet , telefon), lipsa conexiunii la internet, lipsa cuno tin elor în domeniul tehnologiei pentru unii p rin i 
sau profesori. 

Educatia online reprezinta un mediu de înv are mult mai confortabil pentru prescolari. Copiii petrec 
mai mult timp cu familia, bucurându-se de prezen a i sprijinul acestora în realizarea sarcinilor de lucru. 
Activitatea fiind desf urat  într-un mediu familiar, pl cut i f r  zgomotul i agita ie.Predarea online 
favorizeaz  colaborarea cadrelor didactice, prin împ rt irea de noi experien e, schimbul de materiale i 
idei. Evaluarea cu ajutorul calculatorului constituie un mijloc modern i necesar în realizarea procesului 
evaluativ. Deoarece lucrul la calculator este o activitate foarte îndr git  de copii poate constitui un prilej de 
evaluare care asigur  unitate cunoa terii, dep ind grani ele disciplinelor printr-o abordare interdisciplinar
a con inuturilor. Dezavantajul acestei metode const  în faptul c  se m soar  mult mai greu abilit ile, st rile 
afective, atitudinile i conduita pre colarului. 

Rela iile între gr dini i familie, p rin ii pot observa în mod direct efortul f cut de cadrul didactic 
în reu ita procesului de predare i înv are. Aceasta perioad  favorizeaz  înv area i dezvoltarea unor noi 
aptitudini p rin ilor prin folosirea instrumentelor i platformelor pe care lucreaz  copiii. 

De inând o experien  din anul trecut, g sirea materialelor folosite la evalu rile online au fost mai 
facile, tiind de ce avem nevoie i ce se preteaz  la aceast  vârst , la capacit ile intelectuale ale copiilor. 
Având grup privat Messenger,grupa cu care am lucrat, putem afirma c  s-a adaptat la aceast  modalitate de 
predare i evaluare online cu u urin , am desf urat activit ile eficient, informa iile transmise ajung la 
destina ie. P rin ii ne-au sus inut,am colaborat foarte bine,au trimis lucr ri,filmule e cu poezii, 
cântece,jocuri- înv ate,propuse de noi.Creativitatea i spontaneitatea sunt importante i în activitatea i 
evaluarea online. Activitatea s-a bazat pe joc care reprezint  activitatea de baz  la pre colari, îndrumându-
i i pe p rin i, ca fiecare activitate s  se desf oare în mod adecvat. 

Având o bun   colaborare cu direc iunea, o rela ie de întrajutorare i consultare minunat  cu celelalte 
colege, sarcinile au devenit mai u or de realizat, în timp util. Sarcinile au fost stabilite concret prin 
grup  messenger (privat), s-au realizat filme proprii (conform temei s pt mânale), aceste materiale 
video/audio au fost transmise prin grup. În fiecare zi am c utat i selectat materiale adecvate i interesante 
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pentru ca activit iile s  fie cât mai atr g toare pentru pre colarii no tri i accesibile în realizarea lor acas , 
împreun  cu p rin ii. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului reprezint  o cale de evaluare modern . Experien ele cognitive i 
de exprimare care îi introduc pe copii în lumea oferit  de programele multimedia trebuie s  fie în 
concordan  cu mediul educa ional din care provin ei. Prin aceste activit i, oferim copiilor anse egale la 
educa ie, indiferent de mediul în care cresc i se dezvolt . 

În înv mântul pre colar, jocul este principala form  de organizare a procesului instructiv-educativ, 
iar calculatorul, este pentru copil, un alt mod de a înv a jucându-se, este parte din spa iul socio-cultural al 
lui, care îl pun în situa ia de a g si rapid solu ii, de a se adapta la o lume în care informa ia circul , îi 
influen eaz  limbajul i comunicarea non-verbal i totul cu pa i repezi. 

Bibliografie: 

Boco  M., Jucan D., (2007) Teoria i metodologia instruirii, Teoria i metodologia evalu rii, 
Paralela 45, Pite ti. 
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Evaluarea la pre colari - de la traditional, la online 

Autor: prof. înv. pre colar Buzatu Cristina 
Gr dini a ,,101 Dalma ieni”, Bucure ti 

,,Evaluarea  merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat . Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii’’ (D. Ausbel) 

În înv mântul românesc de ast zi, se impune o alt  manier  de abordare a evalu rii rezultatelor 
colare, un model de proiectare i realizare a procesului instructiv-educativ centrat pe elev, astfel c

activit ile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat.   
Activitatea din gr dini  are un caracter formativ, educativ, cu finalit i ce nu se pot concretiza 

imediat, ci într-o viziune de construc ie pas cu pas, în colaborare cu al i factori, unde rezultatele apar mai 
târziu, în coal  sau la finele ei. Solicit  timp îndelungat, r bdare i consemnarea r spunsurilor sau a 
observa iilor educatoarei. 

Ca parte component  a procesului instructiv-educativ din gr dini ,,evaluarea reprezint  punctul final 
dintr-o succesiune de evenimente precum: stabilirea scopurilor pedagogice, proiectarea i executarea 
programului de realizare a scopurilor propuse,  m surarea i aprecierea  cuno tin elor, priceperilor i 
deprinderilor copiilor , indiferent de forma pe care o are: 

- Evaluarea ini ial  (se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 
preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, oferind posibilitatea de a cunoa te 
poten ialul fiec rui copil); 

- Evaluarea formativ  (verific  to i pre colarii asupra con inuturilor predate, permi ând  educatoarei 
s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de înv are s  adopte m suri 
pentru ameliorarea procesului de înv mânt);. 

- Evaluarea final  (se realizeaz  la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, 
an colar, ciclu de înv mânt). 

În func ie de particularit ile de vârst i individuale ale pre colarului, de resursele i mijloacele 
didactice, de care dispune educatoarea, evaluarea pre colarului se poare realiza prin mai multe modalit i 
prin care fiecare cadru didactic are posibilitatea de a m sura i înregistra progresul fiec rui copil, 
priorit ile, i interesele acestuia la un moment dat. 

Observara copiilor în timpul regimului zilnic reprezint  perceperea organizat , sistematic , de durat
a conduitei în situa ii variate i presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea 
instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de vedere psiho-pedagogic. 

Probele orale, sunt cel mai des utilizate ca metode de evaluare din gr dini .  
Se realizeaz  prin metoda conversa iei i presupune implicare activ  a copilului, care este cu atât mai 

productiv  cu cât subiectul conversa iei este mai accesibil, formularea întreb rilor este mai clar i  în 
alegerea r spunsurilor copiii se pot baza pe intuitiv 

Studiul produselor activit ii ofer  date însemnate pentru dezvoltarea priceperilor, deprinderilor, 
aptitudinilor, a intereselor i motiva iilor copiilor. Se studiaz  fi e, desene, obiecte confec ionate, colaje, 
picturi, etc. 

Testele docimologice sunt instrumente de evaluare a performan elor pre colare, i reprezint  probe 
standardizate orale sau scrise care pot furniza date despre nivelul cuno tin elor însu ite dar i despre 
anumite caracteristici psihofizice ale copilului. 

În noul curriculum unde întregul proces instructiv-educativ este centrat pe elev, metodele tradi ionale 
pentru evaluarea activit ii pre colarilor sunt completate de  metode alternative precum portofoliul, 
proiectul, investiga ia, studiul de caz, astfel încât educatoarea va concepe adev rate strategii evaluative care 
s  reflecte nivelul de dezvoltare atins de pre colar, strategii ce vor fi utilizate într-un climat deschis, felxibil, 
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degajat, care s  le inspire copiilor dorin a de a participa la astfel de activit i f r  team . La acestea, se 
adaug  metode i procedee interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor precum turul galeriei, piramida, 
ghicitorile, ciorchinele, posterul,examinarea povestirii, jurnalul, tehnica florii de nuf r, metoda col urilor, 
cubul, cvintetul, R.A.I. ( R spunde. Arunc . Interogheaz .) jurnalul grupei, etc. 

Op iunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradi ionale i metodele 
complementare) constituie rezultatul mai multor factori:  

- scopul i obiectivele evalu rii; 
-  tipul acesteia; 
- specificul con inuturilor supuse aprecierii,  
- particularit ile de dezvoltare; 
- nivelul clasei; 
- disponibilitatea cadrelor didactice de utilizare a diverselor modalit i de procedare; 
Situa ia pandemic  a f cut ca sistemul de înv mânt s  treac  brusc la înv area online, ducând la o 

schimbare radical  în ceea ce prive te predarea-înv area-evaluarea astfel c , a trebuit  adaptat modul de 
interactionare cu copiii, la noile cerin e. 

În nivelul pre colar, aceast  schimbare   include implicarea p rin ilor care trebuie s  fie permanent 
al turi de copil.  

De asemenea, trebuie avut  în vedere nevoia de dezvoltare a competen elor digitale i utilizare a 
noilor tehnologii în rândul p rin ilor cât i a cadrelor didactice pentru adaptarea con inuturilor i activit ilor 
didactice la cerin ele instrumentelor online. 

 Evaluarea online nu este totdeauna obiectiv , deoarece cadrului didactic îi este foarte greu s
motiveze copilul aflat atât de departe de el i mai ales când este în prezen a propriului p rinte. Nu de ine 
nici garan ia c  itemii da i spre rezolvare sunt realiza i exclusiv de copil, f r  interven ia p rintelui. Nu mai 
exist  interac iunea nemijlocit , rela ia pe care cadrul didactic a stabilit-o cu copiii în interac iunea fat  în 
fa  se diminueaz i apare abandonul . În acest scop, cadrul didactic va avea în vedere alegerea aplica iilor 
pe care lucreaz , timpul de expunere la ecran a copiilor, gradul de satisfacere a bunei dispozi ii a copilului 
la participare la activit i care de cele mai multe ori impune s  fie jocuri distractive. 

Printre cel mai des utilizate aplica ii în diferitele forme de evaluare în care p rin ii s  nu aib
contribu ie în evaluarea copilului, am aplicat: 

Worldwall – este o aplica ie util  pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive 
pentru sus inerea înv rii, fiind posibile de la 1 la 8 modele. (de exemplu: Cuvântul lips , Anagrame, 
Puzzle, Rebus, Adev rat sau Fals, Sorteaz , Chestionare, Spânzur toare, Deschide cutia etc); Este un 
instrument digital u or de utilizat i pl cut de copii datorit  elementelor ludice inserate. https://wordwall.net 

Learningapps– este o platform  care ofer  modele de aplica ii, precum i posibilitatea cre rii de 
con inut; Exist  aplica ii interesante (de exemplu: rebus, une te perechile, puzzle, completeaz  cuvântul 
lips  etc.); Avantajul este c  se pot u or partaja (link, cod de încorporare) sau pot fi folosite drept material 
de înv are pe platforma LearningApps (creând clase în care s  îi invita i pe copii ; se pot face si sondaje 
pentru a m sura feed-back-ul) –https://learningapps.org/ 

Quizizz – Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul c ruia se pot realiza evalu ri 
formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, imagini, audio 
text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i pentru cea de acas
Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele oferite de platform . 
Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precm i rapoarte detaliate despre 
r spunsuri, timp etc. https://quizizz.com/admin 

Desi pe platforme exist  mult mai multe aplica ii tentante, cred c  la vârsta pre colar  nu este 
semnificativ num rul ci mai degrab  modul de satisfacere a nevoilor i de implicare al copiilor.  

Evaluarea pre colarilor este dificil i permite doar prognoze pe termen scurt, dar este important i 
necesar  pentru educator i copii pentru cunoa terea nivelului atins în dezvoltarea personalit ii care este 
departe de cristalizare, pentru individualizare i eficien  în activitate. 

Bibliografie: 

Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
Stoica, A. (2003), Evaluarea progresului colar. De la teorie la practic , Ed. Humanitas. 
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Evaluarea pre colarilor între tradi ional i inovativ 

Prof. BUZLEA LIVIA                                                                  
G. P. P. NR. 56 ORADEA 

Evaluarea pre colarilor presupune a m sura competen ele acestora pe domenii de dezvoltare, a stabili 
ce, cât i cum î i manifest  acele abilit i pe care un copil de vârst  pre colar  ar fi de dorit s  le de in  la 
un moment dat al dezvolt rii personalit ii sale.  

Fiecare copil este deosebit, fiecare are un nivel de dezvoltare particular, cu atitudini, aptitudini i 
nevoi personalizate. Genera iile de azi au acces la informa ii, au preocup ri legate de tiin , comunicare, 
art , sunt mare parte extrem de curio i s  încerce lucruri noi i s  fie implica i în a descoperi lucruri noi i 
a lua decizii. De aceea i m surarea competen elor lor trebuie s in  cont de particularit ile lor individuale 
i de grup i s  se desf oare într-un mod cât mai inovativ i juc u . 

Activit ile propuse în perioada de evaluare  ini ial  au fost concepute în forma activit ilor integrate, 
fiecare zi desf urându-se sub o alt  tem , astfel scenariile au permis desf urarea activit ilor de evaluare 
într-un mod juc u i motivant.Crearea cadrelor motivante au implicat multe materiale i alternarea 
metodelor tradi ionale cu cele inovative. 

Luni: ,,De-a circul,,: DPM: Parcurs aplicativ: mers obi nuit, mers pe vârfuri, mers în echilibru pe o 
linie trasat  la sol; joc -,, De-a acroba ii,,+ DEC: Activitate artistico-plastic : amprentare cu dop de plut  - 
,,Clovnul,,. Copiii au fost invita i la circ de c tre educatoarea deghizat  în clovn. Biletele la circ au f cut 
posibil  intrarea în atmosfera circului i evaluarea urm toarelor competen e: particip  la activit i fizice 
variate, adecvate nivelului de dezvoltare; utilizeaz  mâinile i degetele pentru realizarea de activit i 
variate.  

Mar i: ,,C l torie prin anotimpuri,,: D -Cunoa terea  mediului: joc didactic ,,Despre anotimpuri,,+ 
DLC: joc didactic: ,,R spunde în propozi ii,,.Mo  anotimp î i cunoa te bine cele patru fiice dar îi motiveaz
pe copii s  r spund  provoc rii de a le descrie folosind formularea în propozi ii i activând gândirea critic
pentru a g si acele elemente specifice fiec rui anotimp cât i a activit ilor ce se pot desf ura în fiecare 
anotimp.Competen e m surate:demonstreaz  capacitate de comunicare clar  a unor idei, nevoi, curiozit i, 
ac iuni, emo ii proprii; descrie unele caracteristici ale lumii vii, identific i valorific  unele caracteristici 
ale lumii vii. 

Miercuri: ,,În lumea pove tilor,,: DLC: ,, Personaje i pove ti,, joc didactic+ D . –Activitate 
matematic : ,,Num r i potrive te,, joc exerci iu. Zâna pove tilor ne motiveaz  s  parcurgem t râmul 
pove tilor descoperind i intuind personaje din pove ti i ac iunile acestora, f când ra ionamente inductive 
i deductive , apoi folosind opera ii elementare matematice s  stabileasc  grupe de obiecte i s  raporteze 

cantitatea la num r sau invers.Competen e m surate: rezolv  situa ii-problem  pornind de la sortarea i 
reprezentarea unor date; demonstreaz  familiarizarea cu conceptul de num r i numera ia; demonstreaz
în elegerea unui mesaj oral ca urmare a valorific rii ideilor, emo iilor, semnifica iilor. 

Joi : ,,Ai carte, ai parte!,,: DOS: Educa ie pentru societate: lectura educatoarei:,,Cartea f r  poveste ,, 
de Carolina Rabei+ D - Activitate matematic : ,,C r ile în bibliotec ,, joc didactic. Importan a litera iei, a  
lucrului cu cartea, a semnifica iei c r ilor i a pl cerii pentru lectur  se dezvolt  de la vârste fragede.Ce este 
biblioteca? Prin magia c r ilor, a pove tilor cunoa tem faptul c  ele spun istorioare diverse, pe teme variate, 
c r ile spun pove ti i pot fi grupate în diverse moduri.Ziua aceasta ne-a permis  s  valorific m importan a 
unei c r i i s  le grup m dup  mai multe criterii în bibliotec . Comportamente vizate: particip  la 
experien e de lucru cu cartea, pentru cunoa terea i aprecierea c r ii; efectueaz  opera ii de grupare, seriere, 
clasificare. 
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Vineri: ,, Ziua artei,,: DOS: Activitate practic : asamblare prin lipire: ,,Suport de creioane pisicu ,,+ 
DEC: Educa ie muzical : ,,S  ne reamintim cântece pentru copii,,. Aceast  zi a artei a fost o adev rat
ez toare a mânu elor harnice , în timpul alocat crea iei i decor rii suportului într-un mod creativ copiii i-

au reamintit cântece cunoscute în limba român  dar i în limba englez i francez .Comportamente vizate: 
demonstreaz  creativitate prin activit i artistico-plastice, muzicale i practice, în conversa ii i povestiri 
creative.  

Folosind Planul Dalton copiii au tiut de la începutul s pt mânii configura ia activit ilor propuse, 
îns  fiecare zi a avut noutatea sa, tema sa, scenariul s u. Am folosit o multitudine de materiale pentru a 
strârni curiozitatea i interesul copiilor. Îmbinarea metodelor tradi ionale precum explica ia, jocul, 
exerci iul, povestirea educatoarei cu altele noi precum metoda cubului, exploziei stelare, metoda curcubeu 
au facilitat verificarea i evaluarea competen elor , precum i folosirea gândirii critice. Ca o aplica ie a 
metodei ,,Mickey,, am utilizat aceast  strategie de a nominaliza fiecare zi, a face evaluarea s  semene mai 
mult cu un joc în care fiecare zi a avut filmul s u.Copiii au fost mai interesa i i motiva i s  se implice în 
situa iile de joc i evaluare, iar rezultatele au fost excelente. 
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EVALUAREA COLAR                                                                
ÎN CONTEXTE EDUCA IONALE DIGITALE 

Prof. înv. primar BUZOIANU NICOLETA 

Potrivit lui Ioan Jinga, evaluarea este „un proces complex de comparare a rezultatelor activit ii 
instructiv-educative cu obiectivele planificate (evaluarea calit ii), cu resursele utilizate (evaluarea 
eficien ei) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului)”.  

Evaluarea este o component  constant  a actului didactic i are rolul de a facilita reglarea activit ii 
profesorului. Ea ofer  informa ii atât despre calitatea pred rii, despre con inutul instruirii i oportunitatea 
modului în care acesta e determinat, organizat i realizat, cât i despre m sura în care con inutul concord
cu capacit ile de înv are ale elevilor c rora se adreseaz , despre valoarea metodologiilor de predare etc. 
Evaluarea are rolul de orientare a pred rii i a activit ilor de înv are viitoare i de corec ie, de reglare din 
mers, a procesului didactic, permi ând reconsiderarea strategiilor utilizate i adecvarea lor la situa iile 
ap rute pe parcursul demersului instructiv-educativ. Nu doar profesorii, ci i elevii au nevoie s  cunoasc
în ce m sur  activitatea lor r spunde exigen elor colare. 

Procesul de predare – înv are – evaluare solicit  o adaptare continu  a profesorului la genera iile de 
elevi, la diferite teorii, concep ii, modele educa ionale ce se succed pe axa timpului. Analizând evolu ia 
formelor de evaluare, speciali tii au observat schimb ri spectaculoase, derulate cu o rapiditate uluitoare, nu 
doar de la o perioad  istoric  la alta, ci i de la un deceniu la altul, ba chiar de la un an la altul.  Evaluarea 
a trecut astfel, de-a lungul timpului, de la „t bli a de ardezie” la „ascultarea tradi ional ” i la „evaluarea 
digital ”.  

În urm  cu câteva decenii, evaluarea era în eleas  ca un act de control, de verificare i notare a 
elevilor. Metodele active, centrate pe elev, precum i metodele alternative de evaluare, prezente tot mai 
mult în coala româneasc , au marcat semnificativ  pedagogia contemporan . Dezvoltarea Tehnologiilor 
Informa iilor i Comunic rii a condus, treptat, la tendin a de înlocuire a modalit ii clasice de instruire i 
evaluare cu cea asistat  de calculator. Utilizarea tehnologiei în evaluarea elevilor este, pentru cadrele 
didactice care practic   o astfel de instruire, o alegere natural .  

Predarea i înv area în medii educa ionale digitale sunt mult mai generos abordate în literatura de 
specialitate, decât evaluarea performan elor, considerat  „veriga slab ” a platformelor educa ionale 
digitale. Aplica iile i instrumentele de evaluare digital  sunt adesea descrise în manier  comparativ , dar 
nu se nuan eaz  suficient un aspect semnificativ precum utilizarea lor în complementaritate cu activit i de 
predare-înv are tradi ionale sau proiectarea i realizarea lor exclusiv online. Ideea care se contureaz  clar 
este aceea c , pentru a fi cu adev rat relevante, activit ile evaluative trebuie s  completeze adecvat 
scenariile educa ionale în care sunt integrate. În literatura de specialitate nu se indic  tipuri, metode i 
instrumente noi, specifice mediilor educa ionale digitale, ci doar solu ii inovative de utilizare adaptat , 
urm rindu-se s  se valorifice maximal oportunit ile tehnologice. Sunt reliefate, îns , câteva linii majore 
de reflec ie pedagogic : nevoia de echilibru între evaluarea formativ i cea sumativ , evaluarea înv rii 
versus evaluarea pentru sau în sprijinul înv rii, testarea cuno tin elor versus evaluarea autentic  a 
competen elor prin metode complementare etc. 

În înv mântul primar, utilizarea instrumentelor digitale în evaluarea elevilor este justificat  doar 
atunci când acest lucru aduce un plus de calitate i eficien  situa iilor i experien elor evaluative. A adar, 
instrumentele digitale trebuie considerate  instrumente de optimizare i eficientizare i nu trebuie utilizate 
doar ca un scop în sine. Integrarea în evaluare a instrumentelor digitale devine o consecin  fireasc  a 
transform rii modului în care elevii înva i sunt înv a i, dar i a integr rii tehnologiei în educa ie. 
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 O evaluare complet i eficient  presupune complementaritatea metodelor de evaluare a 
performan elor colare. Prin urmare, multe din metodele utilizate în activitatea fa  în fa  pot fi adaptate 
pentru utilizarea în mediul online, fiecare prezentând, bineîn eles, avantaje i dezavantaje: testarea 
computerizat  online i offline, portofoliul, proiectul, autoevaluarea i evaluarea colegial , jurnalul reflexiv 
etc. 

Din cauza volumului redus de repere didactice metodologice care s  orienteze cadrele didactice, 
evaluarea r mâne componenta cea mai grea de realizat în mediul online. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Marin Manolescu (coordonator), M. F. (2016). Perspective inovative ale evalu rii în 
înv mântul primar Evaluarea digital . Bucure ti: Editura Universitar . 

2. Popa, N. L. (2020). Evaluarea performan elor colare i academice în medii educa ionale digitale. 
În C. C.-O. Ciprian Ceobanu, Educa ia digital  (pg. 288-300). Ia i: Polirom. 

3. T.Radu, I. (2008). Evaluarea în procesul didactic. Bucure ti: Editura Didactic i Pedagogic , 
R.A. 
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Fi  de lucru 

Profesor CABA ADRIANA 

Ex 1 Trei sticle de plastic asezate la distan  de 3 m una fa  de cealalt  în form  de triunghi 
numerotate cu A, B, C. 

Juc torul se deplaseaz  în pozi ie fundamental  de la A la B, de la B la C, de la C la A i retur pe 
acela i traseu de 3 ori f r  s  se opreasc  în pozi ie fundamental . 

 Fig. 

    

Mihai execut  acest traseu în 45”.Tu în cât timp reu e ti s  execu i traseul?  

Dac  ai efectuat traseul conform indica iilor trimite timpul ob inut pe platforma google classroom la 
grupul de lucru pentru a verifica performan a ob inut ? 

Spor la treab !!! 

Fi  de lucru 

Exerci iul 2 

Trei sticle de plastic asezate la distan  de 3 m una fa  de cealalt  în form  de triunghi numerotate 
cu A,B,C.În dreptul punctului A se a eaz  10 bile de hârtie.  Juc torul este pozi ionat între jaloanele A i B 
la distan  egal . Juc torul ridic câte o  bil  din A i o a eaz  în B pân  când le termin  ,apoi se pozi ioneaz
între B i C repetând procedeul respective din C în A. Când toate cele 10 bile au ajuns din nou în punctual 
ini ial (A) se încheie exerci iul.  

Fig.       
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Mihai execut  acest traseu în 45”.Tu în cât timp reu e ti s  execu i traseul?  

Dac  ai efectuat traseul conform indica iilor trimite timpul ob inut pe platforma google classroom la 
grupul de lucru pentru a verifica performan a ob inut ? 

     Spor la treab !!! 
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Fi  de lucru 

Profesor CABA RAZVAN 

Ex 1 

Joc de glezne (cu num r toare de la 1-4) când ajungem la 5 pozi ionez piciorul stâng spre înainte 
piciorul drept spre înapoi u or flexat din articula ia genunchiului,  bra ul drept ridicat înapoi sus u or îndoit 
din articula ia cotului iar bra ul stâng ridicat în dreptul privirii îndoit din articulatia cotului. 10X 

Ex 2 

Stând în fa a unei u i cu spatele la ea , cu un elastic sau o band  elastic  legat  de clan a u ii respective 
de mâna indemânatic .Execut m acela i exerci iu(de la punctual a) cu simularea arunc rii si aplecarea 
trunchiului spre înainte dup  aruncare. Cursa bra ului îndemânatic trebuie s  fie cât mai lung  l sând 
greutatea trunchiului pe piciorul din spate apoi, odat  cu mi carea biciuit  a bra ului de aruncare greutatea 
vine pe piciorul dinainte. 10X 

Ex 3 

A ezat cu picioarele dep rtate  în fa a unei u i cu spatele la ea , cu un elastic sau o band  elastic
legat  de clan a u ii respective de mâna indemânatic .Ne a ez m astfel încât banda elastic s  fie întins . 
Simul m aruncarea la poart   atingând cu mâna îndemânatic  vârful piciorului opus i revenire. 10X 

Ex 4 

Stând în fa a unei u i cu spatele la ea.La distan a de 1,5 metri a ez m un scaun pe care punem 10 bile 
de hârtie.Pozi ia ini ial  este acea de aruncare la poart  din sprijin pe sol.La fiecare execu ie trebuie s  luam 
câte o bila de hârtie de pe scaun i s  o aducem la u .Distan a dintre executants i scau se m reste în functie 
de talia lui astfel încât acesta sa se întind  cât mai mult pentru a lua bilele.Picioarele nu se mi c  de pe sol. 

Ex 5 

Acela i exerci iu dar leg m banda elastic  de clan a u ii i de încheietura mâinii îndemânatice. 

Mihai execut  aceste exerci ii.Tu  reu e ti s  le execu i ?  

Dac  le-ai efectuat conform indica iilor trimite filmule e  pe platforma google classroom la grupul de 
lucru pentru a verifica performan a ob inut ? 

   

   Spor la treab !!!
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR                                        
Forme i metode de evaluare     

Caciuc Romelia,        
Gr dini a cu P. N. Sfânta Maria, Nicolae B lcescu 

Evaluarea se reg se te în orice domeniu de activitate uman , cu un rol clar, acela de a eficientiza acea 
activitate. G. Noizet spunea c : ,,într-o accep ie mai larg , termenul de evaluare desemneaz  actul prin care, 
a propos de un eveniment, un individ sau un obiect, se emite o judecat  prin raportare la unul sau mai multe 
criterii."  

Evaluarea constituie o component  a celor trei axe fundamentale ale procesului didactic împreun  cu 
predarea i înv area.  

Evaluarea este un act didactic complex ce se integreaz  organic în procesul de înv mânt. Ea 
urm re te m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, la fel ca i valoarea, nivelul, performan ele i 
eficien a acestora la un moment dat, fiind sursa solu iilor de perfec ionare a actului didactic.  

Forme de evaluare utilizate în înv mantul pre colar: 

1. Evaluarea ini ial
- const  în aprecierea nivelului general al dezvolt rii copilului la intrarea în gr dini  sau în momentul 

integr rii lui în diferite categorii de vârst  ale personalit ii. 

2. Evaluarea continu  (formativ ) 
- se reg se te în derularea tuturor activit ilor curente în gr dini ; 

- presupune: 

- observarea continu  a comportamentului copiilor; 

- reac ii; 

- solicit ri diverse; 

- semnaleaz  progresele ob inute; 

- recompensarea succeselor ob inute în înv are; 

- manifestarea atitudinilor de sprijin i încurajare pentru dep irea obstacolelor sau dificult ilor de 
înv are. 

3.  Evaluarea sumativ  (cumulativ ) 

- se realizeaz  la cap tul unei componente tematice; 

- se desf oar  pe o durat  mai mare de timp, sfâr itul capitolelor când se revizuiesc: 

- cuno tin ele; 

- deprinderile; 

- abilit ile dobândite; 
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- urm re te înt rirea i stabilizarea comportamentelor achizi ionate; 

- se recurge la ea la sfâr itul grupei mari când: 

- se verific  parametrii generali ai dezvolt rii;      

- se sintetizeaz  cele mai înalte niveluri de performan  (Copilul se declar  apt pentru a fi colarizat.) 

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul anului colar sau în momentul în care copilul este înscris 
la gr dini . Ea constituie o condi ie hot râtoare pentru reu ita activita ii de instruire, ea oferind posibilitatea 
de a cunoa te poten ialul de înv are al copiilor la începutul unui program de instruire, ar tând dac  sunt 
capabili ori nu a se integra în acest nou program. Pornind de la postulatul ,,calitatea unei înv ri noi depinde 
de calitatea înv rilor anterioare i de nivelul motiva ional"vom ajunge la principiul elementar ,,dac  la un 
moment dat vrem s  continu m instruirea unui copil trebuie s tim exact ce tie s  fac  copilul pân  în 
acel moment." Calitatea achizi iilor dobândite condi ioneaz  calitatea i eficien a instruirii ce va urma. 
Educatoarea trebuie s  examineze minu ios starea ini ial  a preg tirii copiilor i capacitatea lor de înv are.  

La fiecare început de an colar, primele dou  s pt mâni sunt rezervate culegerii de date despre copii. 
Educatoarele observ  copiii în timpul diferitelor momente ale programului zilnic i vor dialoga atât cu 
copiii cât i cu p rin ii, în vederea ob inerii  unei imagini cât mai apropiate de realitate, cu privire la 
dezvoltarea psiho-fizic i nivelul de cuno tin e i deprinderi al copiilor din grupa la care lucreaz .  

Evaluarea ini ial  este precedat  de o etap  precedent i de una viitoare. Etapa precedent  poate fi 
evaluarea final  f cut  anterior, ce poate oferi puncte de reper pentru evaluarea ini ial , iar etapa viitoare 
este evaluarea continu  ce se va realiza pornind de la rezultatele evalu rii ini iale.  

În cazul unor lacune mari, evaluarea ini ial  va fi urmat  de reluarea unor obiective anterioare i 
atunci pregatirea ini ial  va fi recapitularea materiei din grupa anterioar , fixarea unor cuno tin e i 
deprinderi.   

Tipologia metodelor tradi ionale de evaluare este bine cunoscut  în spa iul educa ional i include 
probe de evaluare orale, scrise i practice. Metodele complementare de evaluare: proiectul, portofoliul, 
observarea sistematic  a activit ii i a comportamentului copiilor, autoevaluarea sunt i ele folosite în 
evaluarea activit ii pre colarilor, dar, adaptate particularit ilor individuale i de vârst .  

Examinarea oral i scris  permite: 

stabilirea unui diagnostic al preg tirii pre colarilor; 
are o func ie predictiv  deoarece ofer  informa ii despre modul de organizare al pred rii-înv rii 

ulterioare; 
stabile te necesitatea oferirii unor programe recuperative. 

 Evaluarea se realizeaz  prin activit i frontale, pe grupuri i individuale. Pentru asigurarea unei 
evalu ri calitative, care s  stârneasc  interesul copiilor, este necesar  utilizarea metodelor creative de grup. 
G sirea unor metode stimulative, de implicare a copiilor în activitatea de evaluare, ine de personalitatea 
educatoarei, de creativitatea acesteia. Activitatea de evaluare nu trebuie s  fie perceput  de copil ca ceva 
diferit fa  de celelalte activit i, ci ca o activitate fireasc , ce încununeaz  un ansamblu de activit i de 
predare i de consolidare de cuno tin e. Lipsa de preocupare a educatoarei pentru g sirea de metode 
adecvate de influen are pozitiva a copiilor poate inhiba participarea acestora la activita i i poate împiedica 
identificarea corespunzatoare a poten ialului i a capacit ii lor de înv are.                                      

Exemple de metode interactive de grup desf urate în activit i de evaluare la grupa mare: 

Metoda ciorchinelui, exerseaz  gândirea liber  a copiilor asupra unei teme i faciliteaz  realizarea 
unor conexiuni între idei, deschizând c ile de acces i actualizând cunostin ele anterioare. 

Ghicitorile sunt procedee didactice de stimulare a creativit ii, în care se prezint  ,,sub forma 
metaforic  un obiect, o fiin , un fenomen, cerându-se identificarea acestuia prin asocieri logice". 

Benzile desenate se introduc în momentul evalu rii convorbirii i sunt realizate de copiii ,,exper i", 
cu inteligen  vizual-spa ial  care deseneaz  f r  sprijin. 
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Trierea aser iunilor este o metod  bazat  pe analiz  pentru a reliefa tr s turile definitorii ale unei 
no iuni, idei, opinii.Aser iunea este ,,un enun  care este dat ca adev r". Pentru a-i familiariza pe copii cu 
demersul metodei se exerseaz  capacitatea de a selecta enun uri adev rate i false. 

Diagrama Venn poate fi utilizat  în activit ile de observare, povestiri, jocuri didactice, etc. Ex.: joc 
didactic ,,Ce tii despre animale? 

Brainstormingul este o metod  de stimulare a creativit ii ce const  în enun area spontan  a cât mai 
multor idei pentru solu ionarea unei probleme, într-o atmosfer  lipsit  de critic . 

BIBLIOGRAFIE: 

Pedagogie, Ioan Nicola, Editura Didactic i Pedagogic , R.A.- Bucure ti, 1994; 
,,Didactic  pre colar  – inova ie i calitate", Venera Mihaela Cojocariu, Editura Casei Corpului 

Didactic Bac u, 2008; 
Metode interactive de grup, Silvia Breben i colaboratorii, Editura Arves, 2002 
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Analiza de text – metod  de evaluare flexibil

Caizer Daniela 
Colegiul Na ional „Titu Maiorescu Aiud 

În predarea filosofiei se recurge la lectura activ i reflexiv  a unor texte de referin  pentru o anumit
tem . Lectura textului are ca scop însu irea unor cuno tin e i dezvoltarea competen elor de ordin 
intelectual. Jacquline Russ sus ine c  “adev rata lectur  filosofic  rezid  în a înv a s  gânde ti. Citirea 
unui text filosofic nu desemneaz  nu numai o opera ie prin care te informezi asupra materiei sau 
con inutului unei teorii sau unei doctrine, ci într-o mult mai mare m sur , un ansamblu de acte prin care te 
familiarizezi cu textele i prin care, în consecin , aprofundezi exerci iul reflec iei. A citi un text filosofic 
înseamn  a opera o <<acordare de sens>>, acordare dinamic i personal .” (Jacquelin Russ, Metodele în 
filosofie, Editura Univers, p. 88).  Confruntarea elevului cu un text nu se rezum  la o simpl  informare, ci 
presupune i o exersare a gândirii prin exerci ii de tip reflexiv, hermeneutic, desf urate individual sau în 
grup.  

Analiza de text, prin intermediul c reia are loc îndeosebi surprinderea articula iilor gândirii unui autor 
se înso e te cu comentariul, despre care Jacquline Russ afirm  c  reprezint  “ coala fidelit ii fa  de 
gândire”. Implicarea elevului prin studiu reflexiv al unui text presupune aprecierea fecundit ii solu iei 
aduse de autorul s u, for a argumentelor, perspectivele deschise, eventual prezentarea unei critici prin care 
s  fie eviden iate imprecizii sau contradic ii. A critica nu înseamn  îns  a c dea într-o atitudine pur negativ . 
“A critica nu înseamn  a distruge, ci a în elege; nu înseamn  a denun a în absolut absurdit ile sau 
incoeren ele, ci a integra anumita dificult i sau <<aporii>> în sânul unei sinteze comprehensive. 
Interpretarea ca form  de teoretizare puternic individualizat  este un act autentic de filosofare, o veritabil
paradigm  pentru noi construc ii. În filosofie, exerci iul interpretativ izbutit i profitabil se justific  din cel 
pu in trei motive:  

a. interpretarea este o component  imanent  filosofiei. Oricât ar st rui în descrieri de st ri de lucruri 
i în explicarea acestora, filosofia î i conserv  specificul i statutul întrucât interpreteaz ;  

b. interpretarea face posibil  receptarea inteligibil i relevant  a faptelor existen ei la care se refer
crea iile trecutului sau ale contemporanilor. Evolu ia conceptual  a filosofiei sau nivelul acesteia la un 
moment dat impune reproiectarea crea iilor filosofice prin sesizarea coeren ei obiectului lor de cercetare 
într-o alt  lumin , corelat cu restituirea sau cu relevarea mai adânc  a semnifica iei i a sensului;  

c. interpretarea este i terenul fertil pentru noi i superioare întemeieri filosofice. Subsumând operele 
cele mai semnificative din istoria ei i la nivelul lor cel mai profund, interpretarea deschide orizonturi noi 
spre angajari i investi ii creative, spre reconstruc ii ra ionale veritabile, purt toare de noi inten ii i 
semnificative rezultate. 

Exemplu:  
„Dar ce sunt eu, a adar? Un lucru care gânde te. Ce este acest ceva care gânde te? Prin urmare, ceva 

care se îndoie te, în elege, afirm , neag , vrea, nu vrea, care se îndoie te, totodat  care imagineaz i 
simte„Eu sunt, eu exist; aceasta este sigur „Eu sunt, eu exist: aceasta este sigur; dar pentru cât timp? Anume, 
atâta timp cât gândesc […]. Nu sunt deloc acest ansamblu de membre, care este numit corpul omenesc.” 
A adar, vorbind cu toat  precizia, nu sunt decât ceva care gânde te, adic  un spirit, un intelect sau o ra iune 
[…].” 

(R. Descartes, Medita ii metafizice) 
Analiza i urm torul text în func ie de urm toarele repere: 
1. În elesul dat de Descartes conceptului de natur  uman . 
2. Surprinderea semnifica iei verbului „a gândi”. 
3. Leg tura dintre gândire i esen a naturii umane. 
4. Men ionarea unei obiec ii la adresa tezei carteziene. 
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5. Formularea unui punct de vedere personal în leg tur  cu definirea omului ca un “lucru care 
cuget .” 

Urmând reperele indicate elevii se vor raporta critic la ideile lui Descartes i vor încerca s  analizeze 
fragmentul de text din Medita iile carteziene. Men ionarea unei obiec ii i formularea unui punct de vedere 
personal referitor la acualitatea concep iei lui Descartes vor solicita un efort de gândire în direc ia aprecierii 
corecte a concep iei respective, cu puncte tari i limite, pentru a avea o imagine de ansamblu adecvat . La 
finalul acest demers cognitiv elevii vor putea fi evalua i, implicit, f r  ca presiunea unei evalu ri 
tradi ionale, orale sau scrise, s  ac ioneze ca un factor de stres asupra lor. Mai mult, analiza de text poate fi 
abordat  eficient i în cazul înv rii online, pentru c  dispune de eticheta originalit ii i creativit ii 
elevului. 

Bibliografie: 
Jacqueline Russ – Metodele în filosofie, Editura Univers Enciclopedic, Bucure ti, 1999 

Constantin Cuco  – Pedagogie, Editura Polirom, Ia i, 1996 
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EVALUAREA ONLINE – O PROVOCARE 

Prof. Caldare Cristina 
Liceul „Hercules” – B ile Herculane 

Pandemia de COVID-19 a lovit puternic în toate aspectele vie ii, dar cu prec dere sistemul 
educa ional a suferit modific ri structurale i func ionale majore. 

coala noastr  folose te în perioada coala online platforma Google Classroom.   Experien a actual
ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în mod adecvat. Provocarea 
pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word i s  foloseasc
tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. În contextul online, implicarea este 
esen ial i instrumentele alese pentru predare i evaluare trebuie sa creeze o interac iune uman  mai 
profund i mai semnificativ .  Creativitatea pe care tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre 
care noi, profesorii, trebuie s  vorbim pozitiv. 

Evaluarea e în responsabilitatea profesorului. Iar pentru asta atât profesorul cât i întreg sistemul 
educa ional trebuie s  asigure cele trei caracteristici esen iale ale evalu rii: s  fie continu , complet i 
corect . 

În ceea ce m  prive te am aplicat i aplic la clas  urm toarele metode de evaluare: 
ESEURI: o metoda de evaluare potrivit  mai mult pentru discipline umaniste, greu de implementat 

într-un sistem online în vederea evalu rii automate; 
TESTE DE TIP CHESTIONAR: un mod de evaluare cu r spunsuri DA/NU sau r spunsuri multiple 

aplicabile în orice domeniu. Necesit  un efort din partea profesorului în preg tirea întreb rilor i 
r spunsurilor. Este un mod de evaluare cu un înalt nivel de obiectivitate atâta timp cât elevii în eleg 
importan a evalu rii i lucreaz  corect, individual f r  s  comunice între ei. În acest tip de evaluare nu se 
pune accent pe creativitate. 

EVALUAREA BAZAT  PE PROIECT, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Proiectul reprezint  o metod  complex  de evaluare, individual  sau de grup, recomandat  profesorilor 
pentru evaluarea sumativ . Elaborarea proiectului necesit  o perioad  mai mare de timp, câteva zile sau 
câteva s pt mâni. Pe parcursul realiz rii proiectului, cadrul didactic ofer  suport i consultan  elevilor în 
desf urarea cercet rii, în colectarea datelor necesare i poate efectua evalu ri par iale. Experien a mea este 
c  le place acest lucru iar creativitatea manifestat  este uluitoare. Pe platforma Google Classroom putem 
discuta cu elevii- Meet video chat este inclus acum gratuit, pot fi corectate temele i poate fi oferit feedback 
direct fiec rui elev. Proiectele pot fi prezentate clasei, elevii sunt extrem de inventivi, am avut surpriza s
realizeze filmari pe care apoi le-au prezentat colegilor. Utilizarea proiectului este o metod  eficienta de 
evaluare dar i o metod  de înv are interactiv  care plaseaz  elevul într-o situa ie de cercetare autentic , 
cultiv  responsabilitatea pentru propria înv are i rezultatele acesteia. 

TESTUL CLASIC, postat pe activitatea la clas , în word, timp de rezolvare si apoi înc rcare pe 
platform . Permite corectarea si feedback direct fiec rui elev. Implic  seriozitate i corectitudine din partea 
elevilor i tim c , înc  la aceast  parte trebuie s  mai lucr m. Trebuie s -i facem pe elevi s  în eleag  c
evaluarea are rolul verific rii cuno tin elor acumulate, nu este o pedeaps , este i un mod de a constata 
lacunele ap rute si de a le corecta. 

PORTOFOLIUL: reprezint  un instrument utilizat în cadrul evalu rii sumative, care permite 
estimarea progresului în înv are al elevului prin raportare la achizi iile realizate în perioade de timp mai 
mari( semestru, an colar) 

PROBELE ORALE:  se pot face online pentru c  putem folosi f r  nici o problem  comunicarea 
video-audio unu la unu, sau pur i simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul 
s  poat  expune r spunsul la o întrebare sau o lec ie înv at . 
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Pentru evaluare se pot folosi câteva instrumente/aplica ii: Quizizz,  Wordwall,  Quizlet, etc, platforme 
cu ajutorul c rora se pot crea teste, fi e de lucru, activit i interactive.  

Concluzie 
Evaluarea online este posibil , dar este ineficient . Transparen a din partea evalua ilor poate fi extrem 

de greu verificat , fiind uneori imposibil, fapt pentru care rezultatele ob inute – de cele mai multe ori – nu 
reflect  realitatea. Tenta ia de a copia este extrem de mare chiar i pentru cei care doresc s  ob in , prin 
evaluare, o reflec ie clar  a cuno tin elor lor. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Brut Mihaela, Metode de testare online http://www.infoia i.ro/mihaela 2005/2006 
2. Cuco , C (2008). Teoria i metodologia evalu rii. Ia i: Editura Polirom 
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EVALUAREA TRADI IONAL  ÎN EDUCA IA TIMPURIE 

Prof. Înv. pre colar C lin C t lina,                                                       
G. P. P. ,,TIC - PITIC’’ Hâr ova 

Evaluarea nu este doar o ac iune îndreptat  c tre fenomenul educa ional. În general, activit ile 
umane, indiferent de natura lor, includ de obicei o component  de evaluare. 

La nivelul activit ilor didactice, în func ie de domeniile aplicabile, evaluarea este conceput  sub 
forma mai multor entit i, dintre care se men ioneaz : ,,evaluarea didactic  la nivel micro (evaluarea 
randamentului colar i a progresului pre colarilor, evaluarea eficien ei activit ii didactice a cadrelor 
didactice etc.) i evaluarea didactic  la nivel macro (evaluarea programelor educa ionale , evaluarea 
institu iilor de înv mânt sau evaluarea sistemului de înv mânt în ansamblul s u).’’ ( Albulescu I., 
Catalano H, 2019, p.416).  

Evaluarea în înv mântul pre colar este o ac iune de cunoa tere a copilului cu vârsta cuprins  între 
3 i 6 ani.  O bun  cunoa tere psihopedagogic  a copiilor pre colari este foarte important , deoarece în 
aceast  perioad , dezvoltarea lor este foarte rapid i diversificat , iar cadrele didactice trebuie s - i 
ajusteze activit ile în func ie de vârsta i caracteristicile personale ale copiilor. 

Diversitatea situa iilor didactice i a obiectivelor formative impuse de programul educa ional al 
gr dini ei impune utilizarea unei variet i de strategii evaluative care s  respecte în acela i timp 
particularit ile de vârst  ale pre colarilor i exigen ele unei evalu ri didactice cu func ii predominant 
formative. (Glava, Pocol, T taru, 2009). 

Conform lui Albulescu I., Catalano H. (2019), dup  modul cum se integreaz  în desf urarea 
procesului didactic, sunt semnalate urm toarele strategii de evaluare: 

a) Strategii de evaluare ini ial , care se realizeaz  la începutul anului colar, al unui nou ciclu de 
înv are sau program de instruire, în scopul stabilirii nivelului de preg tire al elevilor. Prin intermediul 
evalu rii ini iale se identific  nivelul achizi iilor elevilor în termeni de cuno tin e, competen e i abilit i, 
în scopul asigur rii premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa respectiv . 

b) Strategia de evaluare formativ  înso e te întregul parcurs didactic, realizându-se prin verific ri 
sistematice ale tuturor elevilor asupra întregii materii. 

c) Strategia de evaluare sumativ  se realizeaz , de obicei, la sfâr itul unei perioade mai lungi de 
instruire (capitol, semestru, an colar etc.), oferind informa ii utile asupra nivelului de performan  al 
elevilor în raport cu obiectivele de instruire propuse. 

În ceea ce prive te metodele de evaluare, cele mai frecvent metode de evaluare în activit ile cu 
pre colarii sunt cele compatibile cu evaluarea de progres, formativ , anume: observa ia, analiza produselor 
activit ii copiilor, portofoliul, convorbire cu scop evaluativ.  

Observarea sistematic  presupune ,,consemnarea metodic , fidel i inten ionat  a diferitelor 
manifest ri de comportament, individual sau colectiv, a a cum se prezint  ele în fluxul lor natural de 
manifestare.’’ (Gava, Pocol, T taru, 2009, p.142).                                                          

Cadrul didactic poate analiza presta ia pre colarului în activit ile de joc i de înv are, în momentele 
de interac iune social , observând: reac iile de comportament, afective, morale, rela ionale în situa ia pe 
care o tr ie te pre colarul; reu ita în efortul de adaptare la situa iile prezente de joc i înv are; reac iile de 
retragere (ex.: refuz, respingere); modul predilect de abordare a situa iilor de înv are i de utilizare a 
resurselor disponibile. 
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Întreaga activitate din cadrul gr dini elor i colilor se concretizeaz i în ,,produse’’ realizare de 
copil, care au forme i con inuturi specifice fiec rui nivel de vârst . Prin urmare, produsele activit ilor 
colare ale elevilor poarta atât stigmatizarea cerin elor speciale ale obiectului de înv mânt, cât i stigmatul 

caracteristicilor lor individuale. Produsele activit ii pot fi cercetate atât în procesul lor de definitivare, cât 
i în forma lor finit . (Albulescu & Catalano, 2019). 

Evaluarea prin intermediul portofoliului se bazeaz  pe un e antion de munc  a copiilor într-o 
activitate i acoper  o anumit  perioad  de timp. În gr dini , portofoliul este o metod  altenativ  de 
evaluare sumativ  dar i de autoevaluare a pre colarului. Acesta include: desene, picturi, fi e de lucru, 
aplica ii practice, lucr ri de grup i alte materiale care con in informa ii despre copil strânse în timpul anului 
colar. 

Convorbirea cu scop evaluativ trimite la experien a de înv are a pre colarului, invitându-l s  se 
autoanalizeze, s  dovedeasc  capacitate de utilizare a cuno tin elor, s  prezinte fapte, s  descrie motiva iile 
unei anumite manifest ri, s  fac  aprecieri proprii. În cadrul acestei metode, dialogul este preg tit atent de 
educatoare.  
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Predarea i evaluarea, între tradi ional i online 

C lin Corina                                                                          
c. Gim. B. V. Anania, loc. Gl vile, jude ul Vâlcea 

coala, cu to i factorii implica i: elevi, profesori, autorit i i p rin i, încearc  s  se adapteze la noua 
realitate, cea a distan rii sociale, în care procesul educa ional trebuie s  continue în mediul online. Procesul 
a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situa iei într-un timp foarte scurt, iar elevii i-au folosit 
propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale p rin ilor, pentru a putea urma lec iile online. 

Ca în orice studiu trebuie respectate anumite etape: adunarea unor informa ii i date statistice 
referitoare la problemele educa iei, mai ales în perioada organiz rii înv rii de la distan , analiza bunelor 
practici ale diferitelor actori educa ionali, propunerea unor modalit i de îmbun t ire a sistemului 
educa ional.  

Trecerea de la înv mântul tradi ional la înv mântul la distan  (online) s-a f cut destul de brusc 
i au fost identificate anumite particularit i, în compara ie cu înv mântul organizat în coal . Profesorul 

va trebui s  stabileasc  norme pentru implicare, jocuri interactive i de stimulare a elevilor s  intervin  în 
cadrul lec iilor, s  pun  în mod regulat întreb ri i s  r spund  colegilor lor, etc. Având în vedere c  studiile 
au ar tat c  copiii î i folosesc intens sim urile pentru a înv a, a face înv area distractiv i eficient  prin 
utilizarea tehnologiei este crucial . Astfel, pentru a ob ine beneficii complete ale înv rii online, trebuie 
s  existe un efort concertat pentru a oferi aceast  structur , folosind o serie de instrumente de colaborare i 
metode de implicare care promoveaz  incluziunea, creativitatea, asertivitatea. Printre limit rile impuse de 
inv area i evaluarea online, men ion m dificultatea profesorului de a oferi: explica ii suplimentare pentru 
în elegerea conceptelor, fenomenelor, consiliere individual , feedback pentru corectarea prompt  sau 
pentru corectarea achizi iilor, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de înv are. Este dificil
monitorizarea progresului fiec rui elev, comunicarea autentic  (rela ionrea uman ).  

Lipsa unui dialog autentic cu clasa, administrarea dificil  a probelor de evaluare, imposibilitatea 
urm ririi noti elor elevilor, toate acestea sunt obstacole importante în înv area online. 

Accentul s-a pus pe colaborare, dezvoltarea autonomiei i creativit ii, dar mai cu seam  pe 
responsabilitate i înv area de luare a deciziilor. Platformele educa ionale precum Google Classroom, 
Microsoft Teams, Edmodo, Adservio sau Whatsapp,Messenger erau la „putere”, dar absolut necesare 
pentru gestionarea claselor, a resurselor de înv are i a progresului colar. În activitatea desf urat , 
profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru ob inerea abilit ilor de lucru. Sunt deschi i la tot ce 
presupunere inova ie în educa ie pentru a livra cuno tin e moderne de actualitate astfel încât elevii s  fac
fa , pe viitor, testelor de evaluare (evalu ri anuale, examene de capacitate, de bacalaureat, olimpiade i 
concursuri colare), dar i mediului lucrativ când vor urma o carier . Se pot remarca, astfel, valen ele 
benefice pe care le are internetul în actul de predare-înv are-evaluare, necesitatea accesului la informa ie, 
adaptarea rapid  la nou.  

Chiar dac  se configureaz  ideea c  elevii asociaz , din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil 
profesor, calculatorul nu va înlocui niciodat  total ac iunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, 
fiind mai mult decât constructiv. 

BIBLIOGRAFIE: 

Botnariuc P., Cuco  C., Glava C., COALA ONLINE - Elemente pentru inovarea Educa iei, Editura 
Universit ii din Bucure ti, Bucure ti, 2020. 
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Evaluarea online 

C lin Oana Mihaela                                                                    
Gr dini a cu program normal i prelungit ”Smile” Bistri a 

Definim evaluarea ca fiind,al turi de predare i înv are, o func ie esen ial i o component  a 
procesului de înv mânt. Cele trei forme de evaluare (ini ial , formativ i sumativ ) sunt în rela ie de 
complementaritate.  

Evaluarea didactic  este o ac iune complex , un ansamblu de opera ii mentale, ac ionale, intelectuale, 
afective, atitudinale care se presupune c  apreciaz : con inuturile i obiectivele ce trebuiesc evaluate; în ce 
scop i perspectiv  se evalueaz ; când se evalueaz ; cum se evalueaz ; în ce fel se prelucreaz  datele i 
cum sunt valorizate informa iile; pe baza c ror criterii se evalueaz . Sorin Cristea (1997) afirm  c
cunoa terea capacit ilor de înv are a colarilor este o condi ie hot râtoare pentru reu uta actului didactic. 

În perioada de predare-învatare-evaluare on-line cu pre colarii, activitatea didactcic  poate fi realizat
i de la distan , iar instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispozi ie o gam  larg  de posibilit i de 

evaluare, uneori tehnica fiind mult mai preg tit  decât suntem noi dispu i s  explor m. 

În activitatea de evaluare on-line s-a folosit cu succes evaluarea pe baz  de portofoliu i teste rapide 
de întreb ri pentru a observa cuno tinele acumultate de copii. 

Pentru a observa nivelul creativit ii s-au analizat r spunsurile i interven iile copiilor în cadrul 
activit ilor propuse on-line, ca urmare a repovestirii povestii, poveste, schimbarea finalului pove tii, 
creearea unor pove ti pornind de la o propozi ie /imagine iar, pentru a evalua creativitatea sunt ruga i s
deseneze aspecte preferate din poveste. Pentru probele orale se pot folosi f r  nici o problem  comunicarea 
video-audio unu la unu, atunci cand copiii doresc sa stam de vorba, dar fara ca pre colarul sa simt  c  este 
evaluat. 

Instrumentele i strategiile utilizate pentru conectare de la distan  au fost diferite: prin video, 
filmule e cu activit i interactive, cântece, aplica ii, pove ti înregistrate, activit i de tip pictur , lipire, 
desf urate online cu copiii. 

Personal, am înv at foarte multe lucruri  în aceast  perioad  legate de instrumentele pe care 
tehnologia ni le ofer  pentru a face din unele activit i ceva deosebit .Activitatea pre colarilor a fost cu 
siguran  cea mai afectat  dintre toate nivelurile de înv mânt, fiind o adev rat  provocare (pentru 
pre colarii mai mari) sau chiar imposibil  pentru cei mai mici.      

P rin ii au devenit parteneri activi i au primit sarcini de la educatori cu referire la organizarea 
timpului i a activit ilor. În cadrul activit ilor online cu copiii cu vâsrte între 2 -3 ani s-au folosit multe 
cântecele, momente de mi care,pove ti înregistrate, activit i de tip craft, jocuri de rol. 

Cel mai important obiectiv este acela de a ti cum s  organizezi comunicarea constant  dintre p rinte 
i educator. Este foarte important ca educatoarea s  cunoasc  jocurile i juc riile care îl atrag i s  vin  în 

întâmpinarea copiilor i p rin ilor cu activit i personalizate pe interesul copilului. 

   

665



EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR     
Între online i tradi ional 

PROFESOR C LINESCU ANCA HAIDI                                                  
COALA GIMNAZIAL  NR. 1 HIDI ELU DE SUS, BIHOR 

Evaluarea este componenta fundamental  a procesului de înv mânt i a oric rei situa ii de înv are, 
al turi de organizarea con inuturilor, de competen ele definite, de alegerea unei strategii didactice menite 
s  le realizeze, fiind organic integrat  în procesul de înv mânt, având rolul de reglare, optimizare, 
eficientizare a activit ilor de predare-înv are. 

Activitatea instructiv-educativ  din înv mântul preuniversitar presupune forme multiple de 
evaluare. Dup  criteriu lintegr rii actului evaluativ în procesul didactic, se deosebesc: evaluarea 
ini ial (predictiv ), evaluarea sumativ  (cumulativ ), evaluarea continu  (formativ ). 

Dintre metodele de evaluare cel mai des utilizate, care sunt apreciate i în rândul elevilor se num r
metoda portofoliului. Aceasta este o metod  de evaluare care const  în selectarea, îndosarierea  i p strarea 
diferitelor lucr ri tematice ale elevilor, în ordine cronologic ,  (compuneri, h r i, poezii desene, picturi) 
pentru ca, pe baza probelor materiale, s  poat  opera ulterior evaluarea  de tip cumulativ care va marca, de 
asemenea, progresele pe care ei le-au realizat.  

Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolutiei elevuluii; 
lucr ri ale acestuia; poze cu sarcini/activit i pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri).  

Toate acestea pot fi realizate atât în cadrul evalu rii de tip traditional, fa  c tre fa , cât i în cadrul 
înv mântului online. Acesta din urm , înv mântul online, asigur i alte competen e pe care elevul poate 
s  le dobândeasc : c utarea/ selectarea de informa ii pentru o anumit  tem  dat , prin care s - i duc  la bun 
sfâr it sarcina primit i, totodat , competen ele de  IT.  Portofoliul nu este doar o metod  alternativ  de 
evaluare a activit ii elevului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini pozitive asupra unui 
elev, unei clase sau chiar a întregii unit i de înv mânt. 

De i de multe ori utilizat eronat i ineficient, portofoliul r mâne o metod  de înv are i evaluare cu 
un ridicat poten ial de dezvoltare a capacit ilor cognitive. Portofoliul reprezint , la modul general, 
culegerea lucr rilor unui elev, efortul depus de acesta pe parcursul  unei perioade colare, performan ele 
înregistrate în perioada respectiv . S-a demonstrat c  întocmirea unui portofoliu este con tientizat  de elev 
ca un lucru realizat prin efort propriu, prin care reu e te s  î i evalueze propria munc , mai ales dac  se 
implic  în selectarea p r ilor componente ale portofoliului. Portofoliul nu trebuie s  reflecte doar rezultatele 
sau notele înregistrate de elev, ci trebuie s  exprime activit ile elevului. De asemenea, con inutul 
portofoliului poate s  difere pe parcursul unui an colar. În timpul anului, se pot ata a portofoliului diverse 
teme care necesit  o perioad  mai lung  de rezolvare, pentru ca apoi la sfâr itul anului colar, elevul s
realizeze o selec ie i s  p streze în acesta doar acele materiale care le consider  reprezentative pentru 
achizi iile sale dobândite în anul respectiv. 

Întocmirea unui portofoliu necesit  un model care s  arate modul de realizare, dar i de gândire al 
celor care elaboreaz  un astfel de material. Evaluarea unui portofoliu nu poate fi încadrat  în metodele 
tradi ionale de evaluare. De asemenea, în evaluarea unui portofoliu trebuie evitat criteriul cantitativ, bazat 
pe lucr rile încheiate într-un termen scurt i limitate strict la o anumit  cerin . Evaluarea trebuie s  fie 
calitativ , bazat  pe modul de desf urare al rezolv rii de sarcini care se întind pe o perioad  mai lung  de 
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timp i care au aplica ii mai largi, totodat , aceasta urm re te creativitatea elevului. În evaluarea unui 
portofoliu trebuie inut cont de comportamentele de autoexplorare, automotivare i autoini iere care au stat 
la baza întocmirii portofoliului de c tre elev, comportamente care ofer  informa ii despre deosebirile 
individuale care apar pe parcursul proceselor de dezvoltare. Pentru reu ita folosirii portofoliului ca metod
de evaluare, trebuie ca to i participan ii s  accepte aceast  metod . De asemenea, realizarea unui portofoliu 
trebuie s  fie voluntar , nu un mijloc impus din afar , ci mai mult, un instrument condus de c tre elev i 
profesor deopotriv . Elevii trebuie s  colaboreze cu profesorul în realizarea portofoliului, acesta 
monitorizând în permanen  procesul. Portofoliul trebuie v zut ca un mijloc de dinamizare a procesului de 
înv are, un instrument eficient pentru perfec ionarea în instruire. 

Bibliografie:

Cerghit, Ioan, 1998, Metode de înv mânt, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti. 
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EVALUAREA LA CLASELE PRIMARE -                                                 
STIMULENT SAU FRANA IN EVOLUTIA ELEVILOR?! 

Prof. CALOIAN GINA                                                                  
Sc. Gimnaziala „Ion Creanga” Buzau 

Dintotdeauna omul a evoluat mai repede si mai eficace atunci cand nu s-a simtit constrans.  Cu atat 
mai mult copiii!...  

Multe studii pedagogice extinse pe perioade diferite de timp, in epoci diferite, au aratat ca progresele 
cu adevarat rasunatoare au fost inregistrate atunci cand elevii nu au fost anuntati in prealabil ca vor fi 
evaluati. Testarile date „in joaca”nu au constituit un factor stresant pentru micii scolari, ei putand sa-si 
etaleze cunostintele in mod liber, detasat.   

Pornind de la aceste considerente , alternativa educationala Step by Step , in care am predat timp de 
6 (sase) ani, a eliminat notarea ritmica a elevilor de varsta scolara mica( ciclul primar). In aceste conditii , 
verificarea cunostinteleor a capatat valente noi, elevii ajungand sa inteleaga mult mai bine care trebuie sa 
fie finalitatea demersului instructiv-educativ desfasurat un scoala.  

Lucrul pe centre de activitate a stimulat invatarea prin comparatie, ceea ce a determina elevii mai 
putin dornici sa invete, sa devina mai ambitiosi, mai constiinciosi.  Prin comparatie directa si constienta, 
copiii au reusit sa se mobilizeze, sa devina mai activi, uneori chiar sa se intreaca pe ei insisi. Acest lucru 
demonstreaza ca si o evaluare fara calificative sau note poate duce la progres si poate fi un factor stimulator 
in procesul de invatare.      

E foarte adevarat insa ca sistemul acesta fara note sau calificative poate duce, cu timpul, la lipsa de 
activitate din partea unor elevi, care considera ca nu e necesar sa inveti, daca tot nu te verifica nimeni. Din 
acest motiv, se impune ca, in permanenta, elevii sa fie atentionati de nivelul cunostintelor pe care le detin, 
prin comparatie cu colegii, prin rezultatele obtinute (oral si scris) la toate disciplinele din programa scolara.    

In invatamantul clasic, un prim pas spre „libertatea evaluarii” a fost facut in clipa cand notarea la 
ciclul primar a fost inlocuita cu acordarea calificativelor. Acestea(calificativele) au o mai mare 
lejeritate,elevul putand sa fie evaluat mai putin strict, ca atunci cand primea note. Pentru fiecare calificativ 
exista cel putin doua optiuni care il stimuleaza pe micul scolar.  

Elevul din ciclul primar stie ca Foarte Bine inseamna un rezultat deosebit , care insa nu impune 
neaparat perfectiunea. Din acest motiv, elevii sunt mai destinsi, mai dornici sa invete.   

Testarile neanuntate au si ele un aport benefic, ilustrand nivelul cunostintelor elevului pe o durata 
relativ scurta de timp. Din acest motiv, eu folosesc frecvent aceasta modalitate de evaluare, ea fiind un 
adevarat „barometru” pe termen scurt pentru nivelul clasei. 

Consider ca evaluarea permanenta contribuie la stimularea invatarii doar daca este facuta cu multa 
dibacie, fara a se pune presiune pe elev,. Evaluarea trebuie sa fie discreta, explicita si, mai ales obiectiva, 
astfel incat elevul sa fie constient de nivelul cunostintelor pe care le are la un moment dat.  

...Si, ceea ce trebuie sa nu lipseasca din obiectivul evaluarii este participarea constienta si afectiva a 
celui evaluat, care, in timp poate duce la autoevaluare obiectiva si, de ce nu, la autocunoastere. 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar- între online i traditional 

Prof. Calot  Irina - Gheorghi a                                                           
Gr dini a cu P. P. Nr. 1, Târgu- Jiu 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi 

coala online - între provoc ri i revolu ia schimb rii de mentalitate a profesorilor, reprezint , de fapt 
inova ia în procesul de educa ie i const  în preocuparea cadrelor didactice de a g si metode, solu ii 
ingenioase care s  aib  rolul de a men ine elevul i nevoile sale de înv are în prim plan, fie c  este vorba 
de o lec ie de predare, consolidare, evaluare sau autoevaluare.  

Introducerea metodelor interactive în procesul de predare nu mai este o noutate, multe cadre didactice 
folosesc cu succes calculatorul, proiectorul, tableta, Internetul în diferitele etape ale lec iei.  Evaluarea 
elevilor – în diferitele stadii: ini ial , continu , sumativ , presupune un grad de efort atât din partea cadrului 
didactic, cât i din partea elevilor. Dac , în general, rolul elevului se rezum  la a sus ine diferitele teste i 
în unele cazuri, la a se autoevalua i autocorecta, rolul profesorului este ceva mai complex. Cadrul didactic 
trebuie s in  cont de un minim set de argumente în gândirea, conceperea, evaluarea testelor pe care le 
propune elevilor.  

Metodele tradi ionale, de evaluare, sunt bine cunoscute i uzitate frecvent la toate nivelurile de 
înv amânt. Acestea creaz  un anumit grad de satisfac ie i confort, pornind de la ideea c  ceea ce este 
experimentat i implementat de mul i i de o mai lung  perioad , are anse ridicate de succes. Elevii au îns
un disconfort, aproape întotdeauna când sunt evalua i. Ce pot face cadrele didactice s  diminueze sau chiar 
s  elimine acest disconfort? Unul dintre r spunsurile pe care le dau frecvent profesorii este ca testul s
cuprind  elemente de care elevii sunt interesa i, adecvate vârstei, nivelului de preg tire i în elegere.  

Trebuie s  admitem c  este dificil s  gânde ti un test ”universal” în condi iile în care un profesor 
pred  atât la ciclul primar cât i la ciclul gimnazial. i totu i, exist  un lucru care ar putea s  combine toate 
cele de mai sus, astfel încât elevii s - i doreasc  s  fie testa i mai des decât de obicei, indiferent de nivelul 
de vârst . Introducerea a unui singur ”gadget” în procesul de evaluare poate schimba perspectiva elevilor 
asupra întregului proces. Elevii care se preg tesc s  sus in  un test de limb  recunoscut în plan interna ional 
– de obicei elevi din ciclul liceal – sunt familiariza i cu testele asistate de tehnologie. Dar ce ne facem cu 
cei din coala primar i gimnazial , care nu beneficiaz  atât de mult de testare asistat  de calculator, de i, 
la rândul lor, sunt familiariza i cu folosirea unei tablete, a unui smartphone i cu navigarea în spa iul virtual? 
??….. 

In larga acceptiune, evaluarea poate fi oral , în scris, bazat  pe activit i practice, pe referate i 
proiecte, interviuri, portofolii, precum i alte instrumente elaborate de catedrele unit ii de înv mânt i 
aprobate de director sau elaborate de Ministerul Educa iei Na ionale i de inspectoratele colare. În timpul 
înv mântului primar, fiecare evaluare a elevilor (continu , formativ  sau sumativ ) pentru fiecare 
disciplin  se materializeaz  într-un calificativ dintre urm toarele: insuficient, suficient, bine i foarte bine. 
Calificativul final semestrial i anual pentru fiecare disciplin  trebuie s  fie încadrat în unul dintre cele patru 
calificative men ionate anterior. 

Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei 
buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin
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autonomi în înv are. Astfel, înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi 
elevilor o serie de op iuni. Creativitatea manifestat  poate fi uluitoare. Ca metode ce pot fi utilizate, se 
reg sesc urm toarele modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare:  

– Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit ; pot fi corectate 
temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru feedback 
mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii de oferit elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri 
gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul.Înv mântul la distan  desemneaz  o nou  experien  de 
înv are, pe care elevii no tri, o experimenteaz  cu succes de ceva timp. Ca urmare, aceast  înv are la 
distan  (Distance Learning) reproduce înv area la fa a locului, profesori începâd s  ofere o instruire 
adecvat  care s  permit  elevilor s  îndeplineasc  standardele a teptate într-un mediu online. 

În absen a rela ion rii fa  în fa  cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare i meta-înv are. Cu alte cuvinte, exers m al turi de elevi i suntem modele pentru 
elevi 

Ca dasc li, ne propunem s inem o legatur  cât mai apropiat  cu elevii, astfel încât  feedback-ul în 
timp util s  fie esen ial pentru înv area acestora; acest lucru este valabil mai ales în mediile de înv are on-
line, atunci când elevii nu sunt în m sur  s  pun  întreb ri, a a cum ar fi în mod normal, în cadrul clasei 
traditionale. Ca atare,  menirea profesorului r mâne în continuare  aceea de a descoperi i dezvolta m re ia 
din fiecare copil. Nimic mai mult! Trebuie s  vad  c  ace ti copii au daruri diferite i s  poten eze aceste 
daruri.Trebuie s  cread  c  online-ul este un mijloc, nu un scop în sine, încercând s  fie creativi i mai ales 
flexibili cu programul i cu nevoile copiilor. Predarea online înseamn  interac iune, mi care, schimb de 
activit i, joac , înv area sa fie regandit i s  fie pus  întrebarea: Ce este predarea-înv area-evaluarea i 
cum se poate întâmpla atât în clas , cât i în mediul de acas ? S  ie im din iner ie ! 

BIBLIOGRAFIE:  

https://www.danailies.ro/activitate-pentru-acasa-construieste-o-poveste-amuzanta? 
https://pentruprieteni.com/util/cele-mai-bune-motoare-de-cautare-educationale-studii-carti-si-resurse-
decalitate-pentru-profesori-elevi-si-studenti/?  

https://stiri.md/article/social/s-au-inchis-scolile-nu-si-cartile-modalitati-de-invatare-la-distanta 
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html? –•Day-by-day projects to keep kids 
reading, thinking, and growing.  

https://www.science-sparks.com/10-science-experiments-every-child-should-do-at-least-once/  

https://www.ssww.com/blog/coronavirus-activity-guide-45-boredom-buster-ideas-for-kids/ 
https://growingbookbybook.com/online-literacy-resources/? – Amazing People Coming Together to 
Provide Online Literacy Resources https://www.need.org/about-need/our-curriculum/ –•Energy 
Curriculum http://www.spencerauthor.com 
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METODE DE EVALUARE, TRADI IONALE … ONLINE 

Prof. înv. pre colar C L UN ADRIANA                                                  
Gr dini a ”C su a cu pove ti ” Or tie, jud. Hunedoara 

Evaluarea este o dimensiune fundamental  a procesului de înv mânt, ea determinând valoarea 
rezultatelor i progreselor înv rii. Prin urmare, predarea se justific  numai dac  genereaz  înv are, dac
îi motiveaz  pe pre colari i îi implic  în efortul de înv are, obiectivele acesteia i modul de realizare fiind 
deduse din obiectivele înv rii.  

Spre deosebire de perspectiva clasic  a înv mântului, ce avea în centrul procesului, actul pred rii, 
în concep ia modern , accentul se pune pe func iile înv rii, participarea pre colarilor în dobândirea 
cuno tin elor i formarea de priceperi i deprinderi. Evaluarea, în calitate de reglator al procesului, este 
indispensabil  atât pred rii, cât i înv rii, mai mult, aceasta fiind intrinsec . Prin evaluare, cadrul didactic 
urm re te cum înva  pre colarii, îi ajut  s  con tientizeze propriile succese sau e ecuri, s - i amelioreze 
performan ele i eforturile, î i evalueaz  propria sa activitate, elaboreaz  judec i de valoare despre el 
însu i, ca educator, despre calitatea lec iilor, reu ita sau nereu ita unor strategii utilizate. De i apare ca 
instrument de transformare a înv rii i pred rii, evaluarea se modeleaz , la rândul s u în raport cu cerin ele 
acestora.  

In activitatea desf urat  cu pre colarii am c utat de fiecare dat  s  utilizez demersul evaluativ cel 
mai potrivit, convins  fiind ca numai apelând la o varietate de metode de evaluare îmi pot forma o imagine 
cât mai corect  asupra progreselor atinse de fiecare copil i numai astfel pot folosi rezultatele evalu rii într-
un mod constructiv având drept urmare revizuirea actului didactic. 

Metodele alternative de evaluare prezente în mai toate materialele de specialitate i care sunt mai 
frecvent utilizate cum ar fi  observarea sistematic  a activit ii i a comportamentului copilului, proiectul, 
portofoliul, studiu de caz, metoda R.A.I., evaluarea cu ajutorul calculatorului, tehnica 3-2-1, investiga ia, 
interviul e.t.c. multe dintre aceste metode alternative de evaluare aplicabile i în înv mântul pre colar. 

Evaluarea pre colarilor am realizat-o cu ajutorul metodelor alternative: portofoliul, proiectul, 
evaluarea pe calculator, îmbinând tradi ionalul cu modernul. 

PORTOFOLIUL numit în multe materiale de specialitate cartea de vizit ” a copilului este un 
instrument evaluativ care permite educatoarei, i nu numai, s  urmareasca progresul copilului în plan 
cognitiv, atitudinal i comportamental pe parcursul unui interval de timp mai îndelungat ( un semestru, un 
an colar,sau chiar pe parcursul perioadei pre colare). 

Portofoliul nu este numai o metoda alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi ilustrativ pentru 
crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe sau a unei gradinite. Cu prichindeii grupei mari lucram la 
alc tuirea portofoliului grupei. Prezentat sub forma unei mape , portofoliul grupei cuprinde lucr ri 
reprezentative i reusite, poze din timpul unor activit i mai deosebite, cât i din timpul unor activit i 
extracurriculare ( excursii, concursuri, activit i socio-umanitare), de asemenea cuprinde mostre de lucrari 
care au necesitat cooperarea intre doi sau mai mul i copii din grup , diferite observa ii f cute de c tre copii 
privind modul în care au interac ionat în timpul unor activit i desfa urate pe grupe sau în perechi. 

Aranjate în ordine cronologic , materialele din componen a portofoliului de grup eviden iaza 
progresele copiilor, punctele tari ale activit ilor desfa urate i analiza lor este un prilej pentru stabilirea 
unor obiective noi de învatare i deprinderi sociale pe care i le propun copiii grupei. 

PROIECTUL- recomandat atât ca modalitate de înva are, cât i ca metod  de evaluare este o activitate 
ampl  ce se deruleaz  pe parcursul câtorva zile sau s pt mâni i ofer  copiilor prilejul de a se afla într-o 
situa ie autentic  de cercetare. Pornind de la ideea potrivit c reia activitatea de grup este stimulativ i din 
dorin a de a crea copiilor oportunitatea de a dezvolta o înv are activ , extins  pân  la limitele pe care i le 

671



stabile te copilul i bazându-m  pe interesul manifestat de copii pentru anumite subiecte am desf urat cu 
pre colarii proiecte cu teme variate: ”Ploaia”, ”Pâinea”, ”Frunza”, ”Trenul”, „Animalele din jungla”, 
„Apa”, „Flori de toamna”, „ Cu ce plec m in c latorie”, „Cartea”, “Povestea sticlei”. 

Pe parcursul derularii proiectelor toti copiii s-au implicat activ în sarcina de lucru, au procurat 
imagini, materiale, c r i, au cerut sprijinul p rin ilor pentru îmbog irea sferei de cuno tin e ,înv area de 
versuri, ghicitori, crearea de scurte povestiri . Implicarea fiecarui copil în derularea proiectului este urmare 
a interesului manifestat de câtre copii pentru realizarea demersului colectiv lucru asigurat prin desfasurarea 
unor activit i i jocuri care s  men ina treaz interesul copiilor pentru tema proiectului. 

In procesul de evaluare am avut în vedere nu numai produsele finale, ci însu i desf urarea procesului 
de înv are a constituit pentru mine ca educator un veritabil prilej de a observa copiii în timp ce lucreaza, 
de a urmari rela iile de colaborare stabilite între copii în timpul lucrului. Toate etapele derularii proiectului 
sunt importante i pot implica absolut to i copiii. Din pacate suntem înca tenta i s  ne centram atentia pe 
produsele finale ale activit ii copilului, s  judecam valoarea unei activit i dupa calitatea produsului final, 
cand de fapt adevarata valoare a muncii unui copil st  în ceea ce a înv at prin ea. 

EVALUAREA CU AJUTORUL CALCULATORULUI constituie un mijloc modern i util in 
realizarea procesului evaluativ. Deoarece lucrul la calculator este o activitate foarte îndr git  de copii poate 
constitui un prilej de evaluare mai ales în cadrul înv mântului online, asigur  unitate cunoa terii, dep ind 
grani ele disciplinelor printr-o abordare interdisciplinar  a continuturilor. A a cum in viata de zi cu zi nu 
folosim cuno tin ele disparate, acumulate la anumite discipline i nu valorific m capacit i specifice unei 
materii este important s  formam la copii o gandire integratoare. Jucându-se la calculator jocuri atractive, 
copilul este pus in situatia de a aplica în contexte noi i variate cuno tin ele acumulate anterior. 

Optiunea pentru o anume metoda de evaluare este determinat  de vârsta copiilor de volumul de 
cuno tin e de categoria de activitate i in mod deosebit, de obiectivele urmarite.”Perfec ionarea oricarei 
evaluari provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este facuta.”(Gemeniene Meyer- 

Evaluarea este o dimensiune esen ial  a procesului curricular, ea reprezint  o practic  ce poate fi 
continuu îmbun t it i diversificat . Metodele complementare de evaluare sunt doar o alternativa la 
metodele traditionale i sunt menite s  îmbun t easc  practica evaluativ . Ele accentueaz  acea 
dimensiune a ac iunii evaluative care ofera copiilor variate posibilitati de a demonstra ceea ce tiu dar, mai 
ales, ceea ce pot s  fac  cu ceea ce tiu. 

BIBLIOGRAFIE: 
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Metode de corectare i evaluare la limba englez

Autor: C lug reanu Adina-Laura                                                        
Prof. coala Gimnazial  ,,Acad. H. Mih escu” Ude ti, Suceava 

,,Niciodat  nu corectezi o gre eal , întotdeauna corectezi o persoan .”(Michael Lewis) 

Teama de gre eli 

Când discut m despre gre eli, prima întrebare care ne apare în minte ar fi ,,Cine este vinovat?”. Unii 
exper i în domeniu privesc gre elile drept un simptom al unei pred ri ineficiente sau o dovad  a e ecului. 
Profesorul este cel vinovat pentru c  nu a reu it s  prevad i s  împiedice producerea gre elilor. 
Bineîn eles, nu este de negat i faptul c  lipsa motiva iei, a autodisciplinei sau chiar a inteligen ei din partea 
elevului duce la apari ia gre elilor.  

C utarea r spunsului la întrebarea de mai sus este de fapt f r  rost. Cred c  toate cadrele didactice ar 
fi de acord când spun c i cei mai motiva i i mai inteligen i elevi fac gre eli în ciuda celor mai bune 
condi ii de înv are. Prin urmare, subscriu atitudinii mentaliste care pleac  de la ideea c  orice gre eal  este 
inevitabil  în procesul de înv are.  

De multe ori profesorii se tem ca elevii lor s  nu fac  gre eli. Aceast  fric  deriv  dintr-o teorie mai 
veche de predare a limbilor str ine, conform c reia o limb  se înv a prin repetarea formelor corecte pân
când acestea deveneau automate. Prin urmare, profesorii se tem c , dac  nu vor corecta fiecare gre eal , 
elevii ar putea repeta forma incorect i acest lucru ar d una procesului de înv are. Dar acum tim c  o 
limb  se înva  ca un set de reguli i c  elevul trebuie s  ,,încerce” limba, f când gre elile o parte de neevitat. 

  
,,Pa i spre înv are” 

Julian Edge nume te gre elile ,,pa i spre înv are”. El compar  elevul care înva  a doua limb  cu un 
copil care înva  limba maten . În timp ce gre elile f cute la o or  de limb  str in  sunt corectate imediat, 
acest lucru nu se întâmpl  cu un copil care înva  prima lui limb . P rin ii sunt aten i mai mult la mesajul 
pe care vrea s -l transmit  copilul, i nu la forma lui. Profesorii nu ar trebui s - i asume rolul negativ de a 
eviden ia diferen ele dintre engleza elevilor i engleza standard. Ei ar trebui s  încurajeze dezvoltarea limbii 
apreciind ,,pa ii spre înv are”.  Gre elile ne arat  ceea ce elevii nu au înv at înc i pe ce anume 
trebuie s  mai insist m în procesul de predare.  

  
Când i cum corect m? 
  
Aceast  sarcin  dificil  necesit  discre ie i îndemânare din partea cadrului didactic. În primul rând, 

profesorul trebuie s -i încurajeze pe elevi i cea mai bun  cale de a face acest lucru este s  se concentreze 
pe ceea ce elevii au f cut corect, nu pe ceea ce au gre it. Elevul trebuie s  simt  c  face progrese i o laud
este oricând bine-venit , chiar i pentru r spunsuri par ial corecte. Apoi, un profesor care î i umile te elevii 
i strig  ,,Gre it!” va transmite ideea c  gre elile sunt ceva de neiertat. Astfel, va avea elevi care se vor 

ab ine s  mai vorbeasc , de team  s  nu spun  ceva gre it.  
Uneori, cea mai bun  cale de a-i ajuta pe elevi este s  nu corect m deloc. Un profesor care sare mereu 

s  corecteze va întrerupe fluen a vorbirii i-i va inhiba pe elevi. Pe de alt  parte, necorectarea gre elilor 
poate duce la gre eli permanente. Având în vedere aceste lucruri, un profesor trebuie s  corecteze selectiv, 
adic  având în vedere tipul activit ii i obiectivele acestei activit i.  
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De exemplu, la o lec ie de gramatic  (de înv are a formelor de past tense) obiectivul principal este 
acurate ea, corectitudinea. În acest caz, profesorul corecteaz  orice gre eal  major  privind acest subiect 
(nu toate gre elile de gramatic !) pentru ca elevii s  în eleag i s  foloseasc  regulile corect. Foarte 
important aici este ca elevii s  repete forma corect  pentru a pune în practic  cele înv ate.  

Dac  lec ia este centrat  pe speaking i listening (vorbit i ascultat) i profesorul vrea ca elevii s  se 
exprime liber, dezvoltându- i astfle fluen a, el trebuie s  aib  grij  s  nu întrerup  prea mult pentru ca elevii 
s  nu- i piard  ideea. Mai mult, profesorul ar putea s -i sperie i s -i împiedice astfel de la a mai exersa 
noua limb . Cel mai bun lucru pe care îl poate face este s -i lase pe elevi s  termine de vorbit, apoi s  se 
întoarc  repede i s  corecteze doar gre elile mari sau, dac  activitatea este prea dinamic , s - i noteze cele 
mai frecvente gre eli i s  se ocupe de ele mai târziu, folosindu-le în teste, jocuri sau în activit ile de 
spargere a ghe ii (warm-ups). 

Pentru a r spunde la cea de-a doua parte a întreb rii, v  readuc aminte motto-ul aflat la începutul 
articolului. Elevii încep tori se pot sim i ru ina i atunci când sunt corecta i în fa a colegilor pentru c  se 
simt în centrul aten iei. Aceasta poate fi o problem i pentru elevii avansa i, care se pot sim i frustra i 
pentru c  nu tiu cuvinte sau  reguli pe care ar trebui s  le tie. i atunci apare întrebarea: Cum s  încuraj m 
fluen a i s  oferim un feedback corect f r  s  distrugem încrederea elevilor în cuno tin ele lor i în dreptul 
lor de a face gre eli? 

R spunsul la întrebare este corectarea sensibil . Profesorul nu este un judec tor, el este o resurs . 
Dac  elevii sunt obi nui i s  p streze permanent contactul vizual cu profesorul pentru a vedea dac  ceea ce 
fac sau spun este în regul , atunci nu este deloc în regul . Acest lucru înseamn  c  se tem s  fac  gre eli i 
s  fie corecta i. Din aceast  cauz , profesorul trebuie s  foloseasc i alte tehnici de corectare, înafara celei 
comune f cut  doar de c tre el. Elevii trebuie s  înve e s  descopere singuri gre elile ascultând atent sau 
recitind cele scrise i trebuie s  devin  responsabili pentru eliminarea micilor gre eli.  

Implicarea activ  a elevilor în procesul de corectare este foarte important  pentru c  stimuleaz
înv area activ , induce o atmosfer  cooperant i dezvolt  elevi independen i. Astfel, un profesor modern 
ar trebui s  fie familiar cu: 

Auto-corectarea: cu gesturi ajut toare din partea profesorului, elevii iau sarcina de a se corecta în 
mâinile lor i se implic  mai mult în înv are 

Corectarea în pereche: elevii înva  s  identifice gre elile corectându- i colegii, dar trebuie s  avem 
grij  la elevul ,, tie-tot” care i-ar putea intimida pe ceilal i 

Cercetare: profesorul poate s  le cear  elevilor s  cerceteze singuri pentru ora urm toare i nu ar 
trebui s  se team  s  fac i el acest lucru.  

Aceste metode nu cer mult timp i îi permit profesorului s - i canalizeze resursele spre alte aspecte 
ale lec iei. 

Bibliografie: 

1. Bear, Kenneth, Student Correction during Class, http://esl.about.com 
2. Edge, Julian, Mistakes and Correction, Longman, 1989 
3. Malamah-Thomas, Ann, Classroom Interaction, Oxford University Press, 1987 

  

674



  
Metode alternative de evaluare în înv mântul primar 

prof. înv. primar: CAMER CARMEN                                                     
Scoala Gimnazial  ,,George Co buc’’, Br ila 

Ansamblul tradi ional al metodelor de evaluare este îmbog it cu noi tehnici pe care practica colar
le pune în evidenta. Spre deosebire de metodele tradi ionale care realizeaz  evaluarea rezultatelor colare 
ob inute pe un timp limitat i în leg tur  cu o arie mai mare sau mai mica de con inut, dar oricum definit
- metodele alternative de evaluare prezint  cel pu in dou  caracteristici: pe de o parte, realizeaz  evaluarea 
rezultatelor în strâns  leg tur  cu instruirea/înv area, de multe ori concomitent cu aceasta, pe de alta parte, 
ele privesc rezultatele colare ob inute pe o perioada mai îndelungat , care vizeaz  formarea unor capacit i, 
dobândirea competen elor i mai ales schimb ri în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
înv are. Evaluarea acestora presupune o investigare de mai lung  durat  a comportamentului elevilor. 

Observarea sistematic  a activit ii i a comportamentului elevilor este o tehnic  care furnizeaz
informa ii utile, diverse i complete, greu de ob inut altfel prin intermediul metodelor tradi ionale. În sensul 
cel mai larg, observa ia const  în investigarea sistematic , pe baza unui plan dinainte elaborat i cu ajutorul 
unor instrumente adecvate, a ac iunilor i interac iunilor, a evenimentelor, a rela iilor, a proceselor dintr-un 
câmp dat. 

Înv torul, pe baza acestei accep iuni, î i propune s  utilizeze aceast  metod  pentru a ob ine 
informa ii relevante asupra activit ii elevilor s i, din perspectiva capacit ii de ac iune, de rela ionare a 
competen elor i abilit ilor de care dispun, trebuie s  utilizeze un instrumentar adecvat obiectivului 
observ rii.  

Investiga ia ofer  posibilitatea elevului de a aplica în mod creativ cuno tin ele însu ite în situa ii noi 
i variate, pe parcursul unei ore sau unei succesiuni de ore de curs. Aceast  metod  presupune definirea 

unei sarcini de lucru cu instruc iuni precise, în elegerea acesteia de c tre elevi înainte de a trece la rezolvarea 
propriu-zis  prin care elevul demonstreaz i exerseaz  totodat , o gam  larg  de cuno tin e i capacit i în 
contexte variate.

Investiga ia ofer , de asemenea, posibilitatea elevului de a se implica activ în procesul de înv are, 
realizând permanente integr ri i restructur ri în sistemul no ional propriu, ceea ce confer  cuno tin elor 
un caracter opera ional accentuat. Investiga ia stimuleaz  ini iativa elevilor pentru luarea deciziilor, oferind 
un nivel de în elegere mult mai profund  asupra evenimentelor i fenomenelor studiate, motivând în acela i 
timp elevii în realizarea activit ilor propuse. Adesea, investiga ia presupune participarea înv torului în 
rolul de consilier al elevului în momentele în care acesta solicit  sprijin, întreaga libertate în elaborarea 
planului de lucru, în derularea observa iilor revenindu-i elevului.  

Proiectul presupune un demers evaluativ mult mai amplu decât investiga ia. Proiectul începe în clas , 
prin definirea i în elegerea sarcinii de lucru, eventual i prin începerea rezolv rii acesteia, se continu  acas
pe parcursul a câtorva zile sau s pt mâni, timp în care elevul are permanente consult ri cu înv torul i se 
încheie tot în clas , prin prezentarea în fa  colegilor a unui raport asupra rezultatelor ob inute. El poate fi 
realizat individual sau în grup. Titlul/subiectul va fi ales de c tre înv tor sau de elevi.  

Portofoliul constituie nu atât o metod  distinct  de evaluare, cât un mijloc de valorizare a datelor 
ob inute prin evalu ri realizate. Presupune un proces de analiz  a datelor ob inute pe numeroase c i i o 
perioad  relativ mare (de obicei un semestru, un an colar) portofoliul are în vedere toate produsele elevilor 
i, în acela i timp, procesul înregistrat de la o etap  la alta. El se substituie, tot mai mult, modului tradi ional 

în realizarea bilan ului rezultatelor elevului. Portofoliul reprezint  un veritabil portret pedagogic al elevului 
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relevând nivelul general de preg tire, rezultatele deosebite ob inute în unele domenii, ca i rezultatele slabe 
în altele, interese i atitudini demonstrate, capacit i formate, atitudini, dificult i în înv are întâmpinate. 

Bibliografie: 

Radu,T, Ion,  ,,Teorie i practic  în evaluarea eficien ei înv mântului”, Editura Didactic i 
Pedagogic , Bucure ti, 1981 

Stanciu, M.,  ,,Didactica postmodern . Fundamente teoretice”, Editura Universit ii Suceava, 2003 
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Evaluarea în înv mântul pre colar 

Prof. înv. pre c. C mîrzan Daniela 
Gr dini a cu Program Prelungit Nr. 64 Gala i 

     
Procesul de înv mânt reprezint  un ansamblu de ac iuni exercitate în mod con tient i sistematic de 

c tre educatori asupra educa ilor, într-un cadru institu ional i care are drept scop formarea personalit ii 
educa ilor, în concordan  cu idealul educa ional. Activit ile de baz  ale procesului de înv mânt sunt : 
predarea, ca aspect logic, înv area, ca aspect psihologic i evaluarea. 

Evaluarea este o dimensiune fundamental  a procesului de înv mânt, ea determinând valoarea 
rezultatelor i progreselor înv rii.  Prin evaluare, cadrul didactic urm re te cum înva   pre colarii, îi ajut
s  con tientizeze propriile succese sau e ecuri, s - i amelioreze performan ele i eforturile, î i evalueaz
propria sa activitate, elaboreaz  judec i de valoare despre el însu i, ca educator, despre calitatea 
activit ilor, reu ita sau nereu ita unor strategii utilizate. A evalua înseamn  a determina m sura în care 
obiectivele propuse au fost atinse. Evaluarea, îns , nu vizeaz  doar pre colarul, ci i educatoarea. Pentru 
educatoare, aceasta reprezint  un feed-back asupra eficien ei activit ii didactice desf urate. 

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 
preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are i s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului. 

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. 
În concluzie, evaluarea, indiferent de forma pe care o îmbrac , trebuie s  respecte anumite norme 

pedagogice:  s  fie echitabil , s  exprime gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse, s  fie motivant , s
utilizeze mijloacele adecvate, s  nu fie stresant  pentru pre colari, s  fie complet , s  fie baza regl rii 
continue a procesului de înv mânt, s  se realizeze prin diferite procedee. (Dumitru Popovici – „ Solu ii 
noi la probleme controversate” )  

Metodele tradi ionale de evaluare folosite în gr dini  sunt probele scrise (fi e de lucru), probele orale 
i probele practice. Ca metode alternative amintim: aprecierile verbale, autoevaluarea,jocurile didactice, 

observ rile directe, portofoliile copiilor. 
Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 

direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura.  

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului.  

Printre metodele i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate cu succes în 
gr dini , se înscriu urm toarele: turul galeriei, piramida, ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, 
Tehnica florii de nuf r, cubul, R.A.I. (R spunde, Arunc , Interogheaz )  

Bibliografie: 

Mayer, G. ( 2000) – „ De ce i cum evalu m”, Ia i, Ed. Polirom;  
Radu, I. T. ( 1999) – „Evaluarea în procesul didactic”, Bucure ti, EDP;          
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Instrumente online pentru evaluarea elevilor 

Prof. înv. primar Câmpean Ramona Alexandra                                             
coala Gimnazial  “Simion B rnu iu”, Tiur, Blaj 

Profesorii trebuie s tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. De asemenea, 
elevii trebuie evalua i la sfâr itul semestrului i al anului i acordat  o not  final  care s  reflecte atât 
în elegerea, cât i nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesar  a înv rii la distan . Dac  avem un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta 
lec iile pentru a viza respectivele lacune. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesori pot fi de natur  formativ  sau sumativ . 
Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an colar. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplica ii ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 
Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfa a aplica iei. În partea stâng  g sim 
meniul care prezint  urm toarele facilit i: 

• crearea unui test; 
• c utarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• con ine colec ii cu testele create sau salvate de la al i colegi; 
• con ine clase create sau importate de pe Classroom; 
• con ine domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe clase). 

Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stâng  a meniului apoi pute i alege s
importa i întreb rile sau s  crea i singuri întreb rile. Pentru aceasta ve i selecta „New question” i vor 
ap rea tipurile de întreb ri pe care le putem folosi, astfel: 

1. Multiple choice (alegere multipl ) – de i se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie s  aleag
un singur r spuns; 

2. Checkbox (caset  de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe r spunsuri corecte; 

3. Fill-in-the-Blank (completeaz ) – elevul trebuie s  completeze enun ul lacunar, având variant  de 
verificare; 

4. Poll (sondaj) 
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5. Open-Ended (r spuns deschis) – elevul nu poate verifica dac  r spunsul oferit este cel corect. 

Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc i materiale 
gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. Folosind 
instrumentul Wordwall, putem crea cu u urin  un set de întreb ri pe care s  le folosim în cazul pred rii 
sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (înc lzire) sau la finalul lec iei, 
pentru a asigura feed-back-ul. To i elevii  vor fi implica i într-o mod interactiv în rezolvarea testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor no tri, dând clic pe butonul „Partajeaz ”. 

Quizlet este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia putem crea teste i pentru aceasta se acceseaz  adresa 
urm toare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

Dup  ce ne cre m  cont, o s  apar  o nou  interfa i din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 
i apoi „Set”. În continuare complet m titlul activit ii i descrierea cerin ei, apoi în partea de jos 

introducem itemii i defini iile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. Dup  ce am completat 
cardurile, select m butonul „Create” i o s  ob inem link-ul pe care îl vom distribui elevilor, fie copiindu-l 
i ad ugându-l în mesaj, fie folosind op iunea „Share”. 

LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, teste 
etc. Se acceseaz  adresa learningapps.org i se creaz  cont. Aplica ia ne permite s  set m limba în român .  

În partea de sus a aplica iei avem urm toarele op iuni: 

• Bara de c utare 

• R sfoie te exerci ii – se pot c uta exerci ii selectate pe discipline 

• Alc tuie te exerci ii – v  ajut  s  crea i fi e de lucru 

• Clasele mele – pute i indica grupurile cu care lucra i 

• Exerci iile mele – aici g si i ceea ce a i creat 

Pentru a crea aplica ii noi, vom accesa „Alc tuie te exerci ii”, apoi o s  alegem tipul care se potrive te 
con inutului dorit de noi. 

Hot Potatoes . Suita de aplica ii Hot Potatoes include cinci aplica ii care pot crea exerci ii pentru 
World Wide Web. Aplica iile sunt JCloze (creaz  exerci ii de completare a spa iilor libere), JCross (creaz
cuvinte încruci ate care pot fi completate online), JMatch (creaz  exerci ii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (creaz  exerci ii de rearanjare a cuvintelor în propozi ie) i JQuiz(creaz  exerci ii bazate pe întreb ri). 
Exist , de asemenea, o a asea aplica ie numit  The Masher, care va compila toate exerci iile Hot Potatoes 
într-o singur  unitate.Hot Potatoes poate fi desc rcat gratuit de la adresa: hotpot.uvic.ca 

Webografie: 

quizizz.com/, wordwall.net/ro,  quizlet.com/,  learningapps.org/,  
en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes 
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Evaluarea tradi ional  în înv mântul pre colar 

Candale Lenu a Gica                                                                   
Gr dini a cu program normal i prelungit ”Smile”,  Bistri a 

Evaluarea are rolul de a m sura i aprecia, în func ie de obiective, eficien a procesului de predare-
înv are, raportat  la îndeplinirea func iilor ei, la cerin ele economice i culturale ale societ ii 
contemporane.  

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
urm torii pa i: 

- Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al elevilor, 

- Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse, 

- M surarea rezultatelor aplic rii programei, 

- Evaluarea rezultatelor 

Activitatea educativ  în gr dini  este complex i solicit  forme de evaluare variate, multiple, 
adaptate la particularit ile pre colarilor. Diversitatea situa iilor didactice, precum i multitudinea de 
obiective ale evalu rii presupun conceperea i aplicarea unor strategii diferite care s  mijloceasc  procesul 
evaluativ. Astfel, în gr dini  sunt utilizate urm toarele strategii i forme de evaluare: 

Evaluarea formativ  (continu )  

Evaluarea sumativ   

Evaluarea ini ial

A evalua înseamn  a determina m sura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficien a metodelor 
de predare – înv are; pe baza informa iilor ob inute activitatea fiind ameliorat  la timp. Evaluarea, îns , 
nu vizeaz  doar pre colarul, ci i educatoarea. 

Pentru educatoare, aceasta reprezint  un feed-back asupra eficien ei activit ii didactice desf urate; 
îi arat  cât de eficient î i dozeaz  materialul, cât de bine comunic  cu pre colarii, cât de utile au fost 
metodele folosite în timpul pred rii 

Metoda de evaluare oral

Probele scrise 

Probele practice 

Observarea sistematic  a comportamentului copiilor 

Lista de control / verificare 

Chestionarul 

Fi a de evaluare 

Investiga ia 

Studiul de caz 
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Proiectul 

Portofoliul 

Dac  metoda este cea care contureaz  întregul demers evaluativ (de la stabilirea obiectivelor de 
evaluare, pân  la realizarea i aplicarea adecvat  a instrumentului de evaluare prin care se pot ob ine 
informa iile necesare pentru scopul propus ), instrumentul de evaluare este parte integrant  a metodei, prin 
care se concretizeaz  m surarea cuno tin elor i deprinderilor pre colarului. „Instrumentele de evaluare 
ofer  informa ii de care ne servim de obicei pentru a lua decizii sau contribuie la reducerea incertitudinii 
asociate lu rii unei decizii.” ( A. Cazacu, „Didactica filosofiei”) 

„Instrumentele de evaluare ofer  informa ii de care ne servim de obicei pentru a lua decizii sau 
contribuie la reducerea incertitudinii asociate lu rii unei decizii.” ( A. Cazacu, „Didactica filosofiei”). De i 
anumite instrumente de evaluare, cum ar fi portofoliul, testul docimologic, necesit  un efort sporit din partea 
educatoarei, acestea trebuie totu i utilizate, educatoarea încercând s  nu se limiteze la un num r restrâns de 
tehnici de evaluare. Pentru ca evaluarea s  fie cât mai eficient , trebuie s  se bazeze pe o verificare frecvent
a rezultatelor pre colarilor, dar i pe utilizarea cât mai multor categorii de instrumente de evaluare. 
Principalul instrument de evaluare a rezultatelor pre colarilor este testul 

Evaluarea nivelului de preg tire a copilului are un rol esen ial, întrucât constituie o modalitate 
obiectiv  de punere în eviden  a randamentului ob inut i reprezint  un mijloc important de înv are , cât 
i al celei de instruire , furnizând totodat  informa ia necesar  pentru adaptarea pe baze tiin ifice a unor 

m suri de ameliorare a acestei activit i. 

Aprecierea rezultatelor , în compara ie cu obiectivele propuse constituie aspectul cel mai important 
al evalu rii, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizic  a copilului, 
precum i date despre nivelul de cuno tin e i deprinderi ale acestuia. 
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Evaluarea tradi ional  sau online? 

Prof. Cap Simona-Elena                                                                 
Colegiul Tehnic „Ioan Ciorda ”, Beiu

Ast zi, putem vorbi despre o înv are combinat  care îmbin  oportunit ile de înv are fa  în fa  cu 
oportunit ile de înv are online. 

În practica obi nuit  profesorul pred  lec ia, fixeaz  o tem , o noteaz , indic  ce este incorect, dar nu 
verific  dac  elevul i-a îndreptat deficien ele i trece la urm toarea lec ie. În acest caz evaluarea este 
sumativ . Este cunoscut faptul c  atât calitatea cât i cantitatea înv rii depind de aptitudine, iar rolul 
evalu rii este acela de a m sura aceast  aptitudine. Dac  înv area are deficien e se datoreaz  lipsei de 
aptitudine. 

În practica optim  este utilizat  evaluarea diagnostic i formativ : profesorul pred  lec ia, se fixeaz
o sarcin  de lucru, atât elevii, cât i profesorul folosesc aceast  sarcin  pentru a  
diagnostic deficien ele i de a fixa obiectivele pentru perfec ionare, care se monitorizeaz .  

În acest caz, atât cantitatea, cât i calitatea înv rii depind de timpul i de efortul depus pentru 
perfec ionare. Rolul evalu rii este de a diagnostica deficien ele, astfel încât timpul i efortul s  fie 
concentrate pe perfec ionare. În cazul unui rezultat nesatisf c tor se impune un efort mai mare i pe mai 
lung  durat . 

În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist coala ca spa iu, ca 
tot ansamblul rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat
de tehnologie, nu mai este atât de persuasiv i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu 
un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele pentru înv are: de 
preg tire pentru coal  (plecarea spre coal , drumul în sine au efecte psihologice asupra mobiliz rii 
înv rii) i de înv are (informa iile nu mai sunt primite în acela i fel, nu se mai înva  la fel). 

În procesul de evaluare online trebuie s  se acorde o importan  deosebit  pentru designul evalu rii. 
Este foarte important dac  sarcinile i con inutul probelor de evaluare sunt interesante,  
provocatoare i schimb  evaluarea rigid  într-o experien  exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul 
c  orice act de evaluare este i un act de înv are. 

Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 
rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe rapid. 

Procesul de evaluare online elibereaz , de asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate 
pentru a identifica domeniile de performan  sc zut , astfel încât profesorii s  se poat  concentra asupra 
acestor lacune de înv are. Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru 
ace ti cursan i, ceea ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor. Sistemele de 
evaluare online simplific  sarcina de a aduna i corecta manual documentele de r spuns i de a împ rt i 
rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea materialelor.  

APLICA II u or de folosit în evaluarea online: 
GOOGLE FORMS - Este o aplica ie Google Drive care permite realizarea documentelor la care elevii 

pot colabora în timp real folosind smartphone-uri, tablete i laptopuri, calculatoare. Se pot ad uga tipuri de 
întreb ri, imagini. Întreb rile pot fi aranjate în ordinea dorit , se poate personaliza formularul cu teme 
simple de fotografii sau culori. R spunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets, fiind u or 
de urm rit.   

KAHOOT! - Este o aplica ie care are la baz  jocul, cu ajutorul c reia se pot realiza teste interactive. 
Se poate folosi Kahoot! i cu Google Classroom, fiind oferite noi posibilit i. Elevii primesc imediat 
feedback-ul prin slide-uri animate. Cadrul didactic trebuie s  î i realizeze un cont iar elevul acceseaz  site-
ul www.kahoot.it, î i instaleaz  aplica ia i introduce pin-ului primit de la profesor. 
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ASQ (another smart question) - Este o aplica ie care poate fi accesat  atât pe web cât i pe telefon. În 
contul profesorului se specific  unitatea de înv mânt din care face parte, se adaug  disciplina i clasele la 
care pred . Profesorul vede în timp real ce lucreaz  elevii, nota se calculeaz  automat din aplica ie. Se poate 
lucra diferen iat cu elevii.  

Ace tia î i pot verifica evolu ia, v zând cât la sut  mai au pân  s  st pâneasc  anumite con inuturi. 
P rin ii au i ei acces la aceast  aplica ie.  

Modalitate de accesare: Cadrul didactic î i creeaz  un cont (se poate accesa i printr-un cont demo 
pentru a vedea cum func ioneaz ). Poate realiza i conturile elevilor, transmitându-le ulterior contul i 
parola. Elevul î i creeaz  un cont cu adresa de email sau contul de facebook. 
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EVALUAREA PRE COLARILOR ÎN PLANUL DALTON 

Prof. C P ÎN  ADELA, 
Gr dini a cu Program Prelungit nr. 22, 

Drobeta-Turnu Severin, Mehedin i 

Plecând de la afirma ia „Nu exist  act educativ care s  nu implice, direct sau indirect, evaluarea i/sau 
autoevaluarea celui care înva , a celui care organizeaz i conduce înv area, a oamenilor i a comunit ilor 
sociale în slujba c rora func ioneaz  institu ia educativ ”, spune Ioan Nicola în Evaluarea-component
major  a procesului de înv mânt; vom prezenta un exemplu de bun  practic  în realizarea evalu rii 
pre colarilor prin abordarea Planului Dalton.  

Evaluarea este menit  s  estimeze progresele de nv are i s  certifice capacit ile i competen ele 
formate, s  identifice ceea ce copilul nu a n eles sau nu st pâne te. n acela i timp, vizeaz  s  descopere 
disfunc iile din procesul de predare- nv are-evaluare, s  disting  sursele erorilor, s  certifice calitatea 
pred rii i înv rii, având o func ie reglatoare asupra acestora. În înv mântul pre colar actul de evaluare 
p streaz  caracteristicile evalu rii activit ii didactice, având drept scop m surarea i aprecierea 
cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor, dobândite de copii în cadrul actului educa ional. 

Din perspectiva momentului efectu rii i a modului de interpretare a datelor cu relevan  în 
desf urarea procesului didactic, se contureaz  utilizarea în înv mântul preprimar a urm toarelor tipuri 
de evaluare:  

- evaluare ini ial -predicativ ,  
- evaluare cumulativ -sumativ , certificat ,  
- evaluare formativ - continu .  
De cele mai multe ori, evaluarea este redus  la ac iuni cum ar fi: a verifica, a aprecia, a clasifica – 

sunt numai câteva dintre expresiile folosite frecvent pentru denumirea acestei activit i. Evaluarea modern
pune accent pe verificarea realiz rii obiectivelor, pe m surarea rezultatelor, ac iuni ce duc la luarea de 
decizii de ameliorare, respectiv de perfec ionare a procesului i a rezultatelor. Evaluarea tradi ional  este 
centrat  pe acumulare de cuno tin e, în timp ce evaluarea actual  se realizeaz  în vederea adopt rii unor 
decizii i m suri ameliorative; pune accent pe emiterea unor judec i de valoare, care acoper  toate 
domeniile (cognitiv, afectiv, psihomotorii) înv rii.  

Un înv mânt care se vrea integrat în Uniunea European  urm re te individualizarea instruirii 
copiilor, tratarea diferen iat , încurajarea celor care au nevoie de ajutor, proiectarea strategiilor de stimulare 
a interesului copiilor pentru afirmarea de sine i pentru instruirea conform nevoilor i capacit ilor fiec ruia 
preg tirea de nivel superior a educatorilor care s  le permit  în elegerea complex  a situa iilor de înv are. 
Înv mântul pre colar actual urm re te abordarea integral  a copilului i a educa iei sale, nediscriminarea 
educa iei, implicarea familiei i a comunit ii în educa ia copilului, dezvoltarea politicilor educative de 
responsabilizare, precum i dezvoltarea organismelor societ ii civile care s  promoveze alternative 
educa ionale specifice vârstei.  

Noul, necunoscutul, c utarea de idei prin metodele interactive confer  activit ii „mister didactic” se 
constituie ca o aventur  a cunoa terii în care copilul e participant activ pentru c  el întâlne te probleme, 
situa ii complexe pentru mintea lui de copil dar în grup, prin analize, dezbateri, descoper  r spunsurile la 
toate întreb rile, rezolva sarcini de înv are, se simte responsabil i mul umit în finalul activit ii. Astfel 
efortul copiilor este unul intelectual de exersare a proceselor psihice i de cunoa tere, de abordare a altor 
demersuri intelectuale interdisciplinare decât cele clasice prin studiul mediului concret i prin corela iile, 
elaborate interactiv, în care copiii î i asum  responsabilitatea i verific  solu ii, elaboreaz  sinteze în 
activit i de grup, intergrup, individual în perechi. Ideile grupului au înc rc tura afectiv i originalitate 
atunci când respect  principiul flexibilit ii.  
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Lumea în care tr im se schimb i odat  cu ea educa ia; sursele de informare pentru adul i i copii 
sunt multe încât pentru cei atra i de nou, de spectaculos, una pare mai atractiv  decât alta. Vom prezenta 
realizarea evalu rii pre colarilor prin aplicarea la grup  a Planului Dalton care are un rol activ i dezvolt
o func ie de feed-back pentru copil. În acest context, copilul devine partener educa ional într-un sistem ce 
ofer  transparen , siguran , deschidere. Aspectul cel mai important este acela c  pre colarul este evaluat 
pentru ceea ce tie i nu este sanc ionat pentru ceea ce nu tie. Planul Dalton este unul dintre cele mai de 
succes modele educa ionale centrate pe copil din lume.  

La nivelul nv m ntului pre colar, Planul Dalton a fost adaptat i ajustat n func ie de specificul 
v rstei copiilor.  

Planul Dalton creeaz  cele mai bune condi ii posibile pentru dezvoltarea personal , intelectual i 
social  a pre colarilor, promov nd independen a, libera ini iativ , responsabilitatea, încrederea în sine i 
cooperarea ntre copii. 

Utilizarea Planului Dalton de la o v rst  foarte fraged , de-a lungul anilor, i ajut  pe copii s  înve e 
s i identifice propriile interese, s - i gestioneze eficient timpul i cum s - i asume responsabilitatea 
pentru propria lor educa ie. Educatoarea ini iaz /elaboreaz  sarcini didactice i monitorizeaz  rela iile 
dintre perechi, urm rind:  încurajarea comunic rii,  construirea rela iilor între copii,  influen area 
perechilor în îndeplinirea/ rezolvarea sarcinilor. La nivelul nv m ntului pre colar, Planul Dalton a fost 
adaptat i ajustat n func ie de specificul v rstei copiilor. Planul Dalton creeaz  cele mai bune condi ii 
posibile pentru dezvoltarea personal , intelectual i social  a pre colarilor, promov nd independen a, 
libera ini iativ , responsabilitatea, încrederea în sine i cooperarea ntre copii. Planul Dalton este unul dintre 
cele mai de succes modele educa ionale centrate pe copil din lume. Evaluarea în Planul Dalton are loc la 
final de s pt mân -vineri:  la finalul zilei se va desf ura activitatea de evaluare s pt m nal ; 
evaluarea se va realiza n pereche; noi ca i educatoare verific m produsele activit ii copiilor (dac  este 
cazul);  copiii vor aprecia gradul de cooperare i pl cere de a fi cu perechea respectiv , vor eviden ia 
dificult ile nt mpinate i modul de rezolvare a acestora;  se recomand  ca noi, ca i cadre didactice s
ncuraj m comunicarea ntre pre colari, iar noi s  fim mai mult un spectator n acest moment al evalu rii; 

pute i avea ncredere c  pre colarii pot fi buni evaluatori i critici, trebuie doar s -i stimul m i s  le oferim 
libertatea de a- i forma i dezvolta competen ele necesare;  tot vinerea are loc i evaluarea cadrului 
didactic de c tre pre colari,când fiecare copil ofer  educatoarei un emoticon (fa  vesel / trist  sau 
indiferent ). Aceste emoticoane sunt oferite ce c tre copil în func ie de cum a perceput-o el pe educatoare 
în acea s pt mân . 

 Bibliografie:  

• Cuco , C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom; 
• Ionescu, M., (2003), Instruc ie i educa ie, Editura Garamond, Cluj-Napoca 
• Voiculescu, E., (2001), Pedagogie pre colar , Editura Aramis 
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METODA INTERACTIV  DE PREDARE ONLINE - QUIZZIZ 

Prof. C P IN  CODRU A 
COLEGIUL TEHNIC ”EMANUIL UNGUREANU” 

TIMI OARA, ROMÂNIA 

Tr im în era digital , o perioad  caracterizat  prin trecerea de la produc ia industrial  la informa ie i 
computerizare, ceea ce a schimbat semnificativ modul în care oamenii interac ioneaz  între ei. 

Dac  acum un an ni se p rea înv mântul la distan  o realitate îndep rtat , acesta a ajuns la stadiul 
în care progresul care s-a f cut în ultimii 2 ani pe aceast  direc ie, ar fi durat cel pu in 10-15 ani, dac  nu 
exista contextul pandemic. 

E cert faptul c  predarea în mediul online este diferit , dar nu cu un grad înalt de dificultate, 
informa iile pe care le pred m r mân la fel, doar c  va trebui s  select m metode interactive de predare, 
deoarece la distan  este mai greu s -i inem focusa i pe elevi pe o perioad  mai lung  iar interactivitatea 
va fi o provocare. 

Înv mântul online reprezint  o form  de înv are la distan , adecvat  unor contexte speciale a a 
cum este perioada actual  de pandemie i ofer  posibilitatea preg tirii etapizate, structurate i coordonate 
corect. 

Abordarea metodelor online ofer  profesorului o conectivitate i o cooperare mai mare cu elevul, o 
responsabilizare mai mare a elevului în procesul de înv are. Fiecare metod  utilizat  în înv mântul online 
are specificul ei. 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesar  a înv rii la distan . Dac
avem un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta lec iile pentru a viza respectivele 
lacune. 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca 
document Word - adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic - i s
foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

E necesar  prezen a mai multor activit i de predare-înv are cu elevii, s  nu fie doar teorie. Teoria 
ar trebui s  ocupe doar 20 de minute din cadrul unei ore de curs.  

Pentru structurarea informa iilor care urmeaz  s  fie predate, recomand instrumentul QUIZZIZ. 
Ca i în cazul altor instrumente similare, Quizizz este i un instrument de evaluare formativ  care este 

cel mai bine utilizat pentru a ob ine informa ii despre modul în care clasa în ansamblu se descurc  în 
în elegerea materialului de con inut. 

Am utilizat Quizizz atunci când am adresat întreb ri care necesit  citirea unui pasaj sau timp mai lung 
pentru a r spunde la întreb ri. Nu uita- i s  seta i limita de timp la intervalele superioare de 5 minute.  

Elevii pot folosi nume de cod sau nume numerice de ecran pentru anonimat, dac  doresc.  
Adesea am creat pretesturi pentru a le oferi elevilor dota i s  „testeze” materialele deja înv ate. Elevii 

au putut vedea cu u urin  op iunile i au putut alege r spunsurile folosind un laptop sau orice dispozitiv 
electronic.  Elevii au putut vedea cine se afl  în partea de sus a clasamentului în timpul jocului i pot chiar 
s  pun  întreb ri în timp ce parcurg testul. La fiecare lec ie/test se pot imprima rapoarte individuale ale 
elevilor pentru a le utiliza în timpul edin elor cu p rin i.  

Nu trebuie întotdeauna s  ne cre m propriile lec ii de la zero. Putem importa cu u urin  PDF-uri sau 
prezent ri existente în Lec ii, putem include întreb ri în orice moment i transforma prezentarea static  într-
o Lec ie interactiv . 

Partajarea asincron  a lec iilor alocate, a temelor pentru acas  poate ajuta elevii s  se preg teasc
independent înainte de un test mare. Toate lec iile de teme alocate vin cu rapoarte pe care le pute i consulta 
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pentru a evalua performan a fiec rui elev i pentru a oferi îndrum ri suplimentare celor care au r mas în 
urm . 

Quizizz este PERFECT pentru înv area la distan , deoarece este captivant pentru elevi, func ioneaz
pe orice dispozitiv i profesorul poate urm ri cum se descurc  fiecare elev cu con inutul lec iei/testului i 
cine are nevoie de ajutor. Am utilizat frecvent acest instrument în timpul înv rii la distan  ca o alternativ
la o sesiune de predare dar i de evaluare. 

Exemplu de lec ie predare cu evaluare inclus  dup  fiecare no iune predat

       

        

                 

Bibliografie:  https://quizizz.com/ 
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Evaluarea online - o nou  provocare 

Prof. în înv. primar C praru Emanuela Mihaela                                            
coala Gimnazial  ” tefan Bârs nescu”, Ia i 

În ultima perioad  am descoperit diverse  platforme i aplica ii disponibile online care faciliteaz  atât 
procesul de predare-înv are cât i de evaluare, dar ceea ce trebuie s  primeze este modul în care tehnologia  
îmbun t e te pedagogia folosit . Deci, mai întâi pedagogia, apoi tehnologia. 

Tehnologiile sunt instrumente care trebuie aplicate cu aten ie i în mod adecvat. Provocarea pentru 
profesori este s  se îndep rteze de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic i 
s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Chiar dac  predau la clase mici, am observat c   elevilor le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este 
uluitoare. Dar nu trebuie pierdut din vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii 
s  v  arate c tiu – au înv at s  fac ? 

Eu am c utat diferite  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare. Dintre acestea pot enumera: 

– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

- Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri 
gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

- Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. Pot ad uga diagrame, clipuri video i diagrame pentru a face testul cât mai pl cut. 

- Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
Se pot crea atât activit i interactive cât i imprimabile. 

Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezent ri.Ei  pot s  realizeze filmule e cu screencast-omatic în care s  surprind  atât imaginea de pe 
interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Eu  v  încurajez s  explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 
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În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ .  

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care din ce în ce mai mul i profesori vorbesc în mod 
constant într-un sens pozitiv. 
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Evaluarea în înv mântul pre colar 

PROF. ÎNV. PRE COLAR: CAPRARU MARIA MAGDALENA                             
GRADINIA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 DRAGASANI                              

JUDETUL VALCEA 

,,Evaluarea pedagogic  vizeaz  eficien a înv mântului prin prisma raportului dintre obiectivele 
proiectate i rezultatele ob inute de c tre elevi în activitatea de înv are. Sunt urm rite efectele pedagogice, 
respectiv consecin ele ac iunii întreprinse  asupra form rii personalit ii umane în ansamblul s u. 
Consemnând rezultatele se scot în eviden i mecanismele care au condus la ob inerea lor, precum i 
evolu ia posibil  a rezultatelor respective, într-un cuvânt, evaluarea pedagogic  include în sfera ei 
rezultatele i substratul psihologic al acestora. Ea se realizeaz  de c tre profesor prin strategii didactice 
adecvate, încheindu-se cu aprecieri asupra func ion rii interne a ac iunii educa ionale”. (Nicola I.- 
Pedagogie, EDP, R.A., Bucure ti, 1992, p.253) 

Evaluarea reprezint  un proces didactic complex, integrat structural i func ional în activitatea 
instructiv-educativ . Ea este, în opinia lui Ausubel, punctul final într-o succesiune de evenimente care 
cuprinde urm torii pa i: stabilirea scopurilor i a obiectivelor pedagogice, proiectarea i executarea 
programului de realizare a scopurilor, m surarea rezultatelor aplic rii programului. Procesul evaluativ este 
totodat   i un punct de pornire, deoarece activitatea este adaptat  nevoilor de educa ie i posibilit ilor
reale de a le satisface, procesul de înv mânt cap t  o structur  ciclic , iar evaluarea joac  un rol reglator”. 
( Tom a – Psihopedagogie pre colar i colar , Bucure ti 2005, p.165 ) 

Prin con inutul s u evaluarea urm re te s  determine modul în care obiectivele stabilite se înf ptuiesc 
în activitatea practic . 

A evalua rezultatele înseamn  a determina m rimea în care obiectivele programului de instruire au 
fost atinse, precum i eficien a strategiilor didactice folosite, în vederea perfec ion rii procesului în etapele 
urm toare. Evaluarea este menit  s  furnizeze informa ii necesare ,,regl rii” i ,,amelior rii” activit ii , 
pentru ca aceasta s  se desf oare în condi iile unei perfec ion ri continue.  

Evaluarea este o component  esen ial  a procesului de înv mânt îndeplinind anumite func ii:  

- func ia constatativ  (de constatare) se refer  la cunoa terea st rii fenomenului, a activit ii i a 
rezultatelor ob inute;  

- func ia diagnostic  (de diagnoz ) vizeaz  identificarea cauzelor care stau la baza fenomenelor 
constatate; 

- func ia pragmatic  (de prognoz ) se concretizeaz  în deciziile de ameliorare, ce urmeaz  a fi 
adaptate cu privire la desf urarea activit ii în etapele urm toare; 

   În teoria i practica educa ional  se disting trei strategii sau forme de evaluare: 

Evaluarea ini ial  – se realizeaz  la începutul unui program de instruire i este menit  s  stabileasc
nivelul de preg tire al pre colarilor în acest moment. Ea reprezint  una dintre premisele conceperii 
programului de instruire, constituie o condi ie pentru reu ita activit ii desf urate cu pre colarii. 

Evaluarea continu  sau formativ  – se realizeaz  predominant pe parcursul desf ur rii procesului 
didactic, cuprinzând întregul con inut. 

Evaluarea sumativ  sau final  este realizat  în mod expres la sfâr itul ciclului pre colar, când se 
verific  parametrii generali ai dezvolt rii i când se sintetizeaz  nivelul de performan  al copilului în baza 
c rora poate fi colarizat. Educatoarea beneficiaz  astfel de informa ii care, interpretate corect i 
valorificate, dau m sura studiului optim de copil în preg tirea sa pe secven  de instruire. 
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Teoria psihopedagogic  recomand  înlocuirea celor trei forme de evaluare, folosind cu prec dere 
evaluarea formativ . 

Evaluarea la nivel pre colar se contureaz  ca o problem  ap rut  sub impulsul efortului de a introduce 
i la aceast  treapt  de înv mânt, preg tirea pentru coal , principiile cercet rii tiin ifice prin care se 

stabilesc obiective, con inuturi, metodologii de realizare i apreciere în scopul perfec ion rii procesului de 
înv mânt, a asigur rii succesului copiilor în gr dini i în coal . 

Studiile de evaluare în înv mântul pre colar permit ob inerea informa iilor cu privire la dezvoltarea 
copilului, faciliteaz  adaptarea deciziilor i apropierea dintre teorie i practic . 
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ROLUL EVALU RII INI IALE ÎN OPTIMIZAREA 
PROCESULUI INSTRUCTIV -EDUCATIV DIN GR DINI

Prof. C r b  Loredana                                                                 
G. P. P. Nr. 4 Adjud 

Aprecierea activit ii copilului i a activit ii desf urate de educatoare se realizeaz  prin evaluare. 
Aceasta se întemeiaz  pe o analiz  complex , în toate manifest rile i rela iile interumane în care copilul 
este implicat.  

În acest material, ne vom referi la acumul rile posibile ale copiilor din grupa mare, în vederea 
colariz rii cu succes acestora. 

Evaluarea ini ial , din perspectiva rela iei proces-produs, are menirea s  furnizeze informa ii necesare 
regl rii i amelior rii activit ii. În primul rînd, se impune ca procesele evaluative s  fie realizate astfel 
încât, prin obiectivele imediate (ridicarea performan elor copiilor, preg tirea pentru înv mântul primar), 
s  se sus in i s  stimuleze activitatea de predare i preluare de informa ii de c tre copil, formarea lui ca 
viitor colar. 

Cunoa terea rezultatelor ob inute de pre colari la un moment dat, reprezint  un obiectiv intermediar 
a c rui realizare constituie surs  de informa ii pentru urm toarele programe de ac ionare. Aceste informa ii 
eviden iaz  efectele activit ii desf urate, reprezint  criteriul principal de analiz i autoanaliz  critic  a 
modului în care s-a derulat activitatea de predare-înv are, mijloc de autocontrol asupra eficacit ii 
înv mântului i sugereaz  c i i direc ii de perfec ionare a stilului promovat de educatoare.  

De exemplu, observa iile efectuate de noi, ca educatoare, asupra comportamentului copiilor din grupa 
mare pe care o conducem, pe parcursul unei activit i, ofer  informa ii privind m sura în care le-am trezit 
interesul i curiozitatea, le-am oferit pl cerea de a participa la activitate. Acestea devin concludente pentru 
calitatea activit ii desf urate, prin efectele pe care le-a avut.  

Verificarea eficien ei muncii noastre o constituie raportul acumul rilor realizate de copii, schimb rile 
produse în atitudinea lor.  

Procedeele de evaluare ini ial  global i mai ales a întregului colectiv, trebuie completate i corelate 
cu evaluarea rezultatelor individuale.  

La grupa mare, de exemplu, activitatea de evaluare ini ial  urm re te pe cât posibil m surarea i 
aprecierea cât mai obiectiv  a performan elor probate de pre colari dup  activitatea de predare-înv are din 
anii anteriori. 

În vederea ob inerii unor rezultate cât mai bune în urma probelor de evaluare ini ial , trebuie s inem 
seama de urm toarele: 

- tratarea diferen iat  a copiilor; 
- selec ia riguroas  a con inutului înv rii; 
- folosirea în continuare a metodelor i procedeelor didactice care s  antreneze cel mai mult 

capacit ile intelectuale, care asigur  înv area activ i formativ ; 
- îmbinarea i alternarea în mod echilibrat a activit ii frontale cu cea individual i pe grupe; 
- folosirea unor mijloace de înv mânt care s  fie în concordan  cu con inutul, metodele i 

procedeele de evaluare utilizate; 
Realizând o selec ie riguroas  a con inutului curriculumului pentru pre colari, folosind strategii 

didactice accesibile gradului de în elegere al acestora, putem desf ura un act educa ional de calitate, care 
s  ofere copiilor anse de integrare cu succes în activitatea colar . 

Evaluarea ini ial  vizeaz  observarea capacit ii de integrare în grup, de relationare cu ceilal i copii 
i cu educatoarea, dar i de stabilire a nivelului de dezvoltare intelectual , fizic , artistic ,socio-emo ional . 

692



Pentru a aduna cât mai multe informa ii despre copii, evaluarea se desf oar  pe dou  paliere: 
informa ii culese de la p rin i despre copii i a tept rile pe care le au parin ii de la mediul educa ional i 
probe aplicate copiilor pe domenii de dezvoltare pe parcursul primelor doua s pt mâni ale anului colar. 

Evaluarea ini ial : 

o identific  nivelul achizi iilor ini iale ale elevilor în termeni de cuno tin e, competen e i abilit i, 
în scopul asigur rii premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat urm toare; 

o “este indispensabil  pentru a stabili dac  subiec ii dispun de pregatirea necesare cre rii de premise 
favorabile unei noi înv ri” (Ioan Cerghit, 2002). 

o este interesat  de “acele cuno tin e i capacit i care reprezint  premise pentru asimilarea noilor 
con inuturi i formarea altor competen e” (I. T. Radu), premise “cognitive i atitudinale” capacit i, 
interese, motiva ii), necesare integr rii în activitatea urm toare. 

Strategia de evaluare denot  modul de integrare a ac iunii de evaluare (realizabil  prin opera iile de 
m surare-apreciere-decizie) în structura de func ionare a activit ii didactice/ educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflect  tendin a de extindere a ac iunilor evaluative: de la verific rile tradi ionale la 
evaluarea proceselor i condi iilor de desf urare a activit ii didactice, a situa iilor de instruire/înv are. 

Evaluarea ini ial  se poate realiza prin: harta conceptual ; investiga ia; chestionarul. 

Evaluarea este realizat  întotdeauna cu un anumit scop. Diversitatea situa iilor educative, precum i 
spectrul larg de obiective presupun aplicarea unor variate strategii de evaluare, în unele cazuri apare 
necesitatea de a compara performan ele pre colarilor; în altele - de a determina nivelul achizi iilor acestora 
în raport cu un obiectiv fixat. Exist  situa ii în care se impune identificarea abilit ii copiilor de a executa 
ac iuni necesare pentru rezolvarea unei probleme specifice; în alte situa ii se urm re te ob inerea unor 
informa ii generale despre performan e în contextul dezvolt rii preconizate i al devierilor posibile. În 
sfâr it, educatoarea are nevoie de o în elegere ampl , cuprinz toare a comportamentului pre colarului. 

Activitatea pedagogic  cuprinde, pe lâng  ac iuni proprii ei, proiectare, organizare, conducere, 
procese de instruire i educa ie, i ac iuni întreprinse în vederea constat rii efectelor produse în urma 
desf ur rii activit ii propriu-zise.  

Rolul ac iunilor evaluative îl constituie ameliorarea i perfec ionarea activit ii desf urate cu grupa 
de copii. Procesul evaluativ este totodat i un punct de pornire, deoarece activitatea este adecvat  nevoilor 
de educa ie i posibilit ilor reale de a le satisface, procesul de evaluare cap t  o structur  ciclic , iar 
evaluarea joac  un rol reglator.  

Ceea ce este modern îns , în privin a evalu rii, se refer  la faptul c  ast zi, aceast  secven  are în 
vedere, mai ales, cauzele rezultatelor ob inute i solu iile care se întrez resc pentru îmbun t irea ac iunilor 
instructiv-educative.  
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Test de evaluare sumativ

Clasa a IV-a 

C r bulea Mioara 
coala Gimnazial  Ocna Sibiului 

Testul este o prob  complex  cu ajutorul c reia se verific i se evalueaz  nivelul asimil rii 
cuno tin elor i al capacit ilor de a opera cu ele, prin raportarea r spunsurilor la o scar  etalon, elaborat
în prealabil (I. Nicola, 1994, p. 335). 

Exemplu de test elaborat la disciplina Geografie, clasa a IV-a. 

Test de evaluare sumativ

Unitatea de înv are: Marile unit i geografice ale rii 

1. Completa i spa iile libere din propozi iile de mai jos cu r spunsurile corecte. 

 Mun ii Carpa i sunt împ r i i în … grupe: 
Carpa ii…………….se întind din nord, de la grani a cu Ucraina, pân  la Valea………. 
Carpa ii…………….se întind de la Valea…………..în est, i pân  la V ile………….. i………….., 

în vest. 
Carpa ii…………….se întind de la……….., .în sud, i Valea ………., .în nord. 
30 p 
2. Stabili i coresponden a între defini iile din coloana A i r spunsurile din coloana B. 

      A                     B  

1. Cel mai înalt vârf din Carpa ii Orientali.               A. sta ie meteorologic     
2. Grupa de mun i cuprins  între Valea Oltului i   B. Bihor 
Valea Jiului. 
3. Cel mai înalt vârf din Carpa i Occidentali.   C. Parângului 
4. Pe vârful Omu se afl  o …                D. Mun ii H ma u Mare 
5. Mure ul izvor te din…     E. Pietrosul 
15 p 

3. Preciza i trei deosebiri dintre Carpa ii Meridionali i Carpa ii Occidentali. 

Not : Deosebirile se pot referi la oricare dintre urm toarele elemente: mod de formare, altitudini, 
forme de relief. 

10 p 
4. Pe hart  sunt marcate cu literele A i B câmpiile. 
Scrie i pe hart  numele: 
a) câmpiilor notate cu A i B. 
b) formelor de relief care se afl : 
1.la N de Câmpia Român
2.la E de Câmpia de Vest 
 3. podi ul a ezat în mijlocul rii                                                                                    5 p 
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5. Caracteriza i, în maxim 5 enun uri, zona în care tr i i. În caracterizare ve i avea în vedere:     a) 
a ezare 

       b) forme de relief 
       c) bog ii 
       d) ocupa iile locuitorilor 
30 p 

10 puncte se acord  din oficiu. 

Barem de evaluare i de notare 

I 1  4, Orientali, Prahovei, Meridionali, Prahovei ,Timi , Cerna, Occidentali, Dun re, Barc u 
    

10 x 3 = 30 p 

I 2  1 e 
 2 c 
 3 b 
 4 a 
 5 d 
5 x 3 = 15 p 

I 3  Exemplu de deosebire: Carpa ii Meridionali sunt alc tui i din roci mai tari, apele i vânturile îi rod 
mai greu. Carpa ii Occidentali sunt forma i din roci diferite. 

Not : Se accept  oricare alt  formulare care p streaz  acela i sens cu ideile men ionate în barem. 
Not : Pentru r spunsurile incomplete se acord  jum tate din punctaj. 

I 4  a) A Câmpia de Vest    a) A 1 p 
          B Câmpia Român          B 1 p 
      b) 1. Podi ul Getic                 b) 1. 1 p  
          2. Dealurile de Vest          2.    1 p 
          3. Transilvaniei                      3.  1 p 
          5 p 

I 5  a) dou  limite precizate corect            a) 2 x 3 = 6 p 
     b) dou  aspecte specifice, dou  diviziuni precizate corect       b) 2 x 3 = 6 p 
               2 x 3 = 6 p 
     c) dou  resurse naturale             c)1 x 3 = 3 p 
                                                                                                            1 x 3 = 3 p 
     d) ocupa iile locuitorilor                                                           d) 1 x 3 = 3 p 
                                                                                                            1 x 3 = 3 p 
                                                                                                                       30 p 
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EVALUAREA ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

coala Gimnazial  „Nicolae Maraloi” SARAIU, jud. Constan a 
Structura, coala primar  nr 1 Dulgheru 

Prof. înv. primar, C r bu  Geta 

Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia c : „O evaluare corect  a înv mântului nu va 
putea fi posibil  niciodat  cu ajutorul unui instrument unic i universal”.  

Misiunea noastr  ca dasc li este de a preg ti elevul pentru „a fi” i „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeduca ie i autoevaluare. 

În condi iile înv mântului românesc de ast zi, se impune o alt  manier  de abordare a evalu rii 
rezultatelor colare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – înv are –  evaluare 
mai eficient, centrat, cu adev rat, pe elev.  

Activit ile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva  nevoilor de formare ale celui educat. Este 
necesar ca evaluarea s  fie centrat  pe aspectele ei formative, astfel încât s  cultive i s  sus in  interesul 
elevilor pentru studiu, s -i îndrume în activitatea de înv are. 

 Înv torul trebuie s  st pâneasc  toate metodele i instrumentele de evaluare, i s  le aplice în 
func ie de particularit ile clasei de elevi.  

Utilizarea eficient  a strategiilor, metodelor i instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul 
creativit ii, al gândirii critice, al manifest rii individuale, proprii fiec rui elev, rezultatul final vizat fiind 
formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilit i, atitudini, competen e, priceperi i 
deprinderi necesare integr rii sociale a acestuia. 

Numeroase discu ii s-au purtat de-a lungul timpului i continu  s  se poarte i ast zi în leg tur  cu 
gradul de obiectivitate i de precizie al metodelor de evaluare. 

Sunt numeroase argumente „pro” i „contra” utiliz rii exclusive a uneia sau alteia dintre metodele 
cunoscute. În realitate, îmbinarea lor constituie solu ia cea mai potrivit .  

Avantajul probelor orale const  în aceea c  feed-back-ul se realizeaz  imediat.  
Probele de evaluare scris   permit verificarea unui num r mare de colari într-un timp limitat, oferind 

acestora posibilitatea s  gândeasc i s  lucreze în ritm propriu, asigurând în acela i timp un grad mai mare 
de obiectivitate în notare ( m surare i apreciere).  

Pentru ca evaluarea s  conduc  la optimizarea întregului process desf urat în coal , ea nu trebuie 
s  se rezume doar la un singur instrument, ci s  se foloseasc  tehnici cât mai diverse. Indiferent de metoda 
aleas , evaluarea presupune întotdeauna utilizarea unor itemi varia i ce trebuie adapta i obiectivelor 
urm rite.  

A adar, înv mântul prin intermediul resurselor, WEB, f când referire aici la clasa virtual ,  
respectiv,  înv area prin intermediul mijloacelor TIC,  ofer  elevilor posibilitatea,  s  caute, s  exploreze, 
s  selec ioneze i s  aplice cuno tin ele dobândite, eliminându –se astfel, factorul subiectiv-emo ional,  
teama  generat  de confruntarea cu cadrul didactic  sau de reac iile provocate de colegi, în cazul unui 
r spuns nefavorabil. Totodat ,  profesorul,  potrivit m iestriei didactice, are posibilitatea de a- i organiza 
lec iile online într-un mod inspirat i creativ, selectând cele mai relevante resurse, f când apel la prezent ri  
Power-point, filme educative, secven e muzicale, imagini, link-uri utile în sus inerea celor predate.  

Lec iile devin astfel, un schimb fructuos de informa ii, iar clasa virtual  , un mediu pl cut i sigur, 
competitiv totodat , locul în care fiecare elev se simte valorizat prin confruntarea cu cei care au acelea i 
capacit i, trebuin e i nevoi. 

Referindu-ne la metodele i tehnicile de evaluare on-line, putem afirma c  au o serie de avantaje i 
prezint  un grad ridicat de eficien deoarece majoritatea ofer  feed-back într-un timp foarte scurt.  
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A adar, în contextul dat,  evaluarea online, se impune de la sine,  profesorul având nevoie de feed-
back în permanen , cu scopul de a eficientiza actul didactic i de a atinge competen ele vizate. Evaluarea 
devine astfel, eficient i creativ  , fiind o alternativ  la evaluarea tradi ional  în aceste contexte, îns  nu 
putem face rabat nici de tehnicile i metodele tradi ionale de evaluare. 

A adar, atât în mediul online, cât i în mediul fizic, cadrului didactic îi revine rolul de coordonator 
profesionist al întreg procesului didactic, având sarcina de a identifica i experimenta , cele mai relevante 
metode i strategii, astfel încât, elevul s  ajung  la maximul de dezvoltare posibil .  

Autoevaluarea i interevaluarea au un rol esen ial în întregirea imaginii elevului. Ace tia au nevoie 
s tie cât mai multe lucruri despre ei în i i, despre dimensiunile personalit ii lor i despre manifest rile 
lor comportamentale i de aceea este util  formarea i exersarea la elevi a capacit ii de autoevaluare i 
interevaluare. 

Pentru  formarea acestei capacit i trebuie respectate o serie de condi ii: 
prezentarea obiectivelor curriculare i de evaluare pe care trebuie s  le ating  elevii înc  de la 

începutul activit ii sau unei sarcini de lucru; 
încurajarea elevilor pentru a- i pune întreb ri legate de modul de rezolvare a unei sarcini de lucru; 
stimularea evalu rii în cadrul grupului; 
completarea la finele sarcinii de lucru, a unui chestionar sau a unor scale de clasificare permi ând 

astfel elevilor s - i determine eficien a activit ilor realizate. 
Prin autoevaluare elevul afl  tot mai multe lucruri despre el însu i. Prin informa iile pe care le 

furnizeaz , autoevaluarea are un rol esen ial în întregirea imaginii elevului din perspectiva judec ii de 
valoare pe care o emite profesorul. 

Evaluarea are un efect formativ asupra elevului, fiindc  se raporteaz  la diferite compente e în func ie 
de progresul pe care aceasta la realizat i de dificult ile pe care le are de dep it. 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar 
Evaluarea în ciclul primar 

Prof. înv. primar  CARASEL ADRIANA 
LICEUL TEHNOLOGIC TURCENI, JUD. GORJ 

Evaluarea, ca parte component  a procesului de înv mânt, contribuie la cre terea eficien ei 
activit ii din coal , la reglarea procesului de predare-înv are. Luând în considerare acest aspect, se 
impune ca procesul de evaluare s  fie organizat într-un mod riguros, s tim ce evalu m, cum, cu ce 
instrumente i la ce ne  vor folosi rezultatele.. Evaluarea colar  trebuie s  fie dinamic , centrat  pe 
procesele mentale ale elevului, s  favorizeze reglarea i autoreglarea cunoa terii. 

Evaluarea sumativ  se realizeaz  la sfâr itul unei perioade mari de timp de aceea nu poate acoperi în 
întregime con inutul studiat i nu permite reglarea i ameliorarea procesului de înv mânt în timp util. 

Ca urmare evaluarea nu trebuie în eleas  doar ca o ac iune de etap  care este aplicat  la sfâr it de 
semestru sau de an colar pentru a m sura cantitatea de cuno tin e acumulate de elevi. Cantitatea de 
cuno tin e nu mai conteaz  atât de mult, relevant  este calitatea cuno tin elor, poten ialitatea acestora de a 
genera noi cuno tin e i valori, capacitatea de operare i aplicare a cuno tin elor, dezvoltarea capacit ilor 
intelectuale, conduite i tr s turi de personalitate. Accentul trebuie s  se pun  pe evaluarea formativ  care 
acoper  întregul con inut, conform programei; permite înv torului identificarea neajunsurilor i 
remedierea lor la timp pentru a preveni insuccesul colar, ofer  posibilitatea de a schimba sau îmbun t i 
metodele de predare dac  metodele folosite nu i-au dovedit eficien a. colarul mic simte nevoia confirm rii 
rezultatului ob inut imediat dup  realizarea unei sarcini, iar acest tip de evaluare este cel mai adecvat 
permi ând înv torului constatarea, diagnosticarea i ameliorarea din mers a procesului de înv are. 

Dac  se dore te o prognozare a modului în care elevul î i va continua traseul educa ional i cum va 
face fa  cerin elor unei trepte superioare de instruire se recurge la aplicarea de teste specifice evalu rii 
predictive .Testele de tip diagnostic depisteaz  lacunele prezente în cuno tin ele, priceperile i deprinderile 
elevilor precum i cauzele care au condus la situa ia respectiv , urmând ca înv torul s  stabileasc
activit i remediale pentru corectarea acestor neajunsuri i activit i de dezvoltare pentru a valorifica 
aspectele pozitive depistate în urma aplic rii testelor. 

Proiectarea activit ii de evaluare  se realizeaz  în concordan  cu proiectarea procesului de predare-
înv are. În activitatea de evaluare obiectivele de referin  sunt transformate în descriptori de performan
exprima i în termeni de realizare urmând ca ace tia s  fie utiliza i pentru aprecierea rezultatelor colare. 

Pentru determinarea rezultatelor colare înv torul are la dispozi ie diverse metode i instrumente de 
evaluare. Metoda de evaluare este o cale prin intermediul c reia cadrul didactic „ofer  elevilor posibilitatea 
de a demonstra nivelul de st pânire a cuno tin elor, de formare a diferitelor capacit i testate prin utilizarea 
unei diversit i de instrumente adecvate scopului urm rit."Instrumentul de evaluare reprezint  un element 
constitutiv al metodei, prin intermediul c ruia elevul ia la cuno tin  sarcina de evaluare. El este cel „care 
pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât i demersul ini iat pentru a atinge scopul propus." 

În teoria i practica pedagogic  modern  se are în vedere responsabilizarea elevului ceea ce presupune 
dezvoltarea capacit ii de autoreflec ie, punerea în func iune a mecanismelor metacognitive: cunoa tere 
despre autocunoa tere. 

Metodele  tradi ionale cuprind probele orale, scrise i practice, iar cele moderne sau complementare 
cuprind observarea, autoevaluarea, investiga ia, proiectul i portofoliul.  Observarea sistematic  a elevilor 
– poate fi f cut  pentru a evalua performan ele elevilor, dar în special comportamentele afectiv – atitudinale. 
Investiga ia – reprezint  o situa ie complicat  care nu are o rezolvare simpl . Proiectul – presupune o 
activitate mai ampl  decât investiga ia care începe în clas  prin definirea i în elegerea sarcinii, se continu
acas  pe o anumit  perioad i se încheie tot în clas  prin prezentarea în fa a colegilor a rezultatelor ob inute 
sau a produsului realizat. Portofoliul – reprezint  o colec ie de informa ii despre progresul colar al unui 
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elev, ob inut printr-o varietate de metode i tehnici de evaluare. Autoevaluarea – este realizat  prin întreb ri 
pe care i le pun elevii în condi ii necesare pentru formarea deprinderilor evaluative. 

O viziune global  corect  asupra competen elor elevilor se poate ob ine doar prin îmbinarea 
metodelor de evaluare tradi ionale cu cele moderne. 

Probele scrise con in un anumit num r de sarcini, itemi, în concordan  cu obiectivele opera ionale. 
Dup  gradul de obiectivitate oferit itemii se clasific  în: 
- itemi obiectivi:itemi pereche, itemi cu alegere dual , itemi cu alegere multipl ;   
- itemi semiobiectivi: itemi cu r spuns scurt, itemi de completare, întreb ri structurate 
- itemi subiectivi: situa ii problem , itemi de tip eseu; 
Ca atribuire a unei judec i de valoare, aprecierea colar  se poate realiza verbal sau prin folosirea 

unor simboluri. În activitatea la clas  am constatat c  aprecierile verbale îi motiveaz  pe elevii din ciclul 
primar i îi dinamizeaz

De cele mai multe ori aprecierea este concretizat  prin notare. Sistemul cifric de notare a fost înlocuit 
la ciclul primar cu un sistem de notare cu calificative bazat pe descriptori de performan . Acest sistem de 
notare are atât avantaje cât i dezavantaje. Deoarece exist  doar patru trepte de notare nu se asigur  o notare 
suficient de nuan at  deci nu se face o ierarhizare riguroas  a elevilor ceea ce poate fi un lucru bun 
favorizând munca în echip .  

Modul de premiere la sfâr itul anului colar permite valorizarea fiec rui elev în func ie de aptitudinile 
pe care le are. Dezavantajul acestui sistem de notare apare la trecerea elevilor din ciclul primar în ciclul 
gimnazial deoarece dup  sistemul de notare cifric se face ierarhizarea elevilor i, spre surprinderea lor i a 
p rin ilor, unii elevi care au primit calificativul FB în ciclul primar primesc în clasa a V-a nota nou  sau 
chiar opt. 

Bibliografie: 

Constantin Cuco , Pedagogie, Ed. Polirom, Ia i, 2002;  
Mihai Stanciu, Didactica postmodern , Ed. Univ. Suceava, 2003. 
Elvira Cre u, Psihopedagogia colar  pentru înv mântul primar, Ed. Aramis, Bucure ti, 1999 
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On line i Tradi ional – activit i de înv are 

Prof. Carmen Daniela Nechita 
Liceul Teoretic Grigore Antipa Boto ani 

Literatura de specialitate ofer  mai multe defini ii ale evalu rii, dar se poa te spune c  evaluarea este 
o activitate etapizat  care vizeaz  domenii i probleme complexe, nu doar evaluarea elevilor. „A evalua” 
reprezint  nu numai un verb de încheiere, ci i de deschidere. 

În practica obi nuit , la ora de curs tradi ional , profesorul pred  lec ia, fixeaz  o tem , o noteaz , 
poate s  precizeze ce este gre it, dar nu verific  dac  elevul a reu it s - i îndrepte deficien ele i trece la 
urm toarea lec ie. În acest caz evaluarea este sumativ .  

În practica optim  este utilizat  evaluarea diagnostic i formativ : profesorul pred  lec ia, se fixeaz
o sarcin  de lucru, atât elevii, cât i profesorul folosesc aceast  sarcin  pentru a diagnostic deficien ele i 
de a fixa obiectivele pentru perfec ionare, care se monitorizeaz .  

Se recomand  utilizarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoa tere i în elegere, aplicare i ra ionament.  

În procesul de evaluare online trebuie s  se acorde o importan  deosebit  pentru designul evalu rii, 
astfel: 

1. analizarea competen elor  
2. crearea de specifica ii asociind niveluri taxonomice cu con inuturi i sarcini de evaluare  
3. metode  
4. instrumente  
5. tipuri de itemi - sarcinile de evaluare 
Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor faciliteaz  furnizarea unei experien e de 

înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul 
centralizat. Aceste sisteme ajut  la:  

• datele evalu rii pot fi centralizate i eficientizate, mai ales în cazul examenelor.  
• se reduc costurile, eforturile i timpul necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri  
• foile de r spuns se pot scana i pot fi securizare prin criptate, pentru a fi partajate rapid i sigur  
• se pot ad uga comentarii i feedback pentru informarea imediat  a elevului 
• se pot evalua scripturile de r spuns de pe orice device conectat web  
• se pot recupera u or scripturile de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor  
• se pot urm ri rezultatele fiec rui elev i a progresului acestuia în timp 
Pentru exemplificare v  prezint un model de activit i de înv are în care se îmbin  înv area - 

evaluarea tradi ional  cu cea on line pentru disciplina chimie – clasa IX. 

Competen a general : 4. Comunicarea în elegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în 
formularea explica iilor, în conducerea investiga iilor i în raportarea rezultatelor 

Competen a specific : 4.1. Modelarea conceptelor, structurilor, rela iilor, proceselor, sistemelor 
Con inuturi: Pila Daniell 
Problem : modelarea grafic  a unui element galvanic folosind ca model reprezentarea grafic  a pilei 

Daniell. 
Metode i tehnici didactice : modelarea, algoritmizarea, conversa ia euristic , 
Resurse: videoproiector, tablet  grafic , tabl  interactiv , flipchart, fi e de lucru 
Sarcini de lucru:  

Viziona i materialul video de la adresa https://www.youtube.com/watch?v=-
eG7vquOHBQ&list=PL-Ad1ibNZBYpnqN29MY_l1Kjv1HRQAf73 

Dup  vizionarea materialului r spunde la urm toarele cerin e: 
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Ce este un element galvanic? 
............................................................................................................. 

Ce elemente galvanice se întâlnesc în via a de zi cu zi?  
.................................................................... 

Stabile te care sunt materialele necesare pentru a construi pila Daniel 
a) ..................................... 
b) ..................................... 
c) ..................................... 
d) ..................................... 
e) ..................................... 
f) ..................................... 
g) ..................................... 

Scrie pe fi a de lucru litera/literele de la cerin a precedent  corespunz toare rolului pe care îl joac
în construc ia pilei Daniel 

_________ 1. Anod 
_________ 2. Catod 
_________ 3. Realizeaz  conexiunea dinte cele dou  pl cu e metalice 
_________ 4. M soar  tensiunea curentului electric debitat  de pil
_________ 5. Semicelula 1 
_________ 6. Semicelula 2 
_________ 7. Asigur  neutralitatea electric  a solu iei 

Compar , din punct de vedere al masei cele dou  pl cu e metalice.  (video min 3.13) 
oMasa pl cu ei de zinc _________________ 
oMasa pl cu ei de cupru ________________ 

Modeleaz  ecua ia reac iei chimice care are loc în semicelula 1: .................................. 
Modeleaz  ecua ia reac iei chimice care are loc în semicelula 2: .................................. 
Modeleaz  ecua ia reac iei chimice care st  la baza gener rii curentului electric: ......................... 
Compar  pozi ia celor dou  metale din care sunt construite pl cu ele în seria de activitate a 

metalelor. 
Stabile te care metal poate juca rol de anod: ......................................... 
Stabile te care metal poate juca rol de catod: ......................................... 

Încearc : 
Ai la dispozi ie urm toarele materiale: solu ie de azotat de cupru 1M, solu ie de azotat de fer (II) 

1M, tub în form  de U umplut solu ie saturat  de KCl i prev zut la capete cu un material poros. 
Completeaz  lista cu materialele necesare pentru a construi un element galvanic.  

o.................................. ......... 
o............................................ 
o............................................ 
o............................................ 

Stabile te care dintre cele dou  pl cu e metalice alese de tine joaca rol de anod i de catod.  
oPentru aceasta compar  pozi ia celor dou  metale în seria de activitate a metalelor 

.............................................................................................................. 
oAnodul este: ................................................................ 
oCatodul este: ................................................................ 

Modeleaz  procesele chimice care au loc la cei doi electrozi 
oLa anod are loc procesul de ..................................... i ecua ia reac iei chimice este ............................ 
oLa catod are loc procesul de ..................................... i ecua ia reac iei chimice este 

............................ 
oEcua ia generatoare de curent este ......................................................................... 
oCum asigur  solu ia de KCl din puntea de sare neutralitatea solu iilor din cele dou  semicelule? 

.................................................................... 
Not  pentru profesor: Elevii completeaz  fi a de lucru. Se propune o evaluare f cut  de profesor, o 

fi  de autoevaluare sau interevaluarea încât elevii s  poat  s  corecteze r spunsurile din fi  personal . 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar 
Între online i tradi ional 

Profesor Carmen Romaniuc,                                                             
Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciuc ”, S veni 

Definit  ca un proces de colectare, prelucrare i interpretare a datelor ob inute prin intermediul 
instrumentelor de evaluare, în scopul adopt rii unei judec i de valoare sau al lu rii unei decizii1, evaluarea 
este un act indispensabil în derularea procesului de înv mânt, al turi de predare, înv are i consolidare. 
Concep ia asupra evalu rii s-a schimbat, ea este o parte intrinsec  a demersului didactic i nu este 
independent  de procesul de înv are. Func iile evalu rii sunt multiple: diagnosticare, prognosticare, 
reglare a procesului instructiv-educativ, selec ie-ierarhizare, certificare, motivare a înv rii, consiliere i 
orientare a deciziei elevului i p rin ilor. Tipuri de evaluare: autoevaluare, evaluare intern i evaluare 
extern , ini ial , continu i final , diagnostic i prognostic , sumativ i formativ . 

Diversele instrumente care pot m sura nivelul de performan  al competen elor elevilor sunt: testul 
de evaluare, instrumentul cel mai des folosit, proiectul care este preferat de mul i elevi deoarece se pot 
exprima creativ, referatul contribuie la dezvoltarea deprinderilor de munc  independent , portofoliul 
oglinde te evolu ia elevilor i are un caracter motivant, dezbaterea, jocul de rol, fi a de lucru, dar i 
videoclipul, blogul, concursurile, metode alternative de evaluare. 

Ultimii doi ani colari au adus provoc ri multiple, unele mai vechi, altele noi, precum penuria de 
manuale, absen a sincroniz rii între programa colar i manuale, materiale didactice, subfinan area, 
inexisten a unor teste standardizate aplicabile tuturor nivelurilor de studiu, necesitatea unei platforme 
na ionale de e-learning realizat  de c tre Ministerul Educa iei i parteneri. Anul colar 2021-2022 a avut 
un debut optimist care a fost rapid umbrit de situa ia epidemiologic . În aceste condi ii evaluarea ini ial  s-
a desf urat în mod tradi ional, prin intermediul testelor de evaluare ini ial , îns  a doua parte a semestrului 
I pare s  fie dominat  de  evaluarea online. Înc  este incert  situa ia tezelor semestriale despre care se tie 
c  vor fi reduse numeric, dar obligatoriu vor fi sus inute în formatul fizic.  

Avantajele pe care le are testul de evaluare ini ial  sunt: obiectivitatea în notare pe baza unui barem 
de corectare detaliat i a standardelor de performan , economia de timp, posibilitatea ca elevii s - i 
corecteze gre elile, fiecare elev lucreaz  în ritmul propriu, f r  a fi presat de necesitatea g sirii imediate a 
r spunsului corect. Elevii se familiarizeaz  cu rigorile unui examen scris sau ale unui concurs i înva  s
se încadreze într-un timp limit . Dezavantajele sunt resursele limitate de timp i feedbackul întârziat cauzat 
tocmai de alocarea resursei de timp pentru corectare.  

Evaluarea online este mai dificil  decât cea tradi ional , realizat  fa  în fa  cu elevul. O prim
piedic  în realizarea acestui tip nou de evaluare este reprezentat  de conexiunea la internet care în zonele 
rurale nu exist , iar în zonele urbane este suprasolicitat . Întreruperea conexiunii duce la compromiterea 
oric rei forme de evaluare online. Rezultatele pot fi viciate deoarece elevii nu pot fi supraveghea i 
corespunz tor, sunt ajuta i prin intermediul unor grupuri constituite paralel, pot sesiza false probleme 
tehnice. În aceste condi ii, profesorul e nevoit s  se adapteze i s  g seasc  solu ii pentru tot felul de 
probleme de acest gen deoarece educa ia zilelor noastre nu mai poate fi separat  de tehnologie. Educa ia 
viitorului este blended education, o combina ie între tradi ional i modern, o metamorfozare f r  de care nu 
se va putea evolua. 

Cele mai utilizate forme de evaluare online sunt: evaluarea oral  pe parcursul orei, fi e de lucru 
rezolvate în timpul orei sau ca teme, testul gril  realizat cu ajutorul formularelor Google, quiz online care 
s  cuprind  exerci ii cu alegere multipl  sau de completare a spa iilor libere, prezent ri folosind instrumente 
digitale precum Power Point, Padlet, Prezi, Kahoot, Meet, eseul structurat i eseul liber, realizate i 

1 Marilena Pavelescu, Metodica pred rii limbii i literaturii române, Editura Corint, Bucure ti, 2010, p.309 
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transmise prin intermediul acelora i instrumente digitale. Evaluarea este mai mult decât o simpl  notare, ea 
vizeaz  competen ele elevilor, ceea ce ei pot s  fac  utilizând cuno tin ele dobândite. Eseurile i întreb rile 
cu r spuns deschis sunt excelente pentru a realiza o evaluare sumativ i implic  procese cognitive 
superioare precum gândirea, memoria, imagina ia. Feedbackul oferit de profesor poate fi dublat de colegii 
care doresc, realizându-se astfel i o consolidare a competen elor vizate. 

A adar, evaluarea online a devenit o realitate a colii române ti i astfel se realizeaz  o sincronizare 
cu sistemele de înv mânt interna ionale care au implementat-o anterior. 

Bibliografie: 

1. Goia, Vistian; Didactica limbii i literaturii române pentru gimnaziu i liceu, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 2002; 

2. Pavelescu, Marilena; Metodica pred rii limbii i literaturii române, Editura Corint, Bucure ti, 2010. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE ONLINE                                          
ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. invatamant prescolar Carmen Serban-Papadopol                                       
Gradinita cu P. N. nr. 32 - Brasov 

                                     

„Dac  a  vrea s  reduc toat  psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influen eaz  mai 
mult înv area sunt cuno tin ele pe care le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în 
consecin ! (R. Ausubel, 1981)  

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, 
oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.   
În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde urm torii 
pa i:   
       > Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor.   
       > Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse.   
       > M surarea rezultatelor aplic rii programei.   
       > Evaluarea rezultatelor.   
Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , stadiala i final . 

În marea majoritate a timpului, utilizarea e-tehnologiilor salveaz  timp i energie, captându-se usor 
atentia prescolarilor. Exist  multe instrumente, jocuri online i pentru copii pre colari. Prin platformele i 
aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare i evaluare, 
dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t ii pedagogia folosit . Deci, 
pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. Site-uri online utilizate frecvent de mine, adic  instrumente digitale 
în înv mântul pre colar pentru evaluarea online/ aplica ii feedback: 

Book Creator - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Book Creator este un instrument simplu pentru 
a crea c r i digitale minunate. i în planificarea s pt mânal , toate sarcinile pot fi legate în jurul pove tii. 
Astfel vom ti cine ne urm re te ac iunile zilnice. Când finaliz m sarcinile, primim feedback de la copii i 
p rin i. Link: https://bookcreator.com/ 

Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i 
pentru cea de acas  . Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele 
oferite de platform . Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precum i 
rapoarte detaliate despre r spunsuri, timp etc. Link: https://quizizz.com/admin 

KAHOOT- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul c ruia se 
creeaz  teste interactive pentru copii. Pute i ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor pentru a 
cre te gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. Rezultatele 
testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. Link: https://kahoot.com/ 

Evaluarea online la nivel de gradinita are avantaje si dezavantaje, insa un aspect motivant pentru 
cadrele didactice îl reprezint  schimbul de bune practici i asisten  din partea colegilor.  
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PROB  DE EVALUARE  INI IAL
Matematic i explorarea mediului 

Clasa I / An colar 2021-2022 

Caroli Cristina - prof. înv. primar 
coala Gimnazial  AVRIG 

Nume……………………………                                                             Data: .......................... 

1. Num r i scrie num rul  potrivit: 

2. Scrie vecinii numerelor: 

          5  8 1  4 9 

3. Coloreaz  figurile geometrice:  

         

       Triunghiurile - ro u 

        P tratele -albastru 

        Dreptunghiurile-  portocaliu 

4. O broasca a pornit de pe piatra  cu num rul 1 spre piatra cu num rul 10 s rind  doar pe numerele 
pare. Coloreaz -le. 

5. Ordoneaz  cresc tor, apoi descresc tor  numerele: 

CRESC TOR: 

DESCRESC TOR: 

1 2 73 8 9 1654

1, 4, 0, 9, 20, 6
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6. Încercuie te numai obiectele de igien  personal :  

                                                   

                               
 7. Coloreaz  cu negru caseta din dreptul r d cinii, cu verde  pe cea din dreptul tulpinii, cu maro  pe 

cea de la frunz i cu ro u caseta de la floare:  

  

8. Pe o ramur  sunt 10 p s rele. 7 p s rele i-au luat zborul. Câte p s rele au r mas? 

                               

9. Calcula i: 

AN COLAR 2021-2022 
TIPUL EVALU RII - EVALUARE INI IAL /SUMATIV

COALA GIMNAZIAL  AVRIG 
DISCIPLINA: MATEMATIC I EXPLORAREA MEDIULUI 
CLASA  I  
PROFESOR  ÎNV. PRIMAR:  Caroli Cristina 
DATA:  
NUM R DE ELEVI ÎNSCRI I/ EVALUA I: 3/   

      

3 + 1 =       9 - 1 = 

2 + 2 =       8 - 1 = 

6 + 1 =       7 - 3 = 

4 + 3 =       6 - 2 = 
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UNITATEA TEMATIC :” DIN NOU LA COAL !” 

PROBA DE EVALUARE INI IAL
DESCRIPTORI DE PERFORMAN

ITEMUL CALIFICATIVE 
FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

1 Raporteaz  corect num rul 
la cantitate la toate situa iile  

Raporeaz  num rul la 
cantitate în 2 situa ii 

Raporteaz  num rul la 
cantitate într-o singur  situa ie 

2. Scrie corect vecinii tuturor 
numerelor 

Scrie corect vecinii doar 
pentru 4 numere 

Scrie  corect vecinii a 3 numere 
sau partial 

3. 
Coloreaza corect figurile  
geometrice 

Coloreaza corect  
figurile  geometrice cu 2-
3 greseli 

Coloreaza  figurile  geometrice 
fara a respecta modelul, 

4. Coloreaz  toate numerele 
pare 

Coloreaz  doar 4 numere 
pare 

Coloreaz  3 numere pare  

5. Ordoneaz  corect cresc tor 
i descresc tor numerele 

Ordoneaz  cresc tor i 
descresc tor având 2 
gre eli 

Ordoneaz  cresc tor i 
descresc tor având 4 gre eli 

6.  Incercuie te 3 obiecte de 
igien  personal

Incercuie te 2 obiecte de 
igien  personal

Incercuie te 1 obiect de igien
personal

7. Identific  p r ile plantei 
marcându-le corect prin 
culoare 

Identific  p r ile plantei 
având o singur  gre eal

Identific  par ial p r ile 
componente ale plantei 

8. Scrie i efectueaz  corect 
opera ia sugerat  de text 

Scrie corect opera ia, dar 
gre e te rezultatul 

Scrie gre it opera ia, dar pune 
rezultatul corect

9. Efectueaz  corect toate 
exerci iile  

Rezolv  exerci iile 
având  2 gre eli 

Rezolv  exerci iile având 4 
gre eli 

BAREM DE APRECIERE  
Num r de itemi i nivelul rezolv rii (corect / incorect, 
integral/par ial) 

CALIFICATIV 

Rezolv   9 itemi cu FB,  1 item cu B/ orice alt  combina ie 
apropiat  acesteia, stabilit  de înv tor, dup  analiza holistic  a 
testului si eviden iind etosul clasei. 

FOARTE BINE 

Rezolv  6 itemi cu FB, 1-2 itemi cu B, unul  cu S/ orice alt
combina ie apropiat  acesteia, stabilit  de înv tor, dup  analiza 
holistic  a testului si eviden iind etosul clasei. 

BINE 

Rezolv  4 item cu FB, 1-3 itemi cu B, restul cu S/ orice alt
combina ie apropiat  acesteia, stabilit  de înv tor, dup  analiza 
holistic  a testului si eviden iind etosul clasei. 

SUFICIENT 
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SCURTE OBSERVATII ASUPRA EVALUARII ON-LINE - 

CASCATAU NAUSICA 

Predarea este componenta prin care transmitem con inut c tre elev. De cele mai multe ori, predarea 
se rezum  la un proces unidirec ional, chiar dac  majoritatea autorilor de specialitate recomand
interac iunea, care presupune o metod  de a testa (evalua) capacitatea elevului de a re ine, în elege i aplica 
ideile sau conceptele prezentate în procesul de predare.  

Interactivitatea foarte des întâlnit  în cadrul proceselor didactice moderne, cu toate c  nu de multe ori 
sunt finalizate cu o evaluare pe baz  de note, ci este mai mult o form  de autoevaluare a procesului 
educa ional în sine, practicat  în special de profesori preocupa i de activitatea lor.  

Înv area este componenta individual , unilateral , voit i foarte diversificat  practicat  de elev. 
Înv area necesit  pe lâng  majoritatea teoriilor o puternic  component  de motivare 

Evaluarea: S  predai e simplu. Ai un curriculum, ai livrat ce ai putut mai bine, s  înve e elevul…. 
Dar si evaluarea e în responsabilitatea ta. 

Structura procesului de evaluare: verificarea, m surarea i notarea. 

Verificarea presupune colectarea de informa ii referitoare la nivelul performan elor colare ale 
evalua ilor, respectiv la cuno tin ele, abilit ile, capacit ile, competen ele, comportamentele i atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee i instrumente. 

M surarea reprezint  ac iunea de interpretare i aprecierea performan elor evalua ilor prin raportarea 
lor la indicatori de performan , la sisteme de referin , la standarde de performan , la sisteme de criterii 
de evaluare. În general, evaluarea se refer  la acordarea unei semnifica ii cantitative caracteristicilor 
calitative, m surarea, în calitate de component  a evalu rii se refer  la acordarea unor semnifica ii. 

Notarea reprezint  ac iunea cadrului didactic de apreciere prin note colare a progresului colar 
realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cuno tin e, abilit i, capacit i, atitudini, aptitudini, 
etc. 

În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 

metode tradi ionale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
metode complementare (moderne): observarea sistematic  a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

Dup  mai multe ore în fa a calculatorului ne sim im mult mai obositi decât dac  am fi fost în sala de 
curs. Consumi mai multe resurse ca s  te faci în eles. Î i lipse te interac iunea direct. 

Ca si instrument putem folosi platforma Zoom pentru livrarea de con inut i organizarea activit ilor. 
Zoom are o variant  gratuit  care permite prezen a simultan  a pân  la 100 de participan i. La fel ca 
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i Skype. Pentru gestionarea claselor r mân la aprecierea c  cel mai util la ora actual  este Google 
Classroom, dar i Microsoft Team. 

Dup  cursurile on-line, pot afirma c  instrumentele gratuite folosite pentru predare sunt suficient de 
mature pentru a ne asigura continuitatea pe un termen scurt i mediu.  

Nici unul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor complete de evaluare. 

Pentru probele orale putem folosi f r  nici o problem  comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
i simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul s  poat  expune r spunsul la o 

întrebare sau o lec ie înv at . Se poate. 

Dup  opinia mea probele scrise ies din discu ie pentru instrumentele on-line.  

Evaluarea trebuie s  fie corect . În on-line marea problem  este verificarea identit ii. Iar pentru a fi 
corect , to i participan ii la proces trebuie s  fie con tien i de acele lucruri.  

Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplica ie de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele ac iuni ale feedback-ului înv rii, ac iuni ini iate prin microdeciziile educatorului.  

Referin e: 

Cuco , C., Teoria i metodologia pred rii, Editura Polirom, Ia i, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9 
Florea, N.M., Valorificarea evalu rilor privind rezultatele colare pentru ameliorarea procesului 

didactic, Editura ArsAcademica, March 2010, ISBN: 978-606-8017-47-1,  
https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarilor_privind_rezultatel

e_scolare_pentru_ameliorarea_procesului_didactic/citations 
T nase, M., Evaluarea – component  esen ial  a procesului instructiv-educativ, Bra ov, 2011, ISBN 

978-973-0-11834-6, https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-
procesului-instructiv-educativ1.pdf 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE TRADI IONALE                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. Înv. pre colar: C t lin Elena Daniela 
Gr dini a cu P. N. Nr. 10, Ploie ti 

„Dac  a  vrea s  reduc toat  psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influen eaz  mai 
mult înv area sunt cuno tin ele pe care le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în 
consecin !” ( R. Ausubel, 1981) 

„Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat . Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii.” (R. Ausubel) 

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea,  performan ele i eficien a acestora la un moment 
dat, oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
urm torii pa i:  

Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
M surarea rezultatelor aplic rii programei,  
Evaluarea rezultatelor.  

Evaluarea nivelului de preg tire a copilului are un rol esen ial, întrucât constituie o modalitate 
obiectiv  de punere în eviden a a randamentului ob inut i reprezint  un mijloc important de înv are , cât 
i al celei de instruire , furnizând totodat  informa ia necesar  pentru adaptarea pe baze tiin ifice a unor 

m suri de ameliorare a acestei activit i. 

Aprecierea rezultatelor, în compara ie cu obiectivele propuse constituie aspectul cel mai important al 
evalu rii, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizic  a copilului , 
precum i date despre nivelul de cuno tin e i deprinderi ale acestuia. 

Se urm re te prin aceasta, s  se realizeze însu irea tematicii, sistematizarea i consolidarea celor 
înv ate anterior. În urma rezultatelor ob inute, se impune stabilirea de programe suplimentare de instruire 
pentru cei cu rezultate foarte bune i programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai pu in bune. 

Buna cunoa tere psihologic  a copilului e important  in pre colaritate cu atât mai mult cu cât la 
aceast  vârst , evolu ia e foarte rapid i diversificat , iar educarea trebuie s - i adapteze activitatea la 
particularit ile copiilor. 

În activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp , evaluarea 
urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a 
schimb rii, în atitudinile i comportamentele dobândite de copilul pre colar prin procesul de înv mânt. 

Pentru activitatea concret  de evaluare desf urat  de un cadru didactic, premisele esen iale sunt: 
cunoa terea teoretic i concret  a particularit ilor copiilor, competen a scopurilor definite, 
opera ionalizate a inventarului de performan e posibile pe care le ofer  curriculum-ul oficial. 

Modul în care se structureaz  primele obi nuin e de înv are ale copilului este definitorie pentru 
seriozitatea, angajarea i succesele lui viitoare în domeniul acestor activit i. 

În concluzie, evaluarea nivelului de preg tire a copilului, este impus  de trei aspecte esen iale: 
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respectarea particularit ilor de vârst i individuale; 
g sirea unor metode i mijloace adecvate pentru ca evaluarea s  contribuie la dezvoltarea 

personalit ii copilului pre colar; 
s  r spund  sarcinii gr dini ei de a preg ti copii pentru integrare cu succes în activitatea colar . 

A adar, prin evaluare, educatoarea î i îndepline te misiunea nobil  de a preg ti copilul pentru o 
integrare f r  disfunc ii în coal , de a urm ri ce se întâmpl  cu el i dup  terminarea gr dini ei, furnizând 
înv torilor datele necesare continu rii ac iunii instructiv-educative pe diferite trepte. Urmând pa ii unei 
evalu ri eficiente i respectând cerin ele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza procesul de 
înv mânt, precum i de a spori rolul educa iei în formarea personalit ii. 

„Orice cuno tin  oricât de abstract  ar fi, o putem utiliza la orice vârst  cu condi ia de a o traduce în 
limbajul gândirii copilului.” J. S. BRUNER 

„Perfec ionarea oric rei evalu ri provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este f cut .”               
(Gemeniene Meyer – 2000) 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ausubel, P. D., Robinson, R. F. (1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”,    
Bucure ti,EDP.;  

2. Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
3. Comenius, J., A. (1970) – „ Didactica Magna”, Bucure ti, EDP;  
4. Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006;  
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EVALUAREA ONLINE - Metode, tehnici strategii 

Catana Viorica, prof. pentru înv. primar 
coala Gimnazial  Grigore Moisil Ulmeni 

Loc. Ulmeni, Jud. C l ra i 

Lucrul în afara colii,departe de profesori i colegi, presupune ca elevii s - i asume responsabilit i 
mai mari dac  doresc s  aibe reu ite în procesul educa ional, la cursurile online. Provocarea care r mâne 
este aceea de a g si rezultate m surabile pentru a demonstra însu irea competen elor i abilit ilor dorite. 

Evaluarea online este o metod  a evalu rii care r spunde situa iilor identificate, mai ales c  poate fi 
aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale:ini ial ,continu i sumativ . 

Evaluarea joac  un rol important în procesul de înv are-atât evaluarea sumativ  cât i cea formativ
ofer  informa ii despre progres i ghideaz  înv area. 

Evaluarea este esen ial  pentru procesul de certificare. Rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri 
pentru a m sura evolu ia i succesul elevilor. 

Evaluarea online furnizeaz  cea mai întâlnit  form  de feedbak prin intermediul forumurilor de 
discu ii sau exerci iilor online.Exist  un num r de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul 
de evaluare: 

-posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un num r mare de r spunsuri; 
-oferirea unui feedbak promt; 
-monitorizarea r spunsurilor elevilor; 
-evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; 
-testele de evaluare pot fi p strate i reutilizate. 
Prin natura ei,evaluarea online ofer  un grad de independen  al elevilor . 
Cea mai frecvent  punere în practic  a evalu rii online este reprezentat  de testele de tip 

chestionar.Acestea pot presupune r spunsuri de tip ,,da/nu,,-,,dev rat,,/,,fals,, sau selectarea uneia sau mai 
multor variante corecte de r spuns din mai multe posibile,asociere de imagini,texte,sau întreb ri cu r spuns 
deschis.Astfel evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metod  ce poate fi aplicat  indiferent de 
materie, are un nivel  înalt de obiectivitate i provoac  elevii s  aib  o aten ie sporit  pentru a face alegerile 
sau complet rile corecte,în acela i timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

În cadrul orelor online în etapa de evaluare a cuno tin elor dintr-o lec ie, se poate realiza,  folosind 
aplica ia quizz.com, un ”quiz” cu întreb ri/ exerci ii referitoare la lec ie. În aceast  aplica ie se pot folosi 
imagini i text pentru identificarea cu u urin  a r spunsurilor. Aceast  aplica ie necesit  ca utilizatorii s
posede un cont de logare, ce se poate realiza cu foarte mare u urin .Deoarece este sub form  de joc 
interactiv i  poate fi utilizat în mod sincron de mai multe persoane, elevii particip  cu interes. Pentru 
rezolvarea corect  se acord  un punctaj, profesorul putând evalua cuno tin ele pe care elevii le-au acumulat. 

GOOGLE FORMS- este o aplica ie Google Drive care permite realizarea documentelor la care elevii 
pot colabora în timp real folosind smartphone-uri, tablete i laptopuri, calculatoare. Se pot ad uga tipuri de 
întreb ri, imagini. Întreb rile pot fi aranjate în ordinea dorit , se poate personaliza formularul cu teme 
simple de fotografii sau culori. R spunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets, fiind u or 
de urm rit.  

O metod  de evaluare ce poate fi utilizat  cu succes, este ”Proiectul”.  
Aceasta reprezint  o metod  complex  de evaluare ce ne poate da informa ii despre progresele pe 

care elevii le-au f cut pe o perioad   îndelungat  de timp, de exemplu la sfâr itul unei unit i de înv are.  
Elevii sunt pu i în situa ia de a cerceta i analiza informa ii pe care le-au descoperit singuri.  
Metoda de evaluare prin proiecte, este recomandat  pentru evaluarea sumativ . 

712



Portofoliul este „o metod  de evaluare complex , longitudinal , proiectat  într-o secven  mai lung
de timp, care ofer  posibilitatea de a se emite o judecat  de valoare, bazat  pe un ansamblu de rezultate.” 
(Cuco , 2008, 140). 

Portofoliul reprezint   „un veritabil „portret pedagogic” al elevului relevând: nivelul general de 
preg tire, rezultatele deosebite ob inute în unele domenii, ca i rezultatele slabe în altele, interese i 
aptitudini demonstrate, capacit i formate, atitudini, dificult i în înv are întâmpinate .a.m.d.” (Radu, 
2000,  226). 

Portofoliul este un instrument utilizat în cadrul evalu rii sumative, care permite estimarea progresului 
în înv are al elevului prin raportare la achizi iile realizate în perioade de timp mai mari (semestru, an colar 
sau chiar ciclu de înv mânt). 

Fiecre metod  de evaluare prezint  avantajele i dezavantajele ei. Important este ca evaluatorii, 
profesorii s  g seasc  cele mai eficiente tehnici prin care s  fac  în a a fel încât m surarea cunostin elor 
elevilor s  fie corect i promt . 
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Evaluarea online - metode, tehnici i strategii                                               
aplicate pentru realizarea evalu rii 

Prof. C tu oiu Oana - Leti ia 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, ce are rolul de reglare, 
optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. Existen a uman  în sine este condi ionat  de 
înv are; pentru a supravie ui suntem nevoi i s  înv m: s  cunoa tem mediul, s  ne cunoa tem apropia ii 
i, forma cea mai profund , s  ne autodep im. 

Integrarea evalu rii în structura activit ii didactice de c tre concep iile pedagogiei mo-derne 
determin  amplificarea func iei educative a acesteia, situând-o într-o pozi ie cheie în procesul instructiv-
educativ. Aceast  consecin  deriv  dintr-o fireasc  în elegere a evalu rii ca „ tiin  a valorii” (Ioan 
Cerghit, op. cit., pag. 287).  

A evalua înseamn , între altele, a emite judec i de valoare, ceea ce presupune a te raporta la valori 
sau a face trimitere la un sistem de valori. 

Platforme care faciliteaza evaluarea online: 

1. PLARFORMA KAHOOT 

 Descriere: Kahoot este o platform  care ajut  înv area la distan  prin jocuri i teste la care se 
particip  pe baza unui pin.  

 Facilit i: Creare de teste (quiz-uri)  

 Cerin e  

 Pentru profesori: (1) Cont Kahoot i (2) Aplica ie de meeting ce ofer  posibilitatea de Share screen 
(ex. Zoom)  

 Pentru elevi / studen i:   (1) Dispozitiv cu acces la internet (2) Accesarea site-ului www.kahoot.it 
i (3) introducerea PIN-ului aferent quiz-ului pe care îl vor primi de la profesor  

                                           (1) Instalarea aplica iei dedicate (2) introducerea PIN-ului.  

 Tutorial: https://kahoot.com/schools/ways-to-play/ 
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2. PLATFORMA WORDWALL 

 Descriere: Wordwall poate fi utilizat pentru a crea activit i atât interactive, cât i imprimabile. 
Cele mai multe dintre abloane sunt disponibile atât în versiunea interactiv , cât i imprimabil . 

 Facilit i: Creare de abloane (chestionar, cuvinte încruci ate, g se te perechea, etc).  

 Cerin e  

 Pentru profesori: (1) Cont Wordwall i (2) Aplica ie  ce ofer  posibilitatea de Share screen (ex. 
Zoom)  

 Pentru elevi / studen i:   (1) Dispozitiv cu acces la internet (2) Accesarea link-ului pe care îl vor 
primi de la profesor  

 Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=FwRfbepRnnA 

3. GOOGLE FORMS 

 Descriere: Google Forms este un software de administrare a sondajelor inclus ca parte a suitei 
gratuite Google Docs Editors, oferit  de Google. Serviciul include, de asemenea, Documente Google, Foi 
de calcul Google, Prezent ri Google, Desene Google, Site-uri Google i Google Keep.  
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Google Forms este o aplica ie gratuit  de la Google prin intermediul c reia putem crea chestionare 
de diferite tipuri: întreb ri cu r spunsuri scurte, paragrafe, r spunsuri multiple sau o singur  variant  de 
r spuns, întreb ri sub form  de matrice, posibilitatea ata rii de fi iere, posibilitatea export rii automate de 
r spunsuri în Google Sheets, etc. 

 Cerin e: 

 Pentru profesor: Cont Google  

 Pentru elevi / studen i: Accesarea chestionarului prin link-ul primit de la profesor. 

 Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=BtoOHhA3aPQ 

Bibliografie: 

- Ioan Cerghit, op. cit., pag. 287 

-Sell Education.ro 

- https://kahoot.com/schools-u/ 

- https://wordwall.net/ 

- https://www.google.com/forms/about/ 
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EVALUAREA – CARACTERISTICI SI INDICATORI 

Prof. consilier CAZACU DIANA                                                         
CJRAE BACAU 

Evaluarea, ca proces permite ca, prin metode i instrumente specifice, s  se m soare gradul în care 
proiectul are anse s  continue i dup  încheierea finan rii, iar activit ile preconizate au impact asupra 
grupului int , pe termen lung. Comisia European  recomand  cinci criterii importante de evaluare: 
relevan , eficien , eficacitate, sustenabilitate i impact.  

Caracteristicile esen iale ale unei evalu ri sunt: 

• constituie un instrument util atât în managementul politicilor, cât i al programelor i proiectelor; 

• implic  stabilirea unor criterii care s  permit  formularea unor aprecieri; 

• este util  în oricare dintre stadiile de implementare a unui program, în faza de design, înainte, în 
timpul i dup  implementare; 

• este un proces explicativ, prin care se caut  r spunsuri la anumite întreb ri; 

• este mai comprehensiv  decât monitorizarea; 

• implic  o analiz tiin ific  ce presupune colectarea datelor, analiza i compararea lor în func ie de 
anumite criterii; 

• st  la baza lu rii unor decizii care vizeaz  continuarea, modificarea sau stoparea programului; în 
acest fel, pot fi reduse incertitudinile i sporit  eficacitatea în implementarea programele. 

Evaluarea trebuie s  scoat  în eviden  concordan a dintre rezultate i obiectivele ini iale, raportul 
între costuri i beneficii, precum i impactul asupra grupului int . 

Cel care realizeaz  evaluarea trebuie s  fie diferit de cel care implementeaz  programul. Evaluatorul 
folose te o serie de indicatori de performan , pot fi clasifica i în mai multe categorii: 

� indicatorii de rezultate i de impact pun în eviden  produsele i serviciile furnizate de autorit ile 
i efectele ob inute. (În construirea unei autostr zi, indicatorul de rezultate este num rul de kilometri da i 

în folosin , iar indicatorul de impact const  în reducerea num rului de accidente).    

� indicatorii de eficacitate urm resc gradul în care obiectivele stabilite ini ial au fost realizate. (În 
cadrul unui program de tratare a consumatorilor de droguri se urm re te num rul persoanelor dependente 
care au fost tratate, perioada de tratament, calitatea serviciilor medicale i de consiliere psihologic  prestate, 
sc derea actelor de violen i a infrac iunilor).  

� indicatorii de activitate, de proces sunt mai u or de calculat i pot înlocui indicatorii de eficacitate 
(pot fi urm rite: num rul de întâlniri i vizite realizate, num rul de ore lucrate, dosarele înregistrate, 
num rul de cereri rezolvate); 

� indicatorii de eficien  vizeaz  corela ia dintre rezultatele ob inute (output-urile) i volumul de 
resurse alocate în acest scop (input-urile). 
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EVALU RILE ONLINE 

Prof. Cazamir Mioara-Lumini a,                                                         
Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazu” Vulcan 

Transformarea digital  în educa ie a primit un impuls major: evalu rile online. Evalu rile online sunt 
cheia transform rii digitale a educa iei moderne. Acest termen generic cuprinde toate instrumentele de 
testare, capacit ile sau platformele g zduite pe Internet.  

În general, evalu rile online pot oferi o alternativ  fiabil , receptiv i flexibil  la testarea tradi ional
a hârtiei i a creionului. Versiunile avansate ale evalu rilor online sus in experien a de testare pe o singur
platform , de la crearea de con inut la testarea i raportarea rezultatelor.  

Profunzimea capacit ilor oferite de diferitele tipuri de evalu ri online permite organiza iilor s  î i 
dezvolte metodele tradi ionale de testare. Evalu rile se încadreaz  în general în trei categorii: formative, 
sumative i o form  dinamic  de testare care este denumit  în general „autentic ”.  

Evaluarea formativ  î i propune s  modifice predarea unui program sau curs pentru a se potrivi cu 
datele actuale de înv are ale elevilor. Tipurile de evalu ri formative includ: post ri de discu ii, studii de 
caz sau eseuri, teste.  

Evaluarea formativ  este un test continuu care urm re te progresul înv rii pe parcursul unui curs, 
semestru sau program. Aceast  abordare permite schimbarea pred rii în timp real, deoarece elevii primesc 
feedback adaptat la performan a i lacunele lor. 

Evaluarea sumativ  este cea mai popular  abordare tradi ional  de testare. Tipurile de evaluare 
sumativ  includ: teze, proiecte finale sau prezent ri, portofolii.  

Evaluarea sumativ  ofer  o imagine de ansamblu a ceea ce a înv at elevul la sfâr itul cursului. Ajut
la alinierea obiectivelor specifice cu realiz rile elevilor i ofer  evaluare sub forma unei note sau a unui 
scor într-un raport formal.  

Evaluarea autentic  descrie un tip de test dinamic. Evalu rile autentice urm resc s  surprind  nu 
numai achizi ia de cuno tin e, ci i capacitatea cursantului de a aplica aceste cuno tin e în scenarii din lumea 
real . Iat  câteva exemple ale acestei aplica ii: 

- simul ri virtuale ale prezent rilor elevilor cu prioritate ridicat ; 
- medii geografice 3D pentru a stimula cuno tin ele tiin ifice; 
- scenarii bazate pe studii de caz.  
Evalu rile online sunt vehiculul perfect pentru tipul autentic de abordare. Într-un cadru online, colile 

pot oferi experien e din lumea real  f r  riscuri. În timp ce evalu rile online î i propun s  ating  acelea i 
obiective ca metodele de testare a hârtiei i a creionului, cum ar fi îmbun t irea înv rii elevilor, exist
diferen e cheie între cele dou . Flexibilitatea, adaptabilitatea i scalabilitatea evalu rilor digitale ofer
diverse avantaje. 

Inova ia în evaluare a avut un impact extraordinar asupra îmbun t irii sistemului educa ional. 
colile, colegiile i universit ile folosesc instrumente de testare online pentru a oferi o imagine holistic  a 

înv rii i pred rii fiec rui student. Digitalizarea are un impact pozitiv asupra experien ei elevului, 
educatorului în mai multe moduri: 

- evalu rile computerizate adaptabile permit elevilor s  fie testa i în func ie de nivelul lor de 
capacitate; 

- permite activit i dinamice, cum ar fi desenarea, scrierea i rezolvarea problemelor care necesit
mult timp; 

- ofer  o metod  de testare mai personalizat i mai accesibil ; 
- spore te precizia rezultatelor testelor, optimizând în acela i timp securitatea datelor; 
- furnizeaz  datele valoroase necesare pentru în elegerea rezolv rii problemelor de c tre elevi, 

dezvoltarea instruc iunii i definirea reperelor necesare pentru progresul elevilor în sistemul de înv mânt.  
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Crearea unor evalu ri online eficiente dep e te obiectivele curriculare sau ale programei colare. 
Adesea, capacit ile platformei permit administratorilor de programe s  urm reasc  inova ia i s  ob in
rezultate optime simultan. Prin urmare, tehnologia din spatele platformei de testare trebuie s  ofere 
flexibilitate, libertate i control. 

Evalu rile online sunt esen iale pentru a stimula transformarea digital . Având progrese în 
instrumente i cadre interactive pentru a dezvolta o experien  de utilizator sigur i simplificat , cursan ii 
de toate tipurile continu  s  beneficieze de aceast  tehnologie. De la gr dini  pân  la înv mântul superior, 
la studen i i profesioni ti care doresc s  avanseze în domeniul lor, evalu rile online ofer  noi oportunit i 
pentru înv area pe tot parcursul vie ii.  

Alegând solu ia potrivit , institu iile educa ionale i profesionale pot inova acum într-un mod mai 
inclusiv, sigur i extrem de eficient de a- i avansa programele. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Radu, I. T., 1981, Teorie i practic  în evaluarea eficien ei înv mântului, Editura Didactic i 
Pedagogic  Bucure ti.  

2. Karthwohl 2002 – David Karthwohl, A Revision to Bloom’s Taxonomy. An Overview, în Theory 
into Practice, volum 41, nr. 4, The Ohio State University, p. 212-218. Song 2015 – Meiyi Song, 

3. www.storybird.com/ 
4. www.getkahoot.com/ 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

Prof. Cazanoi Laura 
Gr dini a Alb  ca Z pada i piticii, Bucure ti, sector 4 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c tiu – au înv at s
fac ? 

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

S  enumer m câteva: 
– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu.             

Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un 
proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru 
r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot 
relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 
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Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUARE ONLINE VS. EVALUARE TRADI IONAL

coala Gimnazial  ”Mihai Tican Rumano” Berevoe ti 
Prof. Florin CEAPRAZ 

În zilele noastre cursurile i implicit evalu rile online au devenit extrem de populare, deoarece tot 
mai multe institute i companii ofer  cursuri online. Cu toate acestea, în ciuda popularit ii educa iei online, 
grupuri vaste de oameni resping astfel de metode, în mare parte datorit  concep iei gre ite.  

În acela i timp, în ciuda popularit ii în cre tere a evalu rilor online, evaluarea tradi ional  (în clas ) 
se lupt i încearc  s  adopte mijloace mai noi de a men ine interesul cursan ilor. Exista întotdeauna dou
fe e ale unei monede. Pentru unii indivizi, evaluarea on-line este mai potrivita, în timp ce pentru al ii 
evaluarea în clas  este metoda preferat . 

Pornind de la defini ia evalu rii: ”Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judec i 
privind starea, func ionarea, evolu ia viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe baza 
informa iilor colectate prin intermediul instrumentelor de m sur .” (Doina Mihala cu (2006)), observ m 
c  defini ia/conceptul se poate aplica fie c  este vorba de online sau tradi ional. Din punctul meu de vedere, 
singurul dezavantaj al evalu rii online ar fi c  elevul nu poate fi urm rit la fel ca atunci când el este prezent 
în clas .  

Nefiind prezen i în sala de clas , elevii nu pot fi controla i în totalitate vizual sau auditiv, iar 
profesorul nu are o situa ie clar  cu privire la gradul de implicare a elevilor în activit ile desf urate (în 
cazul în care camera web este închis , situa ia are un grad de incertitudine i mai mare…). 

A adar, trebuie s  ne adapt m în func ie de condi iile societ ii actuale, s  c ut m, s  verific m i s
g sim cea mai potrivit  solu ie, astfel încât s  nu pierdem din vedere competen ele evaluate, atra i de 
mirajul tehnologiei. 

Modalit ile cele mai utilizate în procesul de evaluare (mai ales formativ  sau sumativ ) sunt testele 
online, eseul de 5 minute i e-portofoliul. Testele online (create cu ajutorul google forms, kahoot.com, 
ahaslides.com etc. permit un feedback imediat, a adar nu sunt cronofage i profesorul poate include 
feedback sau îl poate oferi imediat.  

Eseul de 5 minute î i dovede te eficien a mai ales în cadrul evalu rii formative, deoarece elevii ofer
o imagine general  asupra întregii clase într-un timp scurt, mai ales apelând la un sondaj. Recomandabil 
este s  nu se finalizeze cu o not , având în vedere obiectivul pentru care este administrat.  

E-portofoliul creat cu ajutorul Google Slides, cuprinde realiz ri ale elevilor pe o perioad  îndelungat
(adesea un semestru colar), iar profesorul poate urm ri evolu ia acestora. 
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Metode de evaluare tradi ional

Prof. înv. primar: Ceau escu Ana-Maria 
coala Gimnazial  Dr gu e ti, Com. Dr gu e ti, Gorj 

Evaluarea este o parte important  a procesului de înv mânt al turi de predare i înv are. Ea are ca 
scop identificarea i m surarea obiectivelor atinse i reglarea i eficientizarea procesului instructiv-
educativ. Înv torul trebuie s  st pâneasc  toate metodele i instrumentele de evaluare, i s  le aplice în 
func ie de particularit ile clasei de elevi. Utilizarea eficient  a strategiilor, metodelor i  instrumentelor de 
evaluare va pune în valoare aspectul creativit ii, al gândirii critice, al manifest rii individuale, proprii 
fiec rui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de 
abilit i, atitudini, competen e, priceperi i deprinderi necesare integr rii sociale a acestuia. 

Evaluarea determin  în ce m sur  se ating prin rezultatele concrete competen ele specifice i 
generale. Aceste competen e sunt formulate în programele colare. To i folosim toate cele trei forme de 
evaluare: evaluarea ini ial  (predictiv ), evaluare continu  (formativ ) i evaluare sumativ  (cumulativ ).  

Evaluarea ini ial  se aplic  la începutul unui semestru, an colar, ciclu de înv mânt. Ea are atât o 
func ie diagnostic , cât  i prognostic . 

Evaluarea sumativ  se realizeaz  la sfâr itul unui semestru, an, ciclu de înv mânt sau chiar i la 
sfâr itul unui capitol. Ea are func ie de ierarhizare i de certificare.  

Evaluarea formativ  se poate face în orice moment al lec iei i are o func ie de reglare.  
Metodele de evaluare sunt modalit i prin care elevilor li se ofer  posibilitatea de a- i dovedi nivelul 

de preg tire. Exist  trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice i probe scrise. Ele se mai 
numesc i metode tradi ionale de evaluare. 

Metoda de evaluare oral  este una dintre cele mai r spândite. Principalul avantaj al acestei metode îl 
constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discu ie liber . În cazul unor erori, elevul 
se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarit i profesorul poate cere elevului informa ii suplimentare 
sau o motivare a r spunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversa ie, redarea unui con inut etc.  

Metoda de evaluare scris  include diferite forme: extemporal (lucrare scris  neanun at ), lucrare de 
control (anun at ), test, tem  executat  acas ,  activitatea de munc  independent  în clas  etc. Un avantaj 
este posibilitatea de a testa un num r mare de elevi simultan. Este o metod  mai obiectiv  decât cea oral . 
Metoda de evaluare scris  cea mai tradi ional i, totodat , cea mai des întrebuin at  de mine este testul.  
Folosesc testul la sfâr itul fiec rei unit i, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversifica i, având atât itemi 
obiectivi, cât i subiectivi. Testele m  ajut  s  depistez eventualele probleme de scriere, de vocabular sau 
de gramatic  pe care elevii nu le-au aprofundat. Sunt, de asemenea, rapid de corectat i de conceput, ceea 
ce e un avantaj mare pentru mine. 

 Extemporalul este instrumentul de evaluare cel mai des folosit pentru a afla dac  elevii înva  cu 
regularitate. Ele dureaz  în jur de 10 minute i se va concenta asupra unor sarcini de tip obiectiv din lec ia 
anterioar . Rezolvarea imediat  a sarcinilor din lucrare va permite corectarea imediat  a gre elilor i va fi 
o modalitate de autoevaluare (li se poate cere elevilor s - i autoevalueze lucrarea). 

 Lucrarea de control se aplic  elevilor la finalul unei unit i sau dup  mai multe lec ii parcurse. 
Îndepline te în general o func ie diagnostic . Este de dorit ca lucrarea de control s  fie corectat  imediat, 
apoi s  fie rezolvat  cu întreaga clas i s  se motiveze calificativele acordate elvilor. 

Activitatea de munc  independent  se desf oar  sub supravegherea cadrului didactic. Se realizeaz
fie la începutul lec iei, fie în timpul verific rii lec iei anterioare, fie pentru a fixa cuno tin ele predate. 
Sarcinile trebuie analizate frontal dup  ce elevii le-au rezolvat. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului le ofer , atât profesorilor cât i elevilor, o mare diversitate de 
modalit i. Tehnologia stimuleaz  interesului elevilor i astfel se folose te un mod interactiv de testare a 
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cuno tin elor. Aceast  metod  economise te timpul i implic  o evaluare obiectiv . Totodat , e necesar
folosirea unor resurse de care nu orice coal  dispune. În cadrul orelor mele, acest  form  de evaluare am 
folosit-o în cadrul orelor desf urate în mediul online. 

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea sistematic  a activit ii 
i comportamentului elevilor, investiga ia, autoevaluarea,. 

Proiectul este o metod  mai ampl . Acesta presupune formularea temei de c tre profesor i explicarea 
sarcinilor, precum i perioada de realizare. Urmeaz  o perioad  în care elevii se documenteaz , colecteaz
date i aplic  tehnicile de lucru sugerate de profesor. Dup  finalizeaz  produsului, are loc o prezentare a 
proiectului. Aceast  metod  stimuleaz  creativitatea i elevii pot face dovada capacit ii de a investiga un 
subiect dat, de a formula o concluzie, folosind metode i instrumente diferite, precum i cuno tin e din 
diverse domenii.  Proiectul este o metod  care are un succes în rândul elevilor.  

Portofoliul poate con ine temele pentru acas  ale elevilor, noti ele din clas , compuneri, fi e de lucru, 
r spunsuri la chestionare. Acestea trebuie s  fie f cute de c tre elev, de unul singur în afara colii sau sub 
îndrumarea profesorului sau a p rin ilor. Poate fi un instrument de evaluare, cât i un instrument de 
autoevaluare pentru a cuantifica progresul f cut i o dovad  a aceea ce a înv at. Avantajele acestei metode 
sunt stimularea creativit ii i a implic rii elevului în procesul de evaluare, dezvoltarea sim ului critic i a 
motiva iei. Pentru a diversifica notarea, portofoliul este o alt  medod  folosit  de mine Alte portofolii mai 
pot con ine diferite fi e cu texte sau cu exerci ii rezolvate în clas i care au fost verificate de colegi sau de 
mine, lucr ri scrise par iale etc. 

Profesorul trebuie  s  diversifice evaluarea i s  o centreze pe competen ele de la clas . Sunt de p rere 
c  abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesa i i rezultatele vor fi mai productive. 

Bibliografie: 

CERGHIT, I, Metode de înv mânt, edi ia a IV-a, rev zut i ad ugit , Ia i, Editura Polirom, 2006; 
CUCO , C., Pedagogie, Ia i, Polirom, 2000; 

ILIE, Marian D., Elemente de pedagogie general , teoria curriculum-ului i teoria instruirii, 
Timi oara, Editura Mirton, 2005; 

MANOLESCU, M., Evaluarea colar . Metode, tehnici, instrumente, Bucure ti, Editura Meteor 
Press, 2006; 

MOGONEA, Florentin Remus, Pedagogie pentru viitorii profesori, Craiova, Editura Universitaria, 
2010.  
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR 

Prof. înv. prescolar CEAUSOGLU ANELICE-ELEONORA 
coala Gimnazial  Nr. 4, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea 

   

Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie s  conduc  la optimizarea întregului proces desf urat în 
coal . Ea trebuie s  fie formativ , situativ i s  dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 

mi care i de aceea evaluarea nu trebuie s  se rezume doar la un singur instrument, ci s  se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoa terea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai con tien i i îi motiveaz  s
se implice în sarcin . 

Misiunea noastr  ca dasc li este de a preg ti elevul pentru „a fi” i „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeduca ie i autoevaluare. 

Înv torul trebuie s  st pâneasc  toate metodele i instrumentele de evaluare, i s  le aplice în func ie 
de particularit ile clasei de elevi. Utilizarea eficient  a strategiilor, metodelor i instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativit ii, al gândirii critice, al manifest rii individuale, proprii fiec rui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilit i, atitudini, 
competen e, priceperi i deprinderi necesare integr rii sociale a acestuia. 

Metodele de evaluare au frecven e de utilizare variabile; aceasta nu presupune faptul c  cele care se 
întâlnesc mai des în programul colar sunt i cele mai folositoare motiv rii i sus inerii înv rii educa ilor. 
Se pune a adar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de 
evaluare. 

În efortul de determinare a calit ii rezultatelor colare i a progresului colar, cadrele didactice au la 
dispozi ie un arsenal de metode i instrumente de evaluare. 

Alegerea celor mai adecvate metode i instrumente de evaluare reprezint  o decizie important  în 
vederea realiz rii unui demers evaluativ pertinent i util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
c : „O evaluare corect  a înv mântului nu va putea fi posibil  niciodat  cu ajutorul unui instrument unic 
i universal."  

Clasificarea cea mai des utilizat  este aceea care distinge urm toarele metode i instrumente de 
evaluare: 

  
A. Metode i instrumente tradi ionale 

1. Evaluarea oral  se realizeaz  mai ales prin întreb ri - r spunsuri i prin îndeplinirea unor sarcini de lucru, 
oral sau în scris (de obicei la tabl ), sub directa supraveghere a profesorului. Este folosit  cu prec dere ca 
verificare curent i par ial , pe parcursul programului de instruire, ca i în cadrul examenelor. Examinarea oral
const , în toate cazurile, în probe la care r spunsurile sunt date oral. Cerin a educatorului poate fi oral , scris  sau 
practic . 

Probele orale: 
a)  conversa ia de verificare (prin întreb ri i r spunsuri); 
b)   cu suport vizual; 
c)   redarea (repovestirea); 
d)   descrierea i reconstituirea; 
e)   descrierea / explicarea / instructajul; 
f)   completarea unor dialoguri incomplete; 
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2. Probele scrise sunt mijloace de evaluare utilizate la toate nivelurile de colaritate i la marea majoritate a 
disciplinelor de înv mânt.Probele scrise îndeplinesc func ii de diagnostic, de feed-back (pentru elev i 
cadru didactic), corectiv i de autoevaluare. 

Rolul principal al acestor probe este de a face posibil , periodic, o evaluare obiectiv i operativ  pe 
baza unui cuantum de cuno tin e relevant i cu scopul de a regla i perfec iona procesul instructiv-educativ. 

Probele scrise au un dublu rol: de evaluare a randamentului elevilor la diversele discipline de studiu 
i de dezvoltare a capacit ii de exprimare în scris a elevilor. 

Metoda apeleaz  la anumite suporturi scrise, concretizate în extemporale (lucr ri scrise 
neanun ate), lucr ri de control (anun ate), fi e de munc  independent  în diferite etape ale lec iei, teme 
pentru acas , teste de cuno tin e (docimologice). 

Probele scrise: 
a)    extemporalul (lucrarea scris  neanun at ); 
b)    activitatea de munc  independent  în clas ; 
c)     lucrarea de control (anun at ); 
d)    tema pentru acas ; 
e)    testul 

3. Probele practice constau „în confec ionarea unor obiecte sau aparate, executarea unor experien e 
sau lucr ri experimentale, a lucr rilor în atelier sau pe lotul colar, efectuarea unor observa ii microscopice, 
întocmirea unor desene, schi e, grafice etc."    

Probele practice 
a)   confec ionarea unor obiecte; 
b)   executarea unor experien e sau lucr ri experimentale; 
c)    întocmirea unor desene, schi e, grafice; 
d)     interpretarea unui anumit rol; 
e)     trecerea unor probe sportive etc. 
  
B. Metode i tehnici complementare 
1.        observarea sistematic  a activit ii i comportamentului elevilor; 
2.        investiga ia; 
3.        proiectul; 
4.        portofoliul; 
5.        autoevaluarea 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Stoica, A., Evaluarea progresului colar. De la teorie la practic , Ed. Humanitas Educa ional, 
Bucure ti, 2003 

2. Radu, Ion, Teorie i practic  în evaluarea eficien ei înv mântului, Bucure ti, E.D.P., 1981 
3. Nicola, Ioan , Pedagogie, Editura Didactic i Pedagogic , RA, Bucure ti, 1994 
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EVALUARE INI IAL  – GRUPA MARE                                                 
ACTIVITATE MATEMATIC

Prof. Dulgheru Alina Simona / prof. Cercel Gabriela 

1. Scrie tot atatea linii cate elemente are multimea 

                 

  

                                             

2. Uneste multimea cu cifra corespunzatoare 

3. Coloreaza tot atatea patrate cat arata cifra. Ce sir ai format?                                     

   1     2    3    4     5     4     3     2     1  

  

1 2 3 4 5
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Portofoliul - metod  complementar  de evaluare 

Prof. pt. Inv. Primar Cernat Nicoleta      
coala Gimnazial  Nr. 11, Buz u 

Noua adordare a Curriculumului în clasa preg titoare propune portofoliul, ca modalitate de evaluare 
complementar , compatibil  cu actuala program colar  la arte vizuale i abilit i practice. 

Portofoliul colar reprezint  un inventar, un registru, o colec ie de lucr ri realizat  cu scopul clar 
delimitat de a demonstra eforturile elevului, progresul i succesul într-un anumit domeniu. 

Aceast  metod  complementar  de evaluare a fost inspirat  de portofoliile arti tilor plastici, 
fotografilor, arhitec ilor etc., prin care ace tia î i înregistreaz  realiz rile, crea iile spre a le ar ta celor direct 
interesa i s  le cunoasc . Portofoliul demonstreaz  deci, abilitatea de a scrie eseuri tiin ifice sau literare, 
metode de efectuare a experimentelor sau furnizeaz  informa ii despre valorificarea poten ialului artistic i 
creativitatea elevului. 

La clasa preg titoare,  introducerea portofoliului cere timp, dorin  de a explora aceast  metod
alternativ  de evaluare i motiva ie în asamblarea, alc tuirea lui. Portofoliul poate fi un dosar, un clasor, o 
cutie sau un biblioraft- orice obiect de îndosariere care poate fi mânuit u or de elevul de 6-7 ani. 

Fiecare portofoliu trebuie marcat cu numele elevului i clasa din care face parte. I se poate atribui un 
element distinctiv, personal, motiva ional, spre a fi mai u or de recunoscut de c tre colarii mici. Astfel, 
portofoliul devine un spa iu apreciat, pe care elevul îl va folosi cu pl cere i pe care se va bucura s  îl 
decoreze. 

Con inutul portofoliului la arte vizuale i abilit i practice poate cuprinde lucr ri plastice, colaje, 
jocuri, post-it-uri, rebusuri, puzzle, cartona e colorate. Aceste piese trebuie s  dovedeasc  participarea 
activ , direct  la activit ile din domeniul artelor. 

Elevii trebuie s  aib  acces frecvent la portofolii pentru a le completa, actualiza i consulta în vederea 
autoinstruirii, dar i pentru particularizarea activit ii de recuperare, ameliorare, dezvoltare. P rin ii trebuie 
s  vad  portofoliul periodic, asfel se deschide calea spre implicarea familiei în ce?, cât? i cum? înva
copilul lor. i p rin ii pot fi inclu i în revizuirea portofoliului la coal , în cadrul edin elor cu p rin ii sau 
în cadrul întâlnirilor de consiliere. În acest caz, este important s  se dea p rin ilor indica ii simple i clare 
despre obiectivul lucr rii respective i despre criteriile de evaluare. 

Portofoliul ar trebui p strat în clas  sau într-un spa iu special amenajat în biblioteca colii,  pentru a 
nu exista din partea p rin ilor tenta ia de a îmbun t i con inutul acestuia i a de înlocui unele piese cu altele 
cosmetizate. 

Utilizarea interactiv  a portofoliului implic  luarea deciziilor cu privire la con inutul i utilizarea 
acestuia împreun  cu elevii. Este important ca elevii s  aleag  singuri lucr rile, piesele pe care le ata eaz , 
cadrul didactic hot rând doar categoria i cantitatea. Discu ia în sine poate constitui un bun prilej de 
evaluare non-formal  a elevului.  

Înv torul poate încuraja elevii s  î i revizuiasc  portofoliul împreun  cu un coleg, s  se sf tuiasc , 
s  colaboreze. Este absolut necesar ca elevii s  fie instrui i s  fac  în mod colegial comentarii i observa ii 
critice constructive. Cadrul didactic va urm ri cu mare aten ie discu ia despre portofoliu i va avea grij  s
se poarte în termeni pozitivi, de apreciere, mai ales fa  de elevul al c rui portofoliu este analizat. Se va 
adopta o atitudine pozitiv , de încurajare, respect. 
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Nu exist  doi elevi la fel, nu înva  la fel, nu le este la fel de u or sau de greu s  realizeze lucr ri la 
disciplina arte vizuale i abilit i practice. Portofoliul, ca succesiune de materiale adunate pe parcursul 
înv rii la aceast  disciplin colar , reflect  str dania i responsabilitatea asumat  de elev în procesul de 
înv are. 

Aprecierea portofoliului are în vedere progresul realizat, i, de asemenea, efortul depus pentru 
realizarea acestuia. De aceea, nu se vor aplica acelea i criterii de evaluare tuturor elevilor. La unul se vor 
aprecia ordinea i rigoarea cu care au fost selectate lucr rile, mai ales dac  este un elev dezordonat de 
obicei, la altul se poate aprecia creativitatea, elementul distinctiv, personal, care îl individualizeaz . 

Saltul calitativ evident între prima lucrare i ultima pies  ata at  portofoliului trebuie s  fie criteriul 
comun de evaluare, iar elevii trebuie s  fie încuraja i s  urm reasc  ei în i i acest aspect. Elevii vor deveni 
con tien i de progresul realizat i le va cre te încrederea în for ele proprii. 

De i evaluarea prin intermediul portofoliului este mai pu in riguroas  decît cea prin metode 
tradi ionale, are marele avantaj c  o personalizeaz i ofer  informa ii variate pe baza c rora înv torul 
poate realiza o imagine complet  asupra performan elor elevului, asupra atitudinii fa  de disciplina colar
respectiv . 

Bibliografie: 

 ***(2000), Noi didactici în viziune trandisciplinar . Suport de curs. Proiectul Profesorul 2000+. Un 
profesionist al educa iei centrate pe elev, Centrul Educa ia 2000+, Bucure ti.     

  

729



EVALUAREA INI IAL
IMPORTAN A EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTIC

Prof. înv. pre colar: CERN TESCU NORICA 
G.P.P. NORD 1 RM. VÂLCEA 

’’Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat . Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii.’’ (D. Ausubel) 

Evaluarea pre colarilor este dificil i permite doar prognoze pe termen scurt, dar este important i 
necesar  pentru educator i copii, pentru cunoa terea nivelului atins în dezvoltarea personalit ii, care este 
departe de cristalizare, pentru individualizare i eficien  în activitate. 

Înv mântul pre colar are caracter oral, nu exist  teme pentru acas , iar evaluarea se face oral sau 
prin fi e de evaluare. Pre colarii trebuie evalua i unul câte unul, educatorul trebuie s  re in  ce a spus 
copilul, nu se poate relua corectarea ca în lucr rile scrise. Desigur, fi ele de evaluare pot fi reluate, dar ele 
nu con in concepte, reguli, legi, ci doar rodul activit ii copilului, la care el poate ajunge i din întâmplare, 
f r  o în elegere verificabil  împlinirii celor propuse prin obiective. 

Totodat , evaluarea se extinde i la activitatea de predare i la m iestria educatorului de a realiza 
obiectivele propuse, de a individualiza înv area, de a facilita achizi ia noilor cuno tin e, dar mai ales de a 
forma, de a educa tân ra genera ie în vederea integr rii într-o societate dinamic i solicitant . Creativitatea, 
spontaneitatea, independen a, spiritul critic, modul de autoevaluare sunt mai dificil de supus unei evalu ri 
obiective. Este mai u or s  evalu m fi ele de activitate matematic  decât crea iile plastice ale copiilor sau 
nivelul autonomiei personale. 

A adar, prin evaluare, educatoarea î i îndepline te misiunea nobil  de a preg ti copilul pentru o 
integrare f r  disfunc ii în coal , de a urm ri ce se întâmpl  cu el i dup  terminarea gr dini ei, furnizând 
înv torilor datele necesare continu rii ac iunii instructiv-educative pe diferite trepte. Urmând pa ii unei 
evalu ri eficiente i respectând cerin ele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza procesul de 
înv mânt, precum i de a spori rolul educa iei în formarea personalit ii. 

Evaluarea ini ial  ofer  pre colarului i educatoarei o reprezentare a poten ialului de înv are, dar i 
a eventualelor lacune ce trebuie completate i a unor aspecte ce necesit  corectare sau îmbun t ire. Ea nu 
î i propune aprecierea performan elor globale ale pre colarilor sau ierarhizarea lor i astfel se recomand
raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evalu rii ini iale este cu atât mai bine atins, cu cât reu im s -i determin m pe pre colari s  fie 
receptivi i s  in eleag  importan a evalu rii ini iale, pentru ca ei s  trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, s  le fie trezit  motiva ia cunoa terii i dorin a solu ion rii corecte a problemelor 
enun ate. În elegând-o ca un exerci iu util activit ii de înv are i nu ca o evaluare propriu-zis  care implic
emo ii, pre colarii se pot concentra liber i în mod expres asupra rezolv rii itemilor propu i i astfel 
rezultatele ei pot reflecta obiectiv dac  ei au preg tirea necesar  cr rii premiselor favorabile unei noi 
înv ri. 

Al turi de predare i înv are, evaluarea reprezint  o func ie esen ial i o component  a procesului 
de înv mânt. Cele trei forme de evaluare (ini ial ,formativ i sumativ ) sunt în rela ie de 
complementaritate, determinat  de func iile lor în demersul evaluativ. 

Referitor la importan a evalu rii ini iale, Ausubel preciza”ceea ce influen eaz  cel mai mult înv area 
sunt cuno tin ele pe care pre colarul le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în 
consecin ”. Ea ofer  educatoarei i pre colarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exact  a 
situa iei existente i de aformula cerin ele urm toare. Pe baza informa iilor evalu rii ini iale se planific
demersul pedagogic imediat urm tor i eventual a unor programe de recuperare.  

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie urmat  de rezultatele scontate, e nevoie s  se in  seama de 
urm toarele: tratarea diferen iat  a elevilor, selec ia riguroas  a con inutului înv arii, utilizarea a acelor 
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metode i procedee didactice care s  antreneze cel mai mult capacit ile intelectuale ,care asigur  înv area 
activ i formativ , îmbinarea eficient i alternarea formelor de activitate la clas  (frontal , individual i 
pe grupe). 

Pentru a cre te impactul pozitiv al evalu rii ini iale, am eviden iat reu itele pre colarilor pân  în acel 
moment. Aceste reac ii au contribuit la cre terea încrederii în for ele proprii i au catalizat energii noi în 
direc ia realiz rii planului individualizat de înv are. Aten ia va fi concentrat  întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimb rii, cu evitarea supraînc rc rii pre colarilor cu excesiv de mult feedback transmis 
într-o singur  sesiune. Se vor urm ri c ile de mers împreun  înainte, prin împ rt irea ideilor i explorarea 
solu iilor posibile i nu prin formularea excesiv  de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare aten ie itemii 
care au alc tuit evaluarea ini ial , inând seama de prevederile curriculumului pentru înv mântul pre colar 
i pentru ca aceasta s  reflecte cât mai obiectiv nivelul de preg tire al copiilor,pe care s  se plieze cât mai 

bine preg tirea urm toare. 
Evaluarea în general, deci i cea ini ial , are rolul de a regla permanent i a forma în spiritul unor 

decizii realiste atât cu privire la curriculum cât i la resursele umane implicate. Importan a ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul c  ” este mai u or s  previi decât s  vindeci”. Astfel i în cadrul 
procesului de evaluare, prevenirea i controlul sau monitorizarea permanent  a nivelului de reu it  a 
pre colarilor pot contribui la interven ii i decizii pertinente i prompte din partea cadrului didactic. O 
evaluare ini ial , urmat  de o evaluare continu  constituie un autentic instrument de lucru al dasc lului, cu 
ajutorul c ruia se perfec ioneaz  activitatea pus  în beneficiul pre colarului. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Boco , M., (2003), Teoria i practica instruirii i evalu rii, Editura Casa C r ii de tiin , Cluj-
Napoca 

2.  Ionescu, M., (2003), Instruc ie i educa ie, Editura Garamond, Cluj-Napoca; 
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EVALUAREA ÎN GR DINI                                                           
între online i tradi ional 

PROF. ÎNV. PRE C. CERNEA ANDREEA                                                
G. P. P. „CONSTANTIN BRÂNCU I”, TG-JIU 

„Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat . Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii.” (D. Ausbel) 

Evaluarea pre colar  reprezint  un ansamblu de activit ii dependente de anumite inten ii. Acestea 
transcend datele imediate i contingente, raportându-se la o serie de func ii i scopuri bine determinate. 
Scopul evalu rii nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfec iona procesul educativ.  

Raportat la derularea unei secven e de înv are sau prin rela ionare la un ansamblu structurat de 
activit i de formare, se desprind func ii ale evalu rii specifice dimensiunii normative (constatativ , 
diagnostic , prognostic ), respectiv func ii specifice dimensiunii formative (motiva ional , decizional , 
informa ional ). 

Pentru pre colar, func iile specifice ale evalu rii sunt: 

îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 
evaluarea o determin , s  le integreze în sisteme 

s -i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative 
îi sus ine interesul pentru cunoa tere stimulându-i i dirijându-i înv area 
contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare 
contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia 

Toate aceste func ii demonstreaz  necesitatea includerii evalu rii în activitatea didactic . Ele apar i 
se actualizeaz  diferen iat, prin prevalen a uneia fa  de alta la un moment dat. O prob  evaluativ  oarecare 
nu îndepline te toate func iile posibile în aceea i m sur . Toate func iile se pot întrez ri, mai mult sau mai 
pu in, în toate situa iile de evaluare. 

Activitatea educativ  în gr dini  este a adar complex i solicit  forme de evaluare variate, multiple, 
adaptate la particularit ile pre colarilor i noului context. Diversitatea situa iilor didactice, precum i 
multitudinea de obiective ale evalu rii presupun conceperea i aplicarea unor strategii diferite care s
mijloceasc  procesul evaluative, iar în cazul actual, transferarea procesului de evaluare în mediul online. 

Se pierde enorm în perioada asta de predare-înv are-evaluare online la abilitatea de cooperare i colaborare 
a copiilor, care este un indice al securit ii financiare i emo ionale pe termen lung. 

tiu despre fiecare copil în parte pentru c  îl v d la clas , iar în ultimele dou  luni de când am început 
gr dini a, am avut m car 5-6 activit i i am i un protocol de observa ii, itemii ace tia de evaluare care 
sunt formula i ca ni te comportamente specificate în fi a de evaluare a progresului copilului pre colar i, 
pe baza a ceea ce am observat eu, pot s  dau p rintelui o imagine foarte clar  despre cine e copilul lui, câte 
lucruri sunt în grafic. Îns  în mediul online, totul devine abstract. Nu mai pot s  fiu obiectiv , nu am 
certitudinea c  r spunsul apar ine în totalitate copilului.  

Acum trebuie s  împ r im interven ia mea în cel pu in trei felii: o felie care ar trebui luat  acum în 
bra e de familie, fiindc  familia st  cu copiii acas ,copiii find prea mici pentru a tii s  manipuleze un 
laptop, calculator etc.  

O felie care înc  se mai poate transmite online prin jocule e cu copiii, aplica ii i o felie care nu poate 
fi recuperat i pe care trebuie s-o in bine minte, c  atunci când ne întoarcem la clas , iar planificarea s
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aib  în vedere acest aspect pe care l-am ratat în perioada pandemiei datorit  lipsei materialelor sau 
nepriceperii bunicilor, fra ilor mai mari etc. 

Sarcinile, probele de evaluare trebuie formulate foarte simplu, ca pentru p rin i, nespecific, 
neprofesional, nu cu limbajul de lemn sau profesionist pentru ca fiecare dintre ei s  în eleag  care e partea 
lor de treab i cam unde e copilul. Îns  nu to i con tientizeaz  grani a sau nu au r bdare s  se conecteze 
cu copiii, s  le punem la dispozi ie materiale, calculatoare. 

 Este foarte greu s  vorbesc, în pandemie de gr dini i mai ales de evaluarea în mediul pre colar 
deorarece e foarte u or imposibil s  po i men ine copiii aten i la calculator la distan i s  asiguri educa ia 
pre colar  în condi iile în care educa ia pre colar  este în primul rând despre activarea celor cinci sim uri: 
tactil, olfactiv, vizual i a a mai departe i deconectarea emo ional . Daca predarea i înv area mai pot fi 
adaptate, evaluarea cu siguran  presupune „ a ne fura singuri c ciula”. 

BIBLIOGRAFIE: 

Boco , M., (2003), Teoria i practica instruirii i evalu rii,Editura Casa C r ii de tiin , Cluj-Napoca; 

Cuco , C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom; 

Ionescu, M., (2003), Instruc ie i educa ie, Editura Garamond, Cluj-Napoca; 

Oana Moraru, despre gr dini a online: Edupedu.ro. 
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Evaluarea în înv mântul pre colar 

Prof. înv. presc. Chera Alexandra Elena 
G. P. P. Nr. 6, Rm. Valcea 

„Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat . Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii.” (D. Ausbel) 

Evaluarea este o dimensiune fundamental  a procesului de înv mânt, ea determinând valoarea 
rezultatelor i progreselor înv rii. 

Prin urmare, predarea se justific  numai dac  genereaz  înv are, dac  îi motiveaz  pe elevi i îi 
implic  în efortul de înv are, obiectivele acesteia i modul de realizare fiind deduse din obiectivele 
înv rii. 

Spre deosebire de perspectiva clasic  a înv mântului, ce avea în centrul procesului, actul pred rii, 
în concep ia modern , accentul se pune func iile înv rii, participarea elevilor/ pre colarilor în  dobândirea 
cuno tin elor i formarea de priceperi i deprinderi. 

Evaluarea, în calitate de reglator al procesului, este indispensabil  atât pred rii, cât i înv rii, mai 
mult, aceasta fiind intrinsec . Prin evaluare, cadrul didactic urm re te cum înva  elevii / pre colarii, îi 
ajut  s  con tientizeze propriile succese sau e ecuri, s - i amelioreze performan ele i eforturile, î i 
evalueaz  propria sa activitate, elaboreaz  judec i de valoare despre el însu i, ca educator, despre calitatea 
lec iilor, reu ita sau nereu ita unor strategii utilizate. 

De i apare ca instrument de transformare  a înv rii i pred rii, evaluarea se modeleaz , la rândul 
s u în raport cu cerin ele acestora:  

extinderea ac iunii de evaluare de la verificarea i aprecierea rezultatelor, la evaluarea procesului, a 
strategiei care a condus la anumite rezultate; evaluarea nu numai a elevilor, ci i a con inutului, a metodelor, 
a obiectivelor, a situa iei de înv are 

luarea în calcul i a altor indicatori, al ii decât achizi iile cognitive, precum conduita, personalitatea 
elevilor, atitudinile etc. 

centrarea evalu rii asupra rezultatelor pozitive i nesanc ionarea în permanen  a celor negative 
transformarea copilului într-un permanent partener al educatorului prin autoevaluare, interevaluare 

i evaluare controlat
raportarea rezultatelor la obiectivele definite i la evolu ia societ ii 

Func iile evalu rii pre colarului 

Evaluarea pre colar  reprezint  un ansamblu de activit ii dependente de anumite inten ii. Acestea 
transcend datele imediate i contingente, raportându-se la o serie de func ii i scopuri bine determinate. 
Scopul evalu rii nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfec iona procesul educativ. Raportat la 
derularea unei secven e de înv are sau prin rela ionare la un ansamblu structurat de activit i de formare, 
se desprind func ii ale evalu rii specifice dimensiunii normative (constatativ , diagnostic , prognostic ), 
respectiv func ii specifice dimensiunii formative (motiva ional , decizional , informa ional ).\ 

Pentru pre colar, func iile specifice ale evalu rii sunt: 

îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 
evaluarea o determin , s  le integreze în sisteme 
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s -i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative 
îi sus ine interesul pentru cunoa tere stimulându-i i dirijându-i înv area 
contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare 
contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia 

Toate aceste func ii demonstreaz  necesitatea includerii evalu rii în activitatea didactic . Ele apar i 
se actualizeaz  diferen iat, prin prevalen a uneia fa  de alta la un moment dat. O prob  evaluativ  oarecare 
nu îndepline te toate func iile posibile în aceea i m sur . Toate func iile se pot întrez ri, mai mult sau mai 
pu in, în toate situa iile de evaluare. 

Strategii de evaluare în gr dini

Activitatea educativ  în gr dini  este complex i solicit  forme de evaluare variate, multiple, 
adaptate la particularit ile pre colarilor. Diversitatea situa iilor didactice, precum i multitudinea de 
obiective ale evalu rii presupun conceperea i aplicarea unor strategii diferite care s  mijloceasc  procesul 
evaluativ. Astfel, în gr dini  sunt utilizate urm toarele strategii i forme  

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 
preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Evaluarea ini ial  trebuie considerat  ca o component  a unui sistem ce cuprinde, al turi de aceasta, 
i o etap  anterioar , precum i una viitoare. Evaluarea precedent  poate fi evaluarea final  realizat  în anul 
colar anterior, iar etapa urm toare este evaluarea continu  ce se va realiza cu ajutorul rezultatelor evalu rii 

ini iale. 
Aceast  form  de evaluare determin  o anumit  planificare a secven elor de înv are pentru a aprecia 

viitoarele progrese ale pre colarilor, dar i pentru a permite educatoarei s - i evalueze strategia didactic
folosit . 

de evaluare. 

Evaluarea formativ  (continu ) este indispensabil  înr-o pedagogie a form rii centrate pe copil. 
Rezultatele se raporteaz , dup  fiecare secven , la obiective, cu scopul de a înregistra lacune, gre eli sau a 
confirma eficien a înv rii. Evaluarea formativ  ajut  la prevenirea unor distorsiuni în înv are, provenite 
din surse afective (nesiguran , încredere nejustificat , indiferen ). 

Evaluarea formativ  are implica ii atât în activitatea educatoarei/institutorului, cât i în cea a 
copilului. Func ia diagnostic i prognostic  sunt valorificate pentrul copil în stabilirea caracteristicilor 
viitorului program instructiv-educativ. Copilul va înv a mai eficient dac  beneficeaz  de rezultatele 
evalu rii, i le asum  par ial ca autoevaluare, dac  în elege semnifica ia evalu rii. Este o evaluare continu , 
ea evit  ruperea procesului de înv are sau reluarea unor trasee lungi (gre it parcurse), printr-o înv are 
con tient  de obiectivele, desf urarea i rezultatele sale (feed-back). Continuitatea propriu-zis  nu este 
îns  nci posibil , nici necesar . Nu pot fi fixate norme de timp sau cantitate de informa ii ce se evalueaz , 
evaluarea depinde de amplitudinea proceselor cognitive implicate, complexitatea activit ii, posibilit ile 
celui educat. 

Evaluarea este necesar  dup  fiecare secven  semnificativ  a înv rii, f r  care nu se poate înainta 
în proces. Chiar dac  cere un consum mare de timp, frecven a evalu rii nu poate fi prea mare. 

Evaluarea formativ  se mai caracterizeaz  prin punerea în leg tur  a rezultatelor sale cu activitatea 
trecut i cu cea viitoare. Astfel, este o evaluare sumativ  repetat , de sanc ionare a copiilor care nu ob in 
performan e în timp, cu scopul de a cultiva încrederea în propriile capacit i de reu it  în înv are. 

Evaluarea sumativ  este tipul de evaluare prin care se constat  nivelul de performan  atins în raport 
cu anumite exigen e de formare care au fost stabilite la începutul unei perioade lungi de înv are sau care 
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se formuleaz  abia în momentul evalu rii. Constat rile se exprim  în calific ri atribuite copiilor, clasific ri 
sau promov ri ale acestora. 

În gr dini  putem vorbi de evaluare ini ial  în momentul venirii copilului în institu ie i evaluare 
final , la p r sirea acesteia, când trebuie s  i se completeze fi a psiho-pedagogic  final  (profil de 
personalitate, inventar de cuno tin e, interese i posibilit i de înv are) pentru a se recomanda înscrierea la 
coal . 

Autoevaluarea este o form  de trecere la autonomie (de exemplu reconstituirea unei imagini din 
buc ele poate fi autoevaluat ). Exist  activit i pe care pre colarul nu este capabil s  le autoevalueze f r
exerci iu prealabil. Pentru autoevaluare este necesar  cunoa terea obiectivului i a c ii de realizare. Atunci 
când pre colarul se autoevalueaz , rezultatele sunt superioare. 

Bibliografie:  

1. Radu, I. T. (1999) – „Evaluarea în procesul didactic”, Bucure ti, EDP; 
2. Stoica, A. (2000) – „Reforma evalu rii în înv mânt”, Bucure ti, Ed. Sigma 
3. „Curriculum pentru înv mântul pre colar”, (2019) 
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Evaluarea în înv m ntul preuniversitar - între online i traditional 

Prof. înv. prescolar - Chesnoiu Floarea 
Gr dini a „Fra ii Grimm”- 2 Mai, jude ul Constan a 

Evaluarea reprezint  o activitate complex  prin care sunt colectate, prelucrate i interpretate 
informa iile privind poten ialul de func ionare, starea i func ionarea unui sistem, rezultatele acestora. 
Informa iile ob inute permit aprecierea în baza unor criterii prestabilite i fundamentarea deciziilor ce 
urmeaz  a fi adoptate în scopul îmbun t irii rezultatelor i func ion rii sistemului.  

Evaluarea ini ial  reprezint  strategia de m surare-apreciere-decizie realizat  la începutul unei 
secven e a procesului de înv mânt (ciclu de instruire, an de instruire, semestru colar, capitol, subcapitol, 
grup de lec ii, lec ie), fiind realizat : pentru determinarea cuno tin elor i capacit ilor care reprezint  baza 
asimil rii noilor con inuturi i formarea altor competen e; pentru detectarea poten ialului de instruire, 
poten ialului de dezvoltare i a poten ialului de educare, adic  a zonei dezvolt rii proxime a copilului; 
pentru stabilirea unui punct "de plecare" ce ar servi drept reper la evaluarea progresului colar. 

Rezultatele evalu rii ini iale asigur  datele necesare pentru stabilirea unor competen e accesibile, 
elaborarea unei planific ri a activit ilor instructiv-educative care s in  cont de datele culese, utilizarea 
acelor mijloace, metode, tehnici de lucru care s  formeze copiilor  priceperile i deprinderile de baz , 
necesare integr rii active în activitatea educa ional  din înv mântul pre colar.  

Consider c  prin intermediul evalu rii ini iale se pot identifica lacunele existente la fiecare copil i 
putem stabili în ce m sur  trebuie abordat un anumit aspect al activt ii instuctiv-educative. Men ionez c
voi avea în vedere faptul c  jocul este activitatea fundamental i de aceea activit ile vor fi prezentate i 
desf urate sub form  de joc, astfel încât copiii s  nu sesize efortul intelectual, ci s  se simt  motiva i în 
realizarea cât mai eficient  a sarcinilor. De asemenea, este necesar s  respect particularit ile de vâst i 
individuale, motiv pentru care m  voi raporta la fiecare copil în parte i nu-l voi raporta pe el la colectiv. 

Pentru pre colar, func iile specifice ale evalu rii sunt: 
*îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 

evaluarea o determin , s  le integreze în sisteme 
*s -i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative 
*îi sus ine interesul pentru cunoa terestimulându-i i dirijîndu-i înv area 
*contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de   autoafirmare 
*contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia 
Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 

m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse. 
Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 

permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt. 

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu. 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului. Tipuri de portofolii: 

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri); 
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- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii); 
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.) 
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de instruire, ciclu de înv mânt, an colar 

i ofer colarului i profesorului o reprezentare a poten ialului de înv are, dar i a eventualelor lacune ce 
trebuie completate i a unor aspecte ce necesit  corectare sau îmbun t ire. Ea nu î i propune aprecierea 
performan elor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor i astfel se recomand  raportarea la bareme de 
evaluare (apreciere).  

Scopul evalu rii ini iale este mai bine atins atunci când reu im s -i determin m pe elevi s  fie 
receptivi i s  in eleag  importan a evalu rii colare, pentru ca ei s  trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, s  le fie trezit  motiva ia cunoa terii i dorin a solu ion rii corecte a problemelor 
enun ate.  

În elegând-o ca un exerci iu util activit ii de înv are i nu ca o evaluare propriu-zis  care implic
emo ii, mai ales c  rezultatele ei nu se consemneaz  în catalog, colarii se pot concentra liber i în mod 
expres asupra rezolv rii itemilor propu i i astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dac  elevii au preg tirea 
necesar  cr rii premiselor favorabile unei noi înv ri. Ausubel preciza în leg tur  cu evaluarea ini ial  c
”ceea ce influen eaz  cel mai mult înv area sunt cuno tin ele pe care elevul le posed  la plecare.  

Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în consecin ”.  

BIBLIOGRAFIE: 
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EVALUAREA ONLINE – O NOU  PROVOCARE 

prof. Elena Chicioroag
coala Gimnazial  Nr. 4, Rm. Vâlcea 

„Scopul educa iei este înaintarea în cunoa tere i distingerea adev rului.” (J. F. Kennedy) 

Educa ia înseamn  iluminarea fiin ei, scoaterea la suprafa  a adev rului, în elegere i revelare. Prin 
educa ie, omul se elibereaz  de întunericul din el i din jurul s u, intrând în sfera luminii adev rului, a 
binelui, a drept ii, a valorii.  

De-a lungul timpului, conceptul de evaluare a suferit modific ri majore. De la simpla verificare a 
cuno tin elor însu ite de c tre elev i notarea/aprecierea lor de c tre profesor, s-a ajuns la extinderea 

rolurilor sale, fiind perceput  ast zi ca parte esen ial  în procesul de înv mânt, având rolul de 
reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are, 

Evident, acest lucru a dus la o antitez  între metodele de evaluare tradi ionale i cele moderne.   

Metodele tradi ionale au urm toarele caracteristici: 
- expresiile sinonime cele mai frecvent folosite pentru desemnarea activit ii de evaluare sunt: 

examinare, verificare, ascultare, control, chiar daca aceast  activitate se desfa oar   într-un context cotidian, 
i nu la finalul unui program de instruire;   

- se finalizeaz  cu clasificarea/clasamentul elevilor. (evaluare comparativa); 
- nu iau în calcul i alte domenii ale înv rii mai greu de evaluat referitoare la atitudini, 

comportamente, tr s turi de personalitate; 
-  sunt centrate doar pe acumularea de cuno tin e, nu i de competen e 
- au un caracter formal i stimuleaz  competi ia; 
- stimuleaz  motiva ia extrinsec  pentru înv are; 
- rela ia profesor-elev este autocratic . 

În schimb, metodele moderne de evaluare se remarc  prin faptul c : 

- prioriteaz  latura formativ  a educa iei, încurajeaz  participarea elevilor, ini iativa i creativitatea.; 
- sunt centrate pe activitatea de înv are a elevului, pe ac iune, pe înv area prin descoperire; 
- sunt flexibile, încurajeaz  înv area prin cooperare i capacitatea de autoevaluare la elev;  
- stimuleaz  motiva ia intrinsec ; 

Situa ia pandemic  care continu  din martie 2020 a determinat apari ia unor noi forme de evaluare, 
familiare unui grup relativ restrâns de cadre didactice, în special celor ce activau în domeniul tehnologiei 
informa iei. Cu to ii, cadre didactice, elevi, p rin i am în eles c  în sistemul de înv mânt sunt absolut 
necesare modific ri. i astfel,f r  s  con tientiz m imediat, am fost condu i spre progres. A ap rut o form
nou  de educa ie, coala online, i deci un concept nou: evaluarea online. 

Teoretic, despre coala online se tia, fiind frecvent folosit  de înv mântul la distan  în colile 
occidentale. În România îns , platformele educa ionale fiind contracost, pu ine coli din sistemul public 
aveau acces la ele pân  la începutul actualei pandemii. 

coala online ne-a îndemnat la evolu ie, genera iile actuale fiind adaptate tehnologiei digitale i 
operând mult mai u or cu mijloacele specifice acesteia. Astfel, a ap rut i necesitatea unor metode/ strategii 
didactice adaptate evalu rii online. 
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Cadrele didactice consider  monitorizarea înv rii/ evalu rii în mediul online ca fiind dificil de 
realizat. Vorbim despre imposibilitatea verific rii noti elor elevilor i  uneori a r spunsurilor lor la 
întreb rile noastre, mul i accesând manualele digitale sau alte surseîn acest sens. Dificil  este i 
administrarea  probelor evaluative pentru care e nevoie s  se apeleze, adeseori, la alt  resurs  digital  online.  

Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare clasic , care presupune 
folosirea unei buc i de hârtie i s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în 
înv are, adic  un document electronic. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesar  a înv rii la distan . 

La disciplina Educa ie tehnologic i abilit i practice, evaluarea bazat  pe proiect, cu utilizarea 
media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. Experien a mea este c  le place acest lucru, creativitatea 
manifestat  fiind uluitoare. 

Instrumentele/ aplica iile online ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor sunt variate: 
- Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 

vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 
- Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedbackdar 

i pentru a crea teste scrise. Elevii pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de 
r spuns, sau nu.) Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect. 

-  Kahoot este una din aplica iile ce e folosesc cu succes în orice moment al activit ii : în recapitularea 
cuno tin elor, în fixarea cuno tin elor, în etapa de predare a lec iei, ca evaluare formativ  sau chiar ca 
evaluare sumativ . 

- Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 

- Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc i materiale 
gata create de al i utilizatori.  

- Quizlet este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia putem crea teste i pentru aceasta se acceseaz  adresa 
urm toare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

- LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, teste 
etc. 

Evident, sunt multe alte aplica ii care pot fi adaptate pentru o evaluare online eficient .  
Ideea este c  pe viitor profesorul trebuie s - i schimbe concep ia i metodologia instruirii i educ rii 

i s  integreze atunci când actul didactic se desf oar  în clas , atât aplica iile digitale  destinate acestui 
scop, cât i pe cele desemnate în literatura de specialitate ca fiind modern. 
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INSTRUMENTE DE EVALUARE UTILIZATE ÎN COALA ONLINE 

Prof. Mirela Chidon-Frunz                                                              
coala Gimnazial  ”Bogdan Vod ”, R d u i, jud. Suceava 

În contextul pandemiei de SARS-CoV-2, am fost nevoi i cu to ii s  ne adapt m cerin elor deosebite 
ale colii online, astfel încât formarea i dezvoltarea competen elor elevilor s  fie continue, în acord cu 
programele colare, îns i cu noile modalit i de organizare a procesului de predare- înv are- evaluare, în 
anul colar 2020-2021. 

Un rol important în acest sens l-au avut i familiile elevilor collii noastre, acestea trebuind s -i ajute 
pe cei mici s  se adapteze cât mai rapid noilor condi ii socio-educa ionale. Este foarte bine cunoscut rolul 
prioritar al familiei în ce prive te educarea fiec rui copil, sintagma ”familia – prima coal ” fiind una 
frecvent uzitat  în mediul didactic, dar i în mass-media. Parteneriatul familie – coal  – societate are un 
rol determinant i o pondere decisive în formarea viitorului adult. În situa ia actual , f r  aportul familiilor, 
colarii i cadrele didactice nu ar fi reu it s  desf oare un proces instructiv-educativ de calitate. Familia 

de ine un loc privilegiat i are un rol determinant între factorii educa ionali, evoluând odat  cu tipul de 
societate la a c rei formare î i aduce contribu ia.  

Chiar dac  mul i dintre p rin ii elevilor nu erau preg ti i pentru coala online, din ra iunea de a- i 
ajuta copiii au f cut efortul unui ”upgrade” informatics f r  precedent înainte de aceast  perioad . Acela i 
lucru au trebuit s -l fac i cadrele didactice, înv ând, descoperind, participând la cursuri i webinarii, 
accesând sau creând resurse educa ionale deschise (RED). 

Iat  câteva dintre instrumentele de evaluare pe care le-am utilizat în cadrul colii online la clasa a III-
a, pe platforma Google Clasroom a colii noastre: 

- Learning Apps https://learningapps.org 

- Word wall https://wordwall.net 

- Google forms https://docs.google.com/forms/u/0/ 

- Quizlet https://quizlet.com 

- Quizizz  https://quizizz.com 

- Hot potatoes http://hotpot.uvic.ca  
- Teste Kahoot https://kahoot.com 

- Padlet https://ro.padlet.com 

- Mindomo https://www.mindomo.com  
- Doodly https://www.doodly.com 

- Loom https://www.loom.com/education  

- White board / Open board https://openboard.ch/download.en.html 

- Jamboard https://jamboard.google.com 

- Live work sheet https://www.liveworksheets.com 

-Edpuzzle https://edpuzzle.com/  
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-Wizer.me https://wizer.me/  

- Bubbl.us https://bubbl.us/    

- Eduboom https://eduboom.ro/  

-  Jigsaw Planet https://www.jigsawplanet.com/  

- Exam.net pentru evaluarea sumativ  https://exam.net/  

- Nearpod.com pentru evaluarea interactive https://nearpod.com/  

Elevii s-au logat pe platforma colii de Google Classroom, cu dispozitivele care i-au ajutat s
participle la orele de pe Google Meet, au participat la activit i de tip sincron (predare, 
consolidare/sistematizare, recapitulare, evaluare), precum i la activit i de tip asincron (teme individuale, 
eseuri, quiz-uri, teste online, proiecte colaborative, proiecte, portofolii .a.).  

În permanen , în perioada în care coala s-a desf urat online, am avut în vedere adaptarea itemilor 
din punct de vedere calitativ i cantitativ, adaptarea la situa ia în care s-a aflat fiecare dintre elevi, am 
manifestat toleran i maleabilitate fa  de postura p rin ilor elevilor, m-am str duit s -mi motivez elevii 
s  participle active la orele online, dar i s -i încurajez pe p rin ii acestora s -i sus in  în cea mai inteligent
manier .  

În vederea motiv rii elevilor am utilizat metode interactive, constând în jocuri didactice, jocuri de 
rol, studii de caz, metoda clasei inversate (Flipped Classroom), concursuri cu premii în format electronic 
(diplome, recompense), dezbateri, turul electronic/ virtual al galeriei, analiza lucr rilor realizate. 
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EVALUAREA – TENDIN E I PERSPECTIVE 

Prof. Chilom Dan                                                                      
coala Gimnazial  nr. 1 Ro ia 

Atunci când evalu m încerc m s  verific m cât mai exact pentru a putea cuantifica efectele strategiei 
abordate la catedr  cât i munca depus  de elev. În func ie de rezultatul matematic al evalu rii putem s
stabilim dac  au fost atinse obiectivele i în ce propor ie. 

În cazul evalu rii în incinta clasei corectitudinea depinde nu numai de calitatea demersului cât i de 
supravegherea elevilor care sunt tenta i s  suplineasc  activitatea de înv are cu o scurt  informare din 
imediata vecin tate. ansele vicierii rezultatului sunt relativ reduse a a c  evaluarea este relativ corect  . 

În cazul evalu rii online situa ia este mult mai complex  pentru c  între evaluator i evaluat intervin 
o mul ime de factori perturbatori. Evaluatorul nu mai are un control strict asupra factorilor perturbatori iar 
evaluatul prime te o serie de “unelte” pentru a vicia rezultatul chiar pe deviceul pe care lucreaz .  

Solu iile sunt multiple dar cred c  cel mai bun lucru este s  modific m modul de evaluare a înv rii 
c utând s  evit m ierarhizarea dup  cuantificarea rezultatelor i s  transform m activitatea de evaluare 
pentru a deveni un mod indirect de înv are. În loc s  descuraj m informarea paralel i comunicarea între 
elevi s  încuraj m acest lucru determinând elaborarea unei lucr ri în grup dar cu amprenta personal i apoi 
s  evalu m rezultatul.  

Rostul activit ii la catedr , fie i una virtual  , este s  asigur m transferul de informa ie i s  asigur m 
formarea de membrii ai societ ii de mâine cu un comportament i abilit i necesare folosind tot ce avem 
la dispozi ie într-un mod cât mai eficient . Pentru a ne asigura de eficien a demersului putem proceda la 
verificarea periodic  a elevilor nu neaparat în mod diferit de situa ia normal  ci u or ajustat. 

Examinarea oral  este posibil i în mediul online prin folosirea sunetului , imaginii i a “tablei” puse 
la îndemân  de platforma de lucru. Chiar dac  exist  posibilitatea unei vicieri prin informare suplimentar , 
o astfel de abordare este destul de eficient  îns  este mare consumatoare de timp i predispune la izolarea 
participan ilor la or . Timpul alocat activit ii online este o problem  abordat i de medici care au tras, 
înc  înainte de ivirea pandemiei, un semnal de alarm  în ce prive te problemele generate de utilizarea 
telefonului i a tabletei mai mult de trei ore pe zi. 

De multe ori se prefer  o list  de întreb ri cu r spunsuri cât mai scurte pentru a limita timpul necesar 
i a asigura participarea tuturor elevilor. Google permite o asfel de abordare pe platforma oferit  gratuit 

institu iilor, dar se constat  c  o astfel de abordare nu are o acurate e foarte bun i necesit  deprinderi 
deosebite de a tasta cu repeziciune.  

Elaborarea de eseuri ori abordarea unei probleme individual este destul de greu de cuantificat corect 
datorit  duratei relativ mari de efectuare. Volumul de munc  este ridicat atât pentru evaluat cât i pentru 
evaluator îns  este o variant  viabil  ce poate fi analizat  din mai multe puncte de vedere i deci permite o 
evaluare mai complex .  

În mod normal ar trebui s  avem efective reduse numeric în clase, cel pu in oficial a a este, fapt care 
permite supravegherea grupului relativ eficient dac  se utilizeaz  camere func ionale i corect a ezate. 
Teoretic se pot folosi toate metodele de evaluare i de predare chiar dac  avem o comunicare ceva mai 
deosebit  interac ionând în primul rând cu un aparat i în spatele acestuia cu o fiin .  
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 Utilizarea înv rii i evalu rii online poate deveni o activitate normal  dac  o vom folosi permanent 
alocând un interval de timp în structura anului colar chiar dac  nu vom avea pandemii ori alte probleme 
de acest tip.  

Folosirea în activitatea curent  a înv rii de acest tip poate asigura o baz  solid i viabil  în cazuri 
de for  major  chiar dac  este nevoie de timp pentru a ajunge din urm  modul clasic ce are în spate mul i 
ani de lefuire i adaptare.  

Tendin a de a anula valorile anterioare , atât de vizibil  în ultima vreme , nu e cea mai corect  abordare 
i nu duce la rezultate mai bune decât cele din trecut. coala tradi ional  este bine ancorat  în societate i 

se bazeaz  pe rela ia direct  pe când cea online a az  o interfa  între oameni i trebuie s  g sim solu ii 
pentru a atenua efectul acesteia asupra celor implica i. Rezolvarea problemei necesit  timp i mult
implicare dar nu numai din partea cadrelor didactice.  
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DEFICIEN E I SOLU II PENTRU EVALUAREA ONLINE 

Prof. Chilom Rodica Lidia                                                               
coala Gimnazial  nr. 1 Fini

Utilizarea calculatorului i a re elelor de calculatoare pentru evaluare  este o idee mai veche dar care 
a devenit necesar  datorit  pandemiei din ace ti ani. Calculatorul ZxSpectrum al firmei Sinclair oferea 
programe de verificare a cunoa terii din diferite domenii care foloseau un sistem de apreciere diferit de la 
caz la caz.  

Calculatoarele cu magistrala de 8bi i nu aveau îns  puterea necesar  pentru a prelucra imagini cu 
înalt  defini ie ori scene animate. Odat  cu apari ia i generalizarea internetului se folosesc diferite aplica ii 
în domeniul evalu rii care, în cazul sistemului de operare Linux, erau oferite chiar în pachetul de instalare.  

Problema principal  a aplica iilor de acest tip era i r mâne înc  faptul c  elaborarea este f cut  de 
programatori care nu au o puternic  leg tur  cu activitatea la catedr . Rigiditatea i procedurile relativ 
complicate de creare a unui chestionar , ori de evaluare a r spunsurilor este un puternic motiv pentru care 
utilizarea unor aplica ii de acest fel a fost l sat  în umbr . 

Rela ia dasc l – elev într-o incint  izolat  de perturba ii externe permite schimbul de informa ie pe 
cea mai scurt  rut  iar evaluarea eficien ei este suficient de precis . În cazul interac iunii prin intermediul 
internetului între cei doi subiec i se interpun o serie de factori perturbatori, unii independen i de ace tia cum 
ar fi viteza de transfer, ori penele de curent. Faptul c  elevul interac ioneaz  în imediata vecin tate cu o 
ma in  pe care în mod normal o folose te pentru activit i voluntare i f r  un control exterior îl determin
s  reac ioneze în mod diferit de situa ia din clasa normal . Posibilit ile de fraudare a comunic rii devin 
mult mai ample, iar evaluarea problematic . 

Gigantul Google, dar i al ii, ofer  platforme, considerate de ei ca practice i u or de utilizat,  
construite de programatori care încearc  s  aproximeze necesarul pentru activitatea didactic . Predarea nu 
este o simpl  expunere impersonal  a informa iei ci un proces complex care necesit  un mediu adecvat i 
flexibil în func ie de grupul de lucru i materia de studiu.  

Nu putem nega faptul c  activitatea online, cu toate problemele ei, este o plut  de salvare pentru 
genera ia actual  de elevi i cadre didactice care permite continuarea demersului didactic f r  a permite 
infectarea cu virusul care face atâtea victime. S n tatea celor implica i în activitatea online nu este îns
protejat  în totalitate datorit  efectelor secundare ale activit ii în fa a calculatorului, tabletei ori telefonului 
mobil.   

Medicii au atras aten ia c  o perioad  lung  de utilizare a telefonului mobil creaz  dependen , dar i 
modific ri la nivelul creierului care pot duce la boli destul de grave. Interesant este faptul c  mul i preseaz
pentru ca activitatea online s  dureze la fel ca o or  normal  de studiu f r  a ine cont de eventuale efecte 
negative asupra utilizatorilor. 

Evaluarea scade în eficen  pentru c  elevii au la dispozi ie o serie larg  de posibilit i pentru a 
falsifica rezultatele acesteia. În cazul chestionarelor, chiar dac  au timp limitat de r spuns, falsificarea este 
simpl  prin folosirea unui telefon mobil care asigur  comunicarea cu sursa de inform ie. Rezolvarea de 
probleme matematice este u or de abordat folosind metode asem n toare de informare. 

Solu ii pentru a putea eficientiza exist , dar evaluarea online ar putea deveni mai degrab  un mod nou 
de a înv a admi ând informarea în timpul elabor rii lucr rii pentru a completa cele înv ate la ora 
propriuzis . Repetarea unui chestionar cu întreb ri asem n toare dar puse în ordine diferit  poate determina 
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o activitate de recuperare a informa iei i respectiv de înv are la materia propriuzis  cât i la construirea 
de metode i strategii pentru ob inerea informa iei. 

Alternarea activit ii online cu cea fa  în fa  ar putea s  devin  o practic  la ordinea zilei în viitorul 
apropiat m rind randamentul înv rii, dar poate crea i noi deprinderi necesare pentru viitor.  

Dac  se vor construi platforme de înv are care in cont de realit ile colii putem s  trecem de la un 
înv mânt bazat pe evaluare i activit i extracurriculare la unul creativ ce se perpetueaz  în lungul întregii 
vie i active a elevului ca viitor membru cu drepturi i îndatoriri în societatea de mâine. 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar între online i tradi ional 

CHIMIAC IONELA – MARIA 

Pentru a putea cerceta care sunt strategiile i metodele de evaluare potrivite pentru înv mântul 
online dar i modul în care acestea sunt aplicate, trebuie s  definim no iunea de evaluare. Evaluarea este o 
modalitate complex  inclus în tot procesul de înv mânt si care sus ine accentuarea calit ii cuno tin elor 
asimilate i valoarea lor în mod curent, regulat sau la final, concluzionând astfel valoarea i poten ialul 
elevilor. Ea decide promovarea sau nepromovarea elevilor într-un ciclu de înv mânt în altul, dar atunci 
când ea se realizeaz  sub form  de concurs ea garanteaz  un loc de munc .  

Calitatea i eficien a înalt  a evalu rii presupun sârguin , priceperi, mare corectitudine i o 
responsabilitate deosebit  din partea profesorilor examinatori. Totodat , este nevoie de eliminarea 
subiectivit ii în evaluarea persoanelor examinate pentru c  pot exista momente de subiectivitate. Evaluarea 
îndepline te urm toarele func ii: func ia de control, de clasificare i selec ie, educativ i social . Aici 
putem include i func ia didactic . 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului le ofer , atât profesorilor cât i elevilor, o mare diversitate de 
modalit i. Tehnologia stimuleaz  interesului elevilor i astfel se folose te un mod interactiv de testare a 
cuno tin elor. Aceast  metod  economise te timpul i implic  o evaluare obiectiv . Totodat , e necesar
folosirea unor resurse de care nu orice coal  dispune. Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, 
portofoliul, observarea, investiga ia, autoevaluarea, fi a de evaluare, chestionarul 

Utilizând noua tehnologie, se poate face posibil  evaluarea frecvent i variat  în mediul online. 
Trebuie inut cont, îns , c  cel mai important lucru pentru evaluarea în mediul online este s  se eviden ieze 
realizarea itemilor în concordan  cu scopurile i obiectivele de instruire. A adar, chiar daca tehnologia 
poate u ura procesul de evaluare în cel mai eficient mod,noi, ca i profesori trebuie s  alegem cele mai bune 
oportunit i de evaluare doar atunci când evaluarea este esen ial  în timpul procesului de predare – înv are. 

Instrumentele de evaluare online permit atât evaluarea formativ , cât i cea sumativ  a înv rii 
elevilor. Evaluarea formativ  urm re te nivelul de în elegere al elevilor, dar i zonele slabe din timpul 
procesului de înv are, permi ându-i astfel, profesorului, s - i adapteze predarea în consecin . Evalu rile 
sumative vor m sura global, la sfâr it de unitate, de capitol sau de semestru, competen ele dobândite de 
copii pe parcursul unei perioade mai lungi de înv are. 

Multe cadre didactice consider  c , în predarea online, evaluarea elevilor este limitat  la teste cu 
alegeri multiple sau la eseuri tradi ionale. Cu toate acestea, printr-o atent  proiectare i o bun  utilizare a 
tehnologiei, exist  multe alte op iuni de evaluare eficient  într-un curs online. Ca i în clas , evaluarea este 
mai u oar  atunci când se începe cu rezultate observabile, m surabile. 

Forme de evaluare 

În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 

metode tradi ionale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
metode complementare (moderne): observarea sistematic  a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
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A se preciza c  nu am identificat în literatura româneasc  o metod  modern  de evaluare cu ajutorul 
calculatoarelor, chiar dac  aceasta este tratat  de multe ori ca suport al evalu rii în multe articole. În 
continuare voi încerca s  fac abstrac ie de la electronic. 

În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realiz rii structurii testului de verificare 
trebuie s  avem în vedere corelarea con inutului cu obiectivele înv rii: cunoa tere, în elegere, aplicare, 
analiz , sintez , evaluare, aptitudini i deprinderi. 

Dup  elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoa te dac  acesta m soar
ceea ce este destinat s  m soare 

Con inut: cunoa terea con inutului; 
Construct: inteligen a, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme; 
Concuren : verific  dac  are cuno tin e i din alte domenii conexe concurente; 
Predictiv : dac  va putea folosi acele cuno tin e în materii viitoare; 
Fidelitatea testului – ob inerea de rezultate constante în cazul aplic rilor succesive; 
Obiectivitatea – gradul de apreciere între diferi i evaluatori independen i; 
Aplicabilitatea – concordan a dintre forma i con inutul testului. 

Men ionez c  validitatea testului este un proces care poate produce rezultate corecte abia dup  mai 
multe cicluri de examinare. În istoria evalu rilor mele on-line, am încercat de multe ori s  asigur c  testul 
a fost obiectiv i fidel prin compararea graficelor de tip Gauss aplicate pe rezultate ob inute de diferite 
genera ii de studen i. 

Am integrat urm toarele platforme pentru a realiza evaluarea elevilor: 

- Google Classroom: aici am discutat cu elevii, în acest fel am putut realiza evaluarea oral , am putut 
oferi feed-beak direct acolo unde unii elevi au avut nevoie. 

- Google Forms: aici platforma permite conceperea unor formulare pentru a ob ine  
feed-beak dar i pentru a creea teste scrise.  Elevii pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu 

mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. 
Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria 
profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire 
eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, 
explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

-  Utilizând aplica ia KAHOOT pentru a provoca elevii i acas , prin accesarea butonului Challenge. 
Astfel, se genereaz  testul ca tem , Create HomeworkChallenge, i se stabile te termenul limit  de 
rezolvare a testului (o zi, o s pt mân  etc.). 38 • Testul poate fi distribuit elevilor cu ajutorul unui link, al 
unui cod (pe care elevii i-l vor nota) sau folosind Google Classroom. • Pentru efectuarea temei, elevii vor 
intra acas  pe kahoot.it, vor scrie codul notat în clas i vor putea rezolva testul propus. R spunsurile corecte 
vor fi colorate cu verde, iar r spunsurile gre ite cu ro u. • La sfâr itul testului, elevul poate s - i 
îmbun t easc  scorul, parcurgând testul de la început. • Ca profesor, pot urm ri r spunsurile elevilor din 
contul meu, ap sând butonul Viewresults. 

Avantajele evalu rii online: 

- permite o anumit  flexibilitate i îl determin  pe elev s  fie responsabil. 
- se ob ine un feedback instantaneu. Înv are este mai activ ; putem cre te implicarea prin sondaje 

online sau prin întreb ri de testare în timpul lec iilor. Aceste sondaje ajut  la implicarea tuturor elevilor, 
inclusiv a celor timizi care în mod normal nu ar ridica mâna în clas . 

Dezavantajele evalu rii online: 

- elevii nu au acces egal la resurse tehnologice. 
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- evaluarea are tendin a de a fi bazat  doar pe cuno tin e i nu pe partea practic . 

Este adev rat c  avantajele sunt mai mari decât dezavantajele, dar cheia tehnologiei în clas  va fi 
întotdeauna rela ia profesor-elev, pentru c  acolo are loc educa ia, respectiv evaluarea. 

Concluzionez, spunând c  tehnologia în educa ie poate deschide u i c tre noi experien e, noi 
descoperiri i noi moduri de înv are i colaborare, îns  nici o tehnologie din clas  nu poate înlocui 
profesorii talenta i i inspira i. 

“Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplica ie de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele ac iuni ale feedback-ului înv rii, ac iuni ini iate prin microdeciziile educatorului.” 
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EVALUAREA ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

PROFESOR CHIN OIU AURELIA                                                      
CENTRUL COLAR DE EDUCA IE INCLUZIV  - BUZ U 

S-a încheiat un an colar! A a am gândncit la finalul anului colar 2019/2020. Un an inedit, de care, 
gândeam, c  ne vom aduce aminte mult  vreme. Realitatea îns  ne-a surprins, dintr-odat , am sim it c
trebuie s  ne reinvent m, s  ne reset m. Am fost obliga i s  reac ion m rapid, cu claritate, cu consecven , 
cu optimism i mai con tiincios ca alt dat . 

Înv area online, prin natura sa, necesit  un grad de independen  al elevilor i abilitatea de a rezolva 
probleme (adic , abilitatea de a rezolva probleme de înv are i probleme tehnice). 

Lucrul în afara colii, departe de profesori i colegi, a dus la asumarea unor responsabilit i mai mari 
ale elevilor, dac  î i doreau s  reu easc  la cursurile online. Autoevaluarea, evaluarea de c tre colegi, 
înv area prin descoperire, reflec ia i articularea sunt doar câteva metode prin care elevii au fost încuraja i 
s - i administreze propria înv are i evaluare.  

În contextul actual, evaluarea online a crescut în popularitate i va deveni o parte important  în 
m surarea progresului elevilor în cadrul orelor desf urate online. Evaluarea bazat  pe utilizarea 
calculatorului nu face numai s  genereze exerci ii de rutin  ca acele întreb ri cu alegere multipl , ci poate 
îmbog i experien a elevilor.  

Prin intermediul platformelor i aplica iilor disponibile online, dispunem de diverse tehnologii utile 
în predare i evaluare, inând cont, bineîn eles, de faptul c  pedagogia primeaz , urmat  îndeaproape de 
tehnologie. Contextul actual ne dovede te c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie, în mod 
adecvat, i c  sunt de real ajutor. Profesorii caut  cele mai noi i atractive modalit i de evaluare prin 
integrarea tehnologiei în procesul de înv are. Exerci iile sau testele online sunt aparent mult mai atractive 
decat exerci iile clasice pe hârtie, sunt mai interesante vizual i folosesc mijlocul cel mai apreciat de elev – 
calculatorul ( i internetul). 

Diversitatea platformelor digitale este o noutate în evaluarea online care faciliteaz  evaluarea. Pentru 
gestionarea claselor r mân la aprecierea c  cel mai util la ora actual  este Google Classroom, dar i 
Microsoft Team. Pentru probele orale putem folosi f r  nicio problem  comunicarea video-audio unu la 
unu, sau pur i simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul s  poat  expune 
r spunsul la o întrebare sau o lec ie înv at

Exist  un num r de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un num r mare de r spunsuri. 
monitorizarea r spunsurilor elevilor. 
evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
evalu rile pot fi p strate i reutilizate. 
furnizarea de feedback imediat   

Evaluarea online poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , 
continu i cumulativ  Astfel, în sprijinul profesorului i al actului didactic, vin o serie de platforme, site-
uri care sunt de real ajutor în procesul de evaluare. Dintre acestea se pot enumera: 

- Google Classroom: Meet video chat (inclus gratuit); pot fi corectate temele i poate fi oferit feedback 
direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai 
frecvente comentarii oferite elevilor etc. 

- Google Jamboard reprezint  un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii 
pot vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

-Wordwall – diverse tipuri de activit i potrivite pentru predare i evaluare într-un mod interactiv 
(potrivite mai mult pentru predarea/evaluarea la clasele primare). Wordwall este o aplica ie unde se creeaz
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diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor 
cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc i materiale gata create de al i utilizatori. Folosind 
instrumentul Wordwall, putem crea cu u urin  un set de întreb ri pe care s  le folosim în cazul pred rii 
sincrone sau asincrone 

– Google Forms care permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine 
feedback, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului s  includ  imagini sau video pentru 
interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, 
cu mai multe variante de r spuns, sau nu. Func ia Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback 
prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. Aici 
abilitatea profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces de 
gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul 
gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s creeze o interac iune uman  mai
profund i mai semnificativ  în predarea online. 

  

751



Chestionar referitor la condi iile în care copilul înva  online 

Prof. înv. primar Chiorean Maria - Carmen 
coala Gimnazial  „Avram Iancu”, Târn veni 

Stima i p rin i, v  rog s  completa i acest chestionar. Scopul lui este de a ne ajuta s  ne adapt m 
activitatea de predare la nevoile copiilor, în condi iile impuse de virusul SARS-Cov-2. Men ion m c
r spunsurile dumneavoastr  nu vor fi comunicate nim nui.  

V  rug m s  încercui i varianta corect  de r spuns sau s  completa i pe spa iul liber. 
V  mul umesc! 

1. Cine ajut  copilul s  se conecteze zilnic pe platform ? 
a) Unul dintre p rin i 
b) Fratele sau sora 
c) Bunicii 
d) Bona 
e) Se conecteaz  singur nesupravegheat de nimeni 
f) Se conecteaz  singur supravegeat  
g) Alt  variant  de r spuns, i anume______________________________ 

2. În timpul activit ii online, copilul este 
a) Supravegheat 
b) Nesupravegheat  

3. Ce aspecte pozitive a i observat de când orele se desf oar  online? 
a) Se simte în largul lui în mediul familial 
b) Este mai atent decât la coal
c) Are mai mult  încredere în for ele proprii 
d) Este mai motivat s  participe, s  r spund  la întreb rile profesorului 
e) Alt  variant  de r spuns, i anume______________________________ 

4. Ce aspecte negative a i observat la copil de când orele se desf oar  online? 
a) Timiditate 
b) Anxietate 
c) Refuz de a r spunde solicit rilor profesorului 
d) Alt  variant  de r spuns, i anume______________________________ 

5. Ce probleme a avut copilul în procesul de înv are de când lucreaz  online? 
a) Nu are competen ele digitale necesare  
b) Nu are echipamnet potrivit 
c) Dificult i tehnice care conduc la întreruperea conexiunii la clasa virtual
d) Alt  variant  de r spuns, i anume______________________________ 

6. Cît timp petrece copilul în fa a calculatorului/telefonului/tabletei, în afara celui petrecut la 
activit ile online? 

a) O or  sau mai pu in 
b) Dou -trei ore 
c) Alt  variant  de r spuns, i anume______________________________ 
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7. Ce sugestii ave i pentru a îmbun t i procesul online de predare-înv are-evaluare. V  rug m s
enumera i toate sugestiile dumneavoastr , deoarece înc  nu sunt studii dup  care s  ne ghid m, care s  ne 
semnaleze problemele cu care se confrunt  p rin ii i copiii, dat fiind faptul c  nic ieri în lume nu s-a lucrat 
exclusiv online pân  acum. 

Bibliografie: 

Marin D., C., Todea, A., Boco  M., D., Pintea S., M., (2021), Parteneriatul educa ional coal -familie, 
Editura Presa Unversitar  Clujean , Cluj-Napoca 
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Rela ia dintre curriculum i evaluare 

Autor: Prof. înv. primar Chira Em ke 

Termenul de curriculum este un concept-cheie nu numai în tiin ele educa iei, ci i în cadrul 
practicilor educa ionale contemporane. Etimologia cuvântului sugereaz  programul activit ii educa ionale 
în integralitatea i func ionalitatea sa, care se concretizeaz  în planuri de înv mânt, programe colare, 
manual, ghiduri metodice, material pentru evaluarea rezultatelor, manuale alternative etc, toate conducând 
la realizarea finalit ilor i obiectivelor educa iei. În sens larg, curriculum include întregul sistem de procese 
decizionale care preced sau înso esc proiectarea, implementarea, evaluarea i revizuirea experien elor de 
înv are oferite de coal . 

O încercare de conceptualizare comprehensiv  a termenului de curriculum (Potolea, 2002) propune 
ca premise admiterea caracterului multidimensional al acestuia, a faptului c  el poate fi definit doar în 
asociere sau conjunc ie cu al i termeni i a caracterului extrem de dinamic (este permanent redefinit i 
îmbog it). Discursul se centreaz  asupra caracterului multidimensional al curriculumului, o perspectiv
care faciliteaz i expunerea ideilor noastre cu privire la evaluare. Potolea analizeaz  dou  modele 
structurale ale curriculum-ului: 

modelul triunghiular care include finalit ile educa ionale, con inuturile instruirii i timpul de 
instruire/înv are ; 

 modelul pentagonal care conserv  componentele modelului triunghiular la care se adaug
strategiile de predare-înv are i strategiile de evaluare.  

Acest ultim model justific  întreg demersul de cercetare, dar i de reform  curricular  în sistemul 
educa ional românesc. Termenul se legitimeaz  tocmai prin acest tip de abordare, care subliniaz
deopotriv  extensiunea i nuan ele sale. 

Evaluarea cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor constituie al turi de predare-înv are a treia 
component  fundamental  a actului didactic. Ea ofer  cadrului didactic cantitatea i calitatea pred rii-
înv rii, demonstrând eficien a proiect rii didactice. 

Reprezentând o activitate de mare complexitate, evaluarea subsumeaz , în fapt, dou  demersuri, dup
cum urmeaz :  

a) mai întâi, o activitate de m surare care trebuie s  fie foarte riguroas i foarte precis ; 
b) în al doilea rând, o activitate de apreciere care trebuie s  acorde semnifica iile curente vis -a - vis 

de informa iile recoltate prin intermediul primului demers.  
La modul general, m surarea presupune o descriere cantitativ  a comportamentelor formate la elevi 

în urma realiz rii instruirii. Aprecierea presupune dimpotriv  emiterea unor judec i de valoare în leg tur
cu aceste comportamente i, cum u or se poate anticipa, ea este consecutiv  m sur rii. În concluzie, 
evaluarea presupune îmbinarea celor dou  demersuri i, pentru a deveni relevant , fiecare dintre acestea 
trebuie s  se realizeze la nivel optim. 

Oferind date i informa ii referitoare la felul cum s-a desf urat procesul de instruire, exist anse 
mari s  se identifice atât elementele pozitive ale acestuia, cât i lacunele sau disfunc ionalit ile care îl 
perturb i, în consecin , s  se opereze corec ii i amelior ri care s  determine ulterior optimizarea i 
eficientizarea sa. 

Evaluarea trebuie abordat  în strâns  leg tur  cu finalit ile educa ionale, con inuturile i strategiile 
de predare-înv are, la care s-ar putea ad uga – potrivit unor pedagogi – mijloacele de înv mânt i timpul 
colar. Orice modificare la nivelul uneia dintre componentele curriculumului, va genera în mod logic, 

transform ri, ajust ri la nivelul procesului de predare - înv are - evaluare. 
Evaluarea trebuie conceput  nu numai drept un control al cuno tin elor sau ca mijloc de m surare 

obiectiv , ci drept o cale de perfec ionarea ce presupune o strategie global  a form rii. Opera ia de evaluare 
nu este o etap  supraad ugat  ori suprapus  procesului de înv are, ci constituie un act interact activit ii 
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pedagogice. Constituie o ocazie de validare a juste ei secven elor educative, a componentelor procesului 
didactic i un mijloc de delimitare, fixare i interven ie asupra con inuturilor i obiectivelor educa ionale. 

Când se pune problema unor judec i de valoare, apar întreb rile:  
Ce trebuie evaluat? O stare existent  a individului ori o transformare sau evolu ie a acestuia?  
Când evalu m? La începutul, pe parcursul ori la sfâr itul procesului? 
 Ce se evalueaz ? Cuno tin e, priceperi, deprinderi, componente ale evalu rii? 
 Cum s  evalu m? 
 Cine evalueaz , pentru ce i în numele a ce evalu m? 

Evaluarea reprezint , cu certitudine, o variabil  foarte important  a procesului de instruire, iar pozi ia 
ei a fost reconsiderat  mai ales în ultimele patru, cinci decenii, când au fost elaborate foarte multe lucr ri 
pe aceast  tem i când au fost întreprinse numeroase cercet ri care s  investigheze o serie de aspecte ale 
evalu rii.  

Rela ia dintre curriculum i evaluare este deosebit de complex , ceea ce implic  abordarea procesului 
de predare-înv are-evaluare în mod unitar. Orice schimbare produs  la nivelul uneia dintre aceste activit i 
influen eaz  modalit ile de realizare a celorlalte, generând o adev rat  reac ie în lan , care impune reveniri 
i revizuiri permanente. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Între online i tradi ional 

PROFESOR CHIRAN MAGDALENA 
LICEUL UDRI TE N STUREL 

/ C. GIMN. ACADEM. M. VOICULESCUGIURGIU 

Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judec i privind starea, func ionarea, evolu ia 
viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe baza informa iilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de m sur . 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit .  

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor faciliteaz  furnizarea unei experien e de 
înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul 
centralizat. Aceste sisteme ajut  la:  

Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor  

• Reduce i costurile, eforturile i timpul necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri  

• Scanarea i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid i sigur   

• Op iuni pentru ad ugarea de comentarii i feedback pentru referin a elevului  

• Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce erorile umane  

• Evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web • 
Recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor 

 • Urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp Evaluarea în timp util facilitat
de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor rezultate instantanee ale test rii. 

 Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza progresul lui de înv are, punctele 
forte i punctele slabe rapid. Procesul de evaluare online elibereaz , de asemenea, timpul profesorilor, 
Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica domeniile de performan  sc zut , astfel încât profesorii s
se poat  concentra asupra acestor lacune de înv are. Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programe 
de înv are specifice pentru ace ti cursan i, ceea ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te 
încrederea elevilor. Sistemele de evaluare online simplific  sarcina de a aduna i corecta manual 
documentele de r spuns i de a împ rt i rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea 
materialelor. 

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 
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S  enumer m câteva: 

– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt.  

Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria 
profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire 
eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, 
explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 

Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Bibliografie: 

- Andreea V si, facilitator, expert în tehnici de înv are 
- Prof. coordonator Vi an Florina Viorica                                                                                                             

STRATEGII DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE - Suport de curs 
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TEST DE EVALUARE ONLINE 

Prof. CHIRIAC C T LINA-ELENA 
Gr dini a cu P. P. Sânpetru, jud. Bra ov 

Test de evaluare final - activitate matematic
Grupa mijlocie 

Comportamente urm rite: 
S  numere corect i con tient în limitele 1-5; 
S  recunoasc i s  denumeasc  corect cifrele de la 1 la 5; 
S  asocieze/raporteze corect cantitatea la cifr i cifra la cantitate; 
S  formeze  s  recunoasc  mul imi dup  un criteriu dat (form , cantitate, culoare). 

Itemi: 
Num r  corect i con tient în limitele 1-5; 
Recunoa te i denume te corect cifrele de la 1 la 5; 
Asociaz  corect cantitatea la cifr i cifra la cantitate; 
Formeaz  mul imi dup  un criteriu dat: form , cantitate, culoare. 

Observa ii: 
Testul a fost folosit la grupa mijlocie în etapa de evaluare final ; 
Testul este realizat în google forms; 
Necesit  o preg tire mai am nun it , timp mai mult; 
Fiecare cerin  este puctat  cu 10 puncte, astfel c   este punctat cu 100 de puncte; 
Rezultatele copiilor se înregistreaz  automat i pot fi urm rite, contorizate mai u or de c tre cadrul 

didactic, dar nu este atât de concludent, deoarece a fost realizat acas  al turi de p rin i; 
Este accesibil i pl cut copiilor, astfel am observat c  s-au implicat mult mai mul i copii decât atunci 

când primeau fi e de lucru; 
Ata ez i link-ul:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewC73zCoBY5HK7O8UYGZpGEFFkoRD8skYFO
A-MrIccr435qw/viewform?usp=sf_link 

1. Câ i iezi avea Capra din poveste? Num r i alege cifra corespunz toare!  
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2. Denume te animalul din imagine i spune câte picioare are! Alege cifra corespunz toare! * 

  

     

3. Denume te mijlocul de transport din imagine i spune câte ro i are! Alege cifra 
corespunz toare!  

     

4. Din câ i membri este format  familia de pisicu e? Num r i alege cifra corespunz toare!  

     
5. Câ i pe ti lipsesc din acvariu? Alege mul imea corespunz toare pe tilor care lipsesc! 

6. Alegea mul ime cu obiecte de culoare galben !  

7. Alege mul imea cu obiecte de culoare ro ie!  

                                       
8. D -i copilului tot atâtea ma ini câte arat  cifra de pe cartona ul din mân !  
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9. Câ i pui are g ina? Num r i alege cifra corespunz toare.  

     
10. Iepura ii ar dori s  m nânce 2 morcovi. Selecteaz  mul imea format  din 2 morcovi!  
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MODALIT I DE EVALUAREA ON-LINE A ELEVILOR 

Prof. înv. primar Chiril  Ramona - Mariana                                                
coala Gimnazial  „Marius andru” Re i a 

      

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. Voi enumera câteva: 

– Google Classroom: aici putem discuta cu elevii – Meet video chat e inclus; pot fi corectate temele 
i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru feedback mai facil 

pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferim elevilor etc. 
– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 

vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 
– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 

pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  posteze imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.)  

Func ia Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un 
test cu r spunsuri la alegere au r spuns correct sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc
distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un mod de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai 
buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le 
primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, ar trebui s
explor m i s  permitem si elevilor s  fac  acela i lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesorii din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Într-o societate a c rei evolu ie, în special tehnologic , cunoa te o accelerare puternic , utilizarea 
calculatorului în procesul de înv mânt devine din ce în ce mai mai mult o necesitate. Utilizarea 
instrumentelor IT i a mediilor electronice promovate de TIC pot duce la o îmbun t ire complex  a 
procesului de înv are.  

Avantaje ale utiliz rii platformelor i instrumentelor online sunt:  

Stocarea într-o baz  de date online a materialelor didactice, elaborate atât de c tre profesor cât i 
de c tre elevi;  
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Acces liber, în orice moment, de la orice fel de dispozitiv cu un browser, inclusiv PC-uri, laptop-
uri, tablete i smartphone-uri; 

Utilizarea platformelor i instrumentelor online încurajeaz  crearea unui climat de înv are pl cut 
i relaxant; 

Majoritatea platformelor permit stocarea rezultatelor, iar unele platforme elaboreaz  rapoarte 
statistice complexe privind rezultatele evaluate; 

Feed-back pentru elev i profesor; 
Interactivitate; 
Autoevaluare; 
Elevii pot relua o activitate în caz de e ec, nefiind frustrat; 
Elevii lucreaz  în ritm propriu, nefiind perturbat de activitatea celorlal i din jur; 
Stimuleaz  creativitatea; 
Majoritatea platformelor i a instrumentelor online propun un ir de prototipe de teste, prezent ri, 

colaje, etc., care pot fi modificate i adaptate la subiectul studiat i la vârsta elevilor. 

Platformele i instrumentele online sunt în elese i utilizate diferit în procesul de predare-înv are-
evaluare. Rolul cadrului didactic este de utiliza metode de predare axate pe tehnologii online, de a explica 
i a înv a elevul cum se lucreaz  cu un anumit instrument sau o anumit  platform  online.  

O activitate didactic  are caracter captivant, dac  ea con ine elemente neobi nuite, nea teptate, 
comice, surprinz toare, care trezesc interesul elevilor, contribuie la crearea unei atmosfere emo ionale 
pozitive de înv are cît i de evaluare. Platformele educa ionale ne permit s  elabor m materiale didactice 
cu caracter captivant pentru elevi, deci nu ne r mâne decât s  le utiliz m.    

Înv area exist i în online, iar pentru coli, profesori, p rin i i elevi înseamn  doar noi ferestre c tre 
educa ie. 

Bibliografie: 

https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-
tehnologia/ 

Albeanu G., Gherasim Z., Andronie M. Tehnologii de comunica ie, multimedia i e-learning în 
educa ie. Note de curs. Biblioteca virtual  a Universit ii Spiru Haret, 2014. 

Platforme educa ionale online pentru cadrele didactice https://www.facebook. com/groups 
/1644070182575784/ 
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Metode de evaluare tradi ionale 

Prof. înv. primar Chirilov Mihaela Simina                                                 
Liceul Tehnologic Nr. 1 Pope ti 

Pentru a putea m sura consecin ele instruirii rezultatele colare pot fi cuantificate, adic  le sunt 
atribuite unele simboluri exacte, termeni cantitativi (cum ar fi scorul, cifrele, statisticile, etc.), acestea 
neimplicând formularea unor judec i de valoare asupra lor, deoarece m surarea ine mai mult de 
dimensiunea impersonal  a evaluatorului.  

Astfel, putem defini evaluarea pedagogic  ca fiind un proces de colectare sistematic  a unor date 
specifice privind evolu ia i performan ele eviden iate în respectiva situa ie de evaluare, pe baza unui set 
de obiective bine definite, un proces de interpretare contextual  a acestor date, precum i de elaborarea unei 
judec i cu caracter integrator care poate fi folosit  în diverse moduri, prespecificate în momentul stabilirii 
scopului procesului de evaluare. 

De-a lungul timpului s-au folosit diferite tehnici sau metode de evaluare fiecare având gradul lor de 
obiectivitate i de precizie. Experien a pedagogic  a demonstrat c  solu ia cea mai potrivit  o reprezint
îmbinarea diferitelor metode i nu folosirea exclusiv  a uneia dintre ele. În lucr rile de specialitate se discut
despre dou  categorii de metode de evaluare: metodele tradi ionale de evaluare i metodele contemporane. 

Dintre metodele tradi ionale de evaluare putem aminti: 

Probele orale care sunt instrumente de evaluare proiectate, administrate i corectate de c tre profesor 
i pot fi administrate individual sau colectiv. Avantajele acestei probe ar fi faptul c  elevul are posibilitatea 

s - i manifeste originalitatea i capacitatea de argumentare, obi nuindu-se cu dialogul, cu comunicarea 
direct , de asemenea dialogul profesor-elev fiind flexibil ofer  posibilitatea altern rii diferitelor tipuri de 
întreb ri, schimbând totodat i nivelul lor de dificultate.  

Metoda prezint i unele dezavantaje fiind mare consumatoare de timp i putând provoca blocaje 
elevilor timizi, de aici i dificultatea asigur rii obiectivit ii, care poate fi afectat  de factori subiectivi cum 
ar fi starea emo ional  a elevului în momentul r spunsului sau comportamentul evaluatorului. Pentru ca 
aceast  metod  s  fie eficient  se recomand  o evaluare oral  combinat , adic  examinarea frontal  s  fie 
îmbinat  cu procedee de ascultare individual . 

Probele scrise sunt cel mai des utilizate deoarece prezint  multiple avantaje printre care : 
posibilitatea examin rii unui num r mare de elevi în aceea i unitate de timp, obiectivitatea este ridicat
deoarece probele se întocmesc pe baza unor criterii de evaluare clar specificate i prestabilite, avantajeaz
elevii care întâmpin  unele probleme emo ionale, ace tia putând elabora r spunsurile într-un ritm propriu. 

i aceast  metod  are unele dezavantaje f când dificil  aprecierea unor r spunsuri incomplete sau ambigue, 
pentru c  evaluatorul nu mai are posibilitatea de a cere l muriri suplimentare ca i în cazul probelor orale. 

Principalul instrument de evaluare scris  îl reprezint  testul. Acesta presupune un set comun de 
instruc iuni ce ghideaz  r spunsurile i un set de reguli în func ie de care sunt calculate scorurile finale. 

Testele pot fi de dou  tipuri:  

oteste standardizate care sunt elaborate de institu ii specializate i utilizeaz  itemi de o calitate tehnic
superioar , fiind furnizate pe norme de vârst , existând unele ghiduri care ajut  la administrarea i 
corectarea testului, precum i la interpretarea i mai apoi la utilizarea r spunsurilor ob inute 

o testele elaborate de c tre evaluator reprezint  produsul muncii profesorului. În elaborarea lor se 
ine cont de anumite cerin e: alegerea tipului de itemi, num rul acestora, nivelul lor de dificulate i 

respectarea principalelor calit i ale unui instrument de evaluare adic  fidelitate, obiectivitate, aplicabilitate. 
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Probele practice stabilesc nivelul de dezvoltare al anumitor deprinderi practice dobândite de c tre 
elevi într-un anumit interval de timp.  

Desf urarea oric rei activit i practice presupune respectarea unui set minimal de cerin e precum: 
cunoa terea de c tre elevi a tematicii lucr rilor practice propuse spre îndeplinire de c tre evaluator, 
cunoa terea în detaliu a resurselor puse la dispozi ie, precum i a altor resurse ce pot fi utilizate pe parcursul 
desf ur rii probei, cunoa terea criteriilor de evaluare i asigurarea timpului necesar pentru preg tirea 
probei. 

Bibliografie:  

Înv area colar  – teorii-modele-condi ii-factori; Bonchi  Elena coord. 

Editura Universit ii Emanuel, Oradea 2002 
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Proiectului tematic, metod  alternativ  de evaluare 

Prof. înv. primar Chiri  Can  Monica 
coala Gimnazial  ,,Mihai Eminescu” Br ila 

În pedagogia modern  se urm re te permanent dezvoltarea de metode, tehnici i instrumente de lucru 
care s  ajute, s  mobilizeze i s  sprijine copilul în procesul de predare, înv are i evaluare. Strategia 
didactic  interactiv  câ tig  teren tot mai mult în procesul de instruire.  

Metodele tradi ionale aplicate preponderent în deceniile trecute devin eficiente ast zi doar dac  se 
reg sesc în activitatea didactic  al turi de metode complementare. Selectarea metodelor didactice la clas , 
utilizarea echilibrat  atât a celor tradi ionale cât i a celor moderne, reprezint  o dovad  clar  a m iestriei 
cadrului didactic.  

Dac  în procesul de predare al instruirii didactice metodele sunt lesne de selectat, atunci când se 
vorbe te de înv are i evaluare, menirea cadrului didactic este una deosebit de important . Prin metodele 
selectate pentru desf urarea acestor dou  procese elevului i se dezvolt  competen e. El este ,,înv at s
înve e”, cuno tin ele dobândite fiindu-i completate de abilit i, valori i atitudini. Astfel, cadrul didactic 
dezvolt  competen e în acord cu cerin ele programei colare cât i cu profilul de formare al absolventului 
de clasa a IV-a. ,,A înv a f când” – devine din ce în ce mai mult unul dintre principiile de baz  ale 
înv mântului contemporan. Aristotel spunea c  „ceea ce urmeaz  s  facem dup  ce am înv at, înv m 
numai f când”. 

Pe lâng  metodele tradi ionale de înv are i evaluare, sunt folosite cu succes în instruirea didactic , 
metodele i procedeele moderne: interviul, enun urile incomplete, investiga ia, evaluarea cu ajutorul 
calculatorului, jocurile de rol, dramatiz rile, jocurile didactice, competi iile, concursurile, chestionarele, 
expozi iile, activit ile casnice i gospod re ti, îngrijirea unor animale, confec ionarea de portofolii, pliante, 
postere, puzzle-ul, albumele i proiectul în sine. 

Proiectul poate deveni o metod  alternativ i complementar  de înv are i evaluare, puternic 
motivant  pentru copii deoarece acesta vizeaz  aspecte teoretice i practice din domenii variate, 
implic  un volum sporit de activit i, permite respectarea particularit ilor de vârst  ale copiilor motivându-
i s  participe efectiv cu bagajele de cuno tin e, deprinderi, priceperi, abilit i, valori i atitudini. 

Activit ile de înv are propuse în cadrul proiectelor tematice au un caracter interdisciplinar i permit 
abordarea subiectelor din mai multe unghiuri, dezvoltând multilateral personalitatea copilului. 

Aceast  metod  modern  de evaluare cuprinde trei etape, dup  cum urmeaz : 

– DEBUTUL PROIECTULUI (preparatorie, de ini iere atât pentru înv tor cât i pentru elevi) care 
const  în alegerea temei de investigat, stabilirea scopului, a competen elor specifice pred rii integrate 
specifice temei alese, analiza resurselor materiale, umane i de timp necesare derul rii proiectului tematic, 
conceperea h r ii proiectului tematic de c tre înv toare în colaborare cu elevii, alc tuirea inventarului de 
probleme (ceea ce tiu elevii deja i ceea ce nu tiu i ar trebui s  afle despre aceast  tem ), amenajarea 
spa iului tematic, discu ii cu persoanele implicate. 

– CON INUTUL PROIECTULUI, care const  în activit ile practice ale elevilor (documentare, 
investigare), stabilirea de roluri i responsabilit i, aranjarea spa iului tematic, strategiile didactice utilizate 
în derularea proiectului (resurse materiale, umane i de timp, metode tradi ionale) – realizarea propriu-zis
a proiectului. 

–
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– EVALUAREA TEMEI, care const  în evaluarea propriu-zis  a temei abordate pe o perioada de 
timp bine delimitat . Evaluarea poate fi f cut  sub diferite forme: convorbiri, dramatiz ri, portofolii cu 
lucr rile elevilor, machete, lucr ri colective, albume i CD-uri cu poze, probe orale, probe practice, probe 
scrise etc. 

Pentru realizarea proiectului elevii au de rezolvat probleme i situa ii diferite. Ei formuleaz  judec i 
de valoare în urma prelucr rii datelor cunoscute ale problemei, combin  ideile, î i atribuie responsabilit i, 
rela ioneaz , î i respect  limita capacit ilor individuale în cadrul grupului, fac analogii între diferite 
situa ii, activit i desf urate, particip  cu interes la proiectarea secven elor de lec ie, fac transfer de 
cuno tin e de la un proiect la altul, de la o lec ie la alta. 

Cadrului didactic i se ofer  ocazia de a evalua cuno tin ele, abilit ile i atitudinile elevilor atât în 
timpul derul rii proiectului cât i la sfâr itul acestuia. Se ob in astfel informa ii despre stilul de înv are al 
elevilor, performan ele individuale, strategiile individuale i de grup în rezolvarea unor situa ii problem , 
cuvinte i expresii noi însu ite, respectarea regulilor i principiilor, implicarea direct  în realizarea 
condi iilor materiale necesare proiectului, strategia de solu ionare a provoc rilor ap rute, capacitatea de a 
adresa întreb ri, corectitudinea, progresul r spunsurilor la întreb ri, impactul aplica iilor practice asupra 
copiilor, capacitatea de în elegere a noilor concepte, idei, no iuni, modul de prezentare a produselor 
realizate, experien a de via  a elevilor legat  de subiect, cauza dificult ilor întâmpinate, limitele i 
avantajele proiectului, solu iile originale g site de elevi, care au 
condus la reu ita proiectului, capacitatea copiilor de a 
formula ipoteze, de a propune noi proiecte la „proiectul mam ”, 
calitatea surselor de informare. 

Foto: Proiectul tematic  
,,Anotimpul Toamna” 

Fiecare proiect genereaz  noi idei pentru proiectul urm tor, convinge elevii c  misterul este unul nou, 
necunoscuta proiectului le creeaz  situa ii concrete de investigare, dezbatere, prelucrare a informa iilor, 
valorizare a aptitudinilor. Lucrul la proiect nu este o activitate individual  a cadrului didactic, ci un demers 
care antreneaz  o sum  de parteneri i colaboratori care contribuie realmente la atingerea intelor propuse. 

Se poate afirma c  metoda proiectelor tematice este una dintre cele mai eficiente metode de evaluare  
atât pentru elevi, cât i pentru cadrul didactic. Ea implic  un studiu individual sus inut, o preg tire 
meticuloas i serioas  în privin a document rii, o multitudine de materiale didactice, o imens  munc  de 
c utare a modalit ilor celor mai potrivite în stabilirea inventarului de activit i.  
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Prin reconsiderarea rolului înv toarei i responsabilizarea copilului, având la baz  rezultatele 
ob inute i experien ele dobândite, se promoveaz  metoda proiectelor ca fiind o foarte bun  strategie de 
organizare, desf urare i evaluare a procesului educa ional în coal . 

Demersul educativ presupune preg tirea noii genera ii cu cât mai multe competen e care s  constituie 
premise ale succesului în viitor. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
Între online i tradi ional 

PROF. CHI  ANCA NICOLETA                                                         
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 S RM AG/                                              

COALA GIMNAZIAL  NR. 2 S RM AG, JUDE UL S LAJ 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorit  numeroaselor cercet ri, studii, lucr ri 
elaborate pe aceast  tem .  

Evaluarea colar  este perceput  ast zi ca fiind organic integrat  în procesul de înv mânt, având 
rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. 

Dac  evaluarea tradi ional  presupune „verificarea” oral  prin întreb ri adresate în cadrul orelor, teste 
i fi e de lucru, portofolii sau alte metode de evaluare în sala de clas , evaluarea în mediul online vine cu 

nout i impuse de acest mediu total diferit de cel traditional. 
Atunci când aducem în discu ie „verificarea” în mediul online, acest tip de evaluare este o etap  din 

procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. 
Primii care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri 

noi i de a produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze. 
La polul opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima interac iune cu educa ia online este 
necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite pentru 
grupul int  (elevi sau cadre didactice). 

Pentru evaluarea în mediul online, profesorul are posibilitatea de a folosi o serie de platforme sau 
aplica ii pentru a face acest proces de evaluare cât mai interesant i mai accesibil elevilor. 

Printre primele aplica ii folosite pentru evaluarea în mediul online sunt Google Forms, sau Google 
Drive cu ajutorul c rora se pot realizarea documente la care elevii pot colabora în timp real folosind 
smartphone-uri, tablete i laptopuri, calculatoare. Se pot ad uga tipuri de întreb ri, imagini. Întreb rile pot 
fi aranjate în ordinea dorit , se poate personaliza formularul cu teme simple de fotografii sau culori 

O alt  metod  de evaluare în mediul online o reprezint  evaluarea prin aplica ia Kahoot. Este o 
aplica ie care are la baz  jocul, cu ajutorul c reia se pot realiza teste interactive. Se poate folosi Kahoot! i 
cu Google Classroom, fiind oferite noi posibilit i. Aceast  aplica ie este util  deoarece elevii primesc 
imediat feedback-ul prin slide-uri animate. 

O alt  aplica ie la fel de interesant  pentru evaluarea în mediul online este ASQ (another smart 
quistion). Aceasta poate fi accesat  atât pe web cât i pe telefon. În contul profesorului se specific  unitatea 
de înv mânt din care face parte, se adaug  disciplina i clasele la care pred . Profesorul vede în timp real 
ce lucreaz elevii, nota se calculeaz  automat din aplica ie. Ace tia î i pot verifica evolu ia, v zând cât la 
sut  mai au pân  s  st pâneasc  anumite con inuturi.  

Aplica ia Wordwall sau platforma Quizizz. sunt alte instrumente folosite în mediul online. Quizizz 
poate fi folosit ca instrument de „verificare” care dezv luie modul în care elevii cunosc no iunile teoretice. 
Profesorii pot folosi Quizizz pentru a atribui elevilor temele. 

Indiferent de aplica ia folosit  de profesor în mediul online, scopul evalu rii  este atins atunci când 
elevul î i dezvolt  gândirea critic i sunt dezvoltate cât mai multe competen e cuprinse în programa 
colar . 

Bibliografie: 
https://static1.squarespace.com/static/5fb2998850f3e97e83ceb940/t/60b65457e20cf37d71647fc8/1
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EVALUAREA INI IAL  LA CLASA PREG TITOARE 

Prof. înv. primar CHI  SIMONA-SILVIA 
coala gimnazial  nr. 16, Oradea 

În acest an colar am început aventura cunoa terii cu clasa preg titoare. Dup  cum bine tim, aceast
clas , are un specific aparte, adic , asigur  trecerea gradat  a elevului de la educa ia în familie i gr dini
la formarea ini ial  asigurat  de coal . Activit ile educative trebuie s  se realizeze sub forma celor de la 
gr dini , introducând treptat micul colar în universul colii.  

Din acest motiv, am fost un pic nehot rât  în leg tur  cu evaluarea ini ial  la clasa preg titoare, 
planificându-mi la început, doar observarea sistematic  a elevilor, excluzând ca instrument de evaluare, 
testul scris. Mi-am planificat pentru primele dou  s pt mâni, realizarea observ rii elevilor i consemnarea 
celor observate în grile de specifica ie. Am fost extrem de surprins , s  constat faptul c  ace ti copii au 
venit de la g dini  f r  mari achizi ii, în contextul actual în care ne afl m, cred c  nu sunt singura dintre 
colege care a avut acest prim oc.  

Ei, dar ce este de f cut? Se pare c  acel an jum tate de gr dini  online, au avut un effect negativ în 
dezvoltarea copiilor, a a c  am decis s  abordez evaluarea ini ial  cu o seriozitate maxim , s  reu esc s  îi 
cunosc pe copii, pentru a ti care este nivelul i ritmul lor de dezvoltare, gradul în care st pânesc cuno tin e, 
abilit i i competen e necesare înv rii.  

David Ausbel a fost unul dintre primii psihologi americani care au promovat psihologia cognitiv . În 
opinia lui, oamenii înva  atunci când asimileaz  noi informa ii la schemele existente i reconstruiesc, 
transform  sau acomodeaz  schemele existente la noul material. Pe acest principiu se bazeaz  evaluarea 
ini ial .  

Dar ce i cum evalu m? Pentru c  nu exist  un set unitar de probe de evaluare ini ial  pentru copiii 
de 6 ani, selectarea probelor de evaluare sau conceperea lor, trebuie f cut  cu mult  responsabilitate, 
consultând bibliografia de specialiate i curriculum-ul pentru clasa preg titoare, inându-se seama de 
comportamentele specifice fiec rui domeniu de dezvoltare. 

Accentul trebuie plasat pe evaluarea dezvolt rii capacit ilor, atitudinilor ce in de domeniul 
dezvolt rii cognitive i a limbajului i comunic rii, a dezvolt rii socio-emo ionale (a tr i i lucra împreun
sau al turi de al ii, a gestiona emo ii, a respecta diversitatea), dezvoltarea fizic  (motricitate fin i grosier , 
s n tate i alimenta ie s n toas ), dezvoltarea atitudinilor i capacit ilor de înv are (curiozitate i interes, 
ini iativ , persisten  în activitate, creativitate). 

În momentul intr rii în coal  copilul trebuie s  de in  un anumit volum de însu iri exprimate prin 
maturitate colar , stare de preg tire pentru coal , aptitudine de colaritate. Acestea vizeaz  dezvoltarea 
limbajului, cultivarea inteligen ei, a spiritului de observa ie, independen a în gândire i ac iune, stimularea 
creativit ii, familiarizarea copiilor cu limbajul tehnic, artistic, literar, dezvoltarea perceptiv-motric i 
accentuarea preg tirii pentru scris, dezvoltarea deprinderilor de integrare în activitate, de adaptare la mediul 
înconjur tor. 

Evaluarea ini ial  se poate realiza dup  o recapitulare prealabil  de câteva zile, sau se poate realiza 
deja din primele zile de coal  pentru a planifica programul de remediere dac  este necesar. Evaluarea 
ini ial  ofer  informa ii exacte despre ce tie i ce nu tie elevul, se identific  nevoile elevului, iar profesorul 
va ti cât de lung  va fi perioada de reactualizare a cuno tin elor, dar i care sunt con inuturile pe care se 
pune accentul. 

În primele zile de coal , evaluarea poate lua forma unor desene realizate liber cu teme ca: Familia 
mea, Vacan a de var , Autoportret, Juc ria mea preferat , etc. În cadrul acestei forme de evaluare putem 
urm rii motricitatea fin  a elevilor, modul în care in creionul în mân , cum acoper  foaia, ce culori folosesc 
i în ce mod, dac  desenul are coeren . În continuare se poate evalua dezvoltarea limbajului, vocabularul, 

exprimarea i organizarea ideilor, prin explicarea desenului de c tre copii. Toate aceste informa ii se pot 
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consemna cu ajutorul grilei de observa ie i poate deveni unul dintre instrumentele din setul de evaluare 
ini ial .  

O alt  form  a evalu rii ini iale la clasa preg titoare este jocul didactic. Tranzi ia de la joc la înv are, 
în clasa preg titoare, nu trebuie s  fie brusc . Trecerea trebuie s  fie realizat  treptat, prin introducerea în 
activit i de tip joc a unor secven e de înv are activatoare de efort voluntar con tient, care vor anticipa 
demersuri de înv are sistematice, organizate, integrate în strategii de înv are i evaluare perfec ionate, 
înso ite de procese evaluative organic inserate în activit ile instructive-educative.  

Din acest motiv i evaluarea ini ial  se poate realiza prin jocuri didactice bine organizate care s  ofere 
profesorului informa ii despre comportamentul i personalitatea elevilor prin observare. Jocurile didactice 
pot s  ofere informa ii despre recunoa terea literelor, a silabelor, a cifrelor, a formelor geometrice, culorilor, 
a diferitelor cuno tin e matematice, etc. Toate aceste informa ii necesit  a fi consemnate i analizate pentru 
o cât mai bun  cunoa tere a elevilor. 

Un instrument valoros al evalu rii ini iale, poate fi testul docimologic. Conceperea acestui test 
necesit  o aten ie deosebit . Designul testului trebuie s  fie cât mai atractiv pentru copii, dar din punct de 
vedere tiin ific este necesar s  corespund  cerin elor. Primul pas în realizarea testului este gândirea setului 
de obiective. Ce vreau s  evaluez? Fiec rui obiectiv, trebuie s  îi corespund  cel pu in un item de evaluare, 
care trebuie ales cu mare grij , s  nu dep easc  nivelul de în elegere a elevilor, dar nici s  fie prea simpli. 
Testul docimologic ofer  informa ii cu privire la dezvoltarea cognitiv  a elevilor i la punctul de pornire în 
înv are.  

În concluzie, evaluarea ini ial  este extrem de important  la începutul clasei preg titoare i nu numai. 
Pentru a cunoa te nivelul de dezvoltare la care se afl  elevii la începutul unui ciclu de preg tire, este necesar 
un set de probe de evaluare ini ial , conceput cu profesionalism i seriozitate.  

Analiza rezultatelor acestui set de probe, ne poate oferi informa ii importante pentru realizarea 
planific rii con inuturilor pentru urm torul an în vederea reu itei colare a fiec rui copil în parte i a 
egalit ii de anse. 

Bibliografie: 
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Paradigma între tradi ional i modern 

Profesor înv. primar Chi c  Ana-Maria 
coala Gimnazial  ,,Profesor Mihai Dumitriu, Valea Lupului,, 

Localitatea- Ia i, ara -România 

  
            « coala cea bun  e aceea în care i colarul înva  pe profesor.» (Nicolae Iorga)  

Profesorul a avut i va avea în continuare un rol esen ial în formarea elevului în des vâr irea 
personalit ii acestuia. Dac  în trecut, dasc lul decidea totul cu privire la procesul instructiv-educativ, acum 
el trebuie s  devin  doar un liant în formarea elevului, un suport pentru dezvoltarea autonomiei i pentru 
formarea în spiritul responsabilit ii i culturii civice.   

Dac  alt dat  metoda predominant  de desf urare a lec iei era expunerea, care oferea posibilitatea 
profesorului s - i etaleze bagajul de cuno tin e, ast zi se pune accent pe metode moderne,interactive, care 
s  transforme profesorul în manager al înv rii, iar elevului s  i se creeze cadrul unei manifest ri proprii, 
pentru a- i putea forma puncte de vedere personale,experien e i tr iri din care poate înv a lucruri noi i 
utile pentru viitor. 

În paradigma tradi ionalist , educatorul era cel care transmitea informa ii, mereu acelea i, având o 
pozi ie ce se baza pe autoritate. O autoritate ce nu putea fi contestat i care domina elevul. Profesorul avea 
ini iativa i tot el decidea cantitatea de informa ii pe care trebuia s  o ofere elevilor, f r  a ine cont de 
particularit ile acestora. Instruc ia era aceea i pentru to i i acelea i informa ii erau solicitate tuturor 
elevilor. Lec ia, demersul educativ de baz , nu era altceva decât o succesiune monoton  de secven e, în 
care elevul î i asuma rolul pasiv de a recepta informa ii, pe care trebuia apoi s  le reproduc  întocmai, f r
a le îmbog i. 

Dincolo de latura informativ  a educa iei, trebuie s  se pun  accent pe formativ, astfel încât elevii s
poat  face fa  unor situa ii noi, care necesit  nu numai cuno tinte solide, ci i capacit i i competen e. 
Însu i procesul de înv mânt se îmbog e te cu o nou  latur , evaluarea, care vine s  completeze predarea 
i înv area, astfel încât cadrul didactic î i spore te atribu iile, dar, pe de alt  parte, d  posibilitatea elevului 

s  ia parte la instruirea proprie, profesorul coordonând acest proces. 

Lec ia, ca form  de baz  a desf ur rii instruc iei i educa iei, devine o suit  de evenimente care pot 
fi segmentate, fiecare având coeren i conducând elevii spre realizarea obiectivelor. 

Câmpul colar educativ modern se desf oar , a adar, între dou  elemente care trebuie s  participe 
în egal  m sur . Profesorul, manager i formator al procesului instructiv-educativ, i elevul, obiect i 
subiect al acestui proces, dobândind autonomie i formându-se în spiritul responsabilit ii i al culturii 
civice. Pedagogia activ , caracteristic  înv mântului modern, face posibil  trecerea de la transmiterea de 
cuno tin e la formarea de deprinderi i de abilit i, accentuând astfel latura formativ  a educa iei. 

Pedagogia modern  modific , astfel, rolul jucat de polii educa ionali, mutând accentul pe elev. 
Abandonarea limbii de lemn, folosirea unui discurs nou, mobilizarea elevilor în procesul educativ sunt 
numai câteva dintre caracteristicile acestei pedagogii. Întrebarea dominant  a înv mântului modern este 
ce rol alege coala s  joace în societatea actual i cât de pregatit  este ea s  fac  fa  schimb rilor provocate 
de globalizare. Idealul educa ional este legat de valorile culturale ce trebuie asimilate, de tipul de 
personalitate impus de societate, dar i de nevoile elevului. Nu mai este vorba de un model educa ional 
standard, ci de unul dinamic, în concordan  cu noile realit i i capabil s  reziste la schimb ri.. 
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Deci modelul tradi ional de predare nu r spunde noilor tendin e in didactica modern , fiind fondat pe 
„triada înv are frontal  – studiul manualului – chestionarea”, pe un model de înv are pasiv. În mod 
tradi ional, cadrului didactic îi revine rolul major i activ în cadrul procesului didactic (cel de emi tor), 
acela de a transmite cuno tin ele spre un receptor aproape pasiv, determinat s  memoreze i s  reproduc
informa ia. 

Noul model de înv are este un model activ i presupune implicarea direct  a elevului în procesul de 
dezvoltare a capacit ilor de înv are, în asimilarea cuno tin elor i dobândirea gândirii critice.Acest model 
impune în activitatea la clas  un nou tip de rela ionare pe mai multe direc ii: profesor – elev, elev – elev, 
elev – profesor, aflate în opozi ie cu tipul unidirec ional profesor – elev ce caracterizeaz  modelul standard. 

În didactic  sunt încerc ri de a prezenta raportul între procesul de înv are activ i procesul de înv are 
pasiv ca reflex al raportului teoretic – practic, informal – formativ. În lumina celor afirmate putem spune 
c  activ – pasiv în procesul de înv are nu se identific  cu teoretic – practic i nici cu informal – formativ, 
ci aceste atribute ale profesorului se completeaz , se influen eaz , se suprapun în combina ii metodice mai 
mult sau mai pu in reu ite. 

În înv mântul de tip tradi ional se cultiv  competi ia între elevi cu scopul ierarhiz rii acestora i 
activitatea individual . Competi ia stimuleaz  efortul i productivitatea individului i preg te te elevii 
pentru via , care este foarte competitiv , dar poate genera conflicte i comportamente agresive, lips  de 
comunicare între colegi, marginalizarea nedreapt  a unora dintre ace tia, amplific  anxietatea i teama de 
e ec, cultiv  egoismul. 

Modelul înv mântului modern face apel la experien a proprie a elevului, promoveaz  înv area prin 
colaborare, pune accentul pe dezvoltarea gândirii în confruntarea cu al ii. Munca în grup stimuleaz
interac iunea dintre elevi, cre terea stimei de sine, încrederea în for ele proprii, diminueaz  anxietatea fa
de coal i intensific  atitudinile pozitive fa  de cadrele didactice. În acela i timp, munca în grup, prin 
colaborare, nu preg te te elevii pentru via a care este foarte competitiv , metodele activ – participative 
aplicate în activitatea pe grupe sunt mari consumatoare de timp i necesit  experien  din partea cadrului 
didactic, iar elevilor le trebuie timp ca s  se familiarizeze cu acest nou tip de înv are. 

Metodele de înv mânt bine alese i aplicate duc la realizarea obiectivelor informa ionale i 
formative ale lec iei i ale activit ilor extra colare.  

Nicolae Iorga aprecia c  „metoda cea mai bun  are valoarea pe care i-o d  omul care o întrebuin eaz . 
Ea nu are valoare general  democratic , prin care orice minte omeneasc  ajunge a nimeri pe acela i la 
aceea i siguran  în int . Iar valoarea omului care întrebuin eaz  metoda atârn , desigur i de o anume 
inteligen , care nu e apanajul oricui, dar atârn i de mijloacele pe care i le pune la îndemân  numai cultur
general , multilateral , dând trei virtu i f r  care nici tiin a în cel mai înalt sens al cuvântului nu se poate. 
Aceste trei virtu i sunt: orizont, disciplin i omenie”.  

În colile din România se practic  în propor ie mai mare modelul tradi ional fa  de cel modern, 
inându-se spre implementarea celui din urm , dar f r  anularea primului, ci realizarea unei simbioze 

structurale între cele dou . Modelul modern nu va putea supravie ui f r  fundamentul celui tradi ional. 
Profesorul trebuie s  deprind  m iestria de a le combina i a le demonstra eficien a i aplicabilitatea 

În diverse experien e de înv are, înclinând balan a în favoare celui modern, mult mai u or acceptat de 
elevi. 
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TEST DE EVALUARE 

coala Profesional  Special  ,,Ion Pillat” Dorohoi                                           
Profesor Chi ac Iulia 

Înv mânt special 

Disciplina: Citire-scriere-comunicare 

CLASA a IV a 

I. COMPETEN E   EVALUATE: 

C.1. Citirea i în elegerea global  a cuvintelor mono-silabice, bi-silabice, tri-silabice i  a propozi iilor 

C.2. Copierea cuvintelor i a propozi iilor  

C.3. Transcrierea literelor, cuvintelor, propozi iilor 

C.4. Scrierea dup  dictare a literelor, cuvintelor, propozi iilor 
  

CON INUTUL PROBEI 

I.1 Cite te cuvintele i propozi iile urm toare (prob  oral ): 

sac, fâ ne , bomboane, vai, bun tate, Vasile, hain , suc, Benone, Gabriel, zmeu, juc rii, Boto ani, 
ghete, Enache, nori, Fifi, Ioana, elegant, foc, lalele, copil, înghe at , 

chibrituri, cenu , buchet, sandale, copila , geant , Gheorghe,  

Este ziua colegului de banc . Sorin i Mihai sunt la el. Acesta îi serve te cu bomboane i dulcea . 
Copiii sunt pe derdelu . To i au schiuri. 

I.2 Copiere: 

latr , c elul, copii, vagoane, hor , Nu a, înva , acas , Tincu a, Relu, gherghef, cercei, ghete, fulger, 
cire e, merge, Cinel, Ghi , ureche  

C elul latr  furios. 

Tache  i ica sunt acas . 

Gogu i Gavril  sunt în gar . 

 Elevii sunt la cinema.  

Ghi i Cecilia sunt cu patinele pe ghea . 

Anghelina cu Ursache ajung i ei. 
   

I.3. Transcriere: 

Anghelina 
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Gavril , Horia, Hâncu i icu sunt la Anghelina. Horia este cu mama la buc t rie. Gavril i Hâncu 
sunt în sufragerie. icu m nânc  o pr jitur .  

Acum ei privesc la un film. 

I.4. Dictare: 

o, M, i, P, d, s, U, c, l, R, C,a, F, , v, G, b, I, j, S, e, î, z, , N, r, T, , , h, , H, Z, z, X, u, ce, ge, che, 
Ghe, Chi, Ce, ci, Ce, ghe 

co , cal, vulpe, g leat , lalele, p l rie, Vasile, Dorohoi, Boto ani 

Ioana este la coal . 

Acolo vin mul i elevi. 

Ei înva  bine. 

Anghelina eate cu Tache la serbare. 

Cecilia merge la schi. 
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Fi  de lucru                                                                          

coala Profesional  Special  ,,Ion Pillat” Dorohoi                                           
Profesor Chi ac Iulia 

Înv mânt special 

Disciplina: Limba român

Clasa a VI a 

1. Se d  textul: 

-Cri-cri-cri 

Toamn  gri,  

Nu credeam c-o s  mai vii 

Înainte de Cr ciun 

C  puteam i eu s-adun 

O gr un  cât de mic , 

Ca s  nu cer împrumut  

La vecina mea furnic , 

C  ea nu-mi d  niciodat , 

i-apoi umple lumea toat

C  m-am dus i i-am cerut... 

Cerin e: 

a) Sublinia i, cu ro u, un substantiv propriu din text. 
b) Sublinia i, cu albastru, dou  substantive comune din text. 
c) Transcrie i substantivele scrise cu litere îngro ate din text , apoi desp r i i-le în silabe. 
....................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

2. Schimba i num rul substantivelor: 

Copac-.............................................. 

Televizoare-...................................... 
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Copii-................................................ 

Poezie-.............................................. 

Dulapuri-.......................................... 

3. Preciza i genul substantivelor: 

Ma in -............................................................. 

Aragaz-............................................................. 

Tablou-............................................................. 

B iat-............................................................... 

Iarn -................................................................ 

4. Completa i enun urile: 

a)Substantivele sunt de dou  feluri: substantive ................................ i substantive ............................ . 

b)Substantivele proprii se scriu cu liter  .................... indiferent de locul lor în propozi ie. 

c)Substantivele care primesc la singular un i la plural doi  sunt de genul..................................... . 

d)Substantivele care primesc la singular un i la plural dou   sunt de genul..................................... . 

e)Substantivele care primesc la singular o i la plural dou   sunt de genul..................................... . 
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ÎNV AREA I EVALUAREA COPIILOR PRE COLARI                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

PROF. CHI AN ELENA CRISTINA,                                                     
G. P. P. ,, TEFAN CEL MARE I SFÂNT” DOROHOI 

În activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp, evaluarea 
urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a 
con inuturilor i a modalit ilor de transmitere ale acestora. 

O lume nou  se întrez re te la orizont, iar în ce m sur  se va i instaura r mâne s  descoperim. Cert
este necesitatea unui efort individual i curajul de a ie i din zona de confort. 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . 

Înv mântul online va continua s  fie o provocare i în urm toarea perioad , dar noi trebuie s
con tientiz m c  aceste genera ii de copii care tr iesc momentele actuale, au nevoie de o educa ie i 
instruc ie de calitate, altfel, dup  terminarea pandemiei, vor avea mari lacune în con inutul informa ional, 
dar mai ales în aplicativitatea lui. 

Înv area online la nivel pre colar, având în vedere faptul c , la aceast  vârst , foarte pu in copii 
utilizeaz  limbajul scris (poate la grupa mare), ei utilizând telefonul sau tableta pe baza stereotipiilor 
înv ate în joac . Astfel, noi educatoarele suntem dependente 100% de prezen a p rin ilor, atunci când 
desf ur m activit i cu pre colarii. 

Unul dintre cele mai importante aspecte ale activit ii mele în gr dini  online reprezint  comunicarea 
permanent , activ , cu p rin ii copiilor de la grup . De aceea, am p strat un dialog constant cu ace tia, iar 
încuraj rile i sus inerea au venit din ambele p r i. Educa ia în timpul pandemiei ne-a adus pe to i împreun , 
cadru didactic al turi de p rin i, în beneficiul copiilor.     Astfel, mi-am desf urat activit ile de la distan
împreun  cu pre colarii mei, cu ajutorul p rin ilor, bineîn eles, prin aplica ia WhatsApp i Google 
Classroom i pot spune c  am avut un feedback pozitiv din partea tuturor. Pe grupul format împreun  cu 
p rin ii, le-am trimis sugestii de activit i, conform programului zilnic i temei s pt mânale, a a cum le 
aveam stabilite în planificarea anual , inând cont de particularit ile de vârst  ale copiilor. 

Ca participan i la aceast  activitate online, copiii au început s  interac ioneze cu mediul digital, s-au 
obi nuit mai bine cu tehnologia, descoper  programe utile, totul a venit interactiv pentru ei. Bineîn eles c
în activit ile pe care le-am propus, accentul a c zut mai mult pe practic i mai pu in pe teorie, iar p rin ii 
am avut acces complet la modul în care ac ioneaz  copilul, la modul de predare i la executarea sarcinilor, 
putând fi astfel la curent cu adev rat cu nivelul de preg tire al pre colarului. 

Sunt i dezavantaje în înv mântul online, interac iunea dintre cadru didactic i copil este mai 
dificil , mai ales dac  pre colarul are dificult i în a în elege ceva, copii interac ioneaz  mai pu in între ei, 
iar distan area fizic  afecteaz  rela iile lor emo ionale i aptitudinile de socializare, copiii comunic  mai 
greu i sunt mai dependent de tehnologie i de mediul online, aceasta fiind o problem  major  a vremurilor 
actuale. 

Cum po i evalua cuno tin ele însu ite online la nivel pre colar? Iat  adev rata provocare. În mod 
normal i firesc, pentru fiecare feedback oferit de copii prin intermediul p rin ilor, este important s  acorzi 
felicit ri i recompense digitale, gen emoticoane, medalii sau diverse imagini sugestive. Am încercat s
observ în mod sistematic comportamentul copiilor în întâlnirile pe care le-am creat în mediul online, astfel 
au putut s  dovedeasc  c i-au însu it cuno tin ele. De asemenea, am folosit i materiale create în aplica ia 
Jumboard, asem n toare unor concursuri interactive prin care ei puteau s - i consolideze informa iile 
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primite i s  ob in  diverse punctaje, antrenându-i astfel într-o competi ie constructiv i încurajând pe to i 
s  participe. 

De asemenea, le-am propus p rin ilor s  creeze împreun  cu copilul i cu ceilal i membri ai familiei 
diverse postere sau lucr ri colective în leg tur  direct  cu tema abordat  anterior, iar acest mod de evaluare 
a avut un succes neasteptat, încurajând astfel toate echipele familiale s  participe. Probabil c , dac
pandemia va continua o bun  perioad  de timp, creativitatea, îndemânarea i r bdarea vor fi puse la 
încercare în mod sus inut i vom g si i alte modalit i standard sau non -standard de evaluare. 

Vorbind de educa ie, criza provocat  de Covid-19 este un moment de r scruce, poate în sens pozitiv, 
deoarece a creat oportunitatea activiz rii rapide a resurselor online disponibile i i-a determinat pe profesori 
s  g seasc  solu ii alternative de a comunica cu copiii i p rin ii acestora, de a proiecta i organiza altfel: 
ONLINE. 

BIBLIOGRAFIE: 

Curriculum pentru educa ia timpurie, 2019 
Cuco , C., Teoria i metodologia pred rii, Editura Polirom, Ia i, 2010, 
Mayer, G- ,,De ce i cum evalu m?”, Ia i, Ed. Polirom, 2000 

  

778



Evaluarea tradi ional i cea moderna - avantaje i dezavantaje 

Liceul Gheorghe Surdu, ora  Brezoi                                                       
Prof. Chi oiu Elena Carmen 

Evaluarea este un proces didactic complex, care face parte din procesul de inv t mânt, al turi de 
predare si înv tare. Cuvântul “a evalua” îndrum  spre multe alte cuvinte cu un rost asem n tor: a 
estima, a aprecia, a judeca, a m sura, a examina, a considera, a constata, a cânt ri, a nota, a observa, a 
valida (sau invalida), a valoriza (sau devaloriza), a expertiza.A evalua rezultatelor colare înseamn  a 
determina m sura în care obiectivele programului de instruire au fost atinse,precum i eficien a 
metodelor de predare-inv tare

Evaluarea este punctul final într-o succesiune de ac iuni cum sunt: stabilirea scopurilor 
pedagogice,proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor,m surarea rezultatelor aplic rii 
programului. Esen a evalu rii este cunoa terea efectelor ac iunii desf urate,pentru ca,pe baza informa iilor 
ob inute,aceast  activitate s  poat  fi ameliorat i perfec ionat  la timp. Evaluarea ne permite s  ne 
pronun m asupra st rii unui fapt, proces la un anumit moment, din perspectiva informa iilor pe care la 
culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite s  m sur m în raport cu o anumit  norm  la care ne 
raport m. Se poate asocia termenul de strategie, definit astfel, cu activitatea didactic  în general i cu cea 
de evaluare. 

A adar, a stabili o strategie de evaluare în înv mânt echivaleaz  cu a fixa când evaluezi, sub ce 
form , cu ce metode i mijloace, cum valorifici informa iile ob inute etc. Desigur, în final, în func ie de 
concluziile desprinse, elevul î i va modifica strategia de înv are, profesorul pe cea de predare în particular. 
Strategia de evaluare denot  modul de integrare a ac iunii de evaluare (realizabil  prin opera iile de 
m surare-apreciere-decizie) în structura de func ionare a activit ii didactice/ educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflect  tendin a de extindere a ac iunilor evaluative: de la verific rile tradi ionale la 
evaluarea proceselor i condi iilor de desf urare a activit ii didactice, a situa iilor de instruire/înv are. 

Metodele utilizate in activitatea de evaluare sunt diverse, in ultima perioada facandu-se distinctie intre 
metodele traditionale, denumite astfel datorita faptului ca au fost consacrate in timp si sunt utilizate cel mai 
frecvent si metodele moderne care s-au impus in practica scolara mai ales in ultimii ani. 

1. METODE TRADITIONALE DE EVALUARE 

In categoria metodelor traditionale sunt incluse: 

a) probele orale; 
b) probele scrise; 
c) probele practice. 

2. METODE MODERNE DE EVALUARE  

Metodele i tehnicile moderne de evaluare au multiple valen e formative care le recomand  ca 
modalit i adecvate de optimizare a practicilor evaluative, fiind susceptibile, în primul rând, s  faciliteze 
coparticiparea elevilor la evaluarea propriilor rezultate. 

Metodele moderne de evaluare se inscriu in categoria acelor strategii de evaluare care urmaresc sa 
ofere elevilor posibilitati sporite de a demonstra nu numai ca au asimilat un ansamblu de cunostinte, dar si 
ca dispun de priceperi, deprinderi, abilitati de a opera cu respectivele cunostinte. Au un potential formativ 
ridicat si permit o mai buna individualizare a actului educational. 
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In categoria metodelor complementare de evaluare sunt incluse: 

a) observarea sistematica a activitatii si comportamentului elevilor; 
b) investigatia; 
c) proiectul; 
d) portofoliul; 
e) autoevaluarea; 
f) referatul; 
g) eseul;  
h) chestionarul 
           
Metodele traditionale  prezinta o serie avantaje:probele orale permit o verificare directa pe fondul 

unei comunicari depline; ofera posibilitatea unei evaluari flexibile, adaptata particularitatilor individuale; 
abilitatea de a argumenta o idee, de a respecta logica si dinamica unei expuneri; favorizeaza intensificarea 
interactiunii profesor-elev; realizeaza un feed-back, prompt, rapid, permit corectarea raspun-surilor, 
restructurarea activitatii de predare-invatare in etapa imediat urmatoare; favorizeaza dezvoltarea capacitatii 
de exprimare a elevilor. 

In acelasi timp,probele orale prezinta si dezavantaje:nu permit compararea rezultatelor; nu sunt 
preferate de elevii timizi; consuma mult timp;au o validitate de continut si o obiectivitate mai scazuta. 

- evaluarea prin probe scrise prezinta o serie de avantaje care contribuie la eficientizarea procesului 
de instruire si cresterea gradului de obiectivitate in apreciere: permite evaluarea unui numar mare de elevi 
intr-un timp relativ scurt, reducand astfel timpul alocat verificarii in favoarea predarii si invatarii; face 
posibila evaluarea tuturor elevilor cu privire la asimilarea aceluiasi continut, ceea ce permite compararea 
rezultatelor; asigura conditii pentru o apreciere cu grad ridicat de obiectivitate, pe baza unor criterii anterior 
stabilite (se poate asigura si anonimatul lucrarilor); ofera elevilor posibilitatea de a elabora raspunsul in 
mod independent, in ritm propriu, demonstrand astfel cunostintele si capacitatile de care dispun. 

Dezavantajele pe care le reprezinta lucrarile scrise sunt legate de faptul ca:elevii nu pot fi dirijati in 
invatare-fenomenul de fixare,intarire pozitiva sau negativa a raspunsurilor nu se produce imediat;opereaza 
de multe ori un sondajin continutul de invatamant. 

         

Bibliografie: 

1. Constantin Cuco , “Pedagogie”, Editura “Polirom”, Bucure ti, 2006; 
2. Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucure ti, 2004. Performante. 
3. MEN, SNEE, Ghid de evaluare pentru invatamantul primar, Bucuresti 1999; 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. înv. pre c. Chito c  Alexandra – Miruna 
G. P. P. „Lumea Pove tilor” Constan a 

„Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat . Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii.” (D. Ausbel) 

Evaluarea reprezint  un act didactic complex, integrat în procesul de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea,  performan ele i eficien a acestora la un moment 
dat, oferind solu ii de îmbun t ire a actului didactic. 

Dup  p rerea lui Ausbel, evaluarea este finalul unei succesiuni de evenimente, care cuprinde 
urm torii: pa i: 

1. Stabilirea obiectivelor pedagogice, în privin a comportamentului dezirabil al copiilor. 
2. Planificare activit ilor în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse. 
3. Consemnarea rezultatelor ob inute. 
4. Evaluarea rezultatelor. 
Evaluarea pre colarilor se realizeaz  în majoritatea timpului pe care copilul îl petrece în gr dini . 

Are drept scop m surarea si aprecierea cuno tin elor, priceperilor si deprinderilor dobândite de pre colari 
în cadrul actului educa ional, având la baz  toate planurile personalit ii lor: intelectual-cognitiv, afectiv-
atitudinal, psihomotric, capacitatea creativ ). În acela i timp, sunt urm rite si aspectele formative ale 
muncii cadrului didactic, concretizate in atitudinile si comportamentele dobândite de pre colar în urma 
procesul de înv mânt. 

Cele mai cunoscute forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu i final . 
Evaluarea ini ial  este realizat  la începutul unui program de „formare” i stabile te nivelul de 

preg tire a pre colarilor în momentul începerii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare, oferind educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul fiec rui 
copil. 

Evaluarea continu , formativ  sau sumativ  î i propune s  verifice pre colarii asupra con inuturilor 
predate, fapt ce permite ca educatoarea s  cunoasc  nivelul de asimilare a cuno tin elor, identificarea 
lacunelor, dup  fiecare etap  de înv are s  adopte m suri ameliorative procesului de înv mânt. 

Evaluarea final  apare la sfâr itul unei perioade lungi de înv are, la sfâr it de semestru, de an colar 
sau de ciclu de înv mânt. Este realizat  prin verific ri pe întregul parcursul al programului i o estimare 
global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu.  

Metode i tehnici de evaluare  
Tradi ionale 

a. probe scrise (fi e cu sarcini de lucru) 
b. probe orale (întreb ri, discu ii) 
c. probe practice 

Alternative 
a. portofoliile cu lucr rile copiilor 
b. jocuri didactice 
c. jocuri de rol 
d. observ ri sistematice, înregistrate în timpul activit ilor 
e. consemnarea rezultatelor pe domenii experien iale 
f. aprecieri verbale 
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g. autoevaluarea 

În contextul online, majoritatea cadrelor didactice utilizeaz  acelea i tehnici, pe care le folosesc i în 
mod tradi ional. Adaptate la noul mediu de lucru, metodele i formele de evaluare î i p streaz  acela i scop, 
acelea de a determina cuno tin ele i deprinderile dobândite de pre colari, într-o anumit  perioad  de timp. 

Este adev rat c  multitudinea de aplica ii i platforme, unde se pot desf ura activit ile instructiv-
educative, nu este la fel de ofertante ca i desf urarea în mod „fizic” a acestora, dar acest fapt nu ne 
împiedic  s  dezvolt m poten ialul unui copil.  

Evaluare copiilor nu trebuie s  stagneze datorit  unor condi ii epidemiologice. Tehnologia trebuie 
fructificat  astfel încât s  se poat  evalua toate laturile procesului de înv mânt. Performan ele 
pre colarilor, din online, sunt cea mai bun  dovad  c  se poate oferi calitate sub orice form . 
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EVALUAREA ONLINE – O PROVOCARE 

Prof. CHI U Mariana 
Liceul Teoretic ”Grigore Antipa” Boto ani 

Situa ia global  actual  a impus noi tendin e în sistemul de înv mânt, prin mutarea con inutului i 
a interac iunii în mediul online. Nimeni nu prev zuse o astfel de schimbare, dar contextul actual a f cut în 
a a fel încât educatorii au g sit solu iile potrivite pentru a continua procesul de înv are. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
i s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. În contextul online, 

implicarea este esen ial i instrumentele alese pentru predare i evaluare trebuie s  creeze o interac iune 
uman  mai profund i mai semnificativ . Creativitatea pe care tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva 
despre care noi, profesorii, trebuie s  vorbim pozitiv. 

Dac  într-o prim  faz  aten ia s-a axat pe organizarea clasei virtuale, pe sincronizarea con inutului i 
instruirea elevilor, acum a sosit momentul evalu rii con inutului parcurs. 

Evaluarea didactic  modern  este o evaluare formativ , axat  pe proces. Ea este dinamic , flexibil
i asigur  reglarea din mers a activit ii educa ionale. Toate aceste principii simple func ioneaz  perfect în 

mediul educa ional din cadrul unei clase fizice. Dar ce se întâmpl , dac  suntem nevoi i s  realiz m o 
evaluare în mediul digital. Cum se pot asigura profesorii c  este transparent i reflect  adev ratul poten ial 
al elevilor? 

Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei 
buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin
autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. 

Testarea online poate fi utilizat  pentru realizarea diferitelor activit i didactice de examinare, 
evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cuno tin elor, feedback 
operativ, comunicarea cu cei examina i, etc 

Profesorii constat  avantajele i dezavantajele în aplicarea testelor online: 
Avantaje: permite oric rui evaluator realizarea unor teste cu maxim  precizie i profesionalism în 

doar câteva minute, utilizând colec ii profesionale de itemi, elaborate, permite monitorizarea rapid  a 
progresului unui num r mare de cursan i; utilizarea unor b nci de teste, cu mixarea întreb rilor i 
r spunsurilor care pot preveni copierile la examene; includerea unui num r mare de diverse tipuri de 
întreb ri într-un test, acoperind mai bine materia studiat , pentru profesori i elevi: adaptare la nivelul 
elevilor – u or, mediu, greu; rapiditate în interpretare; motivare pentru studiu individual; posibilitate de 
rezolvare pentru a 2-a oar  a testului; formare i dezvoltare competen e IT; utilizarea telefonului mobil în 
cadrul procesului educa ional; înv are unii de la al ii, monitorizarea momentului în care s-a realizat 
rezolvarea, imposibilitatea comunic rii elevilor între ei chiar dac  au acela i tip de test, etc.) 

Dezavantaje: limitarea posibilit ilor de testare a abilit ilor, accentul fiind pus pe memorare i 
recunoa tere; costuri ridicate în faza ini ial ; cuno tin e suplimentare în zona de informatic ; limit rile 
sistemelor computerizate privind itemi deschi i i altele. atribuire de r spunsuri la întâmplare de c tre elevi, 
timp pentru elaborarea testelor i transmiterea c tre elevi, imposibilitatea modific rii unor itemi în cadrul 
testelor create de c tre al i autori, elevi care nu au mail sau telefon. 

Înv mântul la distan  desemneaz  o nou  experien  de înv are, pe care elevii no tri, o 
experimenteaz  cu succes. În timp ce aceast  înv are la distan  (Distance Learning) reproduce înv area 
la fa a locului, profesorii no tri au început s  ofere o instruire adecvat  care s  permit  elevilor s
îndeplineasc  standardele a teptate într-un mediu online. 
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În absen a rela ion rii fa  în fa  cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare,  flexibilizare i meta-înv are. Cu alte cuvinte, exers m al turi de elevi i suntem modele pentru 
elevi. 

Ne propunem s inem o legatur  cât mai apropiat  cu elevii, astfel cât s  trecem cu bine peste acest 
moment dificil. Credem c  feedback-ul în timp util este esen ial pentru înv area elevilor; acest lucru este 
valabil mai ales în mediile de înv are on-line, atunci când elevii nu sunt în m sur  s  pun  întreb ri, a a 
ar fi în mod normal, în cadrul clasei. 
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EVALUAREA ONLINE, 
METODE, TEHNICI SI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA 

EVALUARII IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 

Ed. Chivu Floriana 
G. P. N. Vladuleni 

În gr dini e nu este permis  testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul 
curriculum este promovat  ideea încuraj rii i dezvolt rii imaginii pozitive de sine, a încrederii în for ele 
proprii ale copiilor i progresul individual în ritm propriu. 

In activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp, evaluarea 
urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a 
con inuturilor i a modalit ilor de transmitere ale acestora. 

În aceasta perioad , când inem leg tura cu copiii i p rin ii online, educatorul nu are o sarcin  u oar . 
Deci reprezint  o form  de înv are la distan , facil , destinat  celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de înv mânt clasic, traditional, ”fa  în fa ”. 

În aceste circumstan e au ap rut, inevitabil, o serie de impedimente de natur  logistic , pedagogic , 
tehnic i de con inut în domeniul multor discipline colare, in special la gr dini  unde copii nu pot fi pusi 
in fata dispoztivelor i nu se pot face activitati sincron cu ei. 

In activitatea din gradini  ca forme metode de evaluare utilizam: 
-metode tradi ionale: probe orale, probe practice, probe scrise, (foarte rar) 
-metode complementare (moderne): observarea sistematic  a comportamentului,, portofoliul, 

autoevaluarea. 
Dar exist  multe instrumente, jocuri online i pentru copii pre colari. Prin platformele i aplica iile 

disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare i evaluare, dar ceea 
ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t ii pedagogia folosit . Deci, pedagogia 
mai întâi; apoi tehnologia. 

Cu to ii ne-am mutat activitatea în mediul online, am f cut cuno tint i am ”îmbl nzit” aplica ii care 
faciliteaz  înv area la distan . i continu m împreun , în mediul online, s  oferim aceea i educa ie de 
înalt  calitate i s  ne îndeplinim misiunea noastr  în contextul în care gr dini a/ coala ”fa  în fa ” este 
închis . 

Comunicarea cu copiii in perioada activitatii on-line am avut-o pe grupul de WhatsApp prin 
trimititerea de filmulete video, audia si mesaje scrise. 

Pentru probele orale am folosit f r  nici o problem  comunicarea video-audio unu la unu, atunci cand 
copiii dorea sa stam de vorba, dar fara ca pre colarul sa simt  ca este evaluat. 

In activitatea de evaluare on-line continu  si sumativ  am folosit cu succes probe scrise 
(desenate) pentru a observa cuno tinele acumultate de copii. Pentru a evalua cuno tintele acumulate la o 
tema dat , dar i pentru a-i stimula în compunerea spa iului plastic am aplicat în mod repetat copiilor testul “ 
Completeaz  cum doresti”, pe baza a trei teme: 

Tema nr. 1 – Ce poti desena dintr-un p trat? 
Tema nr. 2 – Ce poti desena pornind de la un punct? 
Tema nr. 3 – Ce poti desena dintr-un triunghi? 
În urma aplic rii repetate a probelor, s-a observat un salt calitativ si cantitativ privind nivelul de 

cuno tin e, deprinderi de lucru ale copiilor precum i o evolu ie a creativitatii lor. 
Pentru a observa nivelul creativit ii am analizat i cercetat compozi iile elaborate de copii în cadrul 

activit ilor propuse on-line, ca urmare a repovestirii povestii, sarcina lor fiind de a desena aspecte preferate 
din poveste. 
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Un alt test de creativitate evaluat este ,,Pata de cerneal ”- Pre colarilor care au vrut sa participe la 
acest exerci iu de creativitate le sunt prezentate intr-o imagine pe monitor pe o coal  mai multe pete de 
cerneal , iar fiecare pre colar trebuie s  enumere cât mai multe obiecte cu care se aseam n  fiecare pat  de 
cerneal . 

,,Realizarea unor pove ti” a fost o alta modalitatea de a evalua cuno tintele si abilit ile pre colarilor- 
am pornit de la cateav cuvinte inregistrate si am cerut copiilor sa alcatuiasc  cu ele o poveste, oricât de 
scurt  .(exemplu cuvinte: copac, veveri , balt , fericit , ghinde). 

In perioada de predare-invatare-evaluare on-line cu prescolarii am realizat ca activitatea didactcic
poate fi realizata i de la distanta, iar instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispozi ie o gam  larg  de 
posibilit i de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai preg tit  decât suntem noi dispu i s  explor m. 
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Evaluarea online-avantaje i dezavantaje 

CICEU BIANCA, prof. înv. primar                                                       
coala Gimnazial  „Ion Agârbiceanu”, Cluj-Napoca 

Evaluarea reprezint  o component  a procesului de înv mânt, al turi de predare i înv are. Are ca 
scop „cunoa terea randamentului colar, respectiv a raportului dintre performan ele realizate de elevi i 
demonstrate de elevi i performan ele anticipate i proiectate de cadrul didactic.” (M. Boco , D. Jucan, 
2007) 

Evaluarea didactic  reprezint  “totalitatea activit ilor prin care se colecteaz , organizeaz i 
interpreteaz  datele ob inute în urma aplic rii unor instrumente de evaluare, în scopul emiterii unei judec i 
de valoare, pe care se bazeaz  o anumit  decizie în plan educa ional”. (I. Magda , D. V lcan, 2007). 

Înv mântul online a devenit o experien  de înv are pentru elevi, de adaptare, de descoperire a 
con inuturilor didactice, în forme variate. Evaluarea online a fost pentru început o provocare pentru cadrele 
didactice, aceea de a înlocui metodele i strategiile de evaluare utilizate la clas  cu altele ancorate în 
realitatea actual . Provocarea a constat in elaborarea instrumentelor de evaluare. 

În perioada de desf urare a activit ii didactice online am încercat s  folosesc metode i instrumente 
diferite de evaluare: evaluarea prin intermediul proiectelor, evaluarea oral , evaluarea scris . În ceea ce 
prive te evaluarea scris , au fost utilizate teste pe care elevii le rezolvau pe fi e/ caiete, apoi redirec ionau 
pentru a fi corecta i i nota i (am folosit platforma Teams, iar fiecare elev primea feedback punctual, cu 
explica iile necesare) i teste online (Forms).  

Avantajul testelor de evaluare pe fi e/caiete este acela c  elevii erau familiariza i cu modul acesta de 
evaluare din clas , îns  dezavantajul a fost lipsa de transparen , de corectitudine, atmosfera de lucru e 
diferit , observarea comportamentului elevilor se poate face doar în cazul în care camerele sunt pornite... 
i, da, spre surprinderea mea, au fost elevi ajuta i de p rin i în timpul rezolv rii itemilor, astfel încât 

calificativele nu au reflectat întru totul realitatea.  

O alt  modalitate de evaluare a constat în evaluarea cu ajutorul testelor online. Am folosit Microsoft 
Forms pentru a elabora teste de evaluare. Avantajul acestui tip de teste este c , atât elevii, cât i cadrul 
didactic primesc feed-back imediat; timpul de lucru este scurt; elevii folosesc device-urile cu u urin , pot 
vizualiza itemii la care s-a dat r spuns gre it i pot repeta testul. 

O modalitate de evaluare care a fost de succes la clasa mea a fost evaluarea prin proiecte. De exemplu, 
la lectur , am stabilit împreun  cu copiii un termen în care s  citeasc  o carte, apoi, la finalul acestui termen 
se prezint  cartea citit . Proiectele au fost prezentate i în perioada de cursuri online. Avantajul prezent rii 
acestor proiecte const  în faptul c  munca elevilor este validat  prin aprecierea colegilor, iar proiectul a 
reprezentat o recomandare de lectur  pentru colegi. În aceast  perioad  unii copii au înv at s  lucreze în 
PowerPoint, al ii i-au învins teama de a vorbi în fa a unui public, i to i erau încânta i la primirea 
aplauzelor. 

Provocarea cea mai mare pentru dasc l nu este elaborarea instrumentelor de evaluare online, ci de a 
ine pasul cu tehnologia, documentarea în acest scop, descoperirea resurselor, a surselor de informare, 

exerci iul, încerc rile, îns  bucuria reu itei e pe m sura muncii depuse. 

„Adev rat c  mai cinstit lucru nu este în lume, i mai scump i mai curat, decât omul procopsit la 
înv tur .”  (Mihail Sadoveanu) 
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Evaluarea online i tradi ional

Cifor Ionela- Prof. înv. primar 

Înv area online este educa ia care are loc pe internet. Acest concept de înv are online este  un tip de 
înv are la distan . Cu toate acestea, în ciuda popularit ii educa iei online, foarte multe persoane resping 
astfel de metode, în mare parte datorit  situa iei financiare i a faptului c  nu se respect  dreptul liber la 
educa ie, un drept condi ionat de accesul la electricitate, accesul la device-uri, accesul la internet, etc. În 
acela i timp, în ciuda popularit ii în cre tere a cursurilor online, formarea tradi ional  se lupt i încearc
s  adopte mijloace mai noi de a men ine interesul cursan ilor.  

Exist  întotdeauna doua fe e ale unei monede. Pentru unii indivizi, formarea on-line este mai potrivit , 
în timp ce pentru al ii formarea în clasa este metoda preferat , îns   în situa ia unei pandemii, situa ie pe 
care o tr im acum în contextul pandemiei de Covid 19, educa ia on line este cea mai potrivit , îns
inaccesibil  tuturor. 

Procesul pedagogic online a devenit o necesitate ce ofer  atât oportunit i, cât i pericole. Într-o 
perioad  de timp scurt  s-a f cut tranzi ia de la o societate relativ stabil  la o societate definit  de schimb ri 
i discontinuit i. 

În calitate de profesor e necesar  concentrarea pe crearea experien elor utile elevilor care ar genera 
cel mai bine înv area. Fiecare participant la un curs poate, i ar trebui s  fie i profesor i elev. Profesia 
trece de la a fi unica surs  de cuno tin e, la a fi un ghid i un model de rol. Profesorul modeleaz  discu iile 
i activit ile elevilor pentru a facilita dobândirea obiectivele de înv are ale clasei. 

Dimensiunile psihologice i pedagogice ale acestui proces trebuie s  r mân  o reflec ie prioritar , iar 
tehnologia trebuie adaptat  în func ie de particularit ile de înv are cunoscute i s  respecte tr s turile 
beneficiarilor. 

Cursurile traditionale sunt mai potrivite pentru pre colari i colarii mici. Participarea frecvent  la 
cursuri îi ajut  s  interac ioneze cu alte persoane de vârsta lor, s  fie mai bine disciplina i, s  urmeze un 
program regulat i s - i îmbun t easc  aptitudinea fizic i vigilen a mental , î i formeaz  o mul ime de 
deprinderi, deprinderi de comunicare, ascultare,deprinderi de via  independent , deprinderi de munc , 
deprinderi de stil de via  s n toas , etc. 

Înv area în clasa îi ajut  pe elevi i pe profesori s  se cunoasc  mai bine. Acest lucru permite 
profesorilor s  cunoasc  elevii i s  evalueze mai bine punctele forte i punctele slabe, s  ac ioneze ca 
mentori i s  ghideze pre colarul/copilul în atingerea obiectivelor propuse. 

Într-o clas  tradi ional , elevii pot s - i împ rt easc  în mod direct opiniile i s - i clarifice propriile 
întreb ri cu profesorul, ob inându- i astfel r spunsurile imediat. 

De asemenea, înv area în clas  este mai util  datorit  unei interac iuni continue între cursan i si 
profesori, deoarece îi ajut  pe elevi s  scape de temerile lor cu privire la examene, ceea ce rareori se poate 
întâmpla cu îndrumarea online. În cele din urma, interac iunile cu profesorii buni contribuie la motiva ia 
elevilor de a ob ine note mai mari. 

Pentru  copiii de gr dini , precum i pentru clasele preg titoare i clasa I, este foarte dificil s
porne ti în procesul  de înv are on line, care este condi ionat total de disponibilitatea unui adult care s
ajute copilul atât în mânuirea mijloacelor tehnice, cât în colectarea materialelor de lucru, i apoi gr dini a 
înseamn  socializare, interactiunea copiilor, activit i în grup, activit i în echip , formarea unor deprinderi, 
deprinderi care se formeaz  în activit ile din gr dini i nu în fa a unui ecran. 
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Considera ii teoretice i metodologice                                                      
asupra evalu rii n procesul de nv m nt 

Prof. pentru nv m nt primar C lniceanu Daniela Liliana 

Analiza structurii i func ionalit ii activit ii instructive-educative, prin abordarea acesteia ca 
sistem,a pus n eviden - ntre altele-interac iunea multiform  a procedelor de predare- nv are-evaluare. 
fiecare dintre ecestea implic  ac iuni specific,iar ansamblul lor configureaz  mecanismele proprii acestei 
activit i i, n cele din urm , unitatea ei. De asemenea, rolul evalu rii este s  depisteze limitele înv rii, 
gre eli, lacune, nivel prea sc zut de cuno tin e, dificult i în interpretarea i aplicarea cuno tin elor, pentru 
dep irea acestora i realizarea progresului colar.  

Oportunitatea i modurile de realizare a ac iunilor evaluative urmeaz  s  fie apreciate n fun ie de 
m sura n care acestea permit reglarea i sprijin  actul pred rii,orienteaz i stimuleaz  activitatea de 
nv are a elevilor i permit ameliorarea  continu  a procesului didactic. At t evaluarea tradi ional  c t i 

evaluarea desf urat  online, are acelea i etape care trebuie parcurse: 

Etapele procesului de evaluare: 

a) precizarea domeniului de aprecieri: 

          -volumul de cuno tin e; 

          -în elegerea i interpretarea cuno tin elor; 

          -aplica ii ale informa iilor însu ite; 

          -abilit i intelectuale de ordin general; 

b) descrierea informa iilor necesare i depistarea celor disponibile pentru formularea aprecierilor; 

c) stabilirea graficului i modului de ob inere a informa iilor necesare; 

d) alegerea instrumentelor de colectare a informa iilor i analiza lor; 

e) elaborarea aprecierilor i luarea deciziilor concretizate în calificative, note i m suri de ac iune 

Este necesar ca procesele evaluative s  realizeze o diagnoz  a rezultatelor pentru a permite 
ameliorarea activit ii de predare-inv are. Cu  c t  procesele evaluative sunt realizate mai operativ,cu at t 
se creeaz  condi ii favorabile amelior rii continue a activit ii instructiv-educative n ansamblul 
ei,evaluarea ndeplinindu- i func iile ei specifice: 

Func ii principale i specifice ale evalu rii; 

-Func ia diagnostic  - ce vizeaz  depistarea lacunelor, gre elilor i înl turarea acestora ; 

-Func ia prognostic -care anticipeaza performan ele viitoare ale elevilor; 

-Func ia de selec ie- permite clasificarea i ierarhizarea elevilor ; 

-Func ia de certificare-care relev  competen ele i cuno tin ele elevilor la finele unui ciclu; 

Func ia motiva ional  sau de stimulare a activit ii de înv are a elevilor i se manifest  prin 
valorificarea pozitiv  a feed-back-ului oferit de evaluare, în sensul aprecierii propriei activit i;  

-Func ia de orientare colar -intervine în alegerea unei anumite forme de educa ie. 
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-Realizarea acestor func ii ale evaluarii presupune folosirea echilibrat  a strategiilor de evaluare, 
diversificarea tehnicilor i instrumentelor de evaluare. 

Integrarea ac iunilor evaluative n procesul de nv m nt sub forma evalu rii ini iale,sumative 
(cumulative) i formative (continue) devine fecund , realiz ndu- i func iile, doar dac  se integreaz n 
profunzime,organic n procesul nsu i. sistemul metodologic al evalu rii randamentului colar cuprinde mai 
multe forme de verificare,metode i procedee de eviden iere a performan elor colare;observare curent  a 
comportamentului elevilor in timpul lec iilor cu prezen  fizic  sau desf urate online, verific ri orale,probe 
scrise,probe practice,portofolii de evaluare, etc. Accentul trebuie s  se pun  pe diversificarea i pe 
mbun t irea calit ii lor, n sensul de a stimula posibilitatea elevilor de a reflecta profund i personal,de a 

descoperi no iunile care exprim  esen ialul. 

n acest sens,probele de evaluare nu trebuie s  ia forma  unei simple activit i de reproducere a 
continuturilor predate, ci e necesar ca ele s  stimuleze creativitatea, originalitatea n construc ia (elaborarea) 
unor noi cuno tin e i ac iuni. Repetarea automat ,mecanic  a regulilor, a legilor, a defini iilor n cadrul 
probelor de evaluare atrage dup  sine, n mod inevitabil, stereotipia ac iunii(reac iilor) elevilor, rigiditatea 
deprinderilor i a competen elor vizate i neputin a aplic rii acestora in alte situa ii diferite de acelea n care 
au fost dob ndite ini ial. 

Tehnologia,prin platformele i aplica iile online ofer  modalit i multiple de evaluare, mbun t ind 
pedagogia folosit .Provocarea pentru profesor este de a alege instrumentele de evaluare adecvate secven ei 
ce urmeaz  a fi evaluat ,el put nd opta pentru aplica iile: Google Classroom,Flubaroo,Google 
Forms,Kahoot,Wordwall i alte numeroase aplica ii. 

Google Forms permite editarea unor formulare pentru ob inerea feedback-ului,confirm ri de 
participare la un eveniment online,dar si crearea de teste scrise.Testele elaborate pot con ine o diversitate 
de tipuri de itemi:cu r spuns scurt,cu r spuns sub forma unui paragraf,cu r spunsuri multiple,casete de 
selectare,dropdown,scar  liniar ,gril  cu mai multe varianteAplica ia permite profesorului s  includ
imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elevi.Func ia Quiz areavatare 
amuzante,tabele live,teme,muzic ,con in nd o baz  de date cu mii de teste create de profesori.Ea permite 
oferirea de feedback rapid i prompt,put nd fi accesat  de c tre elevi de pe telefoanele mobile,tablete,laptop 
sau calculatoare conectate la internet. 

Kahoot este o platform  gratuit  cu ajutorul c reia se pot crea teste interactive. Elevii pot deveni chiar 
ei „profesori”,construind ei n i i itemi de teste.Kahoot-urile se joac  cel mai bine n grup, de exemplu, o 
clas .Juc torii r spund ntreb rilor de pe propriile dispozitive, n timp ce ntreb rile i r spunsurile sunt 
afi ate pe un ecran comun ,pentru a da lec iei un caracter unitar.Jocul creeaz  un „moment-foc de 
tab r ”, ncuraj nd juc torii s  interac ioneze. 

Wordwall ofer  mai multe activit i potrivite pentru evaluarea elevilor din nv m ntul primar, i nu 
numai,put nd fi utilizat pentru a crea activit i de evaluare at t interactive,c t i imprimabile. Activit ile 
sunt create folosind un sistem de ablonare. Pentru a efectua o activitate nou ,se ncepe prin selectarea 
ablonului i apoi se introduce con inutul. Nu estenevoie s  te mul ume ti cu activit ile gata preg tite pe 

platform . Dac  g se ti o activitate care nu corespunde ntocmai dorin elor tale,po i personaliza cu u urin
materialul pentru a se potrivi cu clasa i stilul tau de predare. 

Indiferent de modalit ile de evaluare(tradi ionale sau online),ele contribuie la cre terea continua a 
eficien ei demersului didactic,evaluarea rezultatelor reprezent nd o condi ie necesar  pentru realizarea unui 
proces didactic reu it. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

PROF. CÎNCESCU BEATRICE                                                          
LICEUL TEHNOLOGIC ”AL. IOAN CUZA”, SLOBOZIA 

Evaluarea, în eleas  în modul cel mai general, „este procesul de verificare, m surare i apreciere a 
calit ii sistemului educa ional sau a unei p r i a sistemului respectiv;  este procesul prin care se apreciaz , 
pe baza unor criterii, dac  sistemul î i îndepline te func iile pe care le are, deci  dac  obiectivele sistemului 
sunt realizate.  

Sensurile termenului, dac  ne raport m i la limbile str ine, în spe , limba englez , pot fi extrem de 
nuan ate; astfel, assessment, este un termen care eviden iaz  ideea formul rii unei judec i, a form rii unei 
opinii, prin m surarea unei performan e i eviden ierea evolu iei înregistrate (progres, stagnare sau regres). 
Poate c  ar trebui mers la originea cuvântului, la etimologie:  latinescul assidere – „a sta lâng ”, sugereaz
leg tura dintre evaluator i evaluat pe tot parcursul procesului didactic, pe de o parte, i leg tura activit ii 
de evaluare cu activitatea de proiectare i implementare a curriculum-ului, pe de alt  parte.  

Distinc ia dintre evaluare i assessment este de la întreg la parte, întrucât evaluarea va implica to i 
factorii care influen eaz  curriculumul, inclusiv obiectivele, activitatea de proiectare, materialele, 
metodologia, performan a curriculumului. Activit ile evaluative sunt capabile s  realizeze cunoa terea i 
aprecierea schimb rilor produse la nivel de curriculum în toate planurile personalit ii lor (cognitiv, volitiv, 
afectiv-atitudinal, creativ s.a.), eviden iind astfel leg tura structural i func ional  dintre procesele 
didactice i efectele acestui proces. Prin deciziile luate în urma realiz rii unor ac iuni evaluative specifice, 
evaluatorul de curriculum extinde evaluarea asupra proiect rii, select rii curriculumului, asupra 
implement rii curriculumului.  

Fiecare profesor a în eles, mai ales prin practica la clas , c  evaluarea este mai mult decât o opera ie   
sau o tehnic ; este o ac iune complex  prin care se precizeaz : rela ia dintre con inuturile i obiectivele ce 
trebuie evaluate, în ce scop i în ce perspectiv  se evalueaz  (perspectiva deciziei), când se evalueaz , cum 
se evalueaz , în ce fel se prelucreaz  datele i cum sunt valorizate informa iile; pe baza c ror criterii se 
apreciaz . Actul de evaluare este în eles, mai ales, ca ac iuni de îmbun t ire a demersului didactic în 
etapele urm toare: s  m soare i s  aprecieze valoarea rezultatelor sistemului de educa ie sau a unei p r i a 
acestuia; eficacitatea resurselor, condi iilor, opera iilor; eficien a activit ii sistemului; toate acestea în 
vederea lu rii deciziilor privind ameliorarea acestuia (a curriculumului).  

M surarea, aprecierea i decizia – trei trepte, trei etape principale, trei opera ii ale actului evaluativ; 
a m sura devine echivalent cu a desemna  procedeele  prin care se stabile te o rela ie între un ansamblu de 
evenimente, caracteristici i anumite simboluri (cifre, litere, expresii), dar i a recurge la o simpl
clasificare, ajungând la valorizarea p r ilor ” tari” din comportamentul i preg tirea elevului;   aprecierea 
presupune emiterea unei judec i de valoare asupra rezultatelor m sur rii; implic i ea o atitudine 
axiologic , deci o raportare a rezultatelor la un sistem de valori (criterii). Decizia exprim  scopul evalu rii 
i implic  evaluatorul în roluri de factor decizional: stabilirea obiectului evalu rii (ce se dore te a fi evaluat) 

în concordan  cu obiectivele deciziilor care urmeaz  s  fie adoptate, adoptarea de m suri amelioratorii 
pentru etapele urm toare ale dezvolt rii de curriculum.  

Func iile verific rii i evalu rii colare se refer  la efectele/consecin ele i semnifica iile acestora atât 
în plan individual, cât i social. Func iile evalu rii vizeaz  inciden a activit ii de evaluare, a c rei exercitare 
confer  unitate i echilibru curriculumului. În activitatea didactic  privit  ca sistem, evaluarea este un 
element component al acestuia, al turi de activitatea de proiectare i cea de implementare a curriculumului. 
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De aceea, pentru a surprinde cât mai exact func iile îndeplinite de evaluare, se impune a avea în 
vedere interac iunea cu celelalte componente ale curriculumului. Func iile evalu rii sunt date de contribu ia 
sa specific  la realizarea (sau împiedicarea realiz rii) finalit ilor acestuia; func ia constatativ , de diagnoz
i de prognoz  regleaz i corecteaz  demersul evaluativ.  

Func ia de feed-back (de reglare) a devenit prioritar  în demersurile mele didactice, dictate de situa ia 
pandemic ; îmi  indic   nivelul rezultatelor colare, a  constituit, mai acut ca în activitatea cu prezen  fizic ,  
o valoroas  surs  de feed-back formativ i sumativ. Atunci, nu de pu ine ori, când m-am confruntat cu 
furnizarea unui feed-back negativ, am încercat eliminarea/anularea aspectelor negative, a 
disfunc ionalit ilor în comunicare, a confuziilor, a impreciziilor în formularea sarcinilor de lucru, a 
stâng ciilor în alegerea metodelor i a mijloacelor de înv are. Am ie it din zona de confort, am accesat 
site-uri de specialitate, am introdus în scenariul didactic aplica ii favorabile activit ilor interactive, am 
limitat la maximum metodele tradi ionale, în favoarea celor care implic  suportul IT, f r  a c dea în 
derizori, atunci când a fost vorba de con inuturile programei colare ( VOKI – pentru efectuarea unor teme, 
youtube- la capitolul Povestirea, pentru în elegerea ”ramei” textului narativ, ca o analogie cu p pu ile 
Matrio ka, Vboard, la capitolul despre ”Istoria ieroglific ” de Dimitrie Cantemir, story jumper i book 
creator pentru elaborarea portofoliilor, aplicarea unor chestionare prin Google forms, prin Mentimeter, 
Google Jamboard în locul banalului PPT).  Rezultatele nu m-au dezam git;furnizarea din partea elevilor a  
unui feed-back pozitiv, m-a determinat s  accentuez  aspectele pozitive, mi-a sugerat noi solu ii, noi 
dezvolt ri, alte surse de  performan .  

Sub acest aspect, ca profesor, am ajuns s tiu permanent cum s -mi dozez con inutul lec iei, 
metodele, ce trebuie reluat în pa i mai mici, mai în detaliu, mai explicit, unde apar sau unde pot s  apar
sursele de eroare. Elevul î i regleaz  efortul de înv are (sub aspectul doz rii timpului de lucru i al energiei 
investite), î i d  seama dac  este amenin at cu o situa ie nefavorabil  promov rii; gra ie evalu rii, elevul ia 
act de cerin ele i de preten iile mele, conturându- i specificul i nivelul aspira iilor proprii. Nu trebuie 
exclu i p rin ii din aceast  ecua ie a evalu rii;  p rin ii î i pot da seama dac , în principiu, copilul lor poate 
face fa  cerin elor colii i la ce nivel, deci  pot lua decizia de a-l sprijini.  

BIBLIOGRAFIE:  

(Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic,EDP,BUC., 1998, p. 246 .u.) 
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Evaluarea 
Metode, tehnici, practici de evaluare 

Prof. înv. primar: Ciob noiu Elena 
Liceul Tehnologic ,,Ion Barbu” Giurgiu 

Este tiut faptul c  evaluarea face parte dintr-un tot i nu se poate vorbi izolat despre aceasta. 
Evaluarea constituie o ac iune complex  care presupune realizarea mai multor opera ii, principalele 

fiind: m surarea fenomenelor pe care le vizeaz , interpretarea i aprecierea datelor ob inute i adoptarea 
deciziilor ameliorative. 

Pentru realizarea evalu rii g sirea unor noi metode i tehnici de evaluare originale este mai dificil , 
îns  este de dorit. 

Metodele tradi ionale de evaluare folosite în practica colar  sunt probele orale, probele scrise i 
probele practice. Fiecare dintre aceste metode are avantaje i dezavantaje. 

În realizarea probelor orale trebuie avute în vedere câteva aspecte i anume ritmicitatea examin rii, 
necesitatea antren rii întregii clase, corectarea r spunsurilor elevilor precum i extinderea verific rii de la 
informa ia memorat  de elevi i a posibilit ii de a o reda la capacitatea de transfer i de a opera cu 
cuno tin ele în explicarea unor fenomene. 

Probele scrise se pot realiza prin mai multe tipuri de lucr ri: probe scrise de control curent, lucr ri la 
sfâr it de capitol sau lucr ri semestriale. 

Comparativ cu probele orale verificarea prin probele scrise nu permite ca unele erori ale elevilor în 
formularea r spunsurilor s  fie l murite i corectate pe loc. 

Probele practice se folosesc, în special pentru verificarea con inutului experimental i practic al 
instruirii. Astfel de probe se aplic  mai mult la obiecte de înv mânt precum matematica, cunoa terea 
mediului.   

Pe lâng  metodele tradi ionale de evaluare, se pot folosi i metodele alternative: observarea 
sistematic , investiga ia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. Aceste metode ofer  cadrului didactic 
informa ii suplimentare despre activitatea i nivelul preg tirii elevului.   

Observarea sistematic  se realizeaz  prin fi e de observa ii curente, fi e de evaluare, scara de 
clasificare, lista de control, fi a de de caracterizare. 

Investiga ia solicit  elevul în îndeplinirea unei sarcini de lucru precise, prin care poate demonstra în 
practic  un întreg complex de cuno tin e i capacit i. 

Proiectul este o activitate mai ampl  ce permite o apreciere mai complex i nuan at  a înv rii. Este 
o form  de evaluare motivant  pentru elevi, de i implic  un volum de munc  sporit. 

Autoevaluarea are scopul de a-i ajuta pe elevi s - i dezvolte capacit ile de autocunoa tere i de 
autoevaluare. 

Portofoliul este un instrument de evaluare complex, care include experien a i rezultatele relevante 
prin celelalte metode de evaluare, urm re te progresul global înregistrat de elev, nu numai în ceea ce 
prive tecuno tin ele acumulate pe o unitate de timp, ci i atitudinile acestuia. În realizarea lui, elevului i se 
rezerv  un rol activ în înv are. 

Evaluarea înseamn  m surare prin procedee specifice i instrumente de m sur , interpretarea i 
aprecierea rezultatelor prin criterii unitare i obiective i adoptarea deciziei printr-o judecat  expert . 
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Evaluarea online 

Prof. CIOBANU ILEANA-LOREDANA 
Liceul „Hercues” B ile Herculane 

coala noastr  încotro? În contextul actual epidemiologic, coala a fost tot mai mult sub “lupa” celor 
aviza i, dar mai ales a celor neaviza i. A fost pus  sub semnul întreb rii calitatea actului educa ional în 
contextul lipsei de comunicare fa  în fa , comunicare care implic  automat i lipsa unui oarecare control 
al activit ii efective a elevilor. 

Consider c , în ciuda unor impedimente tehnice, în anumite situa ii, coala româneasc   a reu it s  î i 
realizeze menirea, profesorii i elevii obi nuindu-se rapid cu noua form  de transmitere i de receptare a 
informa iilor,dar i cu noua modalitate de evaluare – cea realizat  online. Desigur, în acest sens a trebuit s
ne restructur m, s  regândim itemii pe care îi propunem elevilor.În mare parte, testele online se bazeaz  pe 
itemi obiectivi. Pot fi îns  propu i i itemi semiobiectivi, care au i avantajul unui timp mai scurt necesar 
pentru r spuns. Voi exemplifica cu un asemenea tip de item, unul cu grad mai mic de subiectivitate, altul 
cu grad mai mare de subiectivitate, la disciplina limba francez . În  prealabil, elevii au vizionat un document 
audio – video. 

Public int : clasa aV-a, L1 
I. Item semiobiectiv cu grad mai mic de subiectivitate 
 Lisez le texte ci-dessous et soulignez les objectifs du sport visés par les ados:                     2p 
Pourquoi vous faites du sport ? 
Moi, je fais du sport pour le plaisir. Mais tous les adolescents doivent faire du sport et manger sain 

pour être en forme. 
II. Item semiobiectiv cu grad mai mare de subiectivitate 
Lisez le texte ci-dessous et précisez votre avis en complétant la phrase que vous retrouverez à la fin:               

           3p                         
Pourquoi vous faites du sport ? 
Moi, je fais du sport pour le plaisir. Mais tous les adolescents doivent faire du sport et manger sain 

pour être en forme. 
Moi, je fais du sport…………………………………… 
Barem de evaluare i notare 
I.Se puncteaz  astfel fiecare structur  subliniat : 
- “pour le plaisir” – 1p. 
-“ pour être en forme” – 1p 
II. Se puncteaz  orice r spuns adecvat cerin ei, inclusiv cele preluate din textul support (de exemplu, 

“pour le plaisir”, “ pour être en forme”) : 
-corectitudine lexical  -2p 
-corectitudine gramatical  – 0,5p 
- corectitudine ortografic  - 0,5p 

Puncte tari Puncte slabe 
- se evalueaz i se noteaz  cu un grad de obiectivitate 
ridicat 

- nu  permite evaluarea unor competen e 
taxonomice de nivel superior, precum 
analiza/sinteza/ rezolvarea de probleme i nu 
încurajeaz  dezvoltarea acestora 

- textul indus permite depistarea în elegerii gre ite a 
sensurilor unui termen/concept, integrarea no iunilor 
într-un ansamblu, organizarea logicii interne 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 
- între online i tradi ional – 

PROFESOR ÎNV MÂNT PRE COLAR: CIOBOTARU AMALIA                        
COALA GIMNAZIAL  NR. 1 LIVEZI 

Evaluarea reprezint  o activitate complex  prin care sunt colectate, prelucrate i interpretate 
informa iile privind poten ialul de func ionare, starea i func ionarea unui sistem, rezultatele acestora. 
Informa iile ob inute permit aprecierea în baza unui criterii prestabilite i fundamentarea deciziilor ce 
urmeaz  a fi adoptate în scopul îmbun t irii rezultatelor i func ion rii sistemului. 

Evaluarea ini ial  reprezint  strategia de m surare-apreciere-decizie realizat  la începutul unei 
secven e a procesului de înv mânt (ciclu de instruire, an de instruire, semestru colar, capitol, subcapitol, 
grup de lec ii, lec ie), fiind realizat : 

pentru determinarea cuno tin elor i capacit ilor care reprezint  baza asimil rii noilor con inuturi 
i formarea competen elor; 

pentru detectarea poten ialului de instruire, poten ialului de dezvoltare i a poten ialului de 
educare, adic  a zonei dezvolt rii proxime a copilului; 

pentru stabilirea unui punct „de plecare” ce ar servi drept reper la evaluarea progresului colar. 
Consider c  prin intermediul evalu rii ini iale se pot identifica lacunele existente la fiecare copil i 

putem stabilii în ce m sur  trebuie abordat un anumit aspect al activit ii instructiv-educative. Trebuie s
avem în vedere faptul c  jocul este activitatea fundamental i de aceea activit ile vor fi prezentate i 
desf urate sub form  de joc, astfel încât copiii s  nu sesizeze efortul intelectual, ci s  se simt  motiva i în 
realizarea cât mai eficient  a sarcinilor. De asemenea, este necesar s  respect m particularit ile de vârst
i individuale, motiv pentru care ne vom raporta la fiecare copil în parte i nu-l vom raportat la colectiv. 

Evaluarea ini ial  de la începutul semestrului I vizeaz  nivelul de cuno tin e i deprinderile pe care 
copiii le au la începutul anului colar, în vederea regl rii demersului didactic din perioada urm toare. 

Evaluarea trebuie adaptat  la faptul c  înv mântul pre colar nu face din transmiterea i acumularea 
de cuno tin e un obiect expres de preocup ri, ci se folose te de acestea pentru a u ura i optimiza procesul 
întegr rii copilului în mediul social, ca i pentru a declan a i stimula dezvoltarea pote ialului nativ al 
copilului. 

În concluzie, constat rile evaluarii ini iale eviden iaz  progresul realizat de copii în ceea ce prive te 
nivelul de cuno tin e, priceperi i deprinderi i abilit i însu ite, deci o evolu ie în ceea  ce prive te 
dezvoltarea fizic i intelectual . Rezultatele evalu rii ini iale ne asigur  datele necesare pentru stabilirea 
unor obiective accesibile, pentru elaborarea unei planific ri a activit ilor instructiv - educative care s in
cont de datele culese, utilizarea mijloacelor, metodelor, tehnicilor de lucru care s  formeze copiilor 
priceperile i deprinderilor de baz , necesare integr rii active în activit ile educa ionale din înv mântul 
pre colar. 

Bibliografie:  

1. Voiculescu, E., (2001), Pedagogie pre colar , Editura Aramis; 
2. Cartea educatoarei, (2000), Ghid practic-alpicativ, Târgu Mure ; 
3. Ionescu, M., (2003), Instruc ie i educa ie, Editura Garamond, Cluj-Napoca; 
4. Boco , M., (2003), Teoria i practica instruirii i evalu rii, Editura Casa C r ii de tiin , Cluj-Napoca; 
5. Cco , C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom 
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Cum difera evaluarea online de evaluarea din sala de clasa 

Prof. Inv. Prescolar Nitu Andreea 

Prof. Inv. Prescolar Ciobotaru Ionela 

Prof. Inv. Prescolar Benedic Monica 

Pandemia ne-a adus tuturor o provocare, desigur una mai putin dorita decat cele pe care le desfasuram 
in comunitatea noastra cert este ca doar impreuna putem gasi solutii. 

Este important sa precizam ca evaluarea online nu poate sa reproduca intocmai evaluarea care are loc 
in sala de clasa. Acest liucru a constoituit o provocare care a creat multa frustrare pentru multi profesori. 
Cred ca este una dintre cele mai mari probleme ale scolii online si inteleg descurajearea profesorilor. Nu 
doar ca s-au gasit intr-un teritoriu nou fara o harta in mana dar cred ca s-au simtit, chiar, prinsi intr-o furtuna. 

Evaluarea online este diferita fata de evaluarea fata in fata. Pentru a ne folosi de evaluarea online este 
bine sa cunoastem care sunt instrumentele de evaluare online, pentru ce le putem folosi si ce nu vom putea 
reproduce online pentru ca oricat am incerca nu putem sa transpunem online tot ce facem in sala de clasa. 
Este nevoie sa ne adaptam pentru a putea profita de tot ceea ce ne ofera instrumentele online altfel vom trai 
o permanenta frustrare ca nu putem reproduce ceea ce faceam in sala de clasa. 

In sala de clasa eram obisnuiti cu evaluarea orala, lucrarea scrisa, testul grila, temele pentru acasa, 
exercitiile de rezolvat in clasa, referatele si proiectele, tezele.Ce se intampla in clasa virtuala? 

In provocarea 2021 vom incerca sa includem cat mai multe lucruri care sa va ajute in desfasurarea 
evaluarii online. 

Evaluarea orala poate sa aiba loc si online prin clasa virtuala in situatia in care elevul deschide camera 
si raspunde la o serie de intrebari la fel cum ar face si in clasa. Exista posibilitatea ca elevul sa se inspire in 
timp ce raspunde asta daca raspunsul pe care il da presupune sa reproduca ceva.Nu ar trebui sa fie o 
problema daca in raspuns ar trebui sa explice ce a inteles adica sa foloseasca cunostintele mai mult decat 
sa le reproduca. 

Extemporalul sau lucrarea scrisa presupune o forma de evaluare in care elevii raspund in scris la o 
serie de intrebari sau cerinte.Online aceste forme de evaluare vor lua forma unor lurari scrise  folosind 
aplicatia  de tipul documente google sau teste cu intebari deschise. 

Testul cu alegeri multiple-aceasta forma de evaluare este printre cele mai usor de transpus online. 
Exista diferite instrumente cu ajutorul carora se pot crea teste si se poate limia perioada de timp in care 
acestea pot fi accesate de catre elevi. Cateva astfel de exemple sunt: formulare Google, teste in Moodle, 
mentimeter si altele. Din pacate acestea sunt mai greu de folosit pentru clasele mici. 

Tezele pot lua forma unei lucrari scrise, a unui test sau a unei combinatii dintre acestea.Deci putem 
folosi aceleasi instrumente mentionate inainte. 

Temele pentru acasa au in principal rolul de a consolida cunostintele si deprinderile elevilor dar putem 
folosi aceste teme si pentru a evalua in ce masura stiu sa aplice cunostintele pe care le-au invatat.Provocarea 
apare cand temele sunt notate pentru a avea o forma de evaluare pe parcurs.  

Formularea unor cerinte care sa implice creativitate sau aplicarea cunostintelor mai degraba decat 
reproducerea lor pot sa ne ajute in a reduce probabilitatea copierii aceluiasi raspuns de catre toti 
elevii.Instrumentele folosite implica crearea unui fisier cu raspunsurile si transmiterea lor, profesorilor. De 
asemenea, pot fi folosite teste online si exercitii interactive. 
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Exercitiile aplicate in clasa pot fi inlocuite de exercitii interactive. Procentul de rezolvare al acestor 
exercitii iti poate da o imagine despre cat de bine stiu elevii sa foloseasca deprinderile si cunostintele pe 
care le-au dobandit. Nu poti da note pe aceste exercitii dar poti verifica progresul elevilor si poti face ca 
evaluarea sa nu mai fie un lucru atat de speriat pentru ei. Exercitiile interactive merg foarte bine pentru 
clasele primare. 

Referatele si proiectele sunt probabil metodele de evaluare care nu s-au schimbat foarte mult prin 
trecerea la scoala online.Acestea sunt lucrari pe care elevii le realizeaza acasa si apoi le predau profesorilor, 
acum formatul lor fiind digital. In cazul proiectelor de grup exista posibilitati de lucru colaborativ folosind 
aplicatii precum documentele Google.Pentru documentele Google mai multi elevi pot avea drept de editare 
si pot comunica in timp real prin mesaj. 

Pana acum nu am mentionat nicio solutie usoara care sa va permita sa evaluati elevul obiectiv si sa-i 
dati note intr-un mod in care sa nu ridice o provocare sau alta. Din pacate nu avem puterea de a da timpul 
inapoi sau cel putin nu inca. Cu ceea ce stim deja timpul si viata merg inaine si nu se intorc. Acum nu avem 
toate solutiile sau solutiile perfecte. Este clar ca evalarea online nu poate reproduce evaluarea care ar avea 
loc in sala de clasa. Ce putem face este sa folosim cele mai bune solutii dintre cele care exista si sa ne 
adaptam evaluarea la ce se poate face online 
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

Înv. Ciocate Sinela,                                                                     
coala Gimnazial  ,,Scarlat Longhin” Dofteana, Bac u 

La nivel interna ional, re eaua informatic  a deschis calea pentru predare i înv are. Înv area online 
este acum aici i va r mâne mult timp. Înlocuie te multe dintre metodele tradi ionale i schimb  modurile 
în care profesorii î i desf oar  activitatea educa ional .  

Avantajul utiliz rii înv rii online este faptul c  elevii vor putea înv a ceea ce vor, când vor, unde 
vor, cât vor i, cel mai important, vor putea evalua ceea ce au înv at. Responsabilitatea înv rii îi revine 
acum elevului.  

El trebuie s  fie activ, autodisciplinat, motivat i s  înve e prin descoperire. De i educatorii de la toate 
nivelurile de înv mânt au adoptat utilizarea tehnologiei ca instrument de predare, problema evalu rii 
nivelului înv rii elevilor într-un curs online nu a fost abordat  în detaliu. Cu toate c  instruirea online 
poate fi mai eficient , mai convenabil i mai flexibil  atât pentru elevi, cât i pentru profesori, trebuie 
subliniat faptul c  tehnologia ar trebui utilizat  pentru a facilita predarea i a promova înv area. 

Evaluarea online este mai mult decât o simpl  testare a elevilor. inând cont de câteva principii de 
baz , profesorii care utilizeaz  înv area online î i pot adapta activit ile de evaluare pentru a oferi feedback 
util, responsabilitate, oportunit i elevilor i pentru a demonstra calitatea actului educativ. Procesul de 
evaluare este un sistem de m surare a performan elor academice.  

Doar pentru c  poate fi dificil de m surat nivelul înv rii, nu înseamn  c  înv area nu a avut loc. 
Ideea este c , dac  profesorii care predau online î i îmbun t esc în continuare strategiile de predare, elevii 
vor înv a mai mult i mai bine. Profesorii trebuie s  organizeze foarte bine activitatea educa ional  atunci 
când sus in cursuri online. 

Elevii trebuie beneficieze de corelarea materialului cu aplica ii din lumea real . Cursurile trebuie s
aib  obiective de înv are, metode de evaluare pentru a m sura rezultatele înv rii i componente de 
feedback c tre i de la elev.  

Astfel, evaluarea are trei componente de baz : m surarea obiectivelor de înv are, autoevalu ri pentru 
ca elevii s - i m soare propriile realiz ri, interac iunea i feedbackul între profesor i elevi. Pentru ca 
evaluarea s  îmbun t easc  predarea i înv area, trebuie s  fie un proces continuu la care to i participan ii 
sunt angaja i. Evaluarea eficient  trebuie s  fie activ i autentic  în predarea online.  

Evaluarea tradi ional  este practicat  în sala de clas , astfel încât profesorii pot s  monitorizeze mai 
bine progresul elevilor, s  în eleag i s  promoveze înv area i s  î i m reasc  capacitatea de a ajuta elevii 
s  devin  mai eficien i, s  se autoevalueze i s  se auto-direc ioneze. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR –                                 
Între online i tradi ional 

Prof. Inv. Primar: Ciocîrlan Nicoleta Simona                                               
coala Gimnazial  Jirl u 

Perioada pe care o travers m reprezint  pentru noi to i mai mult decât o provocare obi nuit , întregul 
nostru stil de via  este pus la îndoial  pe o durat  nedeterminat . 

Tot ceea ce înseamn  proces de predare-înv are- evaluare a redevenit în aten ia noastr  sub titulatura 
de proces educa ional la distan . Cu to ii am fost nevoi i s  ne mut m activitatea în mediul on-line i am 
f cut cuno tint  cu aplica ii care faciliteaz  înv area la distan . 

Profesorii trebuie s tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. De aceea, elevii 
trebuie evalua i sistematic, iar la sfâr itul semestrului i al anului, s  li se încheie o medie care s  reflecte 
atât în elegerea, cât i nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesar  a înv rii la distan . Dac  avem un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta 
lec iile pentru a viza respectivele lacune. 

Inova ia în procesul de educa ie const  în preocuparea cadrelor didactice de a g si metode, solu ii 
ingenioase care s  aib  rolul de a men ine elevul i nevoile sale de înv are în prim plan, fie c  este vorba 
de o lec ie de predare, consolidare, evaluare sau autoevaluare. Introducerea metodelor interactive în 
procesul de predare nu mai este o noutate, multe cadre didactice folosesc cu succes calculatorul, proiectorul, 
tableta, Internetul în diferitele etape ale lec iei. Totu i, în etapa de evaluare i mai ales autoevaluare, nu 
foarte mul i folosesc ”gadgeturile”, cu care elevii sunt extrem de obi nui i, din diverse motive.     

Un instrument online deosebit de eficient i u or de folosit i de aplicat, atât la clasele primare, cât i 
la cele gimnaziale, în procesul de evaluare (ini ial , continu  sau sumativ ) i autoevaluare este Plickers, 
aplica ia poate fi utilizat  în beneficiul tuturor participan ilor la procesul de evaluare. 

Evaluarea elevilor – în diferitele stadii: ini ial , continu , sumativ , presupune un grad de efort atât 
din partea cadrului didactic, cât i din partea elevilor. Dac , în general, rolul elevului se rezum  la a sus ine 
diferitele teste i în unele cazuri, la a se autoevalua i autocorecta, rolul profesorului este ceva mai complex. 

Cadrul didactic trebuie s in  cont de un minim set de argumente în gândirea, conceperea, evaluarea 
testelor pe care le propune elevilor. Metodele tradi ionale de evaluare sunt bine cunoscute i utilizatate 
frecvent la toate nivelurile de înv amânt. Acestea creaz  un anumit grad de satisfac ie i confort, pornind 
de la ideea c  ceea ce este experimentat i implementat de mul i i de o mai lung  perioad , are anse 
ridicate de succes. Elevii au îns  un disconfort, aproape întotdeauna când sunt evalua i. Ce pot face cadrele 
didactice s  diminueze, sau chiar s  elimine acest disconfort? 

Unul dintre r spunsurile pe care le dau frecvent profesorii este ca testul s  cuprind  elemente de care 
elevii sunt interesa i, adecvate vârstei, nivelului de preg tire i în elegere. Un bun început ar putea fi 
folosirea aplica iei Plickers (http://plickers.com) – un instrument interactiv i totodat , o modalitate 
versatil  de a crea teste de tip gril i adev rat/ fals pentru elevii din ciclul primar. 

Profesorii care folosesc aplica ia Plickers beneficiaz  de avantaje de asemenea. Nu mai este necesar 
ca testele s  fie corectate în afara clasei, aplica ia oferind notele/ scorul elevilor. Notarea este deci obiectiv , 
pe m sura cuno tiin elor elevilor. De asemenea, aplica ia ofer  reprezent ri grafice cu r spunsurile elevilor, 
f când astfel ierarhizarea lor mai u oar .  

Primele trei întreb ri care au primit cele mai slabe r spunsuri din parte elevilor sunt afi ate, astfel 
înc  profesorul poate s - i fac  o idee general  asupra celor mai importante elemente asupra c rora trebuie 
s  se revin  în perioada ce urmeaz  testului. Aplica ia Plickers ofer  gratuit cardurile pentru r spunsuri (ce 
pot fi imprimate i laminate) pe care profesorul le poate duce i folosi la orice clas  (fiecare card are un 
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num r, astfel putând fi atribuit câte unul fiec rui elev din clas  în ordinea alfabetic , de exemplu). Fiecare 
latur  a cardului reprezint  varianta de r spuns pe care elevul o va ar ta pentru a fi scanat . 

Alte variante folosite cu succes de catre cadrele didactice sunt cele prin intermediul platformelor si 
aplica ilor. Prin utilizarea lor în activitatea online, elevii pot fi evalua i sincron i asincron. Instrumentele 
de lucru asincrone avantajeaz  elevii introverti i sau nesiguri pe competen ele lor. În termenul dat de 
profesor, ei pot pune întreb ri sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, i cadrul didactic are timp 
s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele, s  trimit  feedback. De asemenea, dac  se poate îmbun t i 
aceast  tem  în urma feedback-ului elevilor, la alt  clas  se poate trimite varianta revizuit .   

De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se aloc  teme, fi e de lucru, chestionare 
i se poate trimite feedback. Chiar dac  necesit  crearea unui cont sau logare, elevul are timp s  o fac i 

s  lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitat  creativitatea la maxim. Pe aceast  platform  elevii pot primi i un 
test quizizz în care pe lâng  itemi cu alegere multipl  sau cu completarea spa iilor libere pot ap rea i itemi 
cu r spuns deschis. Rezolvarea celor din urm  se fotografiaz i se trimite la finalul orei de curs. Elevii i 
profesorul sunt loga i pe meet pe perioada rezolv rii testului. De asemenea, profesorul are posibilitatea s
posteze o fi  de lucru sau un test de evaluare pe email, elevii rezolv  sarcinile de lucru într-un interval de 
timp alocat, fotografiaz  rezolvarea i o trimit pentru a fi evaluat . Autoevaluarea sau evaluarea reciproc
a temelor se poate realiza cu suces.  

Dac  profesorul dore te s  ilustreze instant aprofundarea unor cuno tin e sau s  colecteze date pentru 
folosin  imediat , poate apela la instrumente de lucru sincrone. Cu ajutorul acestora, se poate face o 
evaluare a cuno tin elor sau a lacunelor elevilor pentru a se remedia imediat sau se poate motiva elevul care 
are o toleran  mic  la stresul provocat de a teptarea notei. Unele din aceste instrumente sunt: Google meet, 
Zoom- se poate ini ia un dialog între elev si professor, - Google docs – se pot crea paragrafele unui raport 
de c tre elevi diferi i, de exemplu - Miro, o tabl  interactiv  la care elevii se conecteaz i colaboreaz  în 
diferite formate - Poem generator, o aplica ie cu specii de poezii distincte pe care elevii le creeaz  pe loc - 
Mentimeter, program pentru colectare de date sau evaluare - Facebook messenger, Whatsapp pentru 
dezbaterea unei teme. Avantajul acestor instrumente este c  profesorul poate oferi feedback pe loc sau se 
poate asigura c  însu i elevul este cel care lucreaz . Ca un alt plus, profesorul poate face un screenshot al 
ecranului i p stra întreag  activitate drept prezen , rezultate, calitate în scopul evalu rii etc 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . 
Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile, întreb rile i discu iile depe platform  pe 
care profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile, proiectele, referatele i testele finale date la sfâr itul unei 
unit i de înv are, proiect, semestru, sau an colar. 

Pentru referate i proiecte putem folosi instrumente de management al con inutului pentru înc rcarea 
acestora i evaluarea ulterioar  de c tre profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. Dac  vorbim despre proiecte aplicate (modele, schi e, etc.) elevul poate filma 
prezentarea acestora i o poate posta on-line. 

În astfel de condi ii, în care confortul personal devine un atu al celui testat, nu putem decât s  ne 
a tept m ca elevii no tri s  performeze din ce în ce mai bine. 
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PARAMETRII EVALU RII ONLINE 

PROF. CIOCÎRLEA TAMARA 

Elaborarea unei strategii de evaluare este obligatorie, indiferent de mediul în care are loc procesul 
educational.  

Strategia de evaluare reprezint  un ansamblu de decizii 
opera ionale i articulate, asumate de profesorul evaluator cu 
referire la: 

formele i tipurile de evaluare utilizate; 
metodele (evaluare oral , scris , prin probe practice, 

pe baz  de proiect, portofoliu, investiga ie, autoevaluare, 
observare), tehnicile i instrumentele de evaluare (probe, teste, 
protocoale) a performan elor înv ri, coeren a cu care sunt 
articulate în raport cu finalit ile prestabilite (competen e, 

obiective de performan ), modalit ile de îmbinare a lor, momentele i frecven a de utilizare. 
criteriile i descriptorii de performan , baremelele i sistemul de notare, maniera în care vor 

fi valorificate rezultatele evalu rii. 

Metode i tehnici de evaluare 
online: Google Classroom,  Google 
Jamboard, Google Forms, Kahoot, 
Wordwall, Prezi, Animaker , 
Platforma Adservio , Quizizz, etc 

Parametrii evalu rii online: 

Interfa a cu elevul este una mediat . În interac iunea cadru didactic-elev  se interpune mediul virtual 
cu caracterul s u (u or) artificial, distan a fizic , posibilit ile limitate de control al contextului evalu rii 
(ale variabilelor de context în care se afl  elevul evaluat), feedback-ul vizual i auditiv limitat;  

Leg tura cu elevul este dependent  de condi ii tehnice concrete i de abilit ile tehnice/ 
competen ele digitale ale profesorului evaluator, respectiv ale elevului evaluat; 

Pot fi con tientizate i valorificate o serie de avantaje i oportunit i create de îns i prezen a 
mediului i instrumentelor electronice. Iat  câteva dintre acestea: 

�economie de timp i costuri (la nivelul institu iei, 
profesorului, elevilor); 

�mai multe op iuni i o mai mare libertate în privin a 
program rii i locului desf ur rii evalu rii; 

�livrarea (distribuirea) centralizat  a testelor/probelor; 
�transparen  a procedurii de evaluare (procedurile stabilite 

de profesor i m sura în care elevii se încadreaz  în respectivele 
proceduri); 

�posibilitatea de a stoca u or dovezile (r spunsurile, 
produsele activit ii elevilor, timpii de reac ie) i de a le reaccesa la nevoie; 

�posibilitatea înregistr rii audio-vizuale a sesiunii de evaluare; 
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�reducerea riscului de a gre i prin facilit ile de procesare i notare automat  a r spunsurilor. 
�mai multe op iuni de acordare a unui feedback personalizat i a feedbackului constructiv (pe 

parcurs, la sarcinile pe parcurs, atât prin punctaj, cât i narativ); 
�op iuni de valorificare formativ  a feedbackului (oferirea posibilit ii de a- i revizui r spunsul în 

urma feedbackului primit, elevul tie ce a gre it chiar dac  nu revizuie te r spunsul); 
�op iuni de urm rire a progresului elevilor; 
�se pot include itemi de evaluare mai varia i i se pot evalua rezultate ale înv rii mai diverse (itemi 

deschi i, de tip proiect, subiectivi); 

accesul nemijlocit la materiale autentice (surse principale de informare – baze de date, articole 
tiin ifice). 

presiunea de dezvoltarea accelerat  a competen elor digitale i de reconsiderare sau dezvoltare a 
competen elor psiho-pedagogice i didactice 

Exist  o serie de riscuri, care pot fi, într-o oarecare m sur , evitate sau reduse prin ac iuni specific: 

probleme tehnice ce pot surveni în timpul examenelor;  
expunerea ridicat  a profesorului i a elevilor evalua i, provocat  de  prezen a audio-vizual  ce poate 

fi înregistrat /modificat /manipulat /distorsionat ;  
riscul crescut al litigiilor, provocat de transparen a procedurilor de evaluare, care pot fi interpretate 

variat; 
cyber-bullying-ul (poate conduce la limitarea sau chiar la renun area la interven ii on-line din partea 

elevilor); 
dificult i în utilizarea tehnologiei: 
Lipsa comunic rii reale/fizice: 
Situa ii limit : o persoan  este într-un anumit context în care nu poate avea acces la internet sau nu 

î i permite acest lucru 

https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/noua_pedagogie_universitara/ 

https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-
online-learning 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

Prof. pentru înv mântul pre colar Ciocoiu Alexandra 
coala Gimnazial  Nr. 11 / Gr dini a cu P. N. ”Floare de col ”, Boto ani 

”Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat . Ea are întotdeauna un 
raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii”  D. Ausbel 

Dac -l parafraz m pe George Bernard Shaw, care spunea c  este de preferat s  vedem copilul în 
c utarea cunoa terii i nu cunoa terea în urm rirea copilului, în elegem c  idealul educa iei este acela de a 
aprinde setea de con inuturi revelatoare de lumin , nu doar de a transmite fluxuri nesfâr ite de informa ii 
ce corvodesc mintea i personalitatea copilului, urm rindu-l i amintindu-i la nesfâr it de propria-i 
ignoran . A adar, un bun educator î i dedic  existen a form rii copilului în spiritul explor rii cognitive, îl 
înnobileaz  pe acesta cu spirit de investiga ie, cu ini iativ i-i las  libertatea de a- i urma interesele în 
conformitate cu poten ialul s u intelectual f r  ca vreodat  s -i limiteze imagina ia i creativitatea, cele 
dou  f când diferen a oricând între mediocritate i excelent . 

Cunoa terea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la fiecare dintre cele 
trei componente ale procesului instructiv educativ: predare, înv are i evaluare. Dac  pedagogiile 
tradi ionale p strau în umbr  evaluarea, considerând c  predarea i înv area dep esc cu mult importan a 
acesteia, în pedagogiile moderne evaluarea  cap t  valen  de instrument corector, de indice al calit ii 
pred rii i înv rii prin func iile ei de control, reglare i predic ie. 

Evaluarea nu se prezint  decât în strâns  interrele ionare cu predarea i înv area, ea fiind chiar o 
modaliatate de a asigura achizi ii temeinice i o coeren  continu  în întregul demers educa ional.  

A adar, evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea,  performan ele i eficien a acestora la un moment 
dat, oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic. Evaluarea face posibil  aprecierea rezultatelor, în 
compara ie cu obiectivele propuse, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea 
psihofizic  a copilului, precum i date despre nivelul de cuno tin e i deprinderi ale acestuia. Se urm re te 
prin aceasta, s  se realizeze însu irea tematicii, sistematizarea i consolidarea celor înv ate anterior. În 
urma rezultatelor ob inute, se impune stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu 
rezultate foarte bune i programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai pu in bune. 

Buna cunoa tere psihologic  a copilului e important  in pre colaritate cu atât mai mult cu cât la 
aceast  vârst , evolu ia e foarte rapid i diversificat , iar educarea trebuie s - i adapteze activitatea la 
particularit ile copiilor. 

În activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp, evaluarea 
urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a 
con inuturilor i a modalit ilor de transmitere ale acestora. 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu 
aten ie i în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca 
document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s
foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. Înv area – i evaluarea – 
bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. Experien a mea este c  le place 
acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din vedere natura academic  a misiunii 
– cu alte cuvinte, ce dori i ca pre colarii s  v  arate c tiu – au înv at s  fac ? 
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Educatorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

S  enumer m câteva: 

 Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt.  

Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul 
primar. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi.  În contextele online, 
implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o interac iune uman  mai profund
i mai semnificativ . Produsele pre colarilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar 

creativitatea pe care tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri 
ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 

Educa ia presupune progres, evaluarea este instrumentul de cuantificare i conducere a pre colarului 
spre evolu ie, fiindu-i educatoarei cea mai la îndemân  metod  de control i analiz  a demersului pedagogic, 
în vedere atingerii finlit ilor proiectate i form rii copilulului pentru o integrare optim  în urm torul modul 
evolutiv, coala. 

Educatoarea se g se te de cele mai multe ori în situa ia de a trasa o cale nou  acolo unde toate 
drumurile î i au doar început, sau parafrazându-l pe Ralph Waldo Emerson putem spune c  educa ia nu 
const  neap rat în a merge unde te duce drumul, ci, mai degrab , s  mergi pe unde nu exist  un drum i, 
tocmai pe acolo, s  la i o urm .  

Bibliografie: 

1. Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „Pedagogia secolului XX. Înv area în 
coal ”, Bucure ti, EDP.; 

2. Andreea V si, facilitator, expert în tehnici de înv are - Cum facem evaluarea în online? Pedagogia 
mai întâi, apoi tehnologia 

3. Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
4. Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna” Bucure ti, EDP; 
5. Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006; 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                  
Între online i tradi ional 
EVALUAREA ONLINE 

Ciocoiu Lavinia-Ionela, profesor pentru înv mântul primar,                                
coala Gimnazial  Ungureni 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c tiu – au înv at s
fac ? 

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

S  enumer m câteva: 
– Google Classroom: aici putem discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferim elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri 
gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, trebuie s
exploram i permitem si elevilor s  fac  acela i lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Test de evaluare                                                                        
Domeniul Limb i Comunicare - “R u ca cea urât ” 

Educatoare: Cioflec Roxana                                                             
Gr dini a cu Program Normal, Scoreiu, jud. Sibiu 

1. Alege forma corect i coloreaz  p tratul cu ro u dac  este adev rat i cu albastru dac  este fals.  

1. O ra  a clocit cinci ou .  

 A.         F.  

2. Când au ie it din ou  doar un pui era frumos. 

     A.             F. 

3. R u ca cea urât  a decis s  plece. 

A.                                  F. 
  
4. Când r u ca a crescut i-a dat seama c  era defapt o leb d . 

A.                                  F. 
  
5. Leb da era apreciat  pentru frumuse ea ei. 

A.                        F.                                   

2. Desparte în silabe cuvintele care denumesc imaginile. Traseaz  în fiecare c su  atâtea linii 
orizontale câte silabe are cuvântul. 
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3. Alege r spunsul corect prin încercuire.  

Cine a clocit oul de leb d ? 
                                                                                       

Cum crezi c  se sim ea pui orul când fra ii lui râdeau de el?  

                                                                          

Cum crezi c  s-a sim it r u ca cea urât  când a v zut c  este o leb d  atât de frumoas  ? 

                                                                         

4. R spunde oral la urm toarele întreb ri din poveste: 
Cine a scris povestea „R u ca cea urât ”? 
Care este personajul principal al pove tii? 
De ce era trist  r u ca? 
De ce a plecat r u ca? 
Ce era defapt r u ca?

5. Deseneaz  ce crezi c  s-ar fi întâmplat dac  r u ca cea urât  nu era batjocorit ? 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

Prof. înv. primar Ciornei Liliana                                                         
Scoala Gimnaziala ,,Acad. Al. Zub” Varfu Campului Botosani 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c tiu – au înv at s
fac ? 

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

S  enumer m câteva: 
– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu.             

Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un 
proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru 
r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot 
relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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,,Familia-un partener de succes în evaluarea online” 

CIOROGAR MARIA                                                                   
GR DINI A CU PROGRAM PRELUNGIT PITICOT DEJ                                  

DEJ, JUDE  CLUJ 

 Lucrarea de  fa  încearc  s  ofere o perspectiv  asupra  ideii c ansa diversific rii activit ilor i 
implicarea p rin ilor al turi de elevi i dasc l în desf urarea  i evaluarea acestora, valorificând poten ialul 
creativ al lor este o idee foarte plauzibil i de actual interes. 

Munca în parteneriat cu familia copiilor, mai cu seam   în aceast  perioad  pe care o travers m, o 
perioad  dificil  ,este un program de formare continu i constituie un  model de realizare a activit ilor în 
procesul instructiv educativ.                                      

Munca în parteneriat faciliteaz  înl turarea unor bariere de comunicare i poate clarifica  probleme 
frecvent  întâlnite în practica didactic . De aceea, consider c  numai împreun   putem reu i s  d m societ ii 
un cet ean preg tit, gata s  înfrunte problemele inerente ce apar, capabil s  rela ioneze, s  se integreze în 
colectivitate, s  fac  fa  cerin elor actuale. Fiind parteneri  vom recunoa te  interesele comune i 
responsabilit ile pe care le avem fa  de copii i vom lucra împreun  pentru a crea  oportunit i pentru 
copii. 

Exist  diferite metode prin care putem colabora cu familia în vederea realiz rii educa iei informale 
,cadrul didactic va lua leg tura cu p rin ii telefonic sau printr-o vizit  la domiciliu pentru a stabili sub ce 
form  continu  înv area pe perioada suspend rii cursurilor. 

De asemenea, transmiterea s pt mânal /bilunar  de resurse de înv are/ fi e de lucru, l sându-le la 
sediul gr dini ei/ colii sau la un punct stabilit de comun acord. 

Motivarea permanent  a fost prezent , colectivul didactic s-a implicat în elaborarea de filme 
educative, resurse de înv are digital , analizarea i îmbun t irea în grup a fiec rei resurse.  

Idei utile pentru comunicarea eficient  cu p rin ii: 

*Aplicarea de  chestionare p rin ilor pentru a stabili: 

*variantele de comunicare adecvate/ la dispozi ie pentru activitatea pe platforme sincron i asincron; 

*variantele de transmiterea a sugestiilor de activit i recomandate; 

*variantele de difuzare legal  a fotografiilor, filmelor realizate în scop de diseminare. 

Am constituit i  grupuri închise pe Facebook, WhatsApp sau pe alte platforme cum ar fi Teams, on-
line, pentru grup . 

Construirea unei rutine comune a fost o alt  caracteristic . De exemplu, Povestea de sear  , stabilit
în fiecare seara la o anumit  or i citit  prin rota ie, de fiecare dintre educatoare, pentru to i copiii care se 
conecteaz . 
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Am cerut i oferit copiilor i p rin ilor feedback referitor la efort, rezultat, comportamente,  progres! 

Am realizat  filme scurte de evaluare cu lucr rile copiilor folosind imaginile transmise de c tre p rin i. 

Abordarea de  teme s pt mânale legate de via a real , de zi cu zi, de anotimp, locul în care tr iesc, 
etc. 

Marcatul evenimentelor importante din via a copiilor, a familiei, a comunit ii sau a gr dini ei s-a 
realizat în mood activ. 

Oferirea ocaziei copiilor  i posibilitatea de a alege teme de studiu, pentru proiecte individuale, pe 
care s  le aprofundeze cu sprijinul familiei a fost un obiectiv major, iar în acest caz,e vorba de 
abordarea înv rii inversate. 

Propunerea, din când în când, de teme care s  fie legate de preocup rile i activit ile p rin ilor, 
oferindu-le posibilitatea de a împ rt i copiilor din via a lor profesional . 

Propunere de  activit i în care se face apel la c r i, pentru a trezi interesul pentru lectur i informa ie, 
pentru frumuse ea limbii române. 

Valorificarea, în activit ile cu copiii a textelor cu tâlc, înv turile moralei cre tine, valori precum 
bun tatea, corectitudinea, ajutorarea, respectul. 

Am propus activit i gospod re ti care s  creeze în familie momente pl cute i relaxante (prepararea 
unor feluri de mâncare/deserturi, udatul florilor din cas /curte, tergerea prafului, aranjarea juc riilor, 
confec ionare de juc rii, hr nirea p s rilor i animalelor din curte, adunatul frunzelor). 

Înlocuirea în activit ile practice realizate cu materiale costisitoare cu activit i în care s  utiliza i: 
cutii de pantofi, resturi de hartie, ambalaje, reviste vechi, suportul de la hârtia igienic  sau prosoape, nasturi 
etc. 

Stimularea copiilor s  î i extind  deprinderile de autoservire: s  înve e s - i lege ireturile, s  coas
un nasture, s  aranjeze masa, s  a eze c r ile în bibliotec , s  spele cana/ farfuria, s  împrecheze osetele. 

Provocarea copiilor la cercetare prin mici experimente pe care le-ar putea face: amestecarea o etului 
cu bicarbonatul, plantarea respectând/nerespectând condi iile de care au nevoie plantele s  se dezvolte.  

Am trimis p rin ilor înregistr ri cu pove ti citite de educatoare, astfel încât copiii s  le asculte în 
diferitele momente de r gaz de acas . 

Am sugerarat p rin ilor s  preg teasc  împreun  cu copiii past  pentru modelaj (coc  de juc rie din 
faina, sare, ap ), oferindu-le re eta i sugestii de lucru. 

Am oferit de asemenea, sugestii de tehnici interesante pentru desen i pictur : amprentarea (folosind 
cartof sau be i oare de bumbac), copierea, redarea unor obiecte/plante/animale din mediul apropiat, pe care 
le pot vedea în momentul activit ii. 

Ca educatoare a grupei, am încercat s  organizez activit i în sala de grup ,pe care le-am transmis în 
ideea de a p stra copilul în mediul educa ional, pentru a asigura continuitatea spa iului i a materialelor. 

Am adaptat  durata întâlnirii on-line la vârsta i capacitatea de concentrare a copiilor. 

Am realizat întâlniri interactive, în care fiecare copil s  participe activ, s  fie ascultat i apreciat,de 
asemenea i întâlniri în grupuri mici (5-6 copii) pe platforme sincron, în func ie de programul p rin ilor. 

Am început  fiecare întâlnire alocând câteva minute împ rt irii nout ilor, r spunzând unor întreb ri 
deschise. 

Am anun at  p rin ii în avans dac  în timpul întâlnirii pe platforma sincron copiii au nevoie de diferite 
materiale (mingi, creioane, foi colorate,etc). 
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Atât copiii, cât i p rin ii au dat dovad  de implicare în procesul de înv are, chiar dac  aceast
înv are nu s-a realizat în cadru institu ionalizat,ci în mediul lor,în confortul casei,al familiei. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. înv. pre colar: Ciorogariu Camelia                                                   
Gr d. P. P. Nr. 5 Lugoj 

Evaluarea reprezint  actul didactic complex,integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea,  performan ele i eficien a acestora la un moment 
dat, oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
urm torii pa i:  

• Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
• Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
• M surarea rezultatelor aplic rii programei,  
• Evaluarea rezultatelor.  

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu i final .        
În gr dini  putem vorbi de evaluare ini ial  în momentul venirii copilului în institu ie i evaluare 

final , la p r sirea acesteia, când trebuie s  i se completeze fi a psiho-pedagogic  final  (profil de 
personalitate, inventar de cuno tin e, interese i posibilit i de înv are) pentru a se recomanda înscrierea la 
coal . 

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 
preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

Datele ob inute ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului con inut al programei, organizarea unui program de recuperare, dac  este cazul, i 
adoptarea unorm suri de sprijinire i recuperare a unora din pre colari.    

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt. 

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu.  

Autoevaluarea este o form  de trecere la autonomie (de exemplu reconstituirea unei imagini din 
buc ele poate fi autoevaluat ).  

Exist  activit i pe care pre colarul nu este capabil s  le autoevalueze f r  exerci iu prealabil. Pentru 
autoevaluare este necesar  cunoa terea obiectivului i a c ii de realizare. Atunci când pre colarul se 
autoevalueaz , rezultatele sunt superioare. 
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În activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp, evaluarea 
urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a 
con inuturilor i a modalit ilor de transmitere ale acestora 

Bibliografie:  

Ausubel, P. D., Robinson, R. F. (1981) – „Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”,    
Bucure ti,EDP.;  

Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
Ionescu, M., (2003), Instruc ie i educa ie, Editura Garamond, Cluj-Napoca; Cuco , C., 

(2006), Pedagogie, Editura Polirom. 
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Evaluarea în mediul online 

Prof. Înv. Primar Ciorogariu Ileana Maria 
coala Gimnazial  Racovi a, Jud. Sibiu 

Exist  diferite în elesuri acordate termenului de evaluare: 
- în sens larg, evaluarea vizeaz  totalitatea proceselor i produselor care m soar  natura i nivelul 

performan elor atinse de elevi în înv are. 
- în sens restrâns evaluarea face parte din înv mânt i este în raport direct sau indirect cu progresul 

calitativ i cantitativ al înv rii. 

Metode de evaluare 

a) Verificarea oral  face parte din categoria metodelor tradi ionale de evaluare i este cea mai utilizat
în clasa de elevi din sistemul românesc de înv mânt, dar în situa ia examenelor na ionale, utilizarea ei 
este redus  sau lipse te. 

Examinarea oral  se realizeaz  printr-o conversa ie cu rol de verificare a cantit ii i calit ii 
procesului de instruire, prin întreb ri i/sau sarcini de lucru care solicit  r spunsuri orale sau în scris. 

b) Verificarea scris  constituie, de asemenea o metod  tradi ional  de evaluare, adecvat  pentru 
evaluarea formativ , fiind concretizat  într-o gam  variat  de suporturi scrise: lucr ri de control, teze, 
referate, eseuri.

c) Verificarea practic  permite identificarea capacit ilor de aplicare a cuno tin elor dobândite, a 
gradului de încorporare a unor deprinderi i i priceperi  practice – ac ionale . 

Probele practice ofer  posibilitatea elevului de a- i dezvolta atât competen e generale (comunicare, 
analiz , sintez , evaluare), cât i pe cele specifice (manipularea instrumentelor de lucru, 
interpretarea rezultatelor). 
Probele practice reflect  cel mai bine ceea ce tiu elevii s  fac , demonstrând explicit utilitatea celor 

înv ate, motivând elevii pentru a înv a în continuare. 

d) Verificarea în mediul online 
Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul 
online. Primii care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a 

lucruri noi i de a produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se 
realizeze. La polul opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima prima interac iune cu 
educa ia online este necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce instrumente i tehnici 
sunt potrivite pentru grupul int  (elevi sau cadre didactice). 

În rândurile ce urmeaz  voi prezenta câteva platforme, instrumente / aplica ii  utilizate în evaluarea  
online a elevilor:  

1. Google Jamboard este un mod de vizualizare  foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

2.Google Forms Este o aplica ie Google Drive care permite realizarea documentelor la care elevii pot 
colabora în timp real folosind smartphone-uri, tablete i laptopuri, calculatoare. 

Se pot ad uga tipuri de întreb ri, imagini. Întreb rile pot fi aranjate în ordinea dorit , se poate 
personaliza formularul cu teme simple de fotografii sau culori. 
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R spunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets, fiind u or de urm rit. 

3. Wordwall este o platform  în care se pot crea, pentru elevi,  diferite activit i 
interactive cum ar fi: fi e de jocuri, chestionare. Aceast  aplica ie se poate folosi atât sincron, cât i 

asincron la începutul orei cu scopul de a capta aten ia elevilor, dar i la sfâr itul lec iei pentru  a asigura 
feed-back-ul . 

4. O alt  platform  folosit  în etapa de evaluare a lec iei este ,,Liveworksheets”. 
Modalitatea de accesarea platformei: 
Cadrul didactic:  trebuie s  aib  cont deschis pe   platforma ,,liveworksheets”. Contul este gratuit. 

Dup  realizarea sau elegerea testului corespunz tor temei, se genereaz  un link. Linku-ul respectiv este 
transmis elevilor. 

Elevii: prin accesarea link-ului primit. 
Elevii rezolv  cerin ele testului, iar la final vor primi nota. Nota se genereaz  în momentul în care se 

,,d ” ,,finish”. 
Pentru realizarea unui test de evaluare  în aplica ia ,,Liveworksheets” se pot folosi diferite   tipuri de  

itemi: 

. ITEMI OBIECTIVI 

Prin itemii obiectivi se testeaz  un num r mare de con inuturi diferite care solicit  capacit i 
cognitive simple: 
- de recunoa tere (itemi cu alegere multipl ); 
- de stabilire a valorii de adev r (itemi cu alegere dual ); 
- de identificare a elementelor componente (itemi de tip pereche). 
Caracteristici: 
- solicit  din partea elevilor selectarea r spunsului corect dintr-o serie de variante; 
- pot fi corecta i i nota i obiectiv; 
- pot acoperi o gam  larg  de obiective; 
- sunt relativ, u or de administrat, corectat i notat; 
- permit un feed-back rapid; 
a) Itemi cu alegere dual
- cerin ele vor fi de genul: ,,R spunde i prin A (adev rat) sau F (fals)” 

b) Itemi cu alegere multipl
- solicit  elevul s  aleag  un r spuns dintr-o list  de alternative oferite pentru o singur  premis ; 
- cerin ele vor fi: ,,Alege i r spunsul corect” 
c) Itemi de tip pereche 
- elevii trebuie s  stabileasc  coresponden e/asocia ii între cuvinte, propozi ii, numere sau alte 
categorii de simboluri dispuse pe dou  coloane 
- cerin ele vor fi: ,,uni i elementele din coloana A cu cele din coloana B”, ,,indica i prin s ge i”, 

,,stabili i corela ii, rela ii”. 

Bibliografie:  

Cuco , C., 2009, Psihopedagogie pentru examene de definitivare i grade didactice, Editura 
Polirom. 
Neac u, I., 1990, Instruire i înv are, Editura tiin ific   
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Evaluarea în mediul online 

Profesor CIOVICA ANA-MARIA 
Liceul Tehnologic ”Petrache Poenaru”, Balcesti, Valcea 

La nivel interna ional, re eaua informatic  a deschis calea pentru predare i înv are. Înv area online 
este acum aici i va r mâne mult timp. Înlocuie te multe dintre metodele tradi ionale i schimb  modurile 
în care profesorii î i desf oar  activitatea educa ional . Avantajul utiliz rii înv rii online este faptul c
elevii vor putea înv a ceea ce vor, când vor, unde vor, cât vor i, cel mai important, vor putea evalua ceea 
ce au înv at. Responsabilitatea înv rii îi revine acum elevului. El trebuie s  fie activ, autodisciplinat, 
motivat i s  înve e prin descoperire. 

De i educatorii de la toate nivelurile de înv mânt au adoptat utilizarea tehnologiei ca instrument de 
predare, problema evalu rii nivelului înv rii elevilor într-un curs online nu a fost abordat  în detaliu. Cu 
toate c  instruirea online poate fi mai eficient , mai convenabil i mai flexibil  atât pentru elevi, cât i 
pentru profesori, trebuie subliniat faptul c  tehnologia ar trebui utilizat  pentru a facilita predarea i a 
promova înv area. 

În calitate de profesori, de unde tim c  îndeplinim aceste cerin e atunci când livr m înv are online? 
R spunsul ar putea fi utilizarea evalu rii online! În timp ce profesorii selecteaz  metodologiile de instruire 
i includ înv area online ca mecanism de predare, ace tia trebuie s  reflecteze i asupra strategiilor de 

evaluare.  
Oportunitatea educa iei online aduce noi considera ii în evaluare. Evaluarea online este mai mult 

decât o simpl  testare a elevilor. inând cont de câteva principii de baz , profesorii care utilizeaz  înv area 
online î i pot adapta activit ile de evaluare pentru a oferi feedback util, responsabilitate, oportunit i 
elevilor i pentru a demonstra calitatea actului educativ. Procesul de evaluare este un sistem de m surare a 
performan elor academice. Doar pentru c  poate fi dificil de m surat nivelul înv rii, nu înseamn  c
înv area nu a avut loc. Ideea este c , dac  profesorii care predau online î i îmbun t esc în continuare 
strategiile de predare, elevii vor înv a mai mult i mai bine. 

Indiferent dac  profesorii predau într-o sal  de clas  tradi ional  sau cu ajutorul internetului, 
instrumentele de evaluare ar trebui s  fie concepute pentru a oferi elevilor feedback imediat, a-i ajuta s
în eleag i s  aplice ceea ce au înv at. Elevii trebuie beneficieze de corelarea materialului cu aplica ii din 
lumea real . Cursurile trebuie s  aib  obiective de înv are, metode de evaluare pentru a m sura rezultatele 
înv rii i componente de feedback c tre i de la elev. Astfel, evaluarea are trei componente de baz : 
m surarea obiectivelor de înv are, autoevalu ri pentru ca elevii s - i m soare propriile realiz ri, 
interac iunea i feedbackul între profesor i elevi.  

Pentru ca evaluarea s  îmbun t easc  predarea i înv area, trebuie s  fie un proces continuu la care 
to i participan ii sunt angaja i. Evaluarea eficient  trebuie s  fie activ i autentic  în predarea online. 
Evaluarea tradi ional  este practicat  în sala de clas , astfel încât profesorii pot s  monitorizeze mai bine 
progresul elevilor, s  în eleag i s  promoveze înv area i s  î i m reasc  capacitatea de a ajuta elevii s
devin  mai eficien i, s  se autoevalueze i s  se auto-direc ioneze. 

Mutarea cursurilor din clasa tradi ional  într-un cadru online schimb  fundamental interac iunea 
uman , comunicarea, paradigmele de înv are i tehnicile de evaluare. Profesorul trebuie s  de in
competen e academice pentru con inutul cursului înainte de a dezvolta un instrument de evaluare eficient. 
Deoarece metoda de înv are s-a schimbat, profesorii trebuie s  schimbe i modurile în care demonstreaz
eficacitatea pred rii i înv rii.  

Înv area online impune elevilor s  ini ieze procesul de înv are. Elevii trebuie s  fie responsabiliza i 
s  citeasc  materialul, s  exploreze leg turile, s  participe la discu ie, s  pun  întreb ri, s  decid  s  înve e 
i s  aloce timp pentru a înv a. În mediul online, accentul se îndep rteaz  de profesor i permite o mai 
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mare colaborare între elevii dintr-o clas . Interac iunea care are loc online imit  pe cea a unei discu ii în 
grup mic.  

Experien a educa ional  poate fi mai stimulatoare i poate favoriza mai mult gândirea critic  decât 
prelegerea tradi ional . În acest context, profesorii trebuie s  fie preg ti i s  implice elevii, s -i fac  s
interac ioneze în comunicarea sincron  (prezen  simultan , în timp real, de exemplu, camere web) sau 
asincron  (secven ial , pe platforme, prin e-mail, în forumuri de discu ii). 

De asemenea, trebuie s  îndrume elevii care au dificult i în a utiliza tehnologia. Multe dintre 
cursurile online derulate de profesori se bazeaz  foarte mult pe sistemele de e-mail i chat. În absen a unei 
s li de clas  care s  serveasc  drept loc de întâlnire, o parte dintre elevi nu pot s  acceseze mijloacele 
digitale f r  îndrumarea unui instructor i aici ne referim la elevii cu cerin e educa ionale speciale.  

Profesorii trebuie s  îndrume facilitatorii acestor elevi pentru a promova un sentiment de conexiune 
între to i elevii, camerele web fiind folosite pentru a încuraja interac iunea social  între participan i, iar 
platformele online pentru a îmbun t i experien a de înv are, bazându-se pe rela ia elev-profesor. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Profesor Înv mânt Pre colar: Ciovic  Maria-Casiana 
Gr dini a cu Program Prelungit Nr. 7, Drobeta Turnu-Severin, Jude ul Mehedin i 

În didactica tradi ional , actul pred rii este îndreptat de la cadru didactic spre copil i are ca obiectiv 
transmiterea de cuno tin e structurate, pe care ace tia urmeaz  s  le asimileze. 

Necesitatea elabor rii unor modele, în care predarea s  nu mai fie atribuit  doar profesorului, ci s
implice i copilul a reprezentat o viziune, care a schimbat radical, în didactica modern , predarea. Aceasta 
nu mai este conceput  ca o activitate de comunicare, de transmitere de cuno tin e, ci ca o problema de 
organizare i conducere a proceselor de înv are.  

A preda înseamn  a organiza experien e de înv are, care s  provoace schimb ri dezirabile în 
comportamentele copiilor.  

În situa ia actual , putem afirma c  aceast  pandemie a provocat un adev rat experiment în domeniul 
educa iei.  

La nivel mondial, sistemele educa ionale sunt nevoite s  se adapteze situa iei, s  se reinventeze. 
Milioane de copii au fost obliga i s  stea în cas , iar profesorii au fost pu i în situa ia de a- i muta activitatea 
didactic  de predare-înv are-evaluare în mediul online. A trebuit s  înve e s  utilizeze diferite tehnologii 
i platforme digitale pentru a continua predarea i pentru a p stra leg tura cu elevii.  

Prin acest fapt s-a demonstrat c  atât profesorii, cât i elevii au fost capabili s  se adapteze la noul 
mod de abordare al educa iei i la un nou mod de comunicare. 

Cu toate c  a existat deschidere din partea cadrelor didactice, precum i a copiilor pentru desf urarea 
activit ii educa ionale online, au fost câteva dificult i, pe care unii le-au întâmpinat.  

Amintim aici lipsa unui mijloc de conectare (laptop, tablet , telefon), lipsa conexiunii la internet, 
lipsa cuno tin elor în domeniul tehnologiei pentru unii p rin i sau profesori. 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul, în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit .  

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area i evaluarea bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Creativitatea manifestat  este uluitoare. Copiii au petrecut mult timp în familie, al turi de p rin i, s-au 
bucurat de prezen a i sprijinul acestora în realizarea sarcinilor de lucru. Ei i-au desf urat activitatea într-
un mediu familiar, pl cut i f r  zgomotul i agita ia din clas . 

Activit ile online nu începeau atât de devreme, precum cele de la coal i ei s-au putut bucura de o 
or  de somn în plus diminea a. 

Rela iile între coal i familie au avut de câ tigat, deoarece p rin ii au putut observa în mod direct 
efortul f cut de cadrul didactic, în reu ita procesului de predare i înv are 

Aceast  perioad  a favorizat înv area i dezvoltarea unor noi aptitudini p rin ilor, prin folosirea 
instrumentelor i platformelor pe care lucreaz  copiii.  

Predarea online a favorizat colaborarea profesorilor, prin împ rt irea de noi experien e, schimbul de 
materiale i idei. 

În ceea ce const  predarea tradi ional  (fa  în fa ), ce a lipsit cel mai mult copiilor în aceste luni de 
coala a fost lipsa de socializare, satisfacerea nevoii de socializare, de a petrece timp împreuna cu colegii.  
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În cadrul activit ilor organizate, fa  în fa , cadrul didactic de ine un mai bun control în men inerea 
aten iei copiilor, precum i în dirijarea modului de realizare a sarcinilor individuale de lucru. 

Prin crearea unui mediu educa ional stimulativ, prin utilizarea materialelor didactice atractive, prin 
crearea de situa ii de înv are i concretizarea acestora în experien e de înv are, cadrul didactic permite 
dezvoltarea creativit ii copilului. 

coala sau gr dini a favorizeaz  dezvoltarea autonomiei i independen ei copilului, favorizând 
dezvoltarea global  a acestuia. 

Ceea ce s-a putut tr i reprezint  o situa ie aparte, iar m surile luate au fost extraordinare, fiind nevoie 
de solu ii de urgen i de o adaptare din mers, atât a cadrelor didactice, cât i a copiilor i p rin ilor, 
deoarece era absolut necesar  continuarea înv rii i a comunic rii educa ionale.  

Pe viitor, se dore te ca un model de predare de tip hibrid s  r mân  în educa ie, iar lec iile înv ate 
de profesori i elevi în aceast  perioad , datorit  nevoii de adaptare, s  fie un plus de valoare adus sistemului 
educa ional din ara noastr . 

Bibliografie: 

1. Boco  M., Jucan D., (2007) Teoria i metodologia instruirii, Teoria i metodologia evalu rii, 
Paralela 45, Pite ti. 

2. Ionescu, M., (2011), Instruc ie i educa ie, Editura Eikon, Cluj-Napoca. 
3.https://www.edupedu.ro/dragos-iliescu-digitalul-atunci-cand-vine-in-plus-fata-de- educatia-fata-

in-fata-creste-cam-cu-20-25-efectul-e-o-corelatie-masiva-intre-numarul-de-ore-petrecut-de-parinte-cu-
copilul-si-performan/?fbclid=IwAR36fGIL8083ACzo3B6r2EEfA0GtPHW2rRYc6YQHaF7sQ vF2It-s-
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
- între online i tradi ional- 

Prof. înv. primar Cîrciumaru Dana - Andreea 
Liceul Tehnologic ”M. Eminescu” – Slobozia, jud. Ialomi a 

Situa ia de criz  a momentului a scos la iveal  anumite probleme care vor impune o schimbare 
radical  a mentalit ii oamenilor. Aceste schimb ri trebuie s -i fac  mai con tien i pe educabili, s -i fac
mai flexibili i mai bine preg ti i pentru via a de mâine. Aceast  schimbare trebuie s  includ , implicarea 
mai larg  a p rin ilor, dar i a membrilor comunit ii, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în 
educa ia tinerei genera ii. Elevii ar trebui s  fie înv a i s  înve e, devenind fideli parteneri ai dasc lilor, 
deschi i s  înve e în primul rând pentru sine, valorificând eficient multiplele sale inteligen e, care ulterior 
s  devin  achizi ii importante pentru progresul societ ii. 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorit  numeroaselor cercet ri, studii, lucr ri 
elaborate pe aceast  tem . Evaluarea colar  este perceput  ast zi ca fiind integrat  în procesul de 
înv mânt, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. 

În evaluarea tradi ional , cele mai frecvente expresii folosite pentru denumirea activit ii de evaluare 
sunt: examinare, verificare, ascultare, control, chiar dac  aceast  activitate se desfa oar   într-un context 
cotidian, i nu la finalul unui program de instruire;   este sinonim  cu aprecierea clasic , cu nota ia sau 
corec ia, cu controlul continuu al înv rii colare; se finalizeaza cu clasificarea (clasamentul elevilor) 
(evaluare comparativ ). 

Se selecteaza i exclude anumite domenii ale înv rii mai greu de evaluat: atitudini, comportamente, 
tr s turi de personalitate, este centrat  pe cuno tin e. 

Notarea este un scop în sine, un mijloc de clasificare sau de certificare, fiind sinonim  cu no iunea de 
control al cuno tin elor.  

Evaluatorul constat , compar i judec ; este centrat  deci pe elev i apreciaz  conformitatea 
cuno tintelor predate (lectia înv ata) cu o scar  de valori care este l sat  la aprecierea profesorului .  

Evaluarea modern  este asociat  grijii fa  de m surarea i aprecierea rezultatelor. Aceasta nu 
reprezint  un scop în sine, ci se realizeaz  în vederea adopt rii unor decizii i m suri ameliorative. Se pune 
accent pe problemele de valoare i pe emiterea judec ii de valoare i acord  preponderen  func iei 
educative a evalu rii. Acest tip de evaluare acoper  atât domeniile cognitive, cât i pe cele afective i 
psihomotorii ale înv rii colare, dezvolt  tot timpul o func ie de feed-back pentru elev, dar tinde s - i  
informeze personalul didactic asupra punctelor tari i punctelor slabe ale eforturilor depuse, asupra 
eficientei activitatii didactice. 

I i asum  un rol activ, de transformare continu  a proceselor de predare i de înv are, de interven ie 
formativ  devenind un proces continuu i integrat organic procesului de instruie. 

Elevul devine partener cu drepturi egale, într-o rela ie educa ional  ce are la baz  „un contract 
pedagogic”.  

Este accentuat  importan a folosirii metodelor alternative de evaluare în complementaritate cu cele 
tradi ionale, astfel încât finalitatea evalu rii s  ofere o oglind  cât mai fidel  a nivelului de preg tire a 
elevului.  

Trecerea de la înv mântul tradi ional la înv mântul la distan  (online) s-a f cut destul de brusc 
i au fost identificate anumite particularit i, în compara ie cu înv mântul organizat în coal . O  surs

important  au fost platformele educa ionale existente, dar i instrumentele digitale pentru asigurarea 
înv mântului online, managementul timpului i a resurselor pentru elevi în condi ii de criz  . 
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În viitor trebuie pus accentul pe elementele înv rii personalizate/ individualizate, dar i pe 
posibilit ile copilului. Elevii nu vor pune accent doar pe con inuturi, ci i pe analiza strategiilor i 
modalit ilor de înv are, precum i pe rela iile stabilite între participan ii la actul înv rii elevilor. 

Profesorii caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare. Dintre acestea, amintim: 

Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi m elevilor etc. 

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu. 

 Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i itemi 
de teste. 

Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi.  În contextele online, 
implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o interac iune uman  mai profund
i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Evaluarea elevilor la disciplina Educa ie social

Prof. Cire  Adriana 
coala Gimnazial  Nr. 117 Bucure ti 

Un obiectiv principal al disciplinei Educa ie social  este explorarea fenomenului cre terii atitudinilor 
i comportamentelor de drept în rândul tinerilor din România. Cre terea este un rezultat al schimb rilor 

dementalitate social  din România de dup  “Revolu ia” din 1989. coala de gâ ndire „Gimme More” 
(întâlnit  în SUA) poate fi exploatat  folosind metodologia de cercetare calitativ  care rezult  din 
experien ele dasc lului i din cercetarea ca educator. Profesorul poate contribui la dezvoltarea unor cet eni 
mai responsabili i mai empatici, în ciuda nivelului de clas , rasei, statutului socio-economic i a altor 
elemente care uneori afecteaz  o problem  de baz i difer  de alegere. 

Evaluarea elevilor s-a schimbat în noul mileniu. De i exist  ceva de spus pentru metodele clasice, 
gen: testul de evaluare, considerat deja ]n Occident de mod  veche, noile tehnologii evolueaz  zilnic pentru 
a asista profesorii în aceast  sarcin . 

Ce este evaluarea? 

Evaluarea este pur i simplu procesul de colectare a informa iilor despre ceea ce tiu elevii pe baza 
experien ei lor educa ionale. Rezultatele evalu rii sunt de obicei utilizate pentru a identifica domeniile de 
îmbun t it i pentru a se asigura c  con inutul cursului satisface nevoile de înv are. 

Exist  dou  tipuri de baz  de evalu ri: 
Evalu rile formative au loc în cadrul unui curs sau lec ie online i sunt folosite pentru a determina cât 

de bine înva  un student. Acestea sunt cele mai bune atunci când sunt continue, consecvente i ofer
feedback critic elevilor. 

Evalu rile sumative sunt uneori denumite examen final i m soar  ceea ce a înv at studentul dup
finalizarea unui curs. Ei pot valida cât de bine con inutul dvs. sus ine obiectivele generale de înv are ale 
cursului. 

Evident, evalu rile sunt mai mult decât simple note. Când sunt semnificative i bine construite, îi 
ajut  pe elevi s  se preg teasc  pentru success, provocându-i s  reflecteze, s  interac ioneze i s - i aplice 
cuno tin ele pentru a r spunde la întreb ri, a rezolva probleme i a comunica informa ii. 

Exist  o serie de practici care se pot utiliza pentru a evalua elevii cu aten ie. Cea mai bun  metod  va 
varia în func ie de nevoile i obiectivele de înv are. De exemplu, un test online va fi potrivirea perfect
dac  obiectivul este s  m soare rapid cuno tin ele i competen ele. Dar dac  se dore te testarea abilit ilor 
de elevilor, este mai bine s  se utilizeze o simulare de dialog. 

Metodele cele mai comune de evaluare pentru a sprijini înv area elevilor sunt: 

1. Teste online 
Testele sunt un instrument tradi ional de evaluare. În plus, atunci când sunt asociate cu tehnologia, 

acestea sunt o modalitate excelent  de a angaja înv area elevilor. Întreb rile pentru chestionare pot lua mai 
multe forme, cum ar fi alegerea multipl , completarea spa iilor libere i hotspoturile. Un beneficiu al testelor 
este c  sunt scurte i u or de evaluat. Un alt lucru este c  ordinea întreb rilor i op iunile pot fi randomizate, 
astfel încât chestionarul fiec rui elev este unic. 

Testele online sunt ideale pentru m surarea rezultatelor înv rii la un public larg. Deoarece fiecare 
elev sus ine acela i test, se poate compara i contrasta rezultatele în diferite clase, coli saucomunit i. Un 
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test online nerealizat poate fi oferit înainte de începerea lec iei pentru a ob ine o m surare de baz  a 
cuno tin elor existente ale unui elev. 

Cum se poate crea un test online? Testele online pot fi create cu u urin  folosind un set de 
instrumente de autor eLearning, cum ar fi iSpring Suite. iSpring Suite include uninstrument de testare 
care ofer  14 tipuri de întreb ri. Trebuie pur i simplu s  alege i abloanele adecvate pentru a pune 
împreun  un test pentru elevii dvs. rapid i u or. Se poate îmbun t ii testul oferind feedback-ul detaliat al 
r spunsului, ad ugând diapozitive informative i creând c i individuale de înv are, în func ie de 
performan a fiec rui angajat la test. 

2. Întreb ri deschise/Eseu 

Întreb rile deschise sau de tip eseu sunt una dintre cele mai populare metode de evaluare calitativ . 
Îi determin  pe cursan i s - i exploreze gândurile, sentimentele i opiniile, testând în acela i timp 
în elegerea general  a unui subiect. Acest tip de întrebare încurajeaz  gândirea critic i este cel mai potrivit 
pentru evaluarea înv rii la nivel superior. Întreb rile referitoare la eseuri necesit  un timp mai lung pentru 
ca elevii s  gândeasc , s  organizeze i s  compun  r spunsurile lor. 

Cum se poate crea o evaluare deschis ? 

Evalu rile deschise sunt unul dintre tipurile de întreb ri disponibile în iSpring Suite. Spre deosebire 
de multe alte tipuri de întreb ri, acestea nu pot fi punctate automat la cursurile online, astfel încât instructorii 
vor trebui s - i ia timpul s  le revizuiasc  unul câte unul. 

3. Activit i de tragere i plasare Drag-and-drop-urile sunt un tip de evaluare care arat  capacitatea 
unui elev de a lega informa ii i de a aplica cuno tin e pentru a rezolva o problem  practic . Se pot încorpora 
atât imagini, cât i text într-o activitate de drag-and-drop, oferindu-i o senza ie din lumea real , care este 
atât provocatoare, cât i captivant . Este esen ial s  se utilizeze acest tip de evaluare atunci când se dore te 
ca elevii s  poat  aplica cuno tin ele într-o situa ie din via a real . Cum pot crea o activitate de drag-and-
drop? 

iSpring Suite ofer  un ablon de glisare i plasare care permite mutarea de casete de text, imagini i 
forme într-un anumit loc de pe pagin . Pentru a crea o evaluare, trebuie s  se înc rcarce imaginile într-un 
ablon de întrebare i apoi s  se identifice pur i simplu inta de renun are. 
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EVALUAREA - ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Prof. CÎRNU LAURA CARMEN 
LICEUL TEORETIC „PAUL GEORGESCU” ND REI, IALOMI A 

În ultimul timp, situa ia de criz  a scos la iveal  anumite probleme care vor impune o schimbare 
radical  a mentalit ii oamenilor. Aceste schimb ri trebuie s -i fac  mai con tien i pe educabili, s -i fac
mai flexibili i mai bine preg ti i pentru via a de mâine cu surprizele sale. Aceast  schimbare trebuie s
includ , implicarea mai larg  a p rin ilor, dar i a membrilor comunit ii, în calitate de parteneri activi ai 
cadrelor didactice, în educa ia tinerei genera ii. 

Un domeniu important al statului este i trebuie s  r mân  educa ia, care la rândul s u, are nevoie de 
o formare continu  pentru a corespunde cerin elor actuale ale societ ii i s  preg teasc  tinerii pentru a se 
integra activ în via a social i personal . 

În contextul actual când lumea contemporan  tinde s  se transforme într-o societate informa ional
apare nevoia de cunoa tere i la nivel informa ional prin utilizarea calculatorului în educa ie, prin crearea 
de competen e digitale care vor oferi tinerilor o preg tire diversificat  în viitor. Apari ia calculatorului ca 
surs  de înv are, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop evolutiv, p trunderea hardware-ului 
i software-ului în România reprezint  o permanent  provocare pentru educa ie.  

Când vine vorba despre evaluare, la ciclul primar aceasta se realizeaz  în ritm continuu, dar în actuala 
situa ie i aici au survenit modific ri. Evalu rile se realizau exclusiv fizic, fa  în fa , cu transmiterea 
emo iei aferente sus inerii evalu rii, fie ea scris , fie oral . Pentru eficientizarea si optimizarea actului de 
evaluare se pune tot mai mult accent pe imbinarea strategiilor traditionale cu strategiile alternative de 
evaluare datorita valentelor formativ-educative pe care acestea le poseda.  

Activitatea s-a desf urat asincron pe platform Classroom.  Elevii clasei a II-a au evaluat o unitate de 
înv are printr-o activitate integrat - Familia, leag nul copil riei.  Ei au avut de vizionat un filmule  despre 
membrii familiei (https://youtu.be/cNKDWdm-b-U ) , de realizat un colaj cu orice material doresc, în care 
s  cuprind  membrii familiei lor (în timp ce lucreaz  pot asculta cântecele despre familie   
https://youtu.be/unHFJ0LYSkI )  i s  realizeze un scurt text (5-7 propozi ii) despre propria familie.  
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Lucr rile realizate au fost postate pe platform, dar nu înainte de a primi o fi  de autoevaluare în care 
s  noteze respectarea criteriilor de lucru. 

Cum ai lucrat ast zi? - AUTOEVALUARE 
CALIFICATIV FOARTE BINE BINE SUFICIENT 
Ai identificat membrii familiei tale Identificarea 

tuturor membrilor 
Identificarea 
p rin ilor, dar nu 
i a copiilor sau 

invers 

Identificarea unui 
singur membru al 
familiei 

Realizarea colajului Realizarea 
colajului din cel 
putin 3 materiale 
diferite 

Realizarea 
colajului 
folosind 2 
materiale 
diferite 

Realizarea colajului 
folosind un singur 
material 

Alc tuirea textului Redactarea textului 
din 5-7 propozi ii 

Prezentarea 
membrilor familiei 

Scrierea ordonat i 
corect , cu 0-1 
gre eli de scriere. 

Redactarea 
textului din 3-4 
propozi ii, cu 
prezentarea 
membrilor 
familiei 

Scrierea 
ordonat , cu 2-3 
gre eli de scriere 

Redactarea textului 
din 2-3 propozi ii, cu 
prezentarea 
incomplet  a 
membrilor familiei, 
având mai mult de 4 
gre eli de scriere  

Câte frunzuli e ai adunat?  
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Cum te-ai sim it în urma realiz rii acestor activit i? 

Elevii au realizat evaluarea activit ii, f r  a sim i constrângere, emo ie distructiv  sau trac pentru 
prezentarea lucr rilor, dar am descoperit în realizarea lucr rilor un adev rat curcubeu al emo iilor.  

Atât evaluarea tradi ional , cât i cea online, prezint  avantaje i dezavantaje. Important este ca noi, 
cadrele didactice, s  p trundem în sufletul educabilului i s  descoperim comoara ce se ascunde acolo 
pentru a o dezv lui grupului, pentru a forma o real  personalitate eliberat  de constrângerea not rii în urma 
unor evalu ri standard. Evaluarea colar  este perceput  ast zi ca fiind organic integrat  în procesul de 
înv mânt, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. Procesul 
evaluativ î i relev  pe deplin func ia de feed-back atunci când educatorul i elevii se reg sesc în calitate de 
parteneri în cadrul procesului educa ional. Aceasta presupune ca fiecare dintre parteneri s  con tientizeze 
rolul pe care îl de ine la nivelul interac iunii didactice i s  foloseasc  reac iile celuilalt pentru a- i optimiza 
propriul comportament. 

În contextul importan ei care se pune pe evaluare în zilele noastre, este o provocare s inem pasul cu 
toate schimb rile. Nicio evaluare nu este suficient  pentru a determina ce tiu cu adev rat elevii no tri i ce 
fac ace tia în viitor cu privire la cuno tin ele legate de con inuturi.  

A adar, pronind de la idea c  finalul oric rui demers constituie un punct de început, cu pa i m run i, 
dar siguri, s  construim cu încredere un viitor frumos elevilor no tri prin utilizarea unor instrumente 
adecvate de evaluare, instrumente adaptate a tept rilor elevilor de ast zi.  

Bibliografie: 

Gora Laura Claudia, Modalit i i tehnici de evaluare în înv mântul primar, Editura Rovimed, 
2019 

Radu Ion, Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 2008 
https://proform.snsh.ro/campanie-online/evaluarea-scolara-repere-conceptuale-tendinte-de-

modernizare 
https://www.youtube.com/watch?v=eG6Jc1sTZHk 
https://www.youtube.com/watch?v=PzQbznTmLz4 
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L’EVALUATION DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ENTRE LE 
TRADITIONNEL ET LE NUMERIQUE - L’EVALUATION FORMATIVE 

PROFESOR CÎRSTEA SILVIA, 
COLEGIUL NA IONAL “IEN CHI  V C RESCU” TÂRGOVI TE 

Cet article est censé constituer une démultiplication des connaissances acquises lors de ma 
participation aux cours de formation organisés par L’Organisation Internationale de la Francophonie en 
collaboration avec Le Ministère de L’Education de Roumanie, dans le cadre des activités du programme 
« Usage et rayonnement du français ». 

Les deux formations auxquelles j’ai participé s’appellent « Intégrer l’approche actionnelle dans son 
enseignement du FLE » (formation déroulée en ligne du 4 au 7 octobre 2021) et « La différenciation 
pédagogique : propositions pour gérer l’hétérogénéité des classes » (formation déroulée en ligne du 11 au 
14 octobre 2021). Les deux formations ont été animées par M. Pierre-Yves Roux, expert associé de France 
Education International et par M. Constantin Giosu, formateur roumain qui a pris soin d’analyser les 
contenus dans la spécificité du contexte d’enseignement du français en Roumanie. 

Le programme des travaux a intégré des travaux de groupe pour la mise en pratique par les 
participants des principes exposés, ce qui m’a permis d’échanger avec des collègues, enseignants de FLE 
de la région Sud-Muntenia. Cet échange s’est avéré enrichissant, car j’ai pu profiter de l’expérience 
pédagogique des autres participants à la formation et j’ai eu l’occasion de faire bénéficier les stagiaires de 
mon vécu pédagogique.  

La question de l’évaluation a été, bien sûr, abordée et analysée sous tous les angles lors de cette 
formation. Partant de la définition de l’évaluation - « Evaluer c’est prendre une information en vue de 
prendre une décision » - je suis arrivée à la conclusion que la partie la plus importante lors de l’évaluation, 
c’est l’évaluation formative parce qu’il faut toujours se soucier de l’efficacité de son travail auprès de ses 
élèves. L’enseignant ne doit pas passer à un nouvel l’objectif sans s’assurer qu’ils ont acquis l’objectif en 
cours d’acquisition. L’évaluation formative, qui se réalise pendant l’apprentissage, est utile seulement si 
elle est suivie d’une phase de remédiation. 

Vu que l’enseignant est contraint de parcourir un programme, il doit prévoir, dès la phase de la 
programmation annuelle, des activités de remédiation pour ne pas prendre de retard par rapport au 
programme. 

Lors de la remédiation il faut apporter de l’aide différenciée aux élèves, en fonction de leurs besoins, 
cernés lors de l’évaluation formative. L’élève doit être placé au centre de l’apprentissage et cette centration 
passe par la différenciation. La différenciation ne veut quand même pas dire individualisation du cours, car 
l’élève appartient à un groupe social, à une classe. 

 Il faut donc identifier les erreurs typiques des apprenants, lors de l’évaluation formative, et constituer 
des groupes de travail en fonction de leurs besoins, car l’enseignant ne doit pas isoler les apprenants. 
L’enseignant de FLE ne doit pas, non plus, constituer toujours les mêmes groupes de travail.  

Lorsqu’il y a trop d’erreurs dans les copies des apprenants ou dans leur discours oral, l’enseignant 
doit les prioritiser, parer au plus pressé, car il ne peut pas tout régler en même temps. Il doit dans un premier 
temps concevoir des activités de remédiation pour régler les erreurs les plus graves.  

En parlant d’évaluation, il est absolument nécessaire de parler de la note, de sa valeur et des 
informations qu’elle peut apporter. La note, prise dans l’absolu, ne veut rien dire, elle ne donne pas 
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d’informations pédagogiques au professeur, elle ne dévoile pas quels sont les erreurs, les besoins de 
l’apprenant. Des élèves ayant pris la même note peuvent bien avoir des compétences tout à fait différentes 
et donc des besoins divergents. Elle peut donner une information aux parents, par exemple, sur le niveau 
de leur enfant, mais elle est beaucoup moins parlante au professeur qui vise une remédiation après 
l’évaluation formative. 

Quant à l’erreur, l’enseignant doit faire attention à ne pas pénaliser l’apprenant pour quelque chose 
qu’il ne lui a pas appris. 

Lors la différenciation, l’enseignant ne doit pas différencier quant à l’objectif à atteindre. Il peut 
différencier le cheminement vers cet objectif, les étapes, les méthodes, les stratégies employées et l’aide 
qu’il apporte à chaque groupe d’apprenants selon leurs besoins spécifiques. 

La meilleure façon de différencier est la différenciation simultanée, c’est-à-dire le travail différent 
avec des groupes d’apprenants, ayant les mêmes besoins, en même temps. Il faut donc distinguer la 
différenciation simultanée de la différenciation successive, qui veut dire travailler différemment, employer 
des méthodes différentes, successivement, avec toute la classe en même temps. 

Lors de l’évaluation sommative, les apprenants seront traités de la même façon, ils auront le même 
sujet et le même barème. Ce sera le moment pour l’enseignant de voir si ses méthodes et stratégies de travail 
ont été efficaces. L’évaluation formative suivie de la remédiation peut s’avérer d’une importance capitale 
quant à l’amélioration des résultats scolaires des apprenants. 
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EVALUAREA IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 

Prof. Inv. Prescolar: Cîtcîrigã Adriana Luciana 
Gradinita cu Program Prelungit “Magic Years” 

„Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat . Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii.” (D. Ausubel) 

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, 
oferind solu ii de perfec ionare actului didactic. 

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 
preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de 
verificare, m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse. 
Datele ob inute ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de predare 
a noului con inut al programei, organizarea unui program de recuperare, dac  este cazul, i adoptarea unor 
m suri de sprijinire i recuperare a unora din pre colari. 

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt. 

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de an colar, ciclu 
de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare global  a 
rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i de studiu. 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura, poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului.  

Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate, observa ii asupra evolutiei copilului, 
lucrari ale acestuia, poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar. 
În concluzie, portofoliul nu este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ 
pentru crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e. 

Printre metodele i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , 
se înscriu urm toarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, ciorchinele, posterul,  
Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grupei. 
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Evaluarea rezultatelor obtinute de copii are efecte pozitive asupra activitatii lor, indeplineste un rol 
de supraveghere a activitatii prescolare.  

Verificarile asupra acumularilor calitative si cantitative ale copiilor in procesul instructiv-educativ 
contribuie la calificarea si consolidarea cunostintelor acumulate, care sunt fixate, sistematizate si integrate 
in structure. 

BIBLIOGRAFIE: 

* Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006; 
* Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”, Bucure ti, EDP.;  
* Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna”m Bucure ti, EDP;  
* Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
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EVALUAREA – ÎNTRE TRADI IONAL I MODERN 

prof. înv. pre c: Ciubotaru Florina Aurora                                                 
Gr dini a cu program prelungit nr. 23                                                     
Municipiul Ploie ti, Jude ul Prahova 

,,Copilul trebuie înv at s  î i foloseasc  ochii – nu numai pentru a vedea, dar i pentru a privi; 
urechile-nu numai pentru a auzi, dar i pentru a asculta cu aten ie; mâinile –nu numai pentru a apuca 
obiectele, ci i pentru a le pip i i a le sim i!” (Lonwenfeld) 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, rolul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, cu prec dere în ultima vreme, datorit  numeroaselor studii i cercet ri pe aceast
tem . Evaluarea colar  are rolul de reglare, optimizare i eficientizare a activit ilor de predare –înv are.  

Ea determin  valoarea rezultatelor i progreselor înv rii. Aceasta ofer  copiilor posibilitatea de a 
demonstra ce tiu, dar mai ales ce sunt capabili s  fac , punând astfel în valoare ceea ce au înv at. Prin 
evaluare, cadrul didactic urm re te modul în care înva  pre colarii, îi ajut  s  con tientizeze propriile 
succese sau e ecuri, dar i s  î i amelioreze performan ele i eforturile, î i evalueaz  propria sa activitate i 
elaboreaz  judec i de valoare despre el însu i (ca educator), despre calitatea activit ilor, succesul sau 
e ecul strategiilor utilizate. 

De i este v zut  ca un instrument de transformare a înv rii i a pred rii, evaluarea se modeleaz , la 
rândul s u, în raport cu cerin ele acestora. 

O activitate de evaluare reu it i eficient  depinde foarte mult de pa ii urm ri i în structura sa: ce 
evalu m? (sistemul ca întreg sau una dintre componentele sale: nivelul de performan , competen e, 
abilit i, capacit i, atitudini, etc), cu ce scop evalu m? (formativ, de orientare), cum evalu m? (prin 
stabilirea clar  a parcursului: scopuri, obiective, insrumente de evaluare, rezultate, interpretare, 
comunicare), când evalu m? (la începutul unui proces, pe parcursul s u sau la finalul acestuia), cu ce 
evalu m? (cu ce instrumente, metode i tehnici), cine beneficiaz  de rezultatele evalu rii (pre colarii, 
educatorii, p rin ii). 

Înainte de începerea pandemiei, când toate erau la locul lor i aveau rostul lor, evaluarea îmbina 
metodele clasice, tradi ionale cu cele moderne. Vremurile îns  s-au schimbat i odat  cu ele, s-au schimbat 
i anumite componente ale înv mântului. Pe lâng  metodele amintite mai devreme, evaluarea, ca i 

predarea, se poate realiza i online. 

Evaluarea online este o modalitate de evaluare care poate r spunde eficient situa iilor identificate, 
putând fi aplicat  oric rei forme de evaluare tradi ional : ini ial , continu  sau final . Cea mai frecvent
form  a evalu rii online este reprezentat  de testele de tip chestionar.  

Acestea pot fi realizate sub forma raspunsurilor de tip ,,da/nu”, ,,adev rat/fals”, asociere de imagini, 
tete sau întreb ri cu r spuns deschis.  Prin urmare, evaluarea online prin teste de tip chestionar poate fi 
aplicat  indiferent de domeniul de activitate, având un nivel înalt de obiectivitate i îndemnând pre colarii 
la o aten ie sporit . i prin intermediul conversa iei, repovestirii, lecturii dup  imagini se poate realiza 
evaluarea online. 

Exist , de asemenea o multitudine de aplica ii i platforme online, care faciliteaz  procesul de 
evaluare, precum Wordwoll, Quizz, Picvoice, ChatterPix, Book Creator, Im a puzzle, Storyjumper, etc. 
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În concluzie, înv mântul – prin componenta sa maleabil - ofer  posibilitatea de adaptare la nou i 
necunoscut. În acest sens, evaluarea – atâta timp cât este corect structurat i efectuat - se poate realiza atât 
în mod tradi ional, cât i în mod online, inând pas cu vremurile actuale. Important este s  nu ne îndep rt m 
de la rolul s u atât de benefic pentru educabili i s  încerc m, în baza rezultatelor ob inute, s  identific m 
m surile ameliorative potrivite în vederea îmbun t irii procesului de predare–înv are-evaluare. 
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coala online între provocare i adev r 

Prof. Ciungan Maria Alina 
coala Gimnazial  Vii oara, jud. Cluj 

coala online? Da! O adev rat  provocare, un adev rat maraton de înv are, ore de studiu, zeci de 
tutoriale, o ”altfel de coal  – s tii mai multe, s  fii mai bun...”. i acum îmi vin în minte cuvintele unui 
fost profesor  ”Ce este posibil s-a f cut, ce este imposibil se va face...”, iar noi, cadrele didactice i, ei, 
elevii, i, dumnealor, p rin ii, am reu it s  facem ce a fost mai bine ca procesul instructiv-educativ s
continue în condi ii, cât de cât, optime. 

Sunt profesor de limba i literatura român  într-o coal  din mediul rural, cu o vechime de 27 de ani 
la catedr . M  bucur i m  mândresc c  fac parte dintre profesorii care doresc, cu tot sufletul, s  participe 
la procesul educa ional al elevilor lui i care, nu a renun at niciodat , în a- i îndruma înv ceii, chiar i în 
aceast  perioad  dificil .   

Evaluarea este un proces complicat i complex care scoate în eviden  perspicacitatea i vigilen a 
profesorului, dar i dexteritatea elevilor i a p rin ilor (în mod special în perioada colii online). Multe mi-
au fost dat s  aud i s  v d pe parcursul orelor online: p rin i care opteau copiilor ce s  r spund , p rin i 
care erau nevoi i s  stea în camer  cu elevul pentru a fi sigur c  intr  la ore, fra i mai mici sau mai mari 
care r spundeau la întreb rile adresate celor în cauz . De nenum rate ori nu mai func iona camera sau 
microfonul exact în momentul în care copilul era provocat la r spuns. Dac  nu termina de scris schema 
lec iei în ritmul celorlal i, nu mai recupera con inutul, de i era urcat  pe platform  la sfâr itul fiec rei 
activit i. Deci, ceea ce se numea continuitate, î i pierdea i forma i con inutul.  

La începuturile colii online ne-am format grupuri pe whatsapp sau messenger, în func ie de 
posibilit ile i accep iunea fiec rei clase i trimiteam schema lec iei, iar ei postau temele pentru acas . 
Greu, dar decât nimic... Era un început bun. Apoi am descoperit ZOOM. Ceva mai bine... Ne puteam auzi 
i vedea. În acea perioad  preferam evalu rile orale cu întreb ri problematice, cu r spunsuri deschise, care 

erau formulate în func ie de lec ie, dar i de elev. De ce? Pentru c  nu puteam pune întreb ri foarte dificile 
unui elev slab, deoarece îl blocam i mai tare sau nu puteam pune întreb ri u oare unui elev foarte bun, 
deoarece nu urm ream reproducerea unor informa ii, ci în elegerea lor.  

Dintre exemplele de întreb ri pot aminti:  

Ce ai fi f cut tu în locul personajului X? 
Cum ai fi reac ionat tu în situa ia Y? 
Cum te-ai fi sim it tu, dac  erai implicat într-o astfel de situa ie? 
De ce crezi c  ac iunea se desf oar  în p dure? Care sunt cuvintele din text care te ajut  s  r spunzi 

la aceast  întrebare? 
Identific , din fragmentul trei, cinci cuvinte sau expresii care indic  timpul desf ur rii ac iunii. 

Important: r spunsurile trebuiau formulate în timp limitat, informa ie ce era dat  elevului la începutul 
evalu rii. Consider c , formulate în acest mod cerin ele, elevul nu mai are timp s  se inspire sau s
colaboreze cu cineva.   

Odat  cu începerea anului colar 2020-2021 am trecut pe Google Classroom, un alt nivel al procesului 
instructiv-educativ. Interesant! Evaluarea oral  a continuat în aceea i manier  cu situa ii problem , iar 
evaluarea scris  consta în formularea de întreb ri cu alegere multipl , în Google Forms cu posibilitate de 
salvare în Google Drive, între 9 i 45 de itemi, în func ie de tipul de test (din lec ia de zi sau la sfâr it de 
unitate). E important de re inut c  fiecare întrebare avea punctajul i timpul stabilite. Elevul trebuia s
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aleag  varianta corect  încadrându-se în timpul dat, apoi s  transfere profesorului fi ierele. În urma 
corect rii automate se primeau rezultatele într-un interval scurt de timp.  

Ex. NUMELE I PRENUMELE *...................................................................................... 
1. În propozi ia ”Este frumoas  ca o zân  înalt i sub ire.” exist : *      1 punct 
a. 1 adjectiv 
b. 3 adjective 
c. niciun adjectiv 
2. În propozi ia ”Grei, dar pl cu i ani am petrecut noi împreun .” adjectivele sunt: *  1 punct 
a. noi, împreun
b. grei, pl cu i 
c. am, am petrecut 

Un alt instrument de verificare a cuno tin elor de inute de elevi i nu numai, erau proiectele i 
referatele tematice desf urate într-un timp limitat i înc rcate profesorului pe platform . Acestea nu erau 
evaluate cu note, ci doar cu calificative, deoarece urm ream doar progresul elevului, puterea lui de 
concentrare, modalitatea de selectare a informa iilor i gruparea lui în formatul proiectului.  

Evaluarea online nu e, nici pe departe, atât de eficient  ca i evaluarea tradi ional , fa  în fa , 
deoarece profesorul nu mai are acela i grad de control, de supraveghere, de implicare emo ional . Sunt de 
p rere c  gestica i mimica dasc lului sau privirea unui coleg de clas  pot influen a pozitiv înv area i 
evaluarea unui elev.  
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar – între online i tradi ional 

Ciurbe Elvira – profesor pentru înv mântul pre colar                                      
Gr dini a cu P. P. „Dumbrava Minunat ” Zal u 

Sistemul de înv mânt românesc a cunoscut noi schimb ri datorate de situa ia global  actual . 
Mediul online a devenit principalul mijloc de comunicare i interac iune din sistemul de înv mânt iar 
profesorii s-au str duit s  g seasc  cele mai bune solu ii pentru a continua procesul de înv are. 

Evaluarea didactic  modern , axat  pe procesul de înv are este o evaluare formativ  care trebuie s
asigure reglarea din mers a activit ii educa ionale. Evaluarea reprezint  un proces flexibil care are rezultate 
semnificative în cadrul unei clase fizice. Dar ce se întâmpl , dac  suntem nevoi i s  realiz m o evaluare în 
mediul digital. Cum se pot asigura profesorii c  este transparent i reflect  adev ratul poten ial al elevilor? 

Conform Ordinului nr. 413 din 19 mai 2020 predarea i evaluarea online a elevilor au fost introduse 
de Ministerul Educa iei în fi a-cadru a postului pentru personalul didactic din înv mântul preuniversitar. 
Astfel, au fost introduse criterii care in de: 

proiectarea activit ilor suport pentru înv area în mediul online i a instrumentelor de evaluare 
aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactic ; 

 utilizarea de resurse educa ionale deschise, aplica ii online, crearea i sus inerea sesiunilor de 
înv are pe platforme educa ionale; 

organizarea i desf urarea activit ilor didactice, curriculare i extracurriculare în mediul colar, 
extra colar i online; 

utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online; 
 realizarea i aplicarea unor instrumente de evaluare a activit ii online, valorizarea rezultatelor 

evalu rii i oferirea de feedback fiec rui elev[1]. 

Evaluarea realizat  în mediul online are atât avantaje cât i dezavantaje. Astfel, printre atuuri trebuie 
men ionat faptul c  se ofer  o evaluare precis , rapid i obiectiv . Contestatarii acestui tip de evaluare 
vorbesc despre insuficien a unui feed-back sau chiar lipsa acestuia i chiar despre o comunicare deficitar
între profesori i elevi. Dar, indiferent de acestea, evaluarea din mediul online a cunoscut o dezvoltare 
rapid , fiind un mijloc folosit, din ce în ce mai mult de profesori i chiar agreat de elevi. Pentru gestionarea 
claselor, un num r semnificativ de profesori recurg la instrumentele de evaluare puse la dispozi ie la ora 
actual  de Google Classroom, dar i de Microsoft Team.  

O evaluare oral  se poate realiza cu u urin  în timpul videoconferin elor când evaluatul poate s
prezinte un r spuns la o întrebare sau o lec ie înv at . On-line-ul pune la dispozi ia evaluatorilor 
recomand ri pentru realizarea testelor pentru probele scrise. O mare problem  care apare în acest caz e 
reprezentat  de corectitudinea rezultatelor i chiar de respectarea identit ii. Pentru a cre te gradul de 
corectitudine a unui test on-line, trebuie respectate mai multe principii precum: 

alocarea dinamic  în teste a întreb rilor de pe diferite categorii; 
definirea diferitelor tipuri de întreb ri în categorii: cu un singur r spuns, cu r spunsuri multiple, 

r spunsuri scurte i multe alte variante; 
limitarea timpului pentru execu ia unui test în func ie de num rul de întreb ri i de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 
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închiderea automat  a unui test i salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat. 

Evaluarea din cadrul activit ii online are, dincolo de avantajele evidente, limite în rela ionarea cadru 
didactic – elev care pot avea un impact negativ asupra înv rii eficiente. Astfel, sprijinul pe care în mod 
tradi ional profesorii îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificult i de înv are este greu de oferit 
online, date fiind limit rile tehnologice implicite. 

În domeniul evalu rii asist m la un proces de îmbog ire a acesteia i tranzi ia rapid  de la 
manifestarea ei ca instrument de m sur i control la un demers centrat pe înv area de c tre elev, pe 
procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea i pe autoreglarea cunoa terii. Evaluarea în mediul online 
trebuie s  urmeze aceea i paradigm , s  favorizeze autoreglarea i autoreflec ia. 
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”Metode i tehnici de evaluare în înv mântul online” 

Prof. Clim Mihaela Ecaterina 
G. P. P. ”Stelu ele M rii” Constan a 

Evaluarea este o dimensiune fundamental  a procesului de înv mânt, ea determinând valoarea 
rezultatelor i progreselor înv rii. Prin urmare, predarea se justific  numai dac  genereaz  înv are, dac
îi motiveaz  pe copii i îi implic  în efortul de înv are, obiectivele acesteia i modul de realizare fiind 
deduse din obiectivele înv rii. Prin evaluare, cadrul didactic urm re te cum înva  pre colarii, îi ajut  s
con tientizeze propriile succese sau e ecuri, s - i amelioreze performan ele i eforturile, î i evalueaz
propria sa activitate, elaboreaz  judec i de valoare despre el însu i, ca educator, despre calitatea 
activit ilor, reu ita sau nereu ita unor strategii utilizate.  

Metodele alternative de evaluare presupun o investigare de mai lung  durat  a comportamentului 
pre colarilor. Astfel, procedeuri tradi ionale, precum observarea curent  a comportamentului copiilor, 
întreb ri de evaluare, exerci ii, probe scrise i practice, etc. sunt completate de teste de diagnostic, fi e de 
evaluare, chestionare, studii de caz, interviuri individuale, teste standardizate, teste de randament, de 
aptitudini, formative, fi e individuale de progres, probe pentru evaluarea originalit ii i creativit ii, 
elabor ri i e antion ri de proiecte. 

În ultima perioad  s-au f cut diverse eforturi de a integra anumite tehnologii noi în procesul m sur rii 
i aprecierii, spre exemplu, tehnicile bazate pe utilizarea calculatorului, tehnicile video, de înregistrare 

audio, .a. Educatoarele sunt încurajate s  preg teasc  propriile lor probe de diagnostic, acestea fiind utile 
pentru depistarea gre elilor copiilor i pentru analizarea i explicarea lor. Dealtfel, este încurajat i 
„evaluarea complementar ” prin utilizarea unor mari variet i de strategii alternative, destinate evalu rii 
calitative. 

Men ionez câteva dintre aceste metode, întâlnite mai des în activitatea educatoarelor: observarea 
sistematic  a comportamentului copilului; fi a de evaluare individual , investiga ia; studiul de caz; 
evaluarea cu ajutorul calculatorului. 

Fi a de evaluare este completat  de educatoare, care înregistreaz  date factuale despre evenimentele 
cele mai importante pe care le identific  în comportamentul copiilor (anumite fapte, probleme de 
comportament, aptitudini deosebite ale pre colarului în anumite domenii). Pe lâng  aceste date se adaug
interpret rile educatoarei în leg tur  cu cele observate. Un dezavantaj major al fi elor de evaluare este 
faptul c  implic  foarte mult timp i are grad redus de obiectivitate. În realizarea fi elor de evaluare, 
educatoarea poate utiliza urm toarele tehnici de înregistrare a datelor: înregistr ri factuale i înregistr rile 
narative (de tip jurnal). 

Înregistr rile narative sau de tip jurnal sunt aprecieri, impresii asupra activit ilor individuale sau de 
grup care prezint  aspecte reu ite sau mai pu in reu ite i se fac la sfâr itul zilei. 

Fi a de evaluare este un formular pe care sunt formulate sarcini ce urmeaz  a fi rezolvate de 
pre colari, în timpul activit ii, de regul  dup  predarea unei secven e de con inut. În aceste condi ii, fi a 
de evaluare se folose te, mai ales, pentru ob inerea feedback-ului de c tre educatoare, pe baza c ruia poate 
face preciz ri i complet ri, noi exemplific ri etc., în leg tur  cu con inutul predat. În func ie de 
complexitatea con inutului predat, se pot aplica fi e de evaluare pe domenii experien iale (pot evalua 
cuno tin ele copiilor dintr-un singur domeniu de cunoa tere), pot fi interdisciplinare sau transdisciplinare. 
Fi a de evaluare are un pronun at caracter de lucru, de optimizare a înv rii, ceea ce o i deosebe te de 
testul de evaluare care se folose te, prioritar, pentru aprecierea i notarea pre colarilor. Aceasta mai poate 
fi folosit i pentru înregistrarea rezultatelor observ rii sistematice a comportamentului i activit ii 
copilului, în aceast  situa ie evaluarea având un rol sumativ. 
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Investiga ia ofer  copilului posibilitatea de a aplica într-un mod original i creativ cuno tin ele 
însu ite, în situa ii noi i variate, pe parcursul unei activit i sau pe o perioad  mai îndelungat . Investiga ia 
solicit  copilul la îndeplinirea unei sarcini de lucru, prin care poate pune în practic i demonstra 
cuno tin ele i capacit ile sale. Aceast  metod  presupune definirea unei sarcini de lucru, cu întreb ri 
precise i în elegerea sarcinilor de c tre pre colari i promoveaz  interrela iile în grup i deprinderile de 
comunicare, stimuleaz  ini iativa copiilor pentru luarea deciziilor. Prin utilizarea investiga iei se poate 
realiza o acumulare de cuno tin e, se exerseaz  anumite abilit i de investigare a fenomenelor, se evalueaz
capacit ile, competen ele copiilor de a realiza asemenea demersuri. Ca metod  de evaluare, investiga ia 
aduce în prim plan poten ialul creativ al pre colarilor, punându-se accent pe ini iativ , cooperare, 
comunicativitate, flexibilitatea gândirii, capacitatea de argumentare i de rezolvare a situa iilor problem . 

Prin utilizarea studiului de caz, educatoarea deprinde pre colarii de mici s  observe i s  analizeze 
situa iile sau fenomenele supuse aten iei, s  asculte i s  accepte schimbul de opinii, s  participe activ la 
analiza unei situa ii problem . Prezentat sub forma unei povestiri, a unei întâmpl ri reale ( sau aparent 
reale), cazul supus analizei i dezbaterii determin  copiii s  se manifeste critic fa  de o situa ie dat . A-i 
înv a pe copii s  gândeasc  critic înseamn  a-i înv a s  gândeasc  democratic, ceea ce-i va face s  caute 
solu ii multiple la situa iile variate în care se vor g si, formându- i o viziune mai larg  despre realitate. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului constituie un mijloc modern i necesar în realizarea procesului 
evaluativ. Deoarece lucrul la calculator este o activitate foarte îndr git  de copii poate constitui un prilej de 
evaluare care asigur  unitate cunoa terii, dep ind grani ele disciplinelor printr-o abordare interdisciplinar
a con inuturilor.  

Jucându-se la calculator, copilul este pus în situa ia de a aplica în contexte noi i variate cuno tin ele 
acumulate anterior. Evaluarea cu ajutorul calculatorului poate fi utilizat  în diferite situa ii: la sfâr itul unor 
activit i frontale, în timpul unor jocuri didactice, a activit ilor integrate, în cadrul activit ilor liber alese 
i la activitatea op ional , dac  se desf oar  la grup . Jocuri, cum ar fi: „Piti-clic î i alege o meserie”„La 

ferm ”, „ Cine tie, câ tig !”, „ Cu matematica în lumea pove tilor”, „ Hai la coal ”, ”Alfabetul”, „Vreau 
s tiu” pun copiii în situa ia de a- i valorifica cuno tin ele acumulate la diferite domenii de cunoa tere ( 
D , DLC, DEC, DOS ).  

Evaluarea cu ajutorul calculatorului prezint  anumite caracteristici: r spunsurile sunt apreciate cu 
exactitate, timpul util de lucru este gestionat corect, rezultatele sunt confirmate sau infirmate imediat,exist
posibilitatea abord rii unui subiect printr-un joc, dar cu nivel diferit de complexitate, fapt ce ofer  satisfac ii 
tuturor copiilor . Dezavantajul acestei metode const  în faptul c  se m soar  mult mai greu abilit ile, st rile 
afective, atitudinile i conduita pre colarului. 
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EVALUAREA INTERACTIV                                                           
CA EVALUARE FORMATIV I EVALUARE FORMATOARE 

prof. înv. primar COBE SIMONA-LUCIA 
coala Gimnazial  „DACIA” – Oradea, Bihor 

Evaluarea este inseparabil legat  de proiectare deoarece, pe de o parte, programul de instruire i 
educare trebuie s  prevad  criteriile, indicatorii de performan , instrumentele pentru control i, pe de alt
parte, rezultatele evalu rii constituie baza relu rii procesului instructiv-educativ. Este important  stabilirea 
înc  din faza de proiectare a tipurilor de efecte urm rite la elevi.  

Dup  modul în care se integreaz  în desf urarea procesului didactic, putem identifica trei strategii 
de evaluare:  

evaluare ini ial , realizat  la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 
care se situeaz  elevii;  

evaluare formativ , care înso e te întregul parcurs didactic, organizând verific ri sistematice în 
rândul tuturor elevilor;  

evaluarea sumativ , care se realizeaz  de obicei, la sfâr itul unei perioade mai lungi de instruire;  
M. Scriven define te conceptul de evaluare formativ  ca fiind acea “evaluare intern  axat  pe proces 

care const  într-o apreciere global  sau sectorial  a schimb rilor ce se produc în timpul unei activit i de 
formare, care permite persoanelor responsabile de conducerea activit ii de formare s  orienteze, s
îmbun t easc i s  duc  la bun sfâr it aceast  activitate.” (Meyer, Genevieve, 2000) 

Evaluarea formativ  promoveaz  un nou demers în cadrul c ruia “intereseaz  din ce în ce mai mult 
progresul elevului în timp, în raport cu obiectivele pedagogice dinainte definite.” (Idem) Dezvoltându-se 
pe terenul inova iei pedagogice, evaluarea formativ  sprijin  realizarea unei pedagogii diferen iate care 
“permite o reglare interactiv ” în cadrul c reia “formatorul nu mai e interesat numai de rezultat, ci i de 
procesul care conduce la acest rezultat.” (Idem)  

Evaluarea formativ  este sistematic i înso e te desf urarea procesului de instruire. Se realizeaz  la 
intervale mici de timp, de exemplu la sfâr itul fiec rei unit i de înv are, pentru a se constata gradul în 
care elevii i-au însu it materia, ori pentru a fi identificate lacunele i dificult ile care apar în înv are. Are 
rol în diagnosticarea i ameliorarea rezultatelor înv rii, permi ând clarificarea anumitor no iuni prin 
revenirea la con inut. Totodat , acest tip de evaluare îi permite cadrului didactic s  mediteze asupra actului 
de predare i, dac  este nevoie, s schimbe strategia didactic . Mai mult decât atât, prin comunicarea 
rezultatelor evalu rii elevilor este asigurat feedback-ul imediat. 

Dezvoltând interesul pentru autoevaluare, no iunea de evaluare se transform : din evaluare formativ
în evaluare formatoare, respectiv din evaluarea centrat  pe control în evaluarea centrat  pe înv are. 

Noile direc ii de dezvoltare a evalu rii în pedagogia postmodernist , reclam  transferul de la 
evaluarea centrat  pe control, la evaluarea centrat  pe înv are sau altfel spus, de la evaluarea centrat  pe 
ini iativa profesorului de a controla, la cea care pune accentul pe ini iativa elevului de a reflecta la propriul 
proces de cunoa tere, înv ând din gre eli. 

Strategiile de evaluare centrate pe înv are, precum i cele dialogate, formative i formatoare se 
înscriu în rândul strategiilor de evaluare interactiv . Evaluarea interactiv  presupune existen a unui 
parteneriat între agen ii educa ionali, care are la baz  procese de colaborare i de negociere constructiv i 
care vizeaz  responsabilizarea educatului i mobilizarea ini iativelor acestuia în cadrul proceselor de 
înv are i evaluare. Scopurile principale ale evalu rii interactive sunt cel de stimulare a capacit ii de 
autoevaluare a subiectului implicat în proces, de con tientizare a necesit ii acesteia i de sporire a încrederii 
în for ele proprii ale educatului. 
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Conceptul de evaluare se transform  atât la nivel macrostuctural cât i microstructural. La nivelul 
procesului de înv mânt intereseaz  nu numai desf urarea evalu rii didactice, ci i formarea i 
dezvoltarea capacit ii elevilor de autoevaluare. Astfel dezideratele educa ionale cuprind un registru nou 
de competen e, spre deosebire de atribu iile tradi ionale centrate pe transmiterea de informa ii i evaluarea 
însu irii informa iilor transmise. Astfel pilonii educa iei viitorului ar putea fi urm torii: 

S  înve i cum s :  
înve i 
faci 
devii 
(auto)evaluezi 

Evaluarea didactic  interactiv  reprezint  o modalitate de verificare i examinare a comportamentelor 
obiectivate, în care interven ia profesorului se concretizeaz  în interesul pedagogic i sprijinul prompt, 
sistematic i continuu acordat elevilor, în vreme ce implicarea acestora îmbrac  forma autoevalu rii i 
respectiv interevalu rii. 

Autoevaluarea ajut  elevii s - i dezvolte capacit ile de autocunoa tere, s - i valorizeze atât 
cuno tin e, cât i atitudini i comportamente. Elevii au nevoie s  se autocunoasc . Aceasta le va da încredere 
în sine i îi va motiva pentru îmbun t irea performan elor colare. Elevul ajunge s  î i evalueze propriile 
capacit i înv ând mai întâi s - i aprecieze rezultatele în activitatea de înv are. Autoevaluarea este 
evaluarea efectuat  de c tre elev a ceea ce el a realizat i/sau a comportamentului s u. Co-evaluarea se 
realizeaz  de c tre mai mul i elevi. Caracterul formativ rezult  din faptul c  ea îi ofer  elevului un ghid 
metodologic despre înv are i un instrument de motivare i responsabilizare. 

Autoevaluarea permite elevului aprecierea propriilor performan e în raport cu obiectivele prestabilite. 
Este din ce în ce mai folosit , având scopul de a-i ajuta pe elevi: 

- s  î i dezvolte capacit ile de autocunoa tere i de autoevaluare; 
- s  compare nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele înv rii i standardele 
educa ionale; 
- s  î i dezvolte un program propriu de înv are; 
- s  î i autoevalueze i s  î i valorifice atitudini i comportamente. 
Strategiile didactice interactive de predare-înv are, corelate cu cele evaluative conduc împreun  la 

eficientizarea activit ii desf urate de profesor cu elevii s i, motiv pentru care am optat s  prezint câteva 
metode de evaluare interactiv . 

Diagrama Veen-Euler 
Presupune compararea de c tre elevi a dou  elemente, idei concepte, evenimente, obiecte. Sunt 

eviden iate atât elemente comune, cât i cele care le diferen iaz . Se reprezint  sub forma a dou  cercuri 
care se intersecteaz . În primul cerc se noteaz  elementele specifice primului obiect, în al doilea cerc cele 
ale celuilalt obiect, iar în zona de intersec ie elementele comune celor doi temeni. Metoda se poate aplica 
i în etapa de evaluare. Elevii identific  asem n rile i deosebirile dintre doi termeni în func ie de criteriile 

precizate de profesor sau elaborate chiar de c tre ei. Este folosit  pentru a-i ajuta pe elevi s - i sistematizeze 
cuno tin ele, s  diferen ieze informa iile asem n toare. Cuno tin ele elevilor sunt mai precise i se 
p streaz  în timp. Metoda poate fi folosit  cu succes în evaluarea cuno tin elor de limba român , istorie, 
geografie, tiin e, educa ie plastic . 

Cvintetul 
Este un instrument de evaluare a în elegerii textului i de exprimare a creativit ii elevilor. Se 

realizeaz  individual, în perechi sau în echip . În cinci versuri se sintetizeaz  un con inut de idei. 
Este un instrument rapid i eficient de reflec ie, de sintez , rezumare a conceptelor i a informa iilor. 

Operarea cu no iuni de limba român  (substantiv, adjectiv, verb) sprijin  elevii în elaborarea crea iei 
artistice în versuri. 

Metoda proiectului 
Proiectul este o activitate personalizat , elevii pot decide asupra con inutului, dar  i în privin a formei 

de prezentare. Se desf oar  pe o perioad  de timp de câteva zile sau câteva s pt mâni. Începe în clas  prin 
precizarea temei, definirea i în elegerea sarcinilor de lucru, continu  în clas i acas i se încheie în clas
prin prezentarea unui raport despre rezultatul ob inut i expunerea produsului realizat. Poate lua forma unei 

840



sarcini de lucru individuale sau de grup. Proiectul tematic valorizeaz  experien a cotidian , informa iile i 
interesele elevilor, stimuleaz  acumularea de cuno tin e, dezvolt  capacit ile i abilit ile de comunicare, 
colaborare i  ajutor determinând înv area reciproc . 
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Comment évaluer dans l’enseignement en ligne? 

COBZARIU MIRABELA,                                                               
Colegiul Eonomic “Dimitrie Cantemir” Suceava 

Les nouvelles technologies sont une source de changements importants dans l’univers de l’éducation. 
L’enseignement et les activités d’apprentissage sont continuellement influencés par le développement de 
celles-ci. Leur intégration est parfois partielle et à d’autres occasions plus intense. Toutefois, peu importe 
leur niveau d’intégration, ces nouveaux outils sont considérés comme une véritable révolution dans le 
monde universitaire. Il existe trois principales manières d’intégrer les Technologies de l’information et des 
communications (TIC) dans le milieu universitaire. Tout d’abord, l’enseignant peut se servir des 
technologies comme support à son enseignement. Ensuite, l’apprentissage peut être bimodal, c’est-à-dire 
que certains cours auront lieu dans une classe et d’autres se suivront virtuellement. Finalement, 
l’enseignement peut être complètement en ligne. L’enseignement à distance est un secteur qui se développe 
rapidement depuis l’arrivée des TIC. Celui-ci ne date pourtant pas d’hier. Depuis une centaine d’années, 
ceux qui le désirent peuvent suivre des cours à distance sur papier ou par la télévision depuis son invention. 
Cependant, avec l’enseignement en ligne, le phénomène prend de l’ampleur.  

L'ère numérique apporte des changements profonds dans le processus d'enseignement - apprentissage 
des langues, mais aussi dans les relations entre collègues et étudiants. Peu à peu, mais surtout dans les 
conditions actuelles, le rôle de l'enseignant a changé: le travail interactif, le projet, le travail en équipe 
modifient la relation de l'enseignant avec les élèves. Au-delà de la transmission des connaissances, la 
fonction d'accompagnement, de médiation et de référence dans la construction de l'apprentissage des élèves 
est fortement renforcée.  

Il y a un nombre croissant de ressources pédagogiques utilisées pour animer la classe virtuelle de 
FLE, mais il ne faut pas oublier les instruments d’évaluation qui occupent une place très importunate dans 
le processus éducatif. Si les évaluations traditionnelles se limitaient souvent à des examens et à des essais, 
l’évolution des technologies et des approches pédagogiques a multiplié les formes d’évaluation et mené à 
une variété considérable de pratiques, particulièrement en ligne. On se propose dans ce qui suit de donner 
un aperçu des possibilités offertes, à la fois en regard des modes d’évaluation les plus usuels et de ceux qui 
paraissent les plus novateurs, et inspirer les enseignants qui souhaitent développer leurs propres évaluations 
par Internet. Il faut préciser que les outils qui soutiennent l’évaluation en réseau se comptent maintenant 
par centaines, si ce n’est plus, et les expérimentations qui en résultent ont des caractéristiques extrêmement 
variées. 

Parmi les pratiques d’évaluation en ligne, on compte non seulement des évaluations poursuivant des 
finalités diverses et des scénarios variés, mais également des outils de soutien à chacune des étapes de 
l’évaluation. Citons entre autres Buzzetto-More et Alade (2006) qui incluent, dans les modalités de 
l’évaluation électronique, les tests diagnostiques, le suivi des traces des étudiants, l’emploi de critères 
d’évaluation, l’évaluation authentique sous la forme de quêtes sur le Web, de simulations et de 
cyberportfolios et d’autres formes de collecte et d’analyse de données en ligne. L’évaluation par Internet 
comprend toutes tâches formatives ou sommatives réalisées dans un environnement sur le Web. Parmi les 
pratiques les plus novatrices, on souligne les scénarios liés à des mondes virtuels, les portfolios 
électroniques, les blogues et wikis, l’auto-évaluation et l’évaluation par les pairs dans le cadre d’activités 
collaboratives et l’usage croissant des outils d’évaluation fournis par les environnements d’apprentissage 
virtuels. 

On vise dans ce qui suit de donner  une définition large de l’évaluation en ligne. Les pratiques 
couvrent donc des usages des technologies du Web pouvant soutenir chacune des étapes du processus 
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d’évaluation, de la préparation de celle-ci aux échanges et analyses qui la suivent, mais comprenant 
principalement les quatre étapes évoquées par Weisburgh (2003):  

1. La réalisation d’une tâche par la personne à évaluer;  

2. L’évaluation du résultat;  

3. Sa comparaison avec un ou des standards de performance;  

4. La communication des résultats 

 Ces pratiques y sont regroupées en trois grandes catégories : 

 • les évaluations entièrement informatisées, aux quatre étapes, particulièrement les questionnaires et 
simulations sur Internet;  

• les évaluations à distance des multiples activités pouvant maintenant être réalisées en ligne, donc à 
la première étape de Weisburgh;  

• les divers outils du Web qui peuvent soutenir les trois autres étapes de l’évaluation à distance 
d’activités, même réalisées hors ligne.  

  L’évaluation en ligne est largement associée, si ce n’est confondue, avec les questionnaires à choix 
multiples (QCM) et se résume souvent à leur production. Ils en sont la forme la plus ancienne, l'utilisation 
de questionnaires d'évaluation a été l’une des premières applications pédagogiques de l'ordinateur . 

Si les évaluations entièrement en ligne ne se limitent pas aux questionnaires, ceux-ci ne sont pas non 
plus circonscrits aux QCM. Par ailleurs, les fonctionnalités que l’informatisation ajoute à ces outils en font 
des formes d’évaluation substantiellement différentes des tests et examens traditionnels. L’acronyme QCM 
est en fait utilisé pour des questionnaires divers. Les réponses peuvent effectivement être à choix multiples 
(avec réponse unique ou non), binaires (vrai/faux, oui/non, etc.) ou unique, prendre la forme de réponses à 
classer, à associer, à exclure, à placer sur une image, d’un mouvement à effectuer, d’échelles, de grilles et 
de mots-croisés, de dictées, de brèves réponses ouvertes, etc. La gamme de réponses permettant une 
correction automatique est donc déjà vaste et les progrès de l’analyse du texte et de la parole promettent de 
l’étendre davantage. Les questions prennent aussi de multiples formes. Il peut s’agir d’une question à trous, 
mais également d’une formule, d’un énoncé ou d’un texte long, d’une image ou d’un graphique et, de plus 
en plus couramment, d’une animation, d’un fichier sonore ou d’une vidéo. 
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ÎNV AREA ONLINE – AVANTAJE I DEZAVANTAJE 

COALA GIMNAZIAL  GRUM ZE TI 
PROF. ÎNV. PRIMAR: COCA ECATERINA 

Înv area online poate fi definit  ca o form  alternativ  de înv mânt în cadrul c reia se asigur
continuarea procesului educa ional în condi ii normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin 
intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distan .  

Educa ia online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia i lumea digital  le-a pus la 
dispozi ie. Nu mai trebuie s  fim prezen i fizic la clas  pentru a înv a i, în timp ce mediul înv rii online 
este diferit de configura ia tradi ional  a clasei, nu înseamn  neap rat c  este mai pu in eficient. 

În primul rând, pentru a fi la fel de eficient  ca instruirea fa -în-fa , trebuie s  se reg seasc  sub 
forma înv rii mixte (blended learning – on line i fa -în-fa ). Prezen a fiec ruia dintre aceste tipuri de 
interac iune, atunci când este integrat  în mod semnificativ, cre te rezultatele înv rii. 

În al doilea rând înv area online de calitate înseamn : timp de planificare, preg tire i dezvoltare 
pentru o lec ie, situa ia actual  determinându-ne mai degrab  s  ac ion m cu resurse minime disponibile i 
într-un timp redus. 

Planificarea atent  a înv rii online presupune nu doar identificarea con inutului de parcurs, ci i 
proiectarea atent  a tipurilor de interac iune, cu scopul de a sus ine procesul de înv are. Apoi, trebuie 
adaptat  particularit ilor de vârst i chiar individuale ale elevilor, pretându-se mai bine vârstelor mari, 
ciclului liceal, studen ilor i adul ilor în contexte de formare. 

Exist  avantaje i dezavantaje clare ale utiliz rii noilor media în clas . Acum dezbaterea este mai 
presant  ca niciodat , deoarece programele de înv mânt încorporeaz  tot mai mult tehnologia i profesorii 
experimenteaz  noi metode de predare. Pe de o parte, tehnologia î i permite s  experimentezi în pedagogie, 
s  reorganizezi sala de clas i s  implici mai bine elevii. Pe de alt  parte, unii sus in c  tehnologia din clas
poate distrage aten ia i poate încuraja în el ciunea. 

Elevii sunt nativi digitali. Au crescut cu tehnologia. De fapt, este una dintre abilit ile de baz  ale 
secolului XXI de care vor avea nevoie în coal i la locul de munc . 

A avut loc o trecere, relativ rapid , de la paginile c r ilor la paginile web online. De exemplu, 
volumele de enciclopedii, mult apreciate de genera iile trecute, au devenit acum mai învechite, deoarece 
aceste cuno tin e sunt u or accesibile prin internet i CD-ROM-uri. Copiii din înv mântul primar înva
cum s  foloseasc  noile media mai rapid i mai bine decât p rin ii lor. 

Ca profesor pentru înv mântul primar, am început s  încorporez platformele digitale în demersul 
didactic i am constatat c  folosirea re elelor de socializare poate s -i implice pe elevi foarte bine în cadrul 
orei. Astfel pentru a încuraja participarea elevilor la ore, tehnologia poate fi utilizat  pentru a completa 
planurile de lec ie cu materiale digitale, videoclipuri, tiri, discu ii online. Unul dintre principalele avantaje 
ale acces rii paginilor de pe web este c  majoritatea au hiperlinkuri ce ne conduc c tre o alt  pagin i ne 
deschid o cantitate vast  de informa ii. 

Avantaje: 
• Permite o anumit  flexibilitate i îl determin  pe elev s  fie responsabil, s  înve e automotiva ia i 

autodisciplina 
• Se ob ine un feedback instantaneu. Înv are este mai activ ; putem cre te implicarea prin sondaje 

online sau prin întreb ri de testare în timpul lec iilor. Aceste sondaje ajut  la implicarea tuturor elevilor, 
inclusiv a celor timizi care în mod normal nu ar ridica mâna în clas

• Exist  nenum rate resurse care fac înv area mai distractiv i mai eficient . De la aplica ii i 
manuale electronice pân  la platformele educa ionale, nu lipsesc instrumente care pot transforma sala de 
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clas . Unii profesori se orienteaz  spre „gamificarea” clasei, utilizarea scenariilor competitive i distribuirea 
de puncte i recompense pentru a face clas  mai distractiv i mai antrenant

• Se pot automatiza o mul ime de sarcini obositoare cum ar fi urm rirea prezen ei i performan ei 
elevilor 

• Elevii au acces instantaneu la informa ii noi, care le pot suplimenta experien a de înv are 
• Favorizeaz  un mediu de înv are mai colaborativ. Elevii, conecta i în re ea online, pot împ rt i 

informa ii, pot lucra împreun  la proiecte de grup i pot interac iona cu cadrul didactic.  

Avantajele înv rii online deriv  indiscutabil din faptul c  activit ile online pot fi accesate oricând 
i oriunde, cursan ii pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul nu este 

determinat ca într-o sal  de clas , programul fiind mult mai flexibil. Fiecare elev poate parcurge în mod 
independent materialul propus, putând accelera procesul de înv are sau  încetini. 

Înv area online permite i elevilor i profesorilor s  interac ioneze într-o comunitate online, f r  a fi 
prezen i în acela i loc sau timp. Din alt  perspectiv ,  elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe 
informa ii. 

Dezavantaje:  
Autodisciplinarea elevului. Pentru elevii care au fost obi nui i s - i dedice timpul sarcinilor colare 

sau s  fie ordona i în via  prin fixarea unui el, predarea on-line nu le afecteaz  procesul de înv are. Mai 
greu va fi pentru aceia care nu sunt înc  familiariza i cu autodisciplinarea. Haosul i lipsa unui program fix 
nu vor face decât s  adânceasc  neputin a de a te organiza singur. Capacitatea de concentrare scade, i 
randamentul la fel. Deci, rezultatele înv rii pot fi mai proaste sau nesemnificative. Apare selec ia natural
printre elevi. 

Tendin a de a copia i de a nu mai fi creativ. Elevul are sentimentul c  timpul este gestionat exact 
a a cum vrea el. Orele virtuale se desf oar  repede, f r  multe interven ii din partea lui. Temele, la fel. 
Imediat se acceseaz  cele mai u oare informa ii aflate la îndemân . Acest tip de înv are va sabota treptat 
accesul la carte, la enciclopedii, la consultarea unor materiale care necesit  mai mult  investi ie de timp 
pân  la desprinderea concluziilor solicitate de profesor. 

Absen a diversit ii. Acelea i haine, acela i mediu, doar elevul cu sine însu i. Unii elevi „se 
hr neau” prin concuren a pe care o afi au fa  de colegii lor. Cei ambi io i, obi nui i s  arate mereu c  sunt 
cei mai buni, nu mai au „victimele” în imediata apropiere. Nu mai pot râde înfundat atunci când un coleg 
ofer  un r spuns la care nu este tocmai preg tit. Dispare concuren a în direct. 

Izolarea. Elevii nu mai socializeaz , nu mai serbeaz  nimic împreun . Comunicarea virtual  nu 
formeaz  caractere vii, ci doar persoane care se înva  c  nu este nevoie s  primeasc i s  ofere afec iune 
prin limbajul trupului. De aceea, este necesar s  fie combinate destul de des metodele de abordare ale 
înv rii, pentru ca elevii s  fie provoca i s  comunice între ei i s  colaboreze în mod constant. 

Lipsa clarit ii. Pân  acum, coala avea un parcurs clasic cu care ne obi nuisem din genera ie în 
genera ie. Timpurile îns  s-au schimbat. Apar îndoieli, incertitudini. Critica se transform  în fric . 

Am putut expune câteva idei, îns  cu to ii tim c  internetul este foarte util în înv are, atât a celor 
mici, cât i a celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractiv , iar pentru cei mari trebuie s  existe o 
motiva ie puternic  pentru a o utiliza în mod eficient. 

Înv area în clas  îi ajut  pe elevi i pe profesori s  se cunoasc  mai bine. Acest lucru permite 
profesorilor s  cunoasc  elevii i s  evalueze mai bine punctele forte i punctele slabe, s  ac ioneze ca 
mentori si s  ghideze elevii în posibilit ile lor de carier . 

Într-o clas  tradi ional , elevii pot s - i împ rt easc  în mod direct opiniile i s - i clarifice propriile 
întreb ri cu profesorul, ob inându- i astfel r spunsurile imediat. 

În elegând modelul de întreb ri i r spunsuri i sugestiile oferite de profesori cu experien , elevii pot 
g si mai multe informa ii utile decât atunci când utilizeaz  note i sugestii online generalizate. 

Înv mântul online determin  valen e formative, este modern, rapid, asigur  diferen ierea înv rii, 
are o plaj  larg  de aplicabilitate, dar… lipsesc sentimentele, încuraj rile, socializarea, empatia, fo netul 
filei de caiet, sunetul cretei (marker-ului) pe tabl , zâmbetul sincer i zgomotul râsului…               
Evident, profesorul de ast zi trebuie s  se transforme în „profesor digital”, s  se plieze pe dorin ele elevilor, 
pe necesit ile reale ale societ ii! 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR –                                 
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

EVALUAREA TRADI IONAL  ÎN EDUCA IE FIZIC I SPORT 

LICEUL TEORETIC MIHAIL S ULESCU PREDEAL                                     
COC  ELISA CRISTINA 

Esen a educa iei fizice o constituie mi carea uman  pus  în slujba îmbun t irii condi iei fizice i 
mentale a oamenilor, a dezvolt rii fizice armonioase i între inerii st rii de s n tate. Întrucât mi carea 
uman , sau motricitatea omului este reprezentat  de totalitatea actelor i ac iunilor motrice, desf urate de 
om cu scopul de între inere a rela iilor cu mediul natural i social, educa ia pentru mi care reprezint  nu 
numai o necesitate, ci chiar o condi ie a existen ei umane. Activitatea de educa ie fizic  trebuie privit , 
astfel, ca o necesitate personal  a omului, al turi de alimenta ie, îmbr c minte, înv tur , ap , soare, rela ii 
umane, spa iu de locuit etc. 

Evaluarea reprezint  o component  stabil  a procesului de înv mânt, având preponderent un rol 
regulator, atât pentru activitatea de instruire a elevilor, cât i pentru îmbun t irea strategiilor didactice. În 
ceea ce prive te evaluarea în lec iile de educa ie fizic , putem spune ca aceasta are un rol esen ial. 

În educa ie fizic  evaluarea are o caracteristic  mai mult tradi ional , criterial i mai pu in normativ . 
Chiar i cu activitatea în online, evaluarea tot p streaz  aceast  linie directiv , deoarece evaluarea în 
educa ie fizic  se bazeaz  foarte mult pe bareme i norme sportive i foarte pu in pe reu itele elevilor i 
progresul acestora în activitatea de educa ie fizic . 

Fazele evalu rii la educa ie fizic : 
verificarea - este procesul prin care subiectul executa o proba. Uneori proba este înso it i de norme 

(baremuri) care exprim  scala valoric  de efectuare a probei. 
Metode de verificare: trecerea probelor de motricitate prev zute de S.N. .E la disciplina E.F.S., 

aplicat în func ie de op iunile profesorului i elevilor, privind probele prev zute; Trecerea unor probe de 
motricitate, stabilite de fiecare profesor pentru orele din C.D.S., conform principiului autonomiei; Trecerea 
unor probe de cuno tin e teoretice de specialitate (la clasele cu profil de educa ie fizic ); m surarea unor 
indici de dezvoltare fizic ; Executarea unor deprinderi i priceperi motrice, în condi ii analoage probei sau 
activit ii respective; Executarea unor deprinderi i priceperi motrice în condi ii concrete de concurs; 
Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau metodico-didactice, conducerea unor verigi 
din lec ie, arbitraj, conducerea gimnasticii zilnice, conducerea recrea iei organizate pentru elevii claselor I-
IV, aducerea unor materiale din vestiare; Observarea curent  a elevilor i înregistrarea datelor observa iei 
(reac ie la efort, atitudini, comportamente în ansamblu i în situa ii deosebite). 

 aprecierea - const  în estimarea valorii, nivelul perfoman elor, capacit ile la un moment dat. Se 
utilizeaz  atât aprecierea verbal , care este curent  cu rol de feed-back pentru orice exersare a elevilor, dar 
i utilizarea unor simboluri numite note, calificative. Dac  probele sunt m surabile, aprecierea este 

obiectiv i presupune efort mic. Dac  probele nu sunt m surabile, aprecierea poate s  capete influen e 
subiective i depinde de competenta profesional , experien a didactic i nivelul de cunoa tere al modelului 
E.F.S. 

notarea - m soar i valideaz  rezultatul preg tirii elevului. Se materializeaz  prin note i 
calificative. 

Metode de apreciere i notare: metoda aprecierii verbale, atunci când aprecierea este înso it
permanent de acordarea unor calificative; Aprecierea i notarea pe baza unor norme (baremuri) prestabilite 
la nivel na ional sau local. Se mai nume te metoda absolut i se aplic  la unele probe pentru calit ile 
motrice; Aprecierea i notarea prin compara ie (metoda relativ ). Compara ia se face la nivel de clas , 
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profesorul a eaz  în ordine rezultatele i face scalarea acestora pe intervale corespunz toare calificativelor; 
Progresul individual se calculeaz  în func ie de indicele de progres calculat în func ie de valoarea 
performan elor ini iale i finale; Nivelul de execu ie tehnic  sau tactic  a deprinderilor i priceperilor 
motrice în condi ii de exersare par ial  sau global . Depinde de competen a profesional  a profesorului; 
Aprecierea i notarea în func ie de modul în care elevii îndeplinesc unele sarcini organizatorice sau 
metodico-didactice. 

Formele evalu rii: 
Evaluarea ini ial : se realizeaz  pentru elevii i clasele începutului de ciclu sau la clasele unde 

profesorul de educa ie fizic  pred  pentru prima oar i nu beneficiaz  de rezultatele probelor din anul 
precedent, care s -i permit  cunoa terea posibilit ilor colectivului de elevi.  

Evaluarea continu : se face prin verific ri sistematice pe parcursul programului de instruire, pe 
secven e mai mici, având drept scop cunoa terea gradului de însu ire de c tre elevi a elementelor predate, 
putându-se finaliza cu notare.  

Evaluarea sumativ : se utilizeaz  la probele de control care necesit  o perioad  mai lung  de preg tire 
i cu un grad ridicat de dificultate, cum sunt alergarea de rezisten , jocul sportiv. Se finalizeaz , de regul , 

cu notarea elevilor. 
În ultima perioad , în contextul digitaliz rii tot mai accentuate i propor ia mare a orelor desf urate 

în online, se simte i în educa ie fizic  necesitatea trecerii de la evaluarea tradi ional  la una mai modern .  
Caracteristica esen ial  a activi ii evaluative o reprezint  ast zi abordarea acesteia atât în termeni 

de procese, cât i de proceduri privind m surarea rezultatelor înv rii. Activitatea presupunând 
desf urare, procesualitate, reglare, autoreglare etc. C utarea echilibrului între înv area ca proces i 
înv area ca produs; între aspectele sumative, clasificatoare, certificatoare i cele care permit identificarea 
cauzelor/dificult ilor întâmpinate de elevi în înv are, precum i între mecanismele reglatorii i cele 
autoreglatorii.  

Evaluarea formativa, concept operant în teoria i practica evalu rii reprezint : 1) nucleul priorit ilor 
în deciziile privind combinatorica între procesele de înv are i compe entele v zute ca rezultat al înv rii; 
2) coresponsabilizarea celui care înva , prin dezvoltarea capacit ii de autoreflec ie asupra propriei 
înv ri, i func ionalitatea mecanismelor metacognitive/cunoa tere despre autocunoa tere; 3) centrarea 
înv mântului pe competen e generale i specifice, pe parcursul i la finalul unui ciclu de instruire, al unui 
an de studiu etc. În prezent, teoria pedagogica dar si practica în domeniu au drept int : - diversificarea 
metodologiei, dispozitivelor, tehnicilor i instrumentelor de evaluare pentru a realiza ceea ce G. de 
Landsheere aprecia: evaluarea colar  s  devin  mai exact  din punct de vedere tiin ific i mai echitabil
din punct de vedere moral; „cultura a evalu rii”, centrat  pe procesele socio-cognitive, metacognitive în 
înv are; asigurarea feedbackului orientat spre finalit ile proiectului evaluativ. 

La nivelul clasei de elevi, trebuie s  se insiste pe un mix rezultat din complementaritatea metodelor 
tradi ionale (evalu ri orale, scrise, probe practice etc) cu altele noi, moderne (portofoliul, proiectul, 
investiga ia, autoevaluarea etc), in fapt alternative. 

Bibliografie: 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

PROF. CONSILIER SCOLAR COCA ILEANA                                            
Scoala Gimnaziala Iorgu G. Toma Vama, Suceava 

Evaluarea poate fi oral , în scris, bazat  pe activit i practice, pe referate i proiecte, interviuri, 
portofolii, precum i alte instrumente elaborate de catedrele unit ii de înv mânt i aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educa iei Na ionale i de inspectoratele colare. În timpul înv mântului 
primar, fiecare evaluare a elevilor (continu , formativ  sau sumativ ) pentru fiecare disciplin  se 
materializeaz  într-un calificativ dintre urm toarele: insuficient, suficient, bine i foarte bine. Calificativul 
final semestrial i anual pentru fiecare disciplin  trebuie s  fie încadrat în unul dintre cele patru calificative 
men ionate anterior. 

Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei 
buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin
autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. 

Modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare: 

– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri 
gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 

Înv mântul la distan  desemneaz  o nou  experien  de înv are, pe care elevii no tri, o 
experimenteaz  cu succes de aproape trei s pt m ni. În timp ce aceast  înv are la distan  (Distance 
Learning) reproduce înv area la fa a locului, profesorii no tri au început s  ofere o instruire adecvat  care 
s  permit  elevilor s  îndeplineasc  standardele a teptate într-un mediu online. 

În absen a rela ion rii fa  în fa  cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare i meta-înv are. Cu alte cuvinte, exers m al turi de elevi i suntem modele pentru 
elevi 
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Ne propunem s inem o legatur  cât mai apropiat  cu elevii, astfel cât s  trecem cu bine peste acest 
moment dificil. Credem c  feedback-ul în timp util este esen ial pentru înv area elevilor; acest lucru este 
valabil mai ales în mediile de înv are on-line, atunci când elevii nu sunt în m sur  s  pun  întreb ri, a a 
ar fi în mod normal, în cadrul clasei. 
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Testul docimologic: tipuri de teste, tipologia itemilor 

coala Gimnazial  Cleja,                                                                
Gr dini a cu P. N. Nr 2 Cleja, Jude ul Bac u 

Prof. Înv. Pre c. Cochior- Balan Angelica 

Testele sunt instrumente folosite în evaluarea educa ional . În Latina veche ,,testimonio" însemna 
<<m rturie, dovad " a ceea ce se întampla în spiritul adev rului(d. Ungureanu,op. citata) .In limba englez
,,to test"inseamna ,,a incerca, a pune la încercare, la prob ". https://www.scritub.com/profesor-
scoala/TESTUL-DOCIMOLOGIC82198.php  

O prim  observa ie care se impune în prezentarea testului docimologic este aceea c  nu toate probele 
scrise sunt sau trebuie s  fie teste docimologice. De i o parte din literatura româneasc  recent  destinat
problematicii evalu rii sugereaz  exact acest fapt, ne exprim m convingerea c  proba scris  tradi ional
(lucrarea de control sau extemporalul) nu îmbrac  întotdeauna forma unui test.  

Nu e mai pu in adev rat c  se recomand  utilizarea mai frecvent  a testelor docimologice în evaluarea 
la clas , cel pu in în perspectiva preg tirii elevilor pentru evalu rile i examenele na ionale. În ultimii ani, 
acestea din urm  sunt cu certitudine elaborate în acord cu exigen ele testelor docimologice. 

Testul poate fi definit ca: 

„o prob  de evaluare a unei persoane în raport cu o serie de criterii, cu scopul de a ob ine informa ii 
despre raportul dintre acea persoan i aria de referin ” (Karmel i Karmel, 1978, p. 5) sau ca 
„instrument care presupune rezolvarea unui set de întreb ri/ sarcini standard, acelea i pentru fiecare subiect. 
R spunsurile la întreb ri se traduc în expresii sau valori numerice, suma lor reprezentând o form  de 
caracterizare a subiectului în ceea ce prive te anumite procese i abilit i” (McMillan, 1992, p. 114). 

Dac  aceste defini ii ne pot l muri cu privire la accep iunea testului în spa iul educa ional, nu putem 
afirma c  maniera de clasificare a acestora este la fel de clar . În mod evident, testul docimologic  
utilizat în evaluarea colar  s-a dezvoltat în strâns  leg tur  cu testul psihologic, iar toate criteriile de 
clasificare, precum i exigen ele de elaborare sunt acelea i ca în cazul acestuia.  

Practic, în spa iul educa ional se utilizeaz  atât teste psihologice, cât i teste docimologice, iar 
acestea din urm  trebuie s  r spund  acelora i exigen e de construc ie i de elaborare ca i cele dintâi. Cele 
dou  categorii de teste difer  doar în ceea ce prive te obiectul evalu rii: în timp ce testele psihologice 
vizeaz  procese cognitive, tr s turi de personalitate etc., testele docimologice vizeaz  cuno tin e sau alte 
tipuri de achizi ii colare. (N. Popa, 2009, p.26) 

Testele docimologice se deosebesc de examene prin faptul c  ele presupun o munc  meticuloas  de 
preg tire, iar secven ele procedurale sunt foarte stricte. Ele permit îns  standardizarea condi iilor de 
examinare, a modalit ilor de notare, aducând un spor de obiectivitate. În acela i timp, ele prezint  o tripl
identitate: identitatea de con inut, identitatea condi iilor de aplicare i identitatea criteriilor de apreciere. 
(Cuco , 2008, p.212)  

Standardizarea unui test se face pe linia con inutului, a condi iilor de aplicare, a formul rii 
r spunsurilor i a criteriilor de apreciere. Standardizarea implic  p strarea identit ii testului pornind de la 
construirea sa experimental i pân  la aplicarea lui efectiv  asupra unei popula ii colare. (Cuco , 2008, 
p.212) 

Testele pot asigura îndeplinirea mai multor func ii (Cuco , 2008, pp.207-208): 

Identificarea nivelului de preg tire a elevilor; 
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Evaluarea eficien ei pred rii i a demersului educa ional în genere; 
Diagnosticarea dificult ilor i a neîmplinirilor în înv are; 
Selec ionarea pentru accederea la trepte superioare ale instruc iei i certificarea. 

Bibliografie: 

Popa, Nicoleta Laura (2009), Teoria i practica evalu rii, curs pentru programul de studii 
Pedagogia înv mântului primar i pre colar ID, Editura Universit ii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Ia i. 

 Cuco , C. (2008), Teoria i metodologia evalu rii, Editura Polirom, Ia i.  
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EVALUAREA ÎN PROCESUL DE ÎNV MÂNT 

Cocina Daniela, Liceul M tasari 
                  

Problematica pe care o genereaz  ac iunea de evaluare face parte din ansamblul teoriei educa iei sau 
mai exact teoria evalu rii, ca sistem de concep ii i tehnici referitoare la m surarea i aprecierea rezultatelor 
colare i a procesului didactic. Evaluarea este o component  a procesului didactic, orice activitate, mai 

ales cea de instruc ie i educa ie care este atât de complex i cu atât de numeroase implica ii sociale, 
economice, pedagogice se impune s  fie evaluat . Progresul în orice aspect al activit ii umane se bazeaz
pe o m surare cât mai exact  posibil a acestora. 

„Evaluarea apare ca o component  a actului pedagogic de instruire i educare a elevilor, cât i a 
oric rei strategii de organizare i conducere a înv mântului în ansamblu”.  

În elegerea deplin  a naturii acestui proces i a locului sau în ansamblul activit ii de înv mânt face 
îns  necesar  precizarea scopului urm rit, a func iilor ce le îndepline te, a condi iilor de realizare i a rolului 
s u în corela ie cu multiple laturi ale activit ii de instruc ie i educa ie. 

Scopul actului de evaluare este întotdeauna de a se constata în mod obiectiv efectele unei ac iuni 
pedagogice i de a aprecia aceste rezultate în perspectiva obiectivelor stabilite. Aceast  func ie se exprim
în m surarea i descrierea concret  a st rii existente, a rezultatelor ob inute. Ea furnizeaz  datele i 
informa iile necesare pentru adoptarea m surilor de ameliorare a activit ii. O bun  m surare i apreciere a 
rezultatelor i a proceselor încheiate poate s  aduc  contribu ii semnificative la îmbunat irea activit ii. 

Actul de evaluare poate fi definit ca fiind, „procesul menit s  m soare i s  aprecieze valoarea 
rezultatelor sistemului de educa ie sau a unei p r i a acestuia, a condi iilor i a opera iilor folosite în 
desf urarea activit ii, prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, în vederea lu rii deciziilor 
privind ameliorarea activit ii în etapele urm toare”.  

Scopul evalu rii nu este de a ajunge la anumite date, ci de a perfec iona procesul educativ. Nu este 
suficient s  stabilim o judecat  asupra randamentului colar, ci trebuie stabilite ac iuni precise pentru a 
adapta necontenit strategiile educative sau evaluative la particularit ile elevilor i situa iile didactice, la 
condi iile economice i institu ionale existente. Activit ile de evaluare ne furnizeaz  date imediate pe care 
trebuie s  le raportam la o serie de func ii i finalit i. 

Func ia educativ  urm re te stimularea ob inerii de performan e superioare ale elevilor, ca urmare a 
influen elor psihomotiva ionale i sociale ale rezultatelor ob inute i pentru aceasta se cere con tientizarea 
rezultatelor ev luarii în situa ii de succes, insucces sau mediocritate colar . 

Func ia social  este cea prin care se realizeaz  informarea comunit ii locale, a familiei asupra 
rezultatelor ob inute de pre colari. Aceste func ii se întrep trund, tratarea lor distinct  având scop didactic. 
În practic , în raport cu scopul evalu rii, unele func ii vor avea o pondere mai mare decât altele sau se vor 
urm ri în exclusivitate . 

Evaluarea colar  îndepline te urm toarele func ii: 

diagnostic  în sensul c  permite nu numai constatarea st rii de fapt a unei situa ii, ci sunt analiza i 
i f cu i cunoscu i factorii care conduc la ob inerea anumitor rezultate de c tre elevi, în vederea analiz rii 

sau restructur rii demersului pedagogic: „realizeaz  o reflectare cât mai obiectiv i mai exact  cu putin
a rezultatelor, activit ii, proceselor în cauz , înso it  de determinarea sau explicarea cauzelor sau factorilor 
care au generat situa ia existent ”; 
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prognostic , în sensul posibilit ii de a emite presupozi ii i de a anticipa performan ele viitoare ale 
elevilor, luând în considera ie rezultatele înregistrate. Aceast  func ie este necesar  pentru a organiza i 
planifica secven ele didactice urm toare, asociindu-se celei de diagnoz , fiind complementare; 

de certificare a nivelului de cuno tin e i abilit i ale elevilor la sfâr itul unei perioade lungi de 
instruire (ciclu de înv amânt); 

de selec ie a copiilor pentru accesul într-o treapt  superioar  de înv mânt sau într-un program 
specific de instruire; 

motiva ional , de stimulare a înv rii, bazându-se pe rezultatele oferite de realizarea operativ i 
eficient  a conexiunii inverse care ajut  la îmbun t irea demersurilor instructiv-educative; 

de feed-back, asigur  conexiunea invers  rapid , reglând procesele de înv are i predare; 
ameliorare, de perfec ionare, dar i de optimizare a activit ii prin clasificarea ideilor i adoptarea 

celor mai bune modalit i de ameliorare sau recuperare; 
de supraveghere (de control sau monitorizare) prin efectuarea de verific ri obiective, sistematice i 

riguroase privind îndeplinirea obiectivelor, progreselor înregistrate, eficien a ac iunilor (timp, resurse i 
energie consumate); 

Dup  modul în care se integreaz  în desf urarea procesului didactic, evaluarea poate fi de trei tipuri: 

1. evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui nou ciclu de înva are sau al unui program de 
instruire, în scopul stabilirii nivelului de preg tire al pre colarilor. Prin intermediul evaluarii ini iale se 
identific  nivelul achizi iilor în termeni de cuno tin e, competen e i abilit i, în scopul de a se asigura 
premisele atingerii obiectivelor propuse pentru etapa de înv mânt respectiv . Informa iile ob inute în 
urma realiz rii unei evalu ri ini iale sprijin  planificarea activit ilor viitoare ale cadrului didactic, din 
perspectiva adecv rii acestora la posibilit ile pre colarilor sau a ini ierii, dac  este cazul, a unor programe 
de recuperare. 

2. evaluarea formativ  înso e te întreg parcursul didactic, realizându-se prin verific ri sistematice ale 
tuturor pre colarilor asupra întregii materii. Din acest motiv, efectele sale ameliorative asupra activit ii de 
înv are sunt considerabile, oferind permanent posibilitatea de raportare la obiectivele opera ionale propuse 
i de eviden iere a progresului înregistrat de la o secven  la alta a instruirii. În cazul evaluarii formative, 

feedback-ul ob inut este mult mai util i eficient, ajutând atât elevul, cât i profesorul s - i adapteze 
activitatea viitoare la specificul situa iei. 

3. evaluarea sumativ  se realizeaz , de obicei, la sfâr itul unei perioade mai lungi de instruire 
(capitol, semestru, an colar, ciclu de înv mânt) oferind informa ii utile asupra nivelului de perfoman  a 
elevilor în raport cu obiectivele de instruire propuse. 

Atunci când vorbim de înv are suntem mereu tenta i s  o raport m la fiin a uman . Înv area nu este 
un fenomen exclusiv uman. Ea se reg se te i în conduita animalelor i, în general, în întreaga lume vie, 
împletindu-se strâns cu un alt fenomen, anume cel de adaptare. Unii autori chiar definesc înv tura ca fiind 
un proces de adaptare. Unii autori chiar definesc înv tura ca fiind un proces de adaptare a organismului 
la mediu. Semnifica ia înv rii pentru organism depinde de treapta de evolu ie pe care se afl  organismele 
care sunt supuse înv rii. 

Practic, înv area are la baza atât motive externe (nota, lauda, pedeapsa), cât i motive inferioare 
activit ii ca atare. Un colar înva  la început sub presiunea unor cerin e externe, pentru ca ulterior s  fie 
animat de un interes cognitiv, care ine de categoria motivelor intrinseci al turi de aspira iile cu direc ionare 
profesional , de satisfac ia lucrului bine f cut. 

Ast zi, ponderea influen ei instructiv-educative s-a deplasat spre structurile mai adânci, afective ale 
personalit ii, spre regiunile mai greu de sesizat i de tradus în termeni verbali i tiin ifici. Psihologii i 
pedagogii î i dau seama c  nu este posibil  asimilarea autentic i durabil  a cuno tin elor f r  adeziunea 
de natur  afectiv  din partea subiectului, nu exist  activitate intelectual , de înv are, f r  interes, f r
motiva ie adânc i sus inut . 
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Metode  tradi ionale de evaluare 

G. P. P. ”Raz  de Soare” Urziceni 
Prof. înv. pre c. Cocioc Veronica 

Indiferent c  vorbim despre evaluarea în înv mântul pre colar, primar, gimnazial sau cel de liceu, 
metodele de evaluare tradi ionale se rezum  la buna comunicare dintre cadrul didactic i elev. F r  o bun
interac iune i comunicare, evaluarea nu poate avea loc ca  urmare a faptului c  nu se cunosc în realitate 
a tept rile i cerin ele. 

Etimologia cuvântului „evaluare” se poate îndrepta c tre mai multe sensuri în func ie de context: a 
estima, a judeca, a m sura, a constat, a observa, a valoriza, a cânt ri, etc. Atunci când vorbim despre 
evaluarea tradi ional  în înv mânt, ne referim la m sura în care cuno tin ele transmise de cadrul didactic 
au fost asimilate de c tre elev – m surarea realizându-se prin note sau calificative.  

Deoarece în acest articol ne vom rezuma la evaluarea tradi onal  este necesar s  explic m 
semnifica ia termenului „tradi ional” – adic  evaluarea realizat  în mediul fizic, în cadrul clasei de elevi. 

Pentru a se putea realiza evaluarea tradi ional , sunt necesare stabilirea de obiective SMART de c tre 
cadrul didactic, tehnici i metode de predare ca mai apoi s  se evalueze atingerea acestor obiective.  

Evalarea tradi ional  este baza model rii cuno tin elor i aptitudinilor elevului, fiind o opera iune 
extrem de complex  format  din ac iuni, atitudini, st ri afective care duc spre identificare unor aspecte: 

- Obiectivele evaluate 
- Menirea evalu rii 
- Instrumente de evaluare 
- Mod de prelucrare a datelor 
- Valorificarea informa iilor 
- Crieterii de evaluare 

Formele de evaluare sunt:  

A) Evaluare ini ial  / predictiv  – realizat  la începutul unei activit i de instruire, având ca scop 
cunoa terea nivelului de preg tire de la care se începe 

B) Evaluare continu  / formativ  – se m soar  rezultatelor elevilor pe întregul parcurs al derul rii 
unui proces ( de la începerea pân  la sfâr irea acestuia) 

C) Evaluare cumulativ  / sumativ  – este modul tradi ional de evaluare ce const  în controlul final 
al întregului proces al actului pedagogic.  

Evaluarea tradi ional  a elevului se poate face: 

1) Metod  de evaluare oral  – cea mai r spândit  form  de evaluare ce const  din întreb ri (de la 
cadrul didactic c tre elev)  i r spunsuri (de la elev c tre cadrul didactic). Aceast  metod  este folosit  în 
evaluare ini ial , continu i cumulativ . Ca tehnici de evaluare sunt folosite: conversa ia de verificare / 
conversa ia cu suport vizual / descrierea i reconstituirea / completarea unor dialoguri incomplete. 

2) Metoda de evaluare scris  – cu ajutorul acestuia se poate verifica într-o singur  or  sau interval 
orar o întreag  sal  de elevi (aceast  metod  nu este folosit  în cadrul înv mântului pre colar). Acest tip 
de evaluare se poate realiza prin: extemporal / activitate de munc  independet  în clas  / lucrare de control 
/ tem  pentru acas  / test. 

3) Metod  de evaluare practic – ce îi ofer  elevului posibilitatea de a pune efectiv în practic
cuno tin ele teoretice însu ire. Acest tip de evaluare se poate realiza prin diverse forme: confec ionare 
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obiecte / lucr ri experimentale / întocmirea unor desene, schi e, grafice, etc. / interpretare rol / probe 
sportive.  

Evaluarea este un proces esen ial atât pentru cadrul didactic cât i pentru elev. Pentru cadrul didactic 
este un indice bun al gradului de în elegere al no iunilor de c tre elevi (în acest fel cadrul didactic poate s
î i dea seama dac  metodele sale de predare sunt optime sau nu pentru elevi). Pentru elev, evaluare este un 
indice prin care î i d  seama la ce disciplie este bun i ce direc ie poate s  urmeze pe viitor.  

Bibliografie: 
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Evaluarea online 

Gr dini a P. P. ,,Licurici” - Structura ,,Zig-Zag                                             
Prof. înv. pre c.: Coco il  Ramona 

Procesul de înv are se desf oar  la orice vârst i este un lucru care ne define te, este necesar s
cunoa tem mediul din care facem parte, s  aprofund m i s  ne autodep im. 

Cea mai nou  tendin  în înv mânt care a ap rut ca o necesitate, este înv area de tip online i pentru 
c  tân ra genera ie este atras  de tot ce presupune tehnologie au fost destul de receptivi. 

Cele trei elemente de baz , predare- înv are- evaluare, au trebuit adaptate acestui tip de înv are i 
au fost condi ionate de o serie de factori interni sau externi: infrastructura, resursele materiale i resursele 
informa ionale. 

Înv area de tip online presupune i o flexibilizare de ambele p r i, crearea unei pun i de leg tur
între profesori-elevi-p rin i, pentru a se crea un mediu stabil i optim pentru desf urarea activit ilor de  
înv are. 

Alternarea înv mântului tradi ional cu cel online, permite fiec rui elev s  abordeze con inutul într-
un ritm propriu de înv are, s - i valorifice cuno tin ele dobândite. 

Este foarte important  calitatea i nu cantitatea informa iilor transmise, con inutul predat a trebuit s
fie adaptat noilor cerin e. 

Profesorii au fost primii care au trebuit s  se adapteze pentru a putea s -i mobilizeze atât pe p rin i 
cât i pe elevi, ambele p r i au avut de înv at despre platforme, aplica ii, au trebuit s  achizi ioneze 
echipamente care s  le permit  desf urarea optim  a lec iilor. 

Tipul de înv are online este o etap  din întreg procesul de înv are care se desf oar  altfel decât în 
mod tradi ional. 

În procesul de evaluare online este foarte important i designul evalu rii se recomand  utilizarea unui 
model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri cognitive: cunoa tere /în elegere, aplicare 
i ra ionament. 

Sarcinile i con inutul probelor de evaluare devin mai interesante în mediul online, decât în modul 
tradi ional, evaluarea rigid  devine o experien  exploratorie, interactiv . 

Orice act de evaluare este i un act de înv are, care permite personalizarea sarcinilor pentru elevi. 
Platformele utilizate de profesori i elevi ofer  într-un timp mai scurt rezultatele test rii, iar acest 

lucru permite o bun  analiz  a progresului de înv are, se determin  astfel punctele slabe i punctele forte. 
În perioada online, rezultatele evalu rii sunt identificate de profesori într-un timp mai scurt, se pot 

crea anumite programe de înv are specifice care duc la un rezultat mai bun la înv are i elevii sunt mai 
motiva i. 

Instrumentele de tip online ofer  o multitudine de posibilit i de evaluare, cum ar fi autoevaluarea 
prin intermediul c reia fiecare elev î i poate expune p rerea despre activitatea sa, dar i o evaluare 
comparativ , în care se realizeaz  compara ia cu ceilal i colegi. 

Este foarte important  analiza am nun it  a rezultatelor ob inute, tocmai pentru a determina 
deficien ele de înv are, pentru a putea aplica o serie de m suri ameliorative. 

Evaluarea online poate r spunde eficient situa iilor identificate, putem observa în ce m sur
obiectivele au fost atinse i cât de eficiente au fost metodele de predare-înv are i implicit evaluare. 
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EVALUAREA – ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Prof. COCULESCU GABRIELA 
Liceul Tenologic ,,Ion Mincu” TULCEA 

  
Analiza pedagogic  a evalu rii tradi ionale:  

-a evalua = a examina, a verifica, a asculta, a controla, a corecta, a nota, a sanc iona,  
-uzeaz  de expresii precum constatare, comparare, verificare, examinare, ascultare, control, etc.,  
-verificarea sau aprecierea reprezint  momente distincte în activitatea didactic ,  
-se realizeaz  periodic (evaluare sumativ  sau final ),   
-de cele mai multe ori se stabile te o rela ie de sinonimie între evaluarea  tradi ional   i  corec ie,  
notare,  
-apropó de nota colar , aceasta este utilizat  frecvent ca standard de clasificare i certificare,  
-evaluarea tradi ional  este centrat  pe cuno tin e, cel mai mult interesând respectarea programei  
colare i atingerea obiectivelor educa ionale prestabilite,  

-face apel la gradul de re inere/ memorare a cuno tin elor i reproducerea acestora la solicitare,  
-criteriile de evaluare sunt reprezentate de volumul i corectitudinea cuno tin elor, de reproducerea  
fidel  a informa iilor,  
-este restrictiv , exclude anumite  domenii  ale  înv rii  precum  atitudinile,  comportamentele,  
tr s turile de personalitate,  
-vizeaz  conformitatea cuno tin elor redate pe baza unei grile de evaluare constituit  de profesor,   
-induce team , inhibi ie, pasivitate în rândul elevilor,   
-solicit  memoria reproductiv , nu dezvolt  creativitatea,  
-apeleaz  la metode de evaluare scrise, orale, practice,   
-este centrat  pe produs,   
-presupune clasificarea i ierarhizarea elevilor,   
-este lipsit  de transparen , de rigoare,   
-rolul evaluatorului (profesorului) este acela de a constata, verifica, sanc iona i compara.   
  

Analiza pedagogic  a evalu rii moderne:  

-a evalua = a aprecia, a lua decizii, a optimiza, a emite judec i de valoare,  
-evaluarea modern  se realizeaz  continuu, pe tot parcursul procesului instructiv-educativ,  
-nu este un simplu control, ci se realizeaz  în vederea adopt rii unor decizii i m suri ameliorative,  
-accentul cade pe emiterea judec ilor de valoare,  
-cuprinde o sfer   larg   de  domenii  ale  înv rii  (domeniul  cognitiv,  cel  afectiv,  atitudinal,  
psihomotor),  
-este centrat  pe competen e, pe elev,   
-este transparent , holistic ,  
-este privit  într-un continuum: predare – înv are – evaluare, cu accent pe reglarea, optimizarea i  
perfec ionarea procesului didactic,  
-este preocupat  de func ia de feed-back,   
-ofer  informa ii cu privire la punctele forte i slabe ale activit ii didactice (atât profesorilor, cât i  
elevilor),  
-este activ , dinamic , formativ ,  
-utilizeaz  metode  specifice:  observarea  sistematic   a  comportamentului  elevului  în  cadrul  
activit ii didactice, portofoliul, proiectul, investiga ia, autoevaluarea,  
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-printre criteriile de evaluare se reg sesc capacitatea  
elevilor  de  a  transpune  în  practic   cele  

înv ate, originalitatea ideilor,   
-tehnicile i metodele de evaluare sunt adecvate 

particularit ilor situa iei didactice concrete,  
-primeaz  nevoile elevilor, poten ialul lor de înv are,  

formarea  de  atitudini  i  deprinderi dezirabile,  
-presupune rigoare metodologic ,  
-elevul devine partener cu drepturi egale într-o rela ie 

educa ional  care are la baz  un contract pedagogic,  
-profesorul de ine rolul de îndrum tor, organizator; amelioreaz i motiveaz ,  
-apreciaz  eficacitatea ansamblului de procese care trebuie s  conduc  la înv are. 

Evaluarea tradi ional : 

- a evalua = a examina, a verifica, a asculta, a controla, a corecta, a nota, a sanc iona,  
- folose te expresii precum constatare, comparare, verificare, examinare, ascultare, control, etc., - 

verificarea sau aprecierea reprezint  momente distincte în activitatea didactic , 
- se realizeaz  periodic (evaluare sumativ  sau final ),   
- privind nota colar , aceasta este utilizat  frecvent ca standard de clasificare i certificare, 
- evaluarea tradi ional  este centrat  pe cuno tin e, cel mai mult interesând respectarea programei 

colare i atingerea obiectivelor educa ionale prestabilite,  
- face apel la gradul de re inere/ memorare a cuno tin elor i reproducerea acestora la solicitare,  
- criteriile de evaluare sunt reprezentate de volumul i corectitudinea cuno tin elor, de reproducerea 

fidel  a informa iilor,  
- este restrictiv , exclude anumite domenii ale înv rii precu atitudinile, comportamentele, tr s turile 

de personalitate,  
- vizeaz  conformitatea cuno tin elor redate pe baza unei grile de evaluare constituit  de profesor,   
- induce team , inhibi ie, pasivitate în rândul elevilor, 
- solicit  memoria reproductiv , nu dezvolt  creativitatea,  
- apeleaz  la metode de evaluare scrise, orale, practice,   
- este centrat  pe produs, presupune clasificarea i ierarhizarea elevilor,   
- este lipsit  de transparen , de rigoare,   
- rolul evaluatorului (profesorului) este acela de a constata, verifica, sanc iona i compara.     

Evaluarea modern :  

- a evalua = a aprecia, a lua decizii, a optimiza, a emite judec i de valoare,  
- evaluarea modern  se realizeaz  continuu, pe tot parcursul procesului instructiv-educativ,  
- nu este un simplu control, ci se realizeaz  în vederea adopt rii unor decizii i m suri ameliorative, 

- accentul cade pe emiterea judec ilor de valoare, - cuprinde o sfer  larg  de domenii ale înv rii  
(domeniul  cognitiv,  cel  afectiv,  atitudinal, psihomotor),  

- este centrat  pe competen e, pe elev,  este transparent , holistic ,  
- este privit  într-un continuum: predare – înv are – evaluare, cu accent pe reglarea, optimizarea i 

perfec ionarea procesului didactic, este preocupat  de func ia de feed-back,  
 - ofer  informa ii cu privire la punctele forte i slabe ale activit ii didactice (atât profesorilor, cât i 

elevilor),  
- este activ , dinamic , formativ , utilizeaz   metode  specifice:  observarea  sistematic   a  

comportamentului elevului  în  cadrul activit ii didactice, portofoliul, proiectul, investiga ia, 
autoevaluarea,  

- printre criteriile de evaluare  se  reg sesc  capacitatea  elevilor  de  a  transpune  în  practic   cele 
înv ate, originalitatea ideilor,   

- tehnicile i metodele de evaluare sunt adecvate particularit ilor situa iei didactice concrete, 
- primeaz  nevoile elevilor, poten ialul lor de înv are, formarea  de  atitudini  i  deprinderi dezirabile,  
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- presupune rigoare metodologic , elevul devine partener cu drepturi egale, într-o  rela ie educa ional   
care  are la  baz   un  contract pedagogic,  

- profesorul de ine rolul de îndrum tor, organizator; amelioreaz i motiveaz ,  
- apreciaz  eficacitatea ansamblului de procese care trebuie s  conduc  la înv are. 

Evaluarea este mai mult decât o opera ie sau o tehnic ! Ea este o ac iune complex , un ansamblu de 
opera ii mintale i ac ionale, intelectuale, atitudinale, afective care precizeaz : 

obiectivele i con inuturile ce trebuie evaluate 
scopul i perspectiva deciziei 
momentul evalu rii ,,la început, pe parcurs, la sfâr it” 
cum se evalueaz
cum se prelucreaz  datele i cum sunt valorizate informa iile 
criteriile pe baza c rora se evalueaz . 

Când elevii au acces la înv area online prin interrnediul platformelor se pot folosi urrm toarele 
metode i instrumente de evaluare: evaluarea oral  pe parcursul orei, fi e de lucru, teste de evaluare, eseuri, 
referate, proiecte, portofolii. 

Testele de evaluare i fi ele de lucru se pot înc rca pe platforrn . Pe parcursul  orei elevii trebuie s
rezolve fi a de lucru sau un test de evaluare i s  trimit  rezolvarea pe platforrn , în acest interval de timp. 

Testele de evaluare pot fi create in Google Forms, Kahoot   sau cu ajutorul altor aplica ii, iar elevii le 
rezolv  în timpul orei de curs, într-un interval de timp indicat de profesor. 

Temele pentru referate, proiecte sau portofolii se pot posta pe platforrn ; ele pot fi individualizate. 
Profesorul indica o perioad  de timp în care trebuie realizate. 

Pentru disciplinele care au activitati de înv are practice/aplicative(experimente de laborator) se pot 
evalua i experimente simple care pot fi realizate cu obiecte la îndemân  în cas , pe care în prealabil 
le realizeaz  profesorul i le prezint  pe Google Classroom sau alt  platforrn . 

Ca metode alternative interactive se mai pot utiliza activitatile de tip dezbatere, joc didactic, joc de 
rol, concurs, metoda clasei inversate, studiu de caz, etc . 

Evaluarea oral  este cea mai u or de f cut, utilizand Zoom, Meet, Skype, sau orice alt
modalitate de întâlnire online gen videoconferin .

Testele online care permit evaluarea automat , rezultatele sunt rapide atât pentru profesor cât i  
pentru elev. Ele permit ad ugarea de itemi cu un singur r spuns sau cu alegere multipl  sau itemi cu 
r spunsuri scurte. Testul trebuie s  includa i feedback sau acesta poate fi oferit elevilor cât mai repede 
pentru a clarifica i fixa con inuturile.

Sarcini date pe grupe de elevi, în clas  sau pentru acas , care s  se finalizeze cu un produs (afi , 
bro ura, referat, schi a, desen etc) care s  fie prezentat clasei i evaluat de c tre ceilal i elevi.

Miniproiect cu o tem , pentru care elevii s  poata utiliza cuno tin ele de la alte discipline 
E-portofoliul cuprinde realiz rile elevilor pe o perioad  mai lung  de timp. Se creeaz  un folder 

unde to i elevii adaug  lucr ri realizate de ei. Avantajul este 
c  se poate vedea evolu ia elevului, atât de c tre profesor, cât 
i de c tre elev i p rinte care nu tie cum  ine elevul pasul 

cu coala on-line.
Eseul de 1 minut solicit  elevului s  raspund  într-un 

timp scurt la una sau mai multe întreb ri care ar putea fi: 
,,Care au fost cele mai importante aspecte înv ate 
s ptamâna aceasta?", ,,Ce nu ai în eles  bine din ceea ce am 
înv at s pt mâna aceasta?", ,,Ce propuneri. idei ai pentru 
desfa urarea le iilor mai departe?''.

Acest tip de evaluare ofer  o imagine despre nivelul general al ciasei.  
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METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE                                              
IN INVATAMANTUL PRIMAR 

Prof. înv. primar, Viorica Codreanu, 
coala Primar  Sârbe ti-Alimpe ti 

Pornind de la afirma ia ,,A înv a un copil nu înseamn  s -i d m adev rul nostru, ci s -i dezvolt m 
propria gândire, s -l ajut m s  în eleag  cu gândirea lui lumea”, Ioan Ceghit propune o succesiune de 
metode alternative, în viziunea autorului aceastea fiind destinate ,,evalu rii calitative”: 

•     Elaborarea i sus inerea proiectelor; 
•     Organizarea expozi iilor; 
•     Alc tuirea jurnalelor personale; 
•     Lucr rile de grup; 
•     Interviurile i dezbaterile. 
 Ca orice metod  de evaluare, observarea sistematic  a comportamentului elevilor fa  de înv are, 

prezint  o serie de avantaje, dar i dezavantaje. De i ofer  numeroase resurse de cunoa tere a elevilor, prin 
prisma preocup rilor i a intereselor lor, a motiva iei pentru înv are, toate acestea raportate la exigen ele 
colii, din p cate utilizarea ei este destul de rar . 

,,De i este subapreciat  de c tre o parte dintre cadrele didactice, fiind perceput  ca un mod informal, 
ocazional de cunoa tere a progresului elevilor, ea pune direct în eviden  ceea ce toate celelalte metode de 
evaluare ofer  numai indirect - i anume - cunoa terea interesului i a atitudinii elevului fa  de înv are. 
Îndeplinirea sistematic  a îndatoririlor colare, oferta de r spuns pe care o fac în timpul lec iilor, dorin a de 
a parti-cipa la ceea ce se întreprinde pe parcursul acestora i alte manifest ri de acest fel sunt sem-nificative 
pentru preg tirea i gradul de preg tire al elevilor” 

Observarea sistematic  este eficient i indispensabil  atunci când evaluarea tradi ional  ne ofer  doar 
date par iale. Ea faciliteaz  urm rirea exact i înregistrarea corect  a unor manifest ri comportamentale 
ale elevilor. 

Observarea sistematic  const  în a privi, a asculta, a analiza: 
• atitudinea elevului fa  de lec ii; 
• atitudinea elevului fa  de temele pentru acas ; 
• atitudinea fa  de activit ile extracurriculare i modul în care el se implic  în aceste activit i; 
• multitudinea conduitelor i comportamentelor elevilor în diferite situa ii educa ionale. 
Clasificarea observa iilor se face inându-se cont de mai multe criterii, norme stabilite în func ie de 

diferite perspective. 
Perspectiva cu importan  deosebit  este cea psihopedagogic , iar în concordan  cu aceasta criteriile 

de care vom ine cont sunt: 
• Num rul de elevi : - colectiv ; - individual . 
• Modul de organizare : - integral  ;  - selectiv /par ial . 
•Modul de realizare i obiectivitate : - direct  ;   - indirect . 
•Gradul de explicare al ipotezei : - spontan  ;  - metodic . 
Dominique Morissette afirm  în lucrarea ,, Les examens de rendement scolaire” c  cele mai eficiente 

i func ionale forme de observare ce pot fi folosite în înv mânt sunt: 
•  Observa ia nestructurat  (aten ia cadrului didactic este orientat  asupra cerin elor momentulu 
Observa ia discret  (cadrul didactic observ  comportamentul elevilor sau face analiza presta iilor); 

Observa ia sistematic  (const  în observa ia unor comportamente stabilite anterior precum i în 
consemnarea judec ilor de valoare formulate asupra comportamente-lor). 

Fiind o metod  complex , observarea se desf oar  în mai multe etape: 
a)  Preg tirea cadrului didactic. Acest  etap  presupune: lansarea ipotezelor, documen-

tarea,  precizarea scopului urm rit,  preg tirea materialelor i a instrumentelor necesare. 
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b)   Observarea propriu-zis . Aceast  etap  const  în : observa ii repetate, validare prin alt  modalitate 
a rezultatelor ob inute, în scopul atenu rii subiectivismului, p strarea pe cât posibil a caracterului natural 
al fenomenului studiat, notarea observa iilor promt i cât mai fidel. 

c)  Prelucrarea i interpretarea datelor. Aceast  etap  const  în: precizarea elementelor primordiale, 
stabilirea raporturilor precum i a cauzelor ce au condus la aceste raporturi, extragerea concluziilor. 

Ca orice metod , observarea sistemic  prezint  avantaje dar i limite. 
Principalul avantaj pe care îl prezint  const  în faptul c  ea descoper  fenomenele psihologice în rit-

mul i maniera lor fireasc  de manifestare. 
Marele dezavantaj const  în faptul c  este ce mai subiectiv  dintre toate metodele iar pentru a fi 

veridice rezultatele ob inute este nece-sar s  fie completate cu rezultate ob inute prin alte metode. 
Investiga ia ca modalitate de evaluare, ofer  posibilitatea elevului de a aplica în mod creativ cuno tin ele 
însu ite, în situa ii noi i variate, pe parcursul unui interval mai lung sau mai scurt. Ea ,,const  în solicitarea 
de a rezolva o problem  teoretic  sau de a realiza o activitate practic  pentru care elevul este nevoit s
întreprind  o investiga ie (documentare, observarea unor fenomene, experimentarea etc.) pe un interval de 
timp stabilit.” 

 Investiga ia îndepline te mai multe func ii: 
•acumularea de cuno tin e; 
•exersarea unor abilit i de investigare a fenomenelor (de proiectare a ac iunii, alegerea metodelor, 

emiterea unor ipoteze, culegerea i prelucrarea datelor, desprinderea concluziilor); 
•exersarea abilit ilor de evaluare a capacit ii de a întreprinde asemenea demersuri; 
   Activitatea didactic  desf urat  prin intermediul acestei practici evaluative poate s  fie organizat

individual sau pe grupuri de lucru, iar aprecierea modului de realizare a investiga iei este de obicei, de tip 
holistic. (SNEE) 

Cu ajutorul acestei metode profesorul poate s  aprecieze: 
•gradul în care elevii î i definesc i în eleg problema investigat ; 
• capacitatea de a identifica i a selecta procedeele de ob inere a informa iilor, de colectare i 

organizare a datelor; 
•abilitatea de a formula i testa ipotezele; 
• felul în care elevul prezint  metodele de investiga ie folosite; 
• conciziunea i validitatea raportului de analiz  a rezultatelor ob inute; 

Proiectul reprezint  o metod  alternativ  de evaluare care se desf oar  pe parcursul a câtorva zile, 
câtorva s pt mâni i, uneori, pe perioade chiar mai lungi. 

Titlul i con inutul proiectului de cercetare dat elevilor vor fi alese cu foarte mare grij . Este o form
de evaluare puternic motivant  pentru elevi, de i implic  un volum de munc  sporit – inclusiv activitatea 
individual  în afara clasei. 

În alegerea proiectului trebuie s  se in  seama ca elevii s  aib  un anumit interes pentru subiectul 
respectiv, s  cunoasc  dinainte unde î i pot g si sursele de documentare, s  fie dornici de a crea un produs 
de care s  fie mândri. 

Planul de lucru, preciz rile i clarific rile vor fi f cute în clas , urmând ca elevul s  continue 
activitatea în mod independent. 

Spre deosebire de investiga ie, proiectul de cercetare are un caracter practic mult mai accentuat. 
Modul s u de realizare se face conform pa ilor cunoscu i în metodologia cercet rii. 

Portofoliul este un instrument de evaluare complet, prin care se urm re te progresul la o anumit
disciplin , dar i atitudinea elevului fa  de acea disciplin . El reprezint  „cartea de vizit “ a elevului 
urm rind procesul global înregistrat de acesta, nu numai în ceea ce prive te cuno tin ele achizi ionate pe o 
unitate mare de timp, dar i atitudinile acestuia; este un mijloc de a valoriza munca individual  a elevului, 
ac ionând ca factor al dezvolt rii personalit ii, rezervându-i elevului un rol activ în înv are. 

Portofoliile sunt foarte utile, deoarece prin folosirea lor la clasa de elevi ace tia devin parte a 
sistemului de evaluare i pot s - i urm reasc , pas cu pas, propriul progres; elevii i profesorii pot colabora 
în ariile de îmbun t ire a activit ilor; elevii, profesorii i p rin ii pot avea un dialog concret despre ceea 
ce elevii pot realize i despre progresul care poate fi f cut în acel domeniu pe viitor; factorii de decizie, 
având la dispozi ie portofoliile elevilor, vor avea o imagine mai clar  asupra a ceea ce se realizeaz  în clas . 
Portofoliul reprezint  ,,o oglind ” a elevului, prin care cadrul didactic poate s -i urm reasc  progresul – în 
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plan cognitiv, atitudinal i comportamental – la o anumit  disciplin , de-a lungul unui interval mai lung de 
timp, (o etap  dintr-unsemestru, un semestru un an colar sau chiar un ciclu de înv mânt). 

Alc tuirea portofoliului este o ocazie unic  pentru elev de a se autoevalua, de a- i descoperi valoarea 
competen elor i eventualele gre eli. În al i termeni, portofoliul este un instrument care îmbin  înv area cu 
evaluarea continu , progresiv i multilateral  a procesului de activitate i a produsului final. Acesta 
spore te motiva ia înv rii.”  

Portofoliul este o metod  de evaluare ce implic i alte metode alternative ca investiga- ia i 
autoevaluarea, prin autoevaluare elevii asumându- i responsabilitatea asupra activit ii desf urate, 
regândindu- i propriul proces de înv are, de gândire i de evaluare. 

Autoevaluarea este un demers care indepline te o func ie de reglare/autoreglare a oric rui sistem, iar 
experien a ne demonstreaz  faptul c  atunci când demersurile evaluatoare i/sau autoevaluatoare nu se 
produc, activitatea în cauz  se deregleaz  pân  la starea în care ea înceteaz  de a mai fi util . Cultivarea 
capacit ii autoevaluative devine necesar  din considerente care privesc organizarea activit ii colare. 
Pentru a forma capacit i autoevaluative se pot folosi diferite proceduri cum ar fi: 

•,, notarea reciproc  ”, în sens de consultare a colegilor elevului evaluat; 
•,, autonotarea controlat  ”, cel evaluat i-a autoevaluat rezultatele, motivând. 
,, Autoevaluarea este posibil i necesar  întrucât serve te cunoa terii (perceperii) de sine 

(autocunoa terii) i dezvolt rii con tiin ei de sine (autocon tiin ei), aspecte esen iale ce vor da posibilitatea, 
cu timpul, fiec ruia s  descopere sensul propriei valori, premis  necesar  oric rei dep iri; o disponibilitate 
privit  în perspectiva educa iei permanente, care presupune angajarea individului nu numai în procesul 
propriei form ri, ci i în ac iunea de evaluare a propriei form ri pentru a deveni capabili de 
autoperfec ionare”. 

Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performan e în raport cu obiectivele opera ionale. Are 
drept scop s -i ajute pe elevi s - i dezvolte capacit ile de autocunoa tere i de autoevaluare, s  compare 
nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele înv rii i de standardele educa ionale, s - i dezvolte 
un program propriu de înv are, s - i autoevalueze i valorizeze atitudini i comportamente. 

Autoevaluarea trebuie f cut  sub atenta îndrumare a cadrului didactic. Toate aceste metode 
complementare de evaluare asigur  o alternativ  la formulele tradi ionale, a c ror prezen  este 
preponderent  în activitatea curent  la clas , oferind alte op iuni metodologice i instrumentale care 
îmbog esc practica evaluativ . 

În concluzie, procesele evaluative î i relev  deplin func iile feedback, atunci când cadrul didactic i 
elevii se reg sesc în calitate de parteneri în cadrul procesului educa ional. Aceasta presupune ca fiecare 
dintre interlocutori s  con tientizeze rolul pe care îl de ine la nivelul interac iunii didactice i s  foloseasc
reac iile partenerului pentru a- i optimiza propriul comportament. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. Înv. pre colar: Coforea Ortansa 
Gr dini a P. N. Nereju-Mic 

„Dac  a  vrea s  reduc toat  psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influen eaz  mai 
mult înv area sunt cuno tin ele pe care le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în 
consecin ! (R. Ausubel , 1981) 

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea,  performan ele i eficien a acestora la un moment 
dat, oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
urm torii pa i:  

Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
M surarea rezultatelor aplic rii programei,  
Evaluarea rezultatelor.  

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu i final .  
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 

preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

Datele ob inute ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului con inut al programei, organizarea unui program de recuperare, dac  este cazul, i 
adoptarea unorm suri de sprijinire i recuperare a unora din pre colari. 

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.                                      

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu.  

Pentru a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi utiliza urm toarea schem : 

T                                                                  : probe scrise ( fi e cu sarcini); probe orale i probe practice 

                                                                  :lucr ri practice, portofoliile cu lucr rile copiilor,               
aprecierile verbale, autoevaluarea, 

jocurile didactice, de rol i serb rile; 
oberv rile directe/sistematice  în timpul activit ii i înregistrarea; 
discu ii individuale;afi area lucr rilor; 
consemnarea grafic  a rezultatelor pe domenii experien iale; 

METODE I TEHNICI
DE EVALUARE

TRADI IONALE

ALTERNATIVE
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Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului. Tipuri de portofolii:  

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri);  
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e.  

Printre metodele i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , 
se înscriu urm toarele:  turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica 
fotolimbajului,ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic,Harta 
conceptual  / cognitiv , Tehnica florii de nuf r, metoda col urilor, tehnica analitico-sintetic , cubul, turnirul 
întreb rilor, cvintetul,  R.A.I. ( R spunde. Arunc . Interogheaz .) jurnalul grupei.  

Dup  Ausubel „evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrant . Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii, ’’ astfel 
evaluarea este prioritar  în cadrul procesului de înv mânt din ara noastr , fiind considerat  o surs  a 
solu iilor de perfec ionare a actului didactic.   

Bibliografie: 
 Ausubel, P. D., Robinson, R. F. (1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”,    

Bucure ti,EDP.;  
Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna”m Bucure ti, EDP;  
Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006;  

Valen ele formative ale metodelor alternative de
evaluare sunt urm toarele:

Ofer elevului posibilitatea de a ar ta ceea ce
tie într o varietate de contexte i situa ii, permit
profesorului evaluator s ob in puncte de reper
i s adune informatii asupra derularii activitatii

copilului i implicit a sa; pe baza acestor
informatii, educatorul î i fundamenteaz

judecata de valuare într o apreciere obiectiv a
achizi iilor elevilor si a progreselor inregistrate.

Ofer educatorului o imagine la zi
asupra performan elor copilului, dar si
o imagine exhaustiv asupra profilului

general al cuno tin elor copiilor.

Asigur o realizare interactiv a actului de
predare înv are, adapdat nevoilor de

individualizare a sarcinilor de lucru pentru
fiecare elev în parte, valorificând i stimulând
poten ialul creativ i originalitatea acestuia.

Exerseaz abilit ile practic aplicative ale
copiilor, asigurând o mai bun clarificare

conceptual i integrare în sistemul na ional
a cuno tin elor asimilate, care astfel devin

operationale.
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

Prof. Cojocar Larisa-C t lina 

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, 
oferind solu ii de perfec ionare actului didactic. 

Deoarece, situa ia creat  ne impune s  extindem actul didactic în sistemul online, am fost nevoi i s
acces m o serie de instrumente de evaluare, astfel încât aceasta s  fie efectuat  corect, inând cont de faptul 
c  în mediul online, marea problem  este verificarea identit ii participan ilor la procesul de evaluare. 

Evaluarea online este o metod  a evalu rii care poate r spunde eficient situa iilor identificate, mai 
ales c  poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu i 
cumulativ . 

Evaluarea poate fi efectuat  de c tre cadrul didactic, elev, colegi sau de c tre o persoan  sau un grup 
din afar . Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate sunt în prezent: utilizarea comunic rii prin 
computer ca mediu de transfer pentru a trimite i a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alc tuirea 
i predarea de portofolii; i pentru testarea pe computer, de ex. r spunsuri scurte, întreb ri cu r spuns de 

tipul alegere multipl i quiz-uri. Unele dintre op iunile online enumerate în literatura de specialitate includ: 
teme scrise; participarea la discu ii online; eseuri; publicarea lucr rilor/prezent rilor elevilor;  quiz-uri i 
întreb ri online; activit i experien iale, cum ar fi jocul de rol; teme colaborative; dezbateri; portofolii; 
revizuiri; examene online (cu carte deschis , structurate, cronometrate). 

În plus, exist  percep ia conform c reia elevii sunt încuraja i s - i asume i mai multe     
responsabilit i pentru propriul proces de înv are pentru a face fa  a tept rilor profesorului.         S-a 
încercat trecerea c tre abord ri mai centrate pe elev în ceea ce prive te predarea i înv area care încurajeaz
elevii s  fac  acest lucru. Se pare c  acest principiu ar trebui extins i la evaluare. Autoevaluarea, evaluarea 
de c tre colegi, înv area prin descoperire, reflec ia i articularea sunt doar câteva metode prin care elevii 
sunt încuraja i s - i administreze propria înv are i evaluare. Alte metode includ op iuni de discutare a 
activit ilor de evaluare, mod de prezentare, durat  a evalu rii i decizii referitoare la punctaj sau notare. 
Provocarea care r mâne este aceea de a g si rezultate m surabile pentru a demonstra însu irea 
competen elor i a abilit ilor dorite. 

Cea mai frecvent  punere în practic  a evalu rii online este  reprezentat  de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune r spunsuri de tip „da”/”nu” („adev rat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de r spuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte sau întreb ri cu r spuns 
deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metod  ce poate fi aplicat  indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate i provoac  elevii s  aib  o aten ie sporit  pentru a face alegerile 
sau complet rile corecte, în acela i timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Principala utilizare a evalu rii online poate avea ca scop mai degrab  evaluarea formativ , decât 
sumativ  a elevilor. Acesta furnizeaz  cea mai întâlnit  form  de feedback prin intermediul forumurilor de 
discu ii sau exerci iilor online. O alt  utilizare popular  a tehnologiilor online este predarea electronic  a 
temelor care poate simplifica procesul administrativ. Cel mai pu in pre uit i utilizat  este autoevaluarea 
care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajeaz  independen a elevului i îl ajut  pe acesta s
dezvolte abilit ile necesare pentru o înv are autonom  ( i pe tot parcursul vie ii). 

Pentru probele orale putem folosi comunicarea audio-video sau camerele web în grupurile de Skype, 
Zoom, Meet, în care evaluatul s  poat  expune r spunsul la o întrebare sau o lec ie înv at .  
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Pentru gestionarea claselor, r mân la aprecierea c , cele mai utile platforme la ora actual  sunt:  
Google Classroom, Microsoft Team i Kinderpedia. 

„Oricât de performant  sau prietenoas  ar fi o aplica ie de evaluare online, aceasta nu poate înlocui 
pe deplin multiplele ac iuni ale feedback-ului înv rii, ac iuni ini iate prin microdeciziile educatorului.” 

Bibliografie: 

ANTA – Australian National Training Authority, Assessment and Online Teaching, Australian 
Flexible Learning Quick Guide Series 
Bron, A. (2005)  Understanding learning processes through adult education theory, In: Sabour, 
M’hammed & Koski, Leena (Eds.) Searching for the Meaning of Education and Culture. 
Hadjerrouit, S.(2007) Applying a System Development Approach to Translate Educational Requirements 
into E-Learning, Agder University College, Kristiansand, Norway. 
https://www.researchgate.net/publication/230608787_Valorificarea_evaluarii 
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Evaluarea online - metode, tehnici, strategii 

Prof. înv. primar Cojocaru Aurelia                                                        
coala Gimnazial  „Mihai Viteazul” C l ra i, jud. C l ra i 

În ultimii doi ani, înv mântul românesc a fost pus în fa a unei provoc ri f r  precedent- suspendarea 
cursurilor fa  în fa i trecerea procesului de predare-înv are-evaluare în mediul online. 

Evident, a fost greu la început, atât pentru cadrele didactice cât i pentru elevi i p rin i, îns  pe 
parcurs au ap rut i solu iile. Ajutându-ne reciproc, ne-am adaptat noilor condi ii i am continuat procesul 
de înv are. 

Platformele educa ionale au luat locul s lilor de curs, facilitând interac iunea profesor-elev în mediul 
online. 

La nivel primar, datorit  specificului vârstei i particularit ilor individuale, desf urarea pred rii- 
înv rii –evalu rii s-a bazat pe colaborarea profesor- p rinte. 

Una dintre cele mai utilizate platforme educa ionale la nivel national este Google Classroom, 
platform  care ofer  instrumente specifice pentru realizarea evalu rii în mediul online. 

Testele docimologice tradi ionale au fost înlocuite cu formulare Google, profesorul putând propune 
elevilor rezolvarea testelor ce con in itemi obiectivi (cu alegere dual , cu alegere multipl , de tip pereche), 
semiobiectivi itemi cu r spuns scurt, întreb ri structurate sau itemi cu r spuns de completare) i subiectivi 
(itemi de tip eseu). 

O alt  modalitate de evaluare a competen elor dobândite de elevi este postarea unor teme, fi e de 
lucru, chestionare. Acestea pot fi postate de c tre elevi i verificate de c tre profesor. Este recomandat
setarea unui termen limit  pentru rezolvarea temei, astfel, la accesarea platformei elevul este anun at c  are 
de rezolvat i de postat o tem  la o anumit  disciplin , la un termen dat. Temele primite formeaz  portofoliul 
elevilor, portofoliu ce poate fi evaluat i notat de c tre cadrul didactic. 

Acest tip de test este accesibil i ofer  elevului feedback imediat (nota testului este returnat  elevului, 
împreun  cu explica iile necesare în comentariile private). Cu astfel de mecanisme de feedback imediat , 
elevul poate analiza progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe rapid, profesorul poate urm ri 
mai u or progresul sau regresul elevului, p rintele are acces la rezultatele copilului s u. 

Modalit i de evaluare a în elegerii, reflect rii i aplic rii conceptelor de c tre elevi sunt i discu iile 
online, prin intermediul instrumentelor Google meet, Zoom.  Cu ajutorul acestora se poate face o evaluare 
a cuno tin elor sau a lacunelor elevilor pentru a se remedia imediat.  

Pentru disciplinele care au activit i de înv are practice/applicative se pot evalua i experimente 
simple care pot fi realizate cu obiecte la îndemân  în cas . Elevii pot înc rca pe platform  filmule e f cute 
de ei cu activit ile practice. 

Evaluarea online este o metod  a evalu rii care poate r spunde eficient situa iilor identificate, poate 
fi aplicat  pentru fiecare dintre formele evalu rii tradi ionale: ini ial , continu , sumativ  îns , nu va putea 
înlocui în totalitate evaluarea tradi ional , a a cum coala din mediul online, nu va putea înlocui niciodat
coala fa  în fa . 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR
Între online i tradi ional 

ÎNV AREA ONLINE 
AVANTAJE I DEZAVANTAJE 

Prof. înv. primar, COJOCARU C t lin-Valentin 
LICEUL TEHNOLOGIC DR G NE TI-OLT 

Procesul de înv are define te oamenii la orice vârst . Existen a uman  în sine este condi ionat  de 
înv are; pentru a supravie ui suntem nevoi i s  înv m: s  cunoa tem mediul, s  ne cunoa tem apropia ii 
i, forma cea mai profund , s  ne autodep im. 

Cea mai nou  tendin  în înv mânt, cunoscut i apreciat  ca cea mai eficient i de dorit de pân
acum, este înv mântul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, conceptul de 
înv mânt electronic (sau virtual) este reprezentat de interac iunea dintre procesulde predare – înv are si 
tehnologiile informa ionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un concept, este parte din 
înv mântul actual, tinzând s  devin  tot mai c utat prin economia de timp pe care o implic .E-learning 
semnific , într-o defini ie neconsacrat , ansa omului de a se informa facil, rapid, în orice domeniu, nefiind 
condi ionat de un suport fizic (c r ile din hârtie) sau de un intermediar (profesorul). Acest concept permite 
flexibilizarea procesului de înv mânt pân  la a oferi cea mai larg  gam  de c r i electronice, sfaturi, 
imagine i text. 

 Dezvoltarea profesional i înv area în modelul tradi ional devin deja istorie. Nu exist  exper i în 
clase, lucrurile se mi c  rapid, iar profesorii i elevii trebuie s  fac  echip  pentru crearea unui mediu de 
înv are prin utilizarea tehnologiilor moderne. Ast zi, cel mai bun i cel mai important canal de distribu ie 
este cel online. Mediul online sprijin  abilit ile secolului XXI precum colaborarea, comunicarea i 
creativitatea. 

În întreaga lume, universit ile, colegiile i colile trebuie s  î i preg teasc  profesorii pentru 
schimbare. Pe m sur  ce cultura societ ii noastre se schimb  ca r spuns la inova iile tehnologice, 
institu iile i profesorii trebuie s  se adapteze. 

Oportunit ile de înv are online i utilizarea resurselor educa ionale deschise i a altor tehnologii pot 
reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii i permit utilizarea mai eficient  a timpului 
profesorului. Ast zi, putem vorbi despre o înv are combinat  care îmbin  oportunit ile de înv are fa  în 
fa  cu oportunit ile de înv are online. Gradul în care are loc înv area online i modul în care este 
integrat  în curriculum pot varia în func ie de coli. Strategia de combinare a înv rii online cu instruirea 
colar  fa  în fa  este util  pentru a adapta diversele stiluri de înv are ale cursan ilor i pentru a le permite 

fiec rui cursant s  studieze în ritmul propriu. 
Resursele online permit revolu ionarea sistemului educa ional, nu numai pentru c  sunt convenabile 

i accesibile, ci pentru c  permit ca întregul proces de predare i înv are s  devin  mai mai interesant i 
adaptat elevului digital. Astfel, se realizeaz  o personalizare a înv rii. Ast zi, elevii i profesorii 
beneficiaz  de resurse online gratuite i resurse online pl tite. Fiecare elev prefer  resurse diferite în func ie 
de subiectele de interes i de stilul de înv are. Profesorii i elevii doresc instrumente de bun  calitate care 
s  fie gratuite. Pentru a ajuta colegii s  g seasc  cele mai bune resurse online care s  le u ureze via a, 
prezint o list  de mai multe link-uri utile care ofer  ceea ce au nevoie pentru o lec ie bun . 

Înv area prin Internet 
Înv area prin Internet poate fi definit  ca o form  de înv mânt în care se prezint  studen ilor un 

con inut de instruire prin Internet. De aceea, condi ia de baz  impus  participan ilor în procesul de înv are 
este posedarea unui calculator i o conexiune la Internet. 
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Când vine vorba de a sprijini programa care se folose te în educa ia prin internet, de cele mai multe 
ori se folosesc a a-numitele instrumente de curs, care permit stocarea de con inut educa ional pe un server 
Web, crearea de re ele de comunicare între participan ii la procesul de educa ie, de înv are i de gestionare, 
permi ând testarea independent  a cuno tin elor lor prin intermediul diferitelor teste. 

Training-ul bazat pe Web i WBT-Web based training-ul se face pe baza  public rii con inutului 
pentru înv area pe site-ul institu iei de înv mânt. Avantajele acestei metode de distribuire de materiale 
didactice sunt urm toarele: distribuirea mai rapid , prin accesarea www cursan ii pot intra în posesia 
materialelor didactice, este posibil  inserarea materialelor hiper mediatizate, serviciul poate fi folosit de 
c tre una sau mai multe persoane sau grupuri în acela i timp, posibilitatea de legare, multimedierea 
con inutului, u urin a de reînnoire i publicare a con inutului, posibilitatea administr rii de acces, 
con inuturi interactive .a.m.d. 

E-mailul este cea mai simpl  form  de interac iune asincron i de cele mai multe ori este folosit doar 
ca un supliment pentru/pe lâng  alte forme de comunicare. Avantajele prin e-mail: simplitate în utilizare, 
comunicarea este privat , permite suficient timp pentru reflec ie i reac ie la r spuns. 

Listele de mail sunt un serviciu cu o form  similar  de interac iune. Avantajele i dezavantajele sunt 
acelea i ca i la e-mail, asigurând astfel utilizarea lor cu u urin , adaptarea la lucru cu grupul, permite 
împ r irea studen ilor i a sec iilor în mai multe grupuri mici, fiecare grup fiind format din participan i cu 
caracteristici/specializ ri comune.  

Forum-urile i listele online permit dezbateri deschise, se pot trimite întreb ri, r spunsuri, se fac 
schimburi de opinii i impresii, este posibil  crearea unui nou topic, pentru grup, pe un subiect pe care Dvs. 
îl alege i. Aceast  metod  de comunicare permite ca fi ierele de dimensiuni mari s  nu se stocheze pe 
unit ile noastre, permit înv area prin duplicare/copiere, uz de transfer de fi iere pentru transferarea 
materialelor de curs i formarea tabelelor pentru comunicarea cu profesorul.       

Internet relay chat (IRC) este o comunicare sincron  bazat  pe mesaje text prin Internet sau Intranet 
în timp real i permite conectarea studen ilor cu cuno tin e aproximativ egale, evaluarea obiectiv  a unui 
con inut i posibilitatea de recuperare a unei informa ii omise.  

Video conferin e 
Aplica iile divizate (Whiteboards) sunt o modalitate de interac iune sincron , în care studen ii 

particip  lucrând în echip  pe aplica ia software. Exist  dou  moduri de folosire a aplica iei 
distribuite/divizate: ca un mijloc de a înv a cum s  utiliza i aplica ia în sine dar i pentru înv area de 
concepte i competen e. Avantajele acestui mod de interac iune sunt simularea realit ii  i încurajarea 
înv rii în grup. 

Înv area electronic  nu semnific  doar portaluri educa ionale, ea presupune înv area pe tot parcursul 
vie ii - cunoscutul „life long learning”. Desigur, cea mai consacrat  form  a înv mâtului electronic este 
cea institu ionalizat , în special sub denumirea de înv mânt la distan , dar i instruire asistat  pe 
calculator, instruire prin multimedia. 

E-learning câ tig  teren în fiecare zi prin punerea în aplicare a noilor tehnologii în formare. 
Posibilitatea de a ne conecta prin intermediul unui site web pentru a dobândi cuno tin e noi pe linia de 
îndrumare de la oameni care sunt,uneori, la sute de kilometri distan i a înv a aproape complet aspectul 
acestor con inutului în timp real, permite dobândirea de noi cuno tin e f r  stresul de zi cu zi. 

Avantajele i dezavantajele utiliz rii platformelor eLearning pentru activitatea de înv are i evaluare 
O platform  e-learning este un set integrat de servicii interactive online, care ofer  profesorilor, 

elevilor, p rin iilor i altor persoane implicate în educa ie, informa ii, instrumente i resurse pentru a sprijini 
i a spori livrarea i managementul educa ional. 

Principalele caracteristici ale platformelor de e-learning sunt: 

– Autentificare 
– Generarea de con inut 
– Vizualizarea con inutului 
– Diferite medii cu un profesor / tutore 
– Efectuarea de activit i, cum ar fi sarcini, grupuri de lucru 
– Raportul activit ilor întreprinse de c tre elev 
– Instrumentele de evaluare 
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Platformele de e-learning permit dou  moduri de înv are: 
•           sincron , în care instructorul controleaz  lec ia în întregime, creând, coordonând, adaptând i 

monitorizând mediul educa ional 
•           asincron , ceea ce implic  studiu în ritmul personal al cursan ilor, proiecte de colaborare i 

înv are la distan . 
Având la baz  tehnologiile e-Learning (multimedia), platformele eLearning au o serie de avantaje, 

precum: 
•           Accesul la cuno tin e, în orice moment i din orice loca ie 
•           Centrare pe elev/participant 
•           Elevii pot colabora i înv a împreun
•           Favorizeaz  creativitatea i descoperirea de noi interpret ri 
•           Permite accesul la noile competen e cerute de via a modern
•           Profesorul se poate adresa unui num r mult mai mare de elevi decât în înv mântul tradi ional 
•           Materialele pot fi personalizate 
•           Posibilitatea modific rii informa iei difuzate 
•           Accesibilitate, comfort, flexibilitate 
•           Interac iunea cu profesorul este liber , f r  constrângeri 
•           Elevul poate înv a în ritmul lui propriu 
•           Elevul poate beneficia de feedback rapid i permanent 
•           Costuri reduse de distribu ie a materialelor 
•           Înv mântul online este organizat pe subiecte, nu pe grupe de vârst
•           Înv mântul electronic este mai pu in stresant decât cel tradi ional 
•           Posibilitatea de a m sura eficacitatea programului prin urm rirea num rului de download-uri 

efectuate de c tre elevi 
•           Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a informa iei 

comparativ cu loca iile fizice sau hard discurile individule 
•           Permite interac iune sincron i asincron  între profesor i elevi 
Dintre dezavantajele create de instruirea online amintim: 
•           Preg tirea unui curs online este mai costisitoare decât preg tirea unui curs tradi ional 
•           Lipsa unor resurse tehnologice performante i a unor conexiuni optime la re ea, de joas

performan  în ceea ce prive te sunetul, imaginile i anumite grafice 
•           Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esen ial de multe ori pentru socializare 
•           Nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor eLearning 
•           Necesitatea experien ei elevilor în domeniul calculatoarelor 
•           Elevii trebuie s  fie extrem de motiva i pentru a participa la cursurile online 
•          Posibilitatea apari iei, pe plan uman, a reducerii capacit ii de exprimare verbal  a 

examinatului, înso it  de o pierdere a capacit ilor de prezentare-argumentare-contraargumentare i 
accentuarea gradului de dezumanizare, paradoxal chiar în condi iile în care tehnica i tehnologia au deschis 
noi drumuri i au oferit noi instrumente i tehnici pentru comunicarea interuman . 

Observând num rul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem spune c  utilizarea 
platformelor eLearning este o oportunitate oferit  celor care doresc s  ob in  o formare continu . Ea nu 
exclude educa ia clasic , în care sunt utilizate obiecte reale ca surs  de informare ci îi adaug  resursele 
virtuale. Este indicat  o îmbinare între metodele clasice de înv are i evaluare i a celor eLearning pentru 
a ob ine performan e în ceea ce prive te dezvoltarea competen elor elevilor. 

De ce este invatarea online pe placul elevilor 
Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte aceea i imagine: un elev 

excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea pierdut  c tre un teanc intimidant de c r i, 
culegeri, caiete, manuale sau gazete matematice. 

Pasiona i de gadgeturi smart, aplica ii interesante sau jocuri online spectaculoase, adolescen ii 
rezoneaz  destul de greu cu vechile metode de înv are. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presuspus 
i dezvoltarea unor produse educa ionale create în acord perfect cu noile genera ii de elevi ai erei digitale. 

De ce elevii înva  cu pl cere folosind platformele online 
Pot fi utilizate oricând, ofer  filmule e explicative foarte utile, probleme rezolvate în pa i, exerci ii 

cu grade diferite de dificultate i posibilitatea de testare pe no iuni – iat  doar câteva dintre motivele pentru 
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care tot mai mul i elevi de gimnaziu descoper  eficien a platformelor online de înv are, a a cum este i 
ExamenulTau.ro, de pild . Aceste metode educa ionale alternative completeaz  în mod firesc studiul la 
clas  sus inut de profesori i îi încurajeaz  pe elevi s  aib  o atitudine pozitiv  fa  de înv are. 

Mai pl cut decât predarea clasic

De i vine în completarea înv rii clasice, de la coal , înv area online are câteva beneficii 
indubitabile. În cazul platformei electronice, informa iile sunt accesibile oricând, elevii putând accesa acest 
produs educa ional online atunci când au timp. În plus, filmele de predare pot fi vizualizate de câte ori este 
nevoie, fie c  elevii vor s  se preg teasc  pentru temele zilnice, fie pentru teze sau Evaluarea Na ional . i 
în ceea ce prive te problemele rezolvate în pa i, dar i testele, copiii de gimnaziu au posibilitatea s - i 
verifice cuno tin ele i s  aprofundeze materia la Limba Român  sau Matematic . 

Avantaje si dezavantaje ale invatarii online 
Cu ce ne ajuta tehnologia sa avansam in educatie? Ce avantaje si dezavantaje are? Merita investitia? 

...Acestea sunt doar cateva intrebari de care ne lovim adesea. 
Privind cum invatarea este eficientizata prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 

avantaje, insa putem sa vedem si cateva dezavantaje. In cele ce urmeaza, voi vorbi despre cum vad eu 
invatarea prin internet. 

Avantaje: 

1. distribuirea rapida a materialelor didactice 
    Profesorii sau administratorii pot transmite foarte repede, oricand, oriunde si oricui informatiile pe 

care le doreste. Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se intalni fizic si nimeni nu 
va pierde nimic pentru ca informatiile raman online. 

2. elevii/ studentii intra in posesia materialelor print-o simpla accesare 
    Orice persoana din grupul tinta are acces la toate informatiile, oriunde si oricand. 
3. existenta continuturilor multimedia 
    Prin internet pot fi transmise si imagini, videoclipuri, fisiere si orice fel de materiale virtuale care 

intotdeauna au eficientizat invatarea. 
4. continuturile pot si sterse, corectate sau actualizate cu usurinta 
    Daca distribuitorul isi da seama ca a transmis o informatie gresit sau poate doreste sa o actualizeze, 

el poate face acest lucru oriunde si oricand. De asemenea, orice document poate fi editat si reedidat, astfel 
corectarea nu mai produce dificultati. 

5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor 
   Informatiile pot fi indreptate spre o persoana sau catre mai multe in acelasi timp in mod individual 

sau se pot crea grupuri in care utilizatorii pot sa si comunice. 
6. folosirea continuturilor interactive, existenta feed-back-ului 
    Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experiente, pareri sau informatii. De 

asemenea, ei pot primi feed-back in timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. 
Astfel exista si interactiune virtuala si nu numai invatare individuala. 

        
Limite i dificult i / Dezavantaje 

1. dificultati in utilizarea tehnologiei 
    Tehnologia avanseaza zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutatile. De aceea de multe ori 

sunt intampinate probleme de utilizare si de accesare a informatiilor sau de realizare a unor proiecte sau 
teme. De asemenea sunt intalnite situatii de confuzie si dezorientare, de unde apare si lipsa de motivatie. 
Dar aceasta problema poate fi rezolvata prin tutoriale video. 

2. lipsa comunicarii reale/ fizice 
    Cand invatarea si comunicarea raman axate in mediul virtual, atunci cand oamenii se intalnesc nu 

mai stiu sa comunice si incep sa comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual in exces ne 
robotizeaza! 
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Concluzii 

S-au putut expune cateva idei, insa cu totii stim ca internetul este foarte util in invatare, atat a celor 
mici, cat si a celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractiva, iar pentru cei mari trebuie sa existe o 
motivatie puternica pentru a o utiliza in mod eficient. 

Pot fi numite situatii limita cazurile in care o persoana este intr-un anumit context in care nu poate 
avea acces la internet sau nu isi permite acest lucru. Din acest motiv, se poate intampla sa piarda o anumita 
informatie care ii era utila in acel moment dar pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste situatii de criza chiar 
nu pot fi controlate.1

  
  

1 https://www.didactform.snsh.ro/campanie online/invatarea online avantaje si dezavantaje
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Evaluarea online în înv mântul preuniversitar 

Prof. Cojocaru Adina Camelia, coala Gimnazial  Va a de Jos, jud. Hunedoara 
Prof. Cojocaru Sorin, Liceul Teoretic Avram Iancu, Brad, jud. Hunedoara 

Înv area i evaluarea online poate fi definit  ca o form  alternativ  de înv mânt în cadrul c reia se 
asigur  continuarea procesului educa ional în condi ii normale sau de autoizolare, prin intermediul 
diverselor instrumente informatice de comunicare la distan .  

Aceast  modalitate alternativ  este studiat  de pedagogi, exper i în design curricular i exper i în noi 
tehnologii comunica ionale. 

Pentru a fi la fel de eficient  ca instruirea fa -în-fa , trebuie s  se reg seasc  sub 
forma înv rii mixte (blended learning – on line i fa -în-fa ). Prezen a fiec ruia dintre aceste tipuri de 
interac iune, atunci când este integrat  în mod semnificativ, cre te rezultatele înv rii. 

Evaluarea online de calitate înseamn : 
timp de planificare 
preg tire i dezvoltare unui test sau a unei secven e de evaluare prin folosirea diferitelor aplica ii 

digitale 
situa ia actual  determinându-ne mai degrab  s  ac ion m cu resurse minime disponibile i într-un 

timp redus. 
Planificarea atent  a înv rii online i a evalu rii presupune nu doar identificarea con inutului de 

parcurs, ci i proiectarea atent  a tipurilor de interac iune, cu scopul de a sus ine procesul de înv are/ 
evaluare. Apoi, trebuie adaptat  particularit ilor de vârst i chiar individuale ale elevilor, pretându-se mai 
bine vârstelor mari, ciclului liceal, studen ilor i adul ilor în contexte de formare. 

Evaluarea este eficientizat  prin folosirea internetului, putem enumera mai multe avantaje, îns  putem 
s  vedem i câteva dezavantaje.  

Avantaje: 

1. Distribuirea rapid  a materialelor didactice: 
Profesorii sau administratorii pot transmite foarte repede, oricând, oriunde i oricui informa iile pe 

care le dore te. 
Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se întâlni fizic; nimeni nu va pierde 

nimic pentru ca informa iile r mân online. 
2. Elevii/ studen ii intr  în posesia materialelor printr-o simpl  accesare: 

Orice persoana din grupul int  are acces la toate informa iile, oriunde i oricând. 
3. Existen a con inuturilor multimedia: 

Prin internet pot fi transmise i imagini, videoclipuri, fi iere i orice fel de materiale virtuale care 
întotdeauna au eficientizat înv area/ evaluarea 

4. Con inuturile pot fi terse, corectate sau actualizate cu u urin : 
Dac  distribuitorul î i d  seama ca a transmis o informa ie gre it  sau poate dore te s  o 

actualizeze, el poate face acest lucru oriunde i oricând.  
5. Folosirea con inuturilor interactive, existen a feed-back-ului: 

Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experien e, p reri sau informa ii. De 
asemenea, ei pot primi feed-back în timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. 
Astfel exist i interac iune virtual i nu numai înv are individual . 
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Dezavantaje: 

1. Dificult i în utilizarea tehnologiei: 
Tehnologia avanseaz  zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu nout ile. De aceea sunt 

întâmpinate probleme de utilizare i de accesare a informa iilor sau de realizare a unor proiecte sau teme. 
De asemenea sunt întâlnite situa ii de confuzie i dezorientare, de unde apare i lipsa de motiva ie.  

2. Lipsa comunic rii reale/fizice: 
Când înv area i comunicarea r mân axate în mediul virtual, atunci când oamenii se întâlnesc nu 

mai tiu s  comunice i încep s  comunice tot prin tehnologie.  
3. Situa ii limit : 

Exist  situa ii limit  cazurile în care o persoan  este într-un anumit context în care nu poate avea 
acces la internet sau nu î i permite acest lucru. Din acest motiv, se poate întâmpla s  piard  o anumit
informa ie care îi era util  în acel moment, dar pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste situa ii de criz
chiar nu pot fi controlate. 

Interpretarea eronat  a explica iilor scrise reprezint , de asemenea, o problem .Evaluarea online 
solicit  mai mult  responsabilitate, ini iativ i efort decât fa -în-fa . Feedback-ul, de exemplu, devine 
mai dificil de acordat. 

Cu to ii tim c  internetul este foarte util în înv are, atât a celor mici, cât i a celor mari. Pentru cei 
mici tehnologia este atractiv , iar pentru cei mari trebuie s  existe o motiva ie puternic  pentru a o utiliza 
în mod eficient. 

Înv area în clas  îi ajut  pe elevi i pe profesori s  se cunoasc  mai bine. Acest lucru permite 
profesorilor s  cunoasc  elevii i s  evalueze mai bine punctele forte i punctele slabe, s  ac ioneze ca 
mentori si s  ghideze studen ii în posibilit ile lor de carier . 

Într-o clas  tradi ional , elevii pot s - i împ rt easc  în mod direct opiniile i s - i clarifice 
propriile întreb ri cu profesorul, ob inându- i astfel r spunsurile imediat. 

În elegând modelul de întreb ri i r spunsuri i sugestiile oferite de profesori cu experien , elevii 
pot g si mai multe informa ii utile decât atunci când utilizeaz  note i sugestii online generalizate. 

De asemenea, evaluarea în clas  este mai util  datorit  unei interac iuni continue între elevi i 
profesori, deoarece îi ajut  pe elevi s  scape de temerile lor cu privire la examene. 

În cele din urm , interac iunile cu profesorii buni contribuie la motiva ia elevilor de a ob ine note 
mari.   
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE -                                                    
PROVOC RILE ACESTEIA 

Prof. pentru înv mântul primar Colda Adina Hannelore                                    
coala Gimnazial  ”Romul Ladea”, Oravi a, Cara -Severin 

În zilele noastre, predarea online a devenit extrem de folosit , deoarece atât dasc lii cât i elevii i-
au continuat predarea/înv area în mediul online, chiar dac  aceasta nu a fost una favorit . 

Înv ând din mers, profesorii au reu it s  pun  în practic  aceste lucruri. Perfec ionarea continu  a 
cadrelor didactice i-a spus cuvântul. 

Aceast  înv are online a intrat în vie ile noastre, înlocuind metodele tradi ionale i schimbând modul 
în care profesorii i-au desf urat activitatea educa ional . Avantajul elevilor în cazul unei astfel de înv ri 
este c  ei vor putea înv a ceea ce vor, când vor, unde vor i cel mai important este c  se vor putea evalua 
singuri despre ceea ce au înv at. Elevului îi revine sarcina de a fi responsabil pentru o bun  înv are. El 
trebuie s  fie motivat pentru a înv a singur i activ la ore. 

Dac  predarea cuno tin elor se poate face cât de cât u or, problema evalu rii nu a fost discutat  în 
detaliu, l sând loc de interpretare. Cu toate c  instruirea online poate fi mai convenabil , eficient i 
flexibil  atât pentru elevi cât i pentru profesori, trebuie subliniat faptul c  tehnologia ar trebui utilizat
pentru a u ura procesul instructiv-educativ i s  promov m înv area. 

În timpul proiect rii riguroase a materiei, selectarea unor metodologii de instruire în predarea online 
profesorul trebuie s  reflecteze i asupra metodelor de verificare a cuno tin elor. Aceast  evaluare a 
cuno tin elor este mai mult decât o simpl  testare a elevilor. 

Pentru a realiza o evaluare rapid  în mediul online, profesorii ofer  un feedback util pentru a 
demonstra calitatea actului educativ. C  s  reu easc  o astfel de evaluare, profesorii care predau online 
trebuie s - i îmbun t easc  continuu strategiile de predare. Profesorii trebuie s  organizeze foarte bine 
activitatea educa ional  atunci când sus in ore online. 

Analizarea diferen ei dintre evaluarea pred rii online i  evaluarea pred rii tradi ionale 
Chiar dac  dasc lii predau tradi ional sau online, instrumentele de evaluare ar trebui s  fie concepute 

pentru a le oferi elevilor un feedback rapid, s -i ajute s  în eleag i s  aplice ce au înv at. Autoevaluarea, 
presupune m surarea propriilor realiz ri. O evaluare eficient  trebuie s  fie activ i autentic  în predarea 
online. Evaluarea tradi ional  se practic  cu prec dere în timpul pred rii fizice la clas , astfel încât 
profesorii pot monitoriza mai bine progresul elevilor i î i m resc capacitatea elevilor de a deveni mai 
eficien i, s  se autoevalueze. 

Înv area online impune elevilor s  ini ieze procesul de înv are, elevii s  citeasc  mesajul transmis, 
s  pun  întreb ri pe baza textului citit, s  participe la discu ie. Aceast  experien  poate s  fie mai 
stimulatoare i s  se axeze mai mult pe gândirea critic . 

Bibliografie: 

Cuco , Constantin, 2008, Teoria i metodologia evalu rii, Editura Polirom, Ia i. 

Neac u, I., Stoica, A. (coord), 1996, Ghid general de evaluare i examinare, M.I., CNEE, Ed. Aramis, 
Bucure ti. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR TRADI IONAL 

COLNI  FLORICA                                                                  
GR DINI A CU PNP ,,SMILE”-BISTRI A 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt,statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat,mai ales în ultimele decenii,datorit  numeroaselor cercetari,studii,lucr ri 
elaborate pe aceast  tem . Evaluarea colar  este perceput  ast zi ca fiind organic integrat  în procesul de 
înv mânt,având rolul de reglare,optimizare,eficientizare a activit ilor de predare înv are.  

Evaluarea are rolul de a m sura i aprecia în func ie de obiective, eficien a procesului de predare-
înv are raportat  la îndeplinirea func iilor ei, la cerin e economice i culturale ale societ ii contemporane. 

Deoarece activitatea din gr dini  are preponderent un caracter formativ, educativ, cu finalit i ce nu 
se pot concretiza imediat,ci într-o viziune de construc ie pas cu pas, în colaborare cu al i factori, evaluarea 
este fragmentat , incompleta, unele rezultate apar mai târziu, în coal  sau la finele ei. Evaluarea copiilor 
solicit  timp îndelungat, r bdare i consemnarea r spunsurilor sau a observa iilor educatoarei. Sistemul 
metodologic al evalu rii rezultatelor i progreselor copiilor cuprinde mai multe metode i procedee de 
examinare.  

A evalua înseamn  a determina m sura în care obiectivele propuse au fost atinse,eficien a metodelor 
de predare-înv are pe baza informa iilor ob inute activitatea fiind ameliorat  la timp. 

Evaluarea îns  nu vizeaz  doar pre colarul, ci i educatoarea. Pentru educatoare, aceasta reprezint
un feed-back asupra eficien ei activit ii didactice desf urate, astfel încât prin intermediul evalu rii, 
educatoarea poate afla ce au acumulat pre colarii, ce lacune exist  în preg tirea acestora. 

Activitatea din gr dini   este complex i solicit  forme de evaluare variate, adaptate la 
particularit ile pre colarilor. Astfel în gr dini  sunt utilizate urm toarele strategii i forme de 
evaluare:evaluare ini ial , evaluare formativ  (continu ), evaluare sumativ i final . 

La începutul fiec rui an colar,primele dou  s pt mâini sunt rezervate culegerii de date pentru 
cunoa terea fiec rui copil. Metodele utilizate de educatoare sunt: observarea, dialogul, convorbirea, testul, 
studiul produselor activit ii.   

Metoda observa ie-const  în surprinderea i consemnarea elementelor definitorii pentru dezvoltarea 
copilului. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui protocol, precizarea instrumentelor, consemnarea 
datelor, interpretarea acestora din punct de vedere psihopedagogic. 

Evaluarea oral - se realizeaz  prin metoda conversa iei care se folose te mai frecvent i într-o form
mai complex  începând cu grupa mijlocie. Presupune implicarea activ  a copilului, care este cu atât mai 
productiv  cu cât subiectul conversa iei este mai accesibil. 

Evaluarea scris -se realizeaz  prin utilizarea fi elor. 

Testele-reprezint  probe standardizate orale sau scrise ce pot furniza date despre nivelul cuno tin elor 
însu ite. 

Evaluarea prin probe practice-se realizeaz  prin metoda jocului i exerci iului. 

Metodele tradi ionale pentru evaluarea activit ii pre colarilor vor fi complectate de metode 
complementare,de metode alternative(portofoliul, investiga ia,studiu de caz) astfel încât educatoarea va 
concepe adev ratele strategii evaluative care s  reflecte nivelul de dezvoltare atins de pre colar. 
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Evaluarea realizat  în pre colaritate devine o modalitate de sporire a rolului educa iei organizate în 
formarea pre colarit ii,educatoarea îndeplinindu- i misiunea nobil  de a preg tii copilul pentru integrarea 
cu succes în activitatea colar . 
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EVALUAREA ÎN ÎNV AMANTUL PREUNIVERSITAR 
Între online i tradi ional 

Prof. înv. Primar, Coman Mirela 
Sc. Gimn. ,,Nicolae  Titulescu”- Ploie ti 

Reforma în domeniul evalu rii,constituie un subiect de analiz  pentru to i cei implica i în desf urarea 
procesului de înv mant i în elaborarea documentelor de politic  educa ional . 

Evaluarea i examinarea constituie, în contextul reformei educa iei, o component  în care schimb rile 
de structur  au devenit deja vizibile.  

Obiectivele reformei în domeniul evalu rii i examin rii vizeaz :  
a) evaluarea institu ional   
b) evaluarea curriculum-ului,; 
c) evaluarea proceselor de instruire; 
d) evaluarea rezultatelor scolare ; 
e) evaluarea personalului didactic. 
Realizarea unui echilibru  între  cele trei domenii (cognitiv, afectiv, psihomotric) orienteaz   actul de 

evaluare c tre elementele de creativitate, gandire critic i  ac iuni individuale, reg site în  competen e i 
capacit i, abilit i i atitudini. 

Proiectarea evalu rii educa ionale trebuie s in  seama de r spunsul la urm toarele întreb ri: 
Ce evalu m? Sistemul ca întreg sau doar o component  a acestuia, randamentul sau eficien a 

educa ional , procesul de formare, rezultatele colare, nivelul de performan , competen e, aptitudini, 
abilit i, atitudini etc. 

Cu ce scop? Formativ, sumativ, de orientare 
Pe cine evalu m? Educabilii (elevii, un anumit grup de varst ) 
Cum evalu m? Prin stabilirea clar  a parcursului: scopuri-obiective-instrumente de evaluare-

rezultate-interpretare-comunicare 
Cand evalu m? 

= la începutul unui proces (ciclu educa ional, an colar, semestru, ora de curs), pe parcursul acestuia, 
la finalul s u. 

Cu ce evalu m? Cu metode de evaluare oral /scris /practic , prin observa ie direct , prin exerci ii, 
probleme, eseuri, teme pentru acas , prin proiecte, referate, teme individuale/de grup, prin portofolii 
individuale/institu ionale, prin metode de autoevaluare. 

Pentru profesor, evaluarea este o parte important  a procesului de înv mânt al turi de predare i 
înv are. Ea are ca scop identificarea i m surarea obiectivelor atinse i reglarea i eficientizarea procesului 
instructiv-educativ. Evaluarea determin  în ce m sur  se ating prin rezultatele concrete, obiectivele propuse 
ini ial.  

Evaluarea în înv mântul primar st  la baza modelarii colarului mic. A evalua înseamn  a direc iona  
ac iunile acestuia spre atingerea scopurilor propuse i este mai mult decât  un procedeu. Este o opera ie 
complex  ce cuprinde interven ii, atitudini, st ri afective care conduc spre identificarea unor aspecte de 
care trebuie s  se in  cont: 

   * con inuturile i obiectivele ce trebuie evaluate; 
   * care este menirea i din ce perspectiv  se efectueaz  evaluarea; 
   * momentul propice pentru a realiza evaluarea  (la început, pe parcurs, la final 
   * modalitatea  concret  de înf ptuire a evalu rii(cu ce instrumente, probe); 
   * în ce fel se prelucreaz  datele i cum se valorific  informa iile; 
   * pe baza c ror criterii se evalueaz .  
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Planificarea cursului ac iunilor de urmat în cadrul procesului de evaluare în înv mântul primar are 
valoare identic  cu a determina când evaluezi, sub ce form , cu ce metode i mijloace, cum valorifici 
informa iile ob inute. Bineîn eles, la final, în func ie de concluziile rezultate, colarul î i va modifica 
preferin a de a folosi anumite stiluri i strategii de înv are (chiar dac  nu le con tientizeaz  în permanen ), 
iar înv torul î i va schimba strategia de planificare, de programare, de organizare, de coordonare a 
pred rii. 

Situa ia actual  ne-a determinat s  experiment m i s  în elegem diversele tehnologii de predare i 
evaluare online. Acest nou proces, trebuie aplicat cu aten ie, în mod adecvat, pentru ca rezultatele s  fie la 
un nivel ridicat. 

Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document pe o foaie de 
hartie, i s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are.  

Înv area  i  evaluarea, bazat  pe  proiect, cu utilizarea media, poate  oferi  elevilor o serie de op iuni. 
Creativitatea manifestat   este  uluitoare  i  ne  ajut   s   afl m ce au înv at  elevii  s   fac . 

Exist  multe aplica ii online, ce pot fi folosite pentru actul de predare- înv are: Google Classroom, 
Google Jamboard, Google Forms, Kahoot, Wordwall, Prezi, Animaker. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, este bine s   
explor m  i  s   permitem  i  elevilor  s   fac   acela i  lucru. 

În contextele online, implicarea este absolute esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt ceamai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva  despre care profesori din diverse col uri ale lumii  vorbesc  în 
mod constant într-un sens  pozitiv. 
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Realizarea evalu rii online 

COMAN ANDREEA MARIA 

Literatura de specialitate ofer  mai multe defini ii ale evalu rii, în func ie de diversitatea fenomenelor 
care fac obiectul ei: evaluarea institu ional , curriculumul, procesul de instruire, rezultatele colare.  

Evaluarea este o activitate etapizat  care vizeaz  domenii i probleme complexe, nu doar evaluarea 
elevilor. „A evalua” reprezint  nu numai un verb de încheiere, ci i de deschidere. 

 Într-o perspectiv  istoric , teoriile asupra evalu rii sunt conturate în trei perioade:  

a) Perioada testelor (1920), perioad  caracterizat  de inten ia de eliminare a subiectivismului i 
eterogenit ii instrumentelor de evaluare i introducerea testelor obiective, standardizate. 

 b) Perioada m sur rii, în care se dore te perfec ionarea caracterului restrictive al no iunii de test, 
asigurându-se obiectivitatea m sur torilor i modalitatea în care rezultatele testelor pot fi utilizate.  

c) Perioada evalu rii (1930) în care se încearc  descoperirea în totalitate a elevului, se realizeaz
dezvoltarea altor instrumente de evaluare (analiza programelor, teste psihologice, teste afective, rapoarte 
ale p rin ilor, profilul elevului). 

 Exist  multe defini ii pentru evaluare, în func ie de realit ile educa ionale de care se ine cont. De 
exemplu, Doina Mihala cu (2006) consider  c : Evaluarea este activitatea care permite formularea unor 
judec i privind starea, func ionarea, evolu ia viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe 
baza informa iilor colectate prin intermediul instrumentelor de m sur .  

Elevul are acces la informa ia digital , dar nu are obi nuin a de a înv a în acest sens i acest lucru 
reprezint  un motiv în plus pentru utilizarea unui num r restrâns de solu ii i aplica ii digitale în realizarea 
activit ilor didactice online. 

Site-ul https://www.liveworksheets.com ne ofer  posibilitatea evalu rii online, fiind un serviciu de la 
Kreatics Web Development SL. Acest site se poate folosi de oameni de toate vârstele. Pentru elevii mai 
mici de 13 ani, livewirksheets cere acordul aprental. Pentru a folosit site-ul, p rin ii reprezint  elevul i 
garanteaz  c  informa iile trimise la înregistrare sunt adrev rate i precise.  

Liveworksheets permite transformarea fi elor tradi ionale în exerci ii interactive, denumite „fi e 
interactive”. Elevii pot completa fi ele online, iar mai apoi s  le trimit  profesorilor. Acest lucru este bun 
pentru elevi (fi ele sunt motivante), pentru profesori (nu necesit  timp de corectare-fi ele se autocorecteaz ) 
i pentru natur  (folosim mai pu in  hârtie). 

În plus de acestea, fi ele interactive pot include sunete, video, exerci ii de tragere i plasare, exerci ii 
de unire cu s ge i, exerci ii de selec ie multipl , inclusiv exerci ii vorbite, pe care elevii trebuie s  le 
completeze folosind microfonul. 

Cum se folose te? Profesorii creeaz  propriile fi e interactive sau po i folosi fi ele celorlal i 
profesoriv (multe fi e sunt pdf -po i desc rca 10 maxim/zi). Site-ul dispune de o colec ie de mii de fi e 
interactive, în mai multe limbi i subiecte. Ace tia transmit fi ele elevilor, elevii lucreaz  fi ele, dup  care 
le direc ioneaz  profesorilor, fi ele se corecteaz  automat, iar elevii primesc fi ele corectate. 

Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. Primii 
care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a 
produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze. La polul 
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opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima prima interac iune cu educa ia online este 
necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite pentru 
grupul int  (elevi sau cadre didactice). În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are.  

Nu mai exist coala ca spa iu, ca tot ansamblul rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te 
comunicarea. Aceasta este puternic filtrat  de tehnologie, nu mai este atât de persuasiv i din acest motiv 
se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeaz  a fi investite.  

În final, se schimb  rutinele pentru înv are: de preg tire pentru coal  (plecarea spre coal , drumul 
în sine au efecte psihologice asupra mobiliz rii înv rii) i de înv are (informa iile nu mai sunt primite în 
acela i fel, nu se mai înva  la fel). 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

Prof. înv. primar Coman Daniela – Alexandra                                              
coala Gimnazial  „Mihai Viteazul”                                                      

Localitatea Pucioasa, Jude ul Dâmbovi a 

Tehnologia este parte a vie ii noastre a tuturor, iar copiii sunt atra i în mod deosebit de mediul digital 
– dinamic, colorat, interactiv. Totu i, utilizarea excesiv  a computerului nu-i ajut  pe cei mici s - i dezvolte 
abilit i de via  reale, de aceea este necesar ca p rin ii s -i ghideze cu mult  aten ie, diploma ie i pricepere. 

Via a ne arat  zilnic fa ete noi, ne provoac  în fel i chip, ne testeaz  puterea de adaptare i capacitatea 
de a r spunde rapid în cele mai inedite contexte.  

Multe variabile, pu ine constante, totu i, unul dintre aspectele cu care ne confrunt m cu to ii este 
pasiunea copiilor no tri pentru mediul online, insisten a cu care cer s  fie l sa i în compania gadget-ului lor 
preferat sau indiferen a cu care resping orice argument din partea noastr . Mediul online e extrem de 
apreciat de cei mici înc  de la vârste fragede, iar studiile noastre arat  faptul c  din ce în ce mai mul i copii 
petrec semnificativ de mult timp în fa a ecranului – în medie între trei i cinci ore pe zi. 

Pe perioada pandemiei, cadrele didactice au trecut de la lec ia tradi ional , cea fa  în fa , la cea 
desf urat  în mediul online. Copiii sunt pasiona i de mediul online, iubesc jocurile i filmule ele pe care 
le descoper  pe YouTube, de pild . În aceast  perioad  de un real folos au fost platformele i aplica iile 
disponibile online. 

S  enumer m câteva: 
– Google Classroom: aici cadrele didactice pot discuta cu elevii; pot fi corectate temele i poate fi 

oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru feedback mai facil pe baza 
celor mai frecvente comentarii oferite elevilor. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri 
gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 

tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Cadrele didactice au încercat s  creeze un context pl cut, ludic în care copiii s  revad , s  aplice ceea 
ce au înv at, s - i exerseaz  memoria, aten ia, gândirea logic  sau s - i foloseasc  inteligen a emo ional
în jocuri. Con inuturile i modul de prezentare a acestora au fost adaptate stadiului gândirii, respectând 
specificul proceselor cognitive corespunz toare vârstei i luând în considerare interesele i preferin ele 
specifice vârstei, facilitând în elegerea i încurajând înv area. 

Lec iile virtuale i jocurile educa ionale reprezint  un avantaj: ofer  copiilor o vedere realist  asupra 
materiei repetate sau activit ilor întreprinse. Noi am realizat un mix ideal de mijloace audio i vizuale, 
anima ii cât i simul ri, dar i con inut de tip text pentru a face înv area cât mai pl cut  celor mici. 
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Folosirea platformelor online de educa ie a oferit o serie de beneficii i avantaje celor mici spre 
mul umirea p rin ilor. P rin ii au putut urm ri progresul copilului, testarea i evaluarea activit ilor, 
preferin ele celui mic din punct de vedere al jocurilor i materialelor educative, etc. 

Copiii au primit feedback imediat: în timp real elevul i-a putut da seama ce gre e te sau ce realizeaz
corect! Înv area a fost realizat  astfel într-un mod activ ce a permis evalu ri formative i sumative, 
calitative i cantitative, realizate într-un mod pe în elesul i placul lor. 

În aceast  perioad , copiii no tri s-au jucat i au  înv at altfel. În mod natural, aceast  genera ie 
digital  a înlocuit vechile tipare de educa ie cu noi metode care a îmbinat studiul cu distrac ia. Ei nu a 
trebuit s - i fac  temele i apoi s  se joace, ei i-au f cut temele în timp ce s-au jucat, au  înv at bucurându-
se de filmule e interactive, de jocuri logice sau experimente inedite din care au aflat informa ii noi despre 
lumea înconjur toare. 

Copiii no tri au acces la produse de înv are revolu ionare, în acord perfect cu evolu ia societ ii i 
cu nevoile lor intelectuale i emo ionale. 
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EVALUAREA TRADI IONAL  ÎN ÎNV MÂNTUL PRIMAR 

Înv. Condruz Oana Mariana                                                             
SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN, TRAIAN, BR ILA 

Toate evalu rile se realizeaz  pe baza standardelor na ionale de evaluare pentru fiecare disciplin  de 
studiu. 

Rezultatele evalu rii se exprim , prin calificative, în înv mântul primar. 

Controlul utiliz rii i al respect rii standardelor na ionale de evaluare de c tre cadrele didactice se 
realizeaz  prin inspec ia colar . Notarea elevilor f r  utilizarea i respectarea standardelor na ionale i a 
metodologiilor de evaluare constituie abatere disciplinar i se sanc ioneaz  conform prevederilori legii 
educatiei nationale. 

Evaluarea se centreaz  pe competen e, ofer  feed-back real elevilor i st  la baza planurilor 
individuale de înv are. 

Un elev cu deficien e de înv are beneficiaz , în mod obligatoriu, de educa ie remedial . 

La finalul clasei preg titoare, cadrul didactic responsabil întocme te, în baza unei metodologii 
elaborate de Ministerul Educa iei i Cercet rii, un raport de evaluare a dezvolt rii fizice, socioemo ionale, 
cognitive, a limbajului i a comunic rii, precum i a dezvolt rii capacit ilor i atitudinilor de înv are. 

Evaluarea elevilor trebuie realizat  pe parcursul întregului semestru de c tre cadrul didactic care 
lucreaz  cu clasa respectiv , în mod regulat i pentru toate disciplinele (obligatorii sau op ionale). Fiecare 
semestru include perioade dedicate consolid rii i evalu rii competen elor achizi ionate de elevi (evaluare 
formativ i sumativ ) - decise de cadrul didactic care lucreaz  cu clasa respectiv . În mod obi nuit aceste 
perioade sunt stabilite c tre sfâr itul semestrului i cadrele didactice urm resc: îmbun t irea rezultatelor 
procesului de predare-înv are; sistematizarea cuno tin elor dobândite de elevi; stimularea performan elor 
elevilor cu rezultate foarte slabe i foarte bune. 

Metodele i instrumentele de evaluare sunt stabilite de cadrul didactic în func ie de vârsta i 
particularit ile psihologice ale elevilor, luând de asemenea în considerare specificitatea disciplinei. 

Acestea pot include: a) evaluare prin întreb ri orale; b) teste scrise; c) experimente tiin ifice i 
activit i practice; d) rapoarte; e) proiecte; f) teste practice, precum i alte instrumente elaborate de catedrele 
unit ii de înv mânt i aprobate de director sau elaborate de Ministerul Educa iei i Cercet rii i de 
inspectoratele colare jude ene.. 

În timpul înv mântului primar, fiecare evaluare a elevilor (continu , formativ  sau sumativ ) 
pentru fiecare disciplin  se materializeaz  într-un calificativ dintre insuficient, suficient, bine i foarte 
bine.  

Calificativul final semestrial i anual pentru fiecare disciplin  trebuie s  fie încadrat în unul dintre 
cele patru calificative men ionate anterior. 
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Evaluarea elevilor se face pe baza standardelor curriculare stabilite în cadrul Curriculumul Na ional 
i a Standardelor de evaluare i Descriptorilor de performan  stabili i pentru fiecare disciplin i fiecare 

clas . 

Calificativul acordat de cadrul didactic în urma fiec rei evalu ri trebuie s  fie comunicat elevului. 

Cadrele didactice au de asemenea obliga ia de a înregistra calificativele acordate în catalogul clasei 
i în carnetele elevilor. La sfâr itul fiec rui semestru i la sfâr itul anului colar, calificativele finale pentru 

fiecare disciplin  sunt înregistrate în catalogul clasei i în carnetele elevilor.  

Calificativul final pentru fiecare disciplin  este de asemenea trecut în registrul matricol al unit ii de 
înv mânt. Datele colare oficiale ale elevilor pentru întreaga perioad  de colarizare sunt cele trecute 
în cataloage i în registrul matricol - documente colare cu regim de arhivare permanent la nivelul unit ii 
de înv mânt, iar ulterior la Arhivele Statului. 

Num rul de calificative care trebuie acordate semestrial fiec rui elev pentru fiecare disciplin  trebuie 
s  fie cel pu in egal cu num rul de ore pe s pt mân  prev zut de planul cadru de înv mânt. 

La sfâr itul fiec rui semestru i la sfâr itul anului colar, cadrele didactice au obliga ia de a încheia 
situa ia colar  a elevilor pentru fiecare disciplin . Încheierea situa iei colare const  în stabilirea i 
înregistrarea în documentele colare a calificativului final pentru fiecare disciplin . 

Pentru înv mântul primar, cadrele didactice stabilesc calificativul final astfel: 

 Pentru stabilirea calificativului final pentru fiecare disciplin : în urma evalu rii sumative realizat
în perioada de consolidare i evaluare, cadrul didactic alege unui dintre calificativele atribuite cu cea mai 
mare frecven  în timpul evalu rilor continue; 

 Pentru stabilirea calificativului anual final pentru fiecare disciplin : cadrul didactic alege unul 
dintre cele dou  calificative finale semestriale pe baza urm toarelor criterii: progresul sau regresul 
înregistrat de elev; raportul efort performan e realizate; evolu ia motiva iei elevului; realizarea programului 
suplimentar de preg tire sau recuperare stabilit de cadrul didactic. 

Luând în considerare rezultatele evalu rii continue, cadrele didactice pot decide asupra necesit ii 
unor activit i de educa ie remedial  pentru elevii cu rezultate foarte slabe. Aceste activit i pot fi realizate 
prin curriculumul la decizia colii (aprofundare) i/sau activit i extracurriculare, precum i în timpul 
activit ilor de dup  cursuri dac  unitatea de înv mânt organizeaz  astfel de activit i.  

Alternativ, cadrele didactice se pot baza pe activit i diferen iate organizate la clas  în timpul 
programului zilnic normal. 
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EVALUAREA ÎNTRE ONLINE I  TRADI IONAL 

P. Î. P.  CONDURACHE MARIA NICOLETA 
coala Gimnazial  BOGDAN VOD , Câmpulung Moldovenesc 

                                  

 „Cine nu tie s  se joace cu copiii i este destul de nepriceput ca s  cread  c  acest amuzament este 
mai prejos de demnitatea sa, nu trebuie s  se fac  educator“  (C. G. Salzmann) 

De aproape doi ani ne str duim s  g sim cele mai bune metode de predare-înv are-evaluare atât în 
orele tradi ionale cât i în cele online.  

Eficien a procesului de  predare- înv are- evaluare a cuno tin elor matematice în vederea unei 
adapt ri rapide la clasa preg titoare sau clasa I, poate fi crescut  dac  se abordeaz  prin prisma jocului 
didactic matematic. 

Prin folosirea jocului didactic matematic copiii sunt bine motiva i, accept  condi iile jocului i î i 
însu esc cuno tin ele de baz  ale calculului matematic, î i formeaz  priceperi i deprinderi necesare în 
înv area matematicii, ceea ce st  la baza preg tirii corespunz toare în domeniul matematic. În cadrul 
evalu rilor continue am observat c colarii dobândesc  mai u or i mai repede cunostin ele matematice 
transmise prin intermediul jocului, i de aceea am continuat cu activit i bazate pe joc atât în predare – 
consolidarea cuno tin elor, cât i în evaluarea acestora. 

Exemplific jocul didactic “S  construim un cartier nou”, care are ca scopuri: evaluarea deprinderii de 
a forma grupe de obiecte dup  criteriile date i evaluarea  deprinderii de a compara dou  grupe global sau 
prin punere in coresponden , iar sarcina  didactic : Gruparea obiectelor date în func ie de anumite criterii; 
separarea unui element sau a mai multor elemente din grupe.  

Regulile jocului: Unul dintre copiii care a primit apca va veni s  rezolve sarcina data. eful de santier 
desemnat verific  dac  este corect realizat obiectivul. 

Elemente de joc: aplauze, mânuirea materialului.  
Material didactic: macheta sau panoul pe care se va realiza cartierul care are trasate deja str zi i 

spa ii verzi; elemente deta abile sau siluete ce reprezint : copaci, case, b nci, blocuri, flori (de diferite 
forme i m rimi).             

Desf urarea jocului: Copilul care primeste apca este constructorul antierului i trebuie s  realizeze 
sarcina încredin at . Dup  ce o realizeaz  se verific  de c tre eful de antier corectitudinea execu iei.  

Exemple de sarcini:  a) Construie te un grup de case cu un etaj. (Copiii vor a eza cel pu in 4 case 
realizate din piese Lego.) b) A az  arborii mici cu coroana rotund .  c) A az  o grup  de blocuri galbene 
în locul indicat.  d) A az  grupa de case cu doua etaje în perechi cu cele cu un etaj. e) A az  b ncile  verzi 
în parc.  f) A az  b ncile  maro în fa a blocurilor. 

g) Compar  grupele de banci i precizeaz  care grup  are mai multe obiecte. 
        Toate r spunsurile se premiaz  cu ecusoane. 

Variant : Copiii vor lucra in echipe. Ei primesc jetoane reprezentând: casu e, autobuze, semne de 
circula ie etc.  Fiecare echip  va avea de realizat o sarcin : 

1) Lipeste tot atâtea c su e câte cur i sunt desenate pe panou. 
2) A az  câte un autobuz în fiecare sta ie. 
3) Num r  tot atâtea semne de circula ie câte arat  cifra ar tat  de educatoare i a az -le pe machet .  
Acest joc la fel ca multe altele se pot realiza i în activitatea online folosind aplica ii precum wordwall, 

endlesswordplay, kahoot, care ne ajut  s  le fim aproape, de i situa ia pandemic  ne ine la distan .  
S  nu uit m  c  jocul didactic corespunde particularit ilor vârstei pre colare / colare mici i cuprinde 

cele mai bogate valen e formative, îmbinând distrac ia, surpriza, buna dispozi ie cu sarcina didactic  la 
poten ialul intelectual, moral i fizic al copiilor, acesta asigur  o activitate complex , interesant , pl cut , 
antrenant , dezvoltând la copii deprinderi de munc  independent , perseveren i dârzenie în învingerea 
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dificult ilor, flexibilitatea gândirii, spiritul de cooperare, stimuleaz  ini iativa, inventivitatea, creativitatea, 
iar competitivitatea angajeaz  la efort toate capacit ile elevului, f r  a produce oboseal . 

Jocul didactic este o metod  activ-participativ , dar i un mijloc prin care  înv torul consolideaz , 
precizeaz i verific  cuno tin e, pune în valoare i le antreneaz  capacit ile creatoare. Poate s  aduc
varietate în exerci iul matematic, poate înviora lec ia i ca urmare drumul spre deprinderi este mai sigur i 
mai pl cut. Elevii rezolva cu mai mult interes si pl cere jocurile care nu sunt altceva decât exercitii si 
probleme prezentate sub alta form . 

Convins  personal de valen ele formative ale jocului didactic cu con inut matematic, am urm rit s
pledez pentru necesitatea valorific rii maximale a resurselor intelectuale i moral-comportamentale ale 
acestei forme de activitate atât la orele tradi ionale cât i la cele online.  

Pentru aceasta se impune din partea tuturor cadrelor didactice, al turi de pasiune i r spundere 
profesional , racordarea permanent  a preocup rilor la cerin ele înv mântului actual. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

Prof. înv. pre colar: Constantin Andreea Magdalena 
G. P. P. NR. 1 C lim ne ti 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c tiu – au înv at s
fac ? 

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

S  enumer m câteva: 
– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt.  

Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria 
profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire 
eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, 
explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Între online i tradi ional 

Prof. Constantin Cecilia Damaris                                                         
Liceul Teoretic, comuna Filipe tii de P dure, jud. Prahova 

Evaluarea reprezint  o component  important  a procesului educativ i implic  totalitatea activit ilor 
prin care se colecteaz i se interpreteaz  datele ob inute în urma aplic rii unor metode i instrumente de 
m surare, elaborate în conformitate cu obiectivele educa ionale propuse. Evaluarea are rolul de a m sura i 
aprecia eficien a procesului de predare – înv are, de a eviden ia valoarea i cantitatea cuno tin elor 
dobândite de c tre elevi, oferind posibilitatea perfec ion rii actului de predare-înv are.   

Pandemia Covid-19 a afectat puternic toate domeniile societ ii, dar în mod deosebit  sistemul 
educa ional care a suferit modific ri structurale i func ionale majore. Într-un timp scurt, peisajul 
educa ional din întreaga lume s-a schimbat fundamental. Profesorii, elevii i familiile acestora au fost 
nevoi i s  se adapteze, f r  întârziere, la educa ia digital . 

Educa ia digital  implic  dou  componente esen iale. Pe deoparte, presupune un set de cuno tin e pe 
care o persoan  trebuie s  le aib  în ceea ce prive te un sistem digital. Pe de alt  parte, educa ia digital
face referire la metode digitale de predare i evaluare care s  înlocuiasc  metodele tradi ionale pe care 
educa ia clasic  le utilizeaz  dintotdeauna. Includerea educa iei digitale în s lile de clas  poate varia de la 
simpla utilizare a tabletelor în loc de hârtie, pân  la folosirea unor programe i echipamente software 
avansate, precum platformele educa ionale.  

Educa ia digital  presupune adaptarea metodelor tradi ionale de evaluare la mediul online. Astfel, 
metodele tradi ionale de evaluare sunt înlocuite de metode alternative precum: referatul, investiga ia, 
portofoliul, proiectul, autoevaluarea i de utilizarea unor aplica ii digitale necesare desf ur rii procesului 
de evaluare în condi ii optime. 

Tehnologia i instrumentele digitale ofer  profesorului posibilitatea de a transforma o evaluare rigid
într-o experien  interesant i provocatoare care poate deveni ulterior un act de înv are. Evaluarea în 
mediul online ofer  profesorului posibilitatea de a acorda elevilor o experien  de înv are personalizat
prin urm rirea performan elor acestora în sistem centralizat.  

Acest sistem ofer  urm toarele beneficii: 

Reducerea costurilor, a efortului i a timpului necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de evaluare 
Scanarea i criptarea foilor de r spuns pentru partajare rapid i sigur
Ad ugarea de feedback personalizat pentru fiecare elev prin comentarii 
Recuperarea u oar  a foilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor 
Urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp real 

Pentru a face din evaluare un proces interactiv i atractiv pentru elevi, profesorul are la dispozi ie o 
multitudine de instrumente digitale pe care le poate utiliza în acest proces. 

Platformele educa ionale precum Google Classroom reprezint  unul dintre cele mai utilizate mijloace 
de evaluare în mediul online. Profesorul poate discuta cu elevii pe Google Meet, unde poate corecta temele 
i poate oferi feedback direct fiec rui elev. De asemenea, se poate oferi un feedback mai facil prin 

constituirea unei b nci de comentarii care se creeaz  automat pe baza celor mai frecvente comentarii pe 
care profesorul le ofer  elevilor. 

Google Jamboard este un mod de vizualizare a unor r spunsuri scurte, accesibil tuturor participan ilor. 
Elevii pot vedea toate r spunsurile date pe bilete virtuale. 
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Google Forms reprezint  un instrument digital util în procesul de evaluare. Aceast  aplica ie permite 
conceperea unor formulare ce pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, pentru a trimite confirm ri de 
participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise.  Aplica ia permite profesorului s  includ
imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev.  

Elevii pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) 
Func ia Quiz permite oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la 
alegere au r spuns corect sau nu. Mai mult, pot fi incluse explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe 
care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Kahoot  reprezint  un instrument foarte bun pentru testarea cuno tin elor tuturor elevilor în timp real. 
Este nevoie de prezen a profesorului pentru ca elevii s  vad  întreb rile. 

Wordwall ofer  mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul 
primar. 

Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezent ri: Prezi, Animaker etc.  

Evaluarea online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor rezultatele testelor în timp util. Aceste 
aplica ii online ofer  mecanisme de feedback imediat, oferind elevului posibilitatea de a analiza propriul 
proces de înv are i de a con tientiza punctele forte si punctele slabe. De asemenea, ofer  profesorului 
posibilitatea de a se concentra pe anumite lacune în procesul de înv are.  

BIBLIOGRAFIE: 

1. Cuco  Constantin, Teoria i metodologia evalu rii, ed.Polirom, Ia i, 2008 
2. Vi an Florina Viorica, Strategii de evaluare în mediul online, ed. Eduland, Bucure ti, 2021 
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Metode de evaluare în educa ie fizic i sport 

Prof. Constantin Iuliana Lumini a 
                                                           
                       

În mod obi nuit orice preocupare omeneasc  remarcabil i nu numai implic  o ac iune de evaluare 
tiin ific  chiar i în educa ie în ceea ce prive te disciplina educa ia fizic , ca un constituent al educa iei 

generale. 
Sistemul Na ional colar de Evaluare la Educa ie Fizic i Sport în înv mântul primar, gimnazial, 

liceal i profesional a fost introdus i folosit de cadrele didactice de specialitate începând cu anul colar 
1999-2000.  

Conform acesteia (SN E) se realizeaz  evaluarea semestrial  a elevilor i cuprinde: „minimum trei 
calificative provenite din sus inerea probelor la: viteza de deplasare, rezisten , for , complex de dezvoltare 
fizic , îndemânare, gimnastic  acrobatic , joc sportiv. Probele de evaluare corespund numai unor categorii 
de con inuturi prev zute de program . Celelalte con inuturi se predau i se apreciaz  prin evalu ri curente”. 
Probele sunt explicate i demonstrate de cadrul didactic înainte de a fi efectuate de elevi.   

În educa ia fizic colar  evaluarea arat  precum o unealt  prin care se realizeaz  m surarea i 
examinarea func iei procesului de educa ie fizic  în coli i trebuie s  fie eficient  atât pentru elev cât i 
pentru cadrul didactic de specialitate pentru a sprijini hot rârile favorabile cu privire la obiectivele 
pedagogice.  

A. Dragnea i colaboratorii s i men ioneaz  în lucrarea Educa ie fizic i sport – Teorie i didactic
(2006) tipurile i metodele de evaluare grupate dup  cum urmeaz :  

a) „Evaluarea ini ial  - se efectueaz  la începutul unui program de instruire i este menit  s
stabileasc  starea sistemului sau ac iunii evaluate, condi iile în care aceasta se poate integra în programul 
preg tit. Ea constituie una din premisele realiz rii acestui program.  

b) Evaluarea cumulativ  - reprezint  modul tradi ional de evaluare a rezultatelor unei activit i i 
const  în verificarea i aprecierea periodic , încheiate prin controlul final asupra întregului proces al 
activit ii evaluate. Ea se efectueaz  la sfâr itul unor perioade mai mult sau mai pu in lungi (trimestre, ani, 
cicluri etc.) Evaluarea cumulativ  are un caracter retrospectiv în raport cu ac iunea estimat . Ea implic  o 
comparare a rezultatului ob inut atât cu obiectivele urm rite, cât i cu starea ini ial  a sistemului (activit ii) 
supus evalu rii. În cazul unei evalu ri cumulative, reu ita i e ecul sunt considerate într-o manier  global .  

c) Evaluarea continu  - formativ  se efectueaz  prin m surarea i aprecierea rezultatelor pe parcursul 
unui program, din momentul începerii lui pân  când se încheie. Ea const  în estimarea diferitelor faze, 
secven e ale procesului i a rezultatelor ob inute, efectuându-se în trepte succesive foarte scurte, analizate 
în detaliu. Dac  progresele nu sunt cele scontate se stabile te un diagnostic, precizându-se neajunsurile i 
dificult ile pentru a se opera remediile necesare. 

Prin urmare, evaluarea formativ  este implicat  în proces i vizeaz  sesizarea la timp a unor defec iuni 
i aplicarea m surilor de corectare necesare”.  

  Metode de evaluare în educa ia fizic  grupate dup  urm toarele criterii (A. Dragnea): 
„În func ie de etapele evalu rii: 
- metode de verificare; 
- metode de apreciere; 
- metode de notare. 
 În func ie de con inutul evalu rii: 
- metode de evaluare a st rii de cre tere i dezvoltare fizic ; 
- metode de evaluare a capacit ii motrice; 
- metode de evaluare a fitnessului; 
- metode de evaluare a capacit ii de efort. 
  În func ie de componentele modelului de educa ie fizic : 
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- metode de evaluare a cuno tin elor teoretice; 
- metode de evaluare a nivelului de dezvoltare fizic ; 
- metode de evaluare a nivelului de dezvoltare a calit ilor motrice”. 
  A. Dragnea, I. iclovan, E. Firea i Gh. Cârstea (1993, 1999, 2000), consider  c  metodele de 

evaluare corespund unor criterii de evaluare ca: „progresul realizat de subiect, cantitatea i mai ales calitatea 
elementelor însu ite în raport cu prevederile programei de specialitate, capacitatea subiectului de a aplica 
în practic  elementele însu ite, capacitatea de practicare a exerci iilor fizice în activitatea independent  a 
subiectului, nivelul cuno tin elor teoretice privind practicarea cuno tin elor fizice însu ite de subiect, 
atitudinea subiectului fa  de disciplina de înv mânt educa ie fizic i nivelul dezvolt rii fizice a 
subiectului”. 

  Din perspectiva acestor criterii, acela i autor clasific  astfel metodele de evaluare: 
 „Metode de verificare: 
- trecerea unor probe de motricitate specifice unor sisteme de evaluare; 
- trecerea unor probe de motricitate stabilite de c tre fiecare cadru didactic; 
- trecerea unor probe de cuno tin e teoretice de specialitate; 
- m surarea unor indici de dezvoltare fizic  armonioas ; 
- executarea de c tre subiec i a unor deprinderi i priceperi motrice în condi ii analoage probei,   
  ramurei sau activit ii respective; 
- executarea de c tre subiec i a unor deprinderi i priceperi motrice în condi ii concrete de     
  concurs, desf urate conform regulamentului oficial; 
- îndeplinirea de c tre subiec i a unor sarcini speciale de natur  metodico-organizatoric ; 
- observarea curent  a subiec ilor i înregistrarea datelor observa iei. 
 Metode de apreciere i notare: 
- metoda aprecierii verbale; 
- metode de apreciere i notare scrise; 
- metoda aprecierii i not rii, pe baza unor norme sau haremuri (metoda absolut ); 
- metoda aprecierii i not rii prin compara ia rezultatelor la nivelul unui grup de subiec i; 
- metode de apreciere i notare pe baza progresului individual; 
- metode de apreciere i notare pe baza nivelului de execu ie tehnic  sau tactic  a unor      
  deprinderi i priceperi motrice în condi ii de exersare par ial  sau global ; 
- metode de apreciere i notare a modului de îndeplinire de c tre subiec i a unor sarcini speciale,   
  metodice sau organizatorice”. 
Evaluarea în educa ia fizic colar  este o faz  foarte important  a procesului instructiv-educativ din 

aceast  activitate i de aceea trebuie s  i se atribuie interesul necesar, pentru a o face cât mai pl cut  pentru 
elevi i pentru a nu deveni un factor stresant i incomod.             

Având în vederea specificul disciplinei i faptul c  se afl  printre cele mai iubite discipline studiate 
în coal , tocmai prin natura ei de a face elevii s  se bucure de jocurile dinamice i de exerci ii, profesorul 
trebuie s  organizeze i s  prezinte momentul evalu rii într-o manier  atractiv  explicându-le acestora cu 
calm i r bdare ce presupune acest proces.  

Bibliografie: 
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2. M.E.N. – S.N.E.E. – Sistemul Na ional colar de Evaluare la disciplina educa ie fizic i 

sport. Bucure ti, 1999   
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Evaluarea între online i traditional 

Prof. înv. primar Constantin Mihaela                                                      
coala Gimnazial  Nr. 1 Schitu Gole ti, Jud. Arge

Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judec i privind starea, func ionarea, evolu ia 
viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe baza informa iilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de m sur . 

În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist coala ca spa iu, ca 
tot ansamblul rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat
de tehnologie, nu mai este atât de persuasiv i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu 
un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele pentru înv are: de 
preg tire pentru coal  (plecarea spre coal , drumul în sine au efecte psihologice asupra mobiliz rii 
înv rii) i de înv are (informa iile nu mai sunt primite în acela i fel, nu se mai înva  la fel). Ca metode 
alternative de evaluare putem aminti: referatul, investiga ia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

Este foarte important ca sarcinile i con inutul probelor de evaluare s  fie interesante, provocatoare 
i s  schimbe evaluarea rigid  într-o experien  exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul c  orice act 

de evaluare este i un act de înv are. 

Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor faciliteaz  furnizarea unei experien e de 
înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul 
centralizat.  

Aceste sisteme ajut  la:  

-  Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor.  

-  Reducerea costurilor, eforturilor i timpului necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de 
r spunsuri. 

-  Scanarea i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid i sigur   

-   Op iuni pentru ad ugarea de comentarii i feedback pentru referin a elevului  

-   Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce erorile umane  

-   Evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web  

-   Recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor  

-   Urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp 

Metodele tradi ionale de evaluare au c p tat aceasta denumire datorit  faptului c , in timp, ele au fost 
cel mai des utilizate. Din aceasta categorie fac parte: probele orale, probele scrise si probele practice, probe 
desemnând orice instrument de evaluare proiectat, administrat si corectat de c tre profesor.  

Probele orale reprezint  metoda de evaluare cel mai des utilizat  la clas . Aceste probe au avantaje, 
dar si dezavantaje. Principalele avantaje ar fi urm toarele: au o mare importan  in stabilirea interac iunii 
educator – educabil, care trebuie s  stimuleze modul de structurare a r spunsurilor de c tre elev, încurajând 
si manifest ri ce permit evaluarea comportamentului afectiv – atitudinal; ofer  posibilitatea modularii 
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întreb rilor în func ie de r spunsurile copilului, ofer  posibilitatea de a clasifica si corecta imediat 
eventualele gre eli sau neîn elegeri ale colarului, ofer  mai multa libertate de manifestare a originalit ii 
educabilului, a capacit ii sale de argumentare . Dezavantaje - evalu rile orale au o validitate redus  din 
cauza imposibilit ii acoperirii uniforme a con inuturilor predate si a verific rii tuturor componen ilor 
clasei, privind asimilarea con inutului supus verific rii; r spunsurile au fidelitate redus , nu se acord anse 
egale tuturor elevilor, gradul de dificultate al întreb rilor fiind diferit, sunt cronofage, utilizând mult timp; 
dezavantajeaz  copiii timizi si pe cei care elaboreaz  mai greu r spunsurile. 

Probele scrise reprezint  o modalitate de evaluare foarte des practicat , uneori chiar preferat
deoarece prezint  mai multe avantaje pe care nu ar trebui sa le ignor m dac  se dore te realizarea unui 
proces de instruire eficient si s  creasc  gradul de obiectivitate in apreciere. Avantaje: economia de timp 
care o realizeaz  in cadrul bugetului alocat rela iei predare – înv are – evaluare. Probele scrise permit 
evaluarea unui num r mare de colari într-un timp relativ scurt; acoperirea unitar  ca volum si profunzime 
pe care o asigur  la nivelul con inutului evaluat,diminuarea st rilor tensionale de stres, care pot avea un 
impact negativ asupra performantei colarilor timizi sau cu alte probleme emo ionale. Probele scrise au ca 
dezavantaj relativa întârziere in timp a momentului in care se realizeaz  corectarea unor gre eli sau 
completarea unor lacune identificate. 

Nu putem neglija faptul c  genera ia secolului XXI se identific  cu era Internetului! 
Pentru copiii mai mici, este un joc atractiv, iar pentru cei mari, interesa i i motiva i, reprezint  sursa de 
informare, modul sigur de a rezolva orice problem , de a înv a i de a fi evaluat.  Dac  putem determina 
modul în care s  ”trezim” interesul elevului pentru studiu, atunci, resursele web apar pline de beneficii, 
avantaje în fa a înv mântului tradi ional. 

Evident, profesorul de ast zi trebuie s  se transforme în „profesor digital”, s  se plieze pe dorin ele 
elevilor, pe necesit ile reale ale societ ii! 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

CONSTANTINESCU MARIA – MIRELA 

Evaluarea joac  un rol important în procesul de înv are – atât evaluarea sumativ  cât i formativ
ofer  informa ii despre progres i ghideaz  înv are. Aunci când este cuprins  într-o sarcin  sau exerci iu 
autentic de înv are, poate fi de asemenea parte din experien a înv rii. Evaluarea online a crescut în 
popularitatea deoarece se crede c  va ajuta la administrarea unor volume mari de notare i adminstrare. 

Evaluarea bazat  pe utilizarea computerului nu face numai s  genereze exerci ii de rutin  ca aceste 
întreb ri cu alegere multipl , ci poate îmbog i experien a elevilor.  

Principala utilizare a evalu rii online poate avea ca scop mai degrab  evaluarea formativ  decât 
sumativ  a elevilor. Acesta furnizeaz  cea mai întâlnit  form  de feedback prin intermediul forumurilor de 
discu ii sau exerci iilor online. O alt  utilizare popular  a tehnologiilor online este predarea electronic  a 
temelor care poate simplifica procesul administrativ. Cel mai pu in pre uit i utilizat  este autoevaluarea, 
care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajeaz  independen a elevului i îi ajut  pe ace tia s
dezvolte abilit ile necesare pentru o înv are autonom . 

Exist  un num r de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

-posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un num r mare de r spunsuri. 
-monitorizarea r spunsurilor elevilor. 
-evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
-evalu rile pot fi p strate i reutilizate. 
-furnizarea de feedback imediat. 
Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiec rui elev. 

Evaluarea ar trebui s  fie îndeajuns de flexibil i divers  pentru a lua în considerare nevoile i 
circumstan ele diferite ale elevilor care urmeaz  cursuri online.  

Flexibilitatea poate însemna: 
-sus inerea de exerci ii de evaluare pentru a dovedi circumstan ele i nevoile elevilor; 
-furnizarea de flexibilitate în durat  sau furnizarea de op iuni pentru situa ii neprev zute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferen ele în ceea ce prive te conexiunile tehnologice; 
-furnizarea posibilit ii de alegere a locului de desf urare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerci ii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acas , locul de munc  sau orice loc aleg. 
M sura în care aceste alegeri sunt disponibile în înv area online depinde de mul i factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al înv rii i al cursan ilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
i software utilizat, cerin e de a începe i a finaliza la anumite date i a a mai departe. 

Evaluarea online este sus inut  de acelea i principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate i 
echidistan i utilizeaz  multe din strategiile folosite în predarea i evaluarea tradi ionale fa  în fa . 
Diferen a const  în contextul evalu rii, în interac iunile dintre evaluator i cei care sunt evalua i i procesele 
de colectare i administrare.  

Evaluarea online poate fi utilizat : 
ca o surs  independent  de dovezi pentru evaluare; 
ca o contribu ie la întregul proces de evaluare; 
în vederea colect rii, transmiterii i administr rii materialelor de evaluare i resurselor. 
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Evaluarea online poate furniza: 
- mai mare flexibilitate asupra locului, momentului i modului în care este efectuat  evaluarea; 
- o mai larg  gam  de op iuni elevilor pentru a- i demonstra cuno tin ele i abilit ile. 

Evaluarea poate fi efectuat  de c tre cadrul didactic, elev, colegi sau de c tre o persoan  sau un grup 
din afar . Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunic rii prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite i a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alc tuirea i predarea de portofolii; i pentru testarea pe computer, de ex. r spunsuri scurte, întreb ri 
cu r spuns de tipul alegere multipl i quiz-uri.  

Unele dintre op iunile online enumerate în literatura de specialitate includ:  teme scrise, participarea 
la discu ii online, eseuri, publicarea lucr rilor/prezent rilor elevilor; quiz-uri i întreb ri online, activit i 
experien iale, cum ar fi jocul de rol, teme colaborative, dezbateri, portofolii; 

BIBLIOGRAFIE: 
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Eficien a evalu rii temelor, proiectelor i portofoliilor 

Profesor în înv mântul primar, Copos Elena 
coala Gimnazial  “Mihai Eminescu”, Dej 

Misiunea noastr  ca dasc li este de a preg ti elevul pentru „a fi” i „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeduca ie i autoevaluare.  

În condi iile înv mântului românesc de ast zi, se impune o alt  manier  de abordare a evalu rii 
rezultatelor colare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – înv are – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adev rat, pe elev. Activit ile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor 
de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea s  fie centrat  pe aspectele ei formative, astfel încât 
s  cultive i s  sus in  interesul elevilor pentru studiu, s -i îndrume în activitatea de înv are.  

Înv torul trebuie s  st pâneasc  toate metodele i instrumentele de evaluare, i s  le aplice în func ie 
de particularit ile clasei de elevi. Utilizarea eficient  a strategiilor, metodelor i instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativit ii, al gândirii critice, al manifest rii individuale, proprii fiec rui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilit i, atitudini, 
competen e, priceperi i deprinderi necesare integr rii sociale a acestuia.  

Sistemul metodologic al evalu rii performan elor elevilor cuprinde multe forme de verificare, metode 
i procedee de examinare a rezultatelor. Metodele tradi ionale de evaluare, probele orale, scrise i cele 

practice, constituie elementele principale i dominante de desf urare a actului evaluativ. Pornind de la 
aceast  realitate, strategiile moderne de evaluare caut  s  accentueze acea dimensiune a ac iunii evaluative 
care ofer  elevilor suficiente i variate posibilit i de a demonstra ceea ce tiu i mai ales ceea ce pot s
fac . 

Preocuparea continu  a practicienilor din domeniul educa iei de a g si i valorifica noi tehnici i 
metode de evaluare, în special pentru m surarea acelor obiective apar inând domeniului afectiv, mai greu 
cuantificabile prin metodele clasice de evaluare, s-a concretizat în identificarea i utilizarea unor metode i 
instrumente de evaluare care pot reprezenta o veritabil  alternativ  la testele standardizate. Printre metodele 
alternative (complementare) de evaluare pot fi men ionate: tema pentru acas , proiectul (miniproiectul), 
portofoliul. 

Metodele amintite permit o evaluare sumativ  care are avantaje: rezultatele constatate pot fi folosite 
pentru preîntâmpinarea gre elilor la alte serii de cursan i, permite aprecieri cu privire la presta ia cadrelor 
didactice, a calit ii proceselor de instruire, a programelor de studii; ofer  o recunoa tere a meritelor, dar i 
dezavantaje: nu ofer  suficiente informa ii sistematice i complete despre m sura în care elevii i-au însu it 
con inutul predat i nici dac  un elev st pâne te toate con inuturile esen iale predate; are efecte reduse 
pentru ameliorarea, reglarea i remedierea lacunelor, efectele resim indu-se dup  o perioad  mai 
îndelungat , de regul , pentru seriile viitoare; deplaseaz  motiva ia elevilor c tre ob inerea unui rang mai 
înalt în ierarhia grupului, punând accent pe competi ie; nu ofer  o radiografie a dificult ilor în înv are; 
genereaz  stress, team , anxietate.  

Întrucât toate metodele de evaluare prezint  atât avantaje, cât i dezavantaje, strategiile de evaluare 
au la baz  un sistem de metode combinate astfel încât s  li se valorifice avantajele i s  fie înl turate 
dezavantajele, reu ind o evaluare cât mai obiectiv . 

Verificarea i evaluarea temelor pentru acas  se realizeaz  sistematic, la fiecare lec ie, oferind 
cadrului didactic o imagine asupra progresului realizat de elevi, asupra dificult ilor pe care le întâmpin , 
dându-i posibilitatea s  intervin  prompt, cu m suri adecvate. În vederea sporirii eficien ei verific rii, este 
necesar  o corectare s pt mânal  sau zilnic  a caietelor elevilor, iar pe baza constat rilor f cute s
organizeze, în clas , diverse activit i în vederea corect rii gre elilor, complet rii cuno tin elor, exers rii 
priceperilor i deprinderilor. În acest scop, este necesar inerea unei eviden e clare a erorilor, lacunelor 
constatate. 
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Verificarea temelor pentru acas  trebuie s  vizeze nu numai cantitatea i calitatea cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor dobândite de elevi, ci i stadiul i dinamica dezvolt rii proceselor psihice 
implicate în actul înv rii. 

Temele au devenit un instrument de notare a competen elor copilului. Practic de aceste exerci ii se 
consolideaz  acordarea unui calificativ, iar calificativul devine un scop în sine, uitându-se scopul real al 
temelor pentru acas . Pentru ca elevul s  ob in  Foarte Bine, p rintele contribuie la pervertirea scopului 
temelor. De multe ori, p rin ii rezolv  sarcinile copiilor, în locul acestora. S  nu uit m c  acestea sunt 
sarcinile i responsabilit ile lor, ale elevilor. Uneori este posibil chiar s  nu tie s  le rezolve. Pentru ca 
temele s  fie accesibile, realizabile prin munca lor, este necesar ca înv torul s  furnizeze în lec ie toate 
datele care condi ioneaz  rezolvarea temei i s  se asigure c  au fost în elese. 

Portofoliul este un instrument de evaluare complex, care include rezultatele ob inute prin celelalte 
metode i tehnici de evaluare.  

Aceste rezultate privesc probele orale, scrise i practice, observareasistematic  a comportamentelor 
colare, precum i sarcini specific fiec rei discipline. Deoarece urm re te progresul elevului de la un 

semestru la altul, de la un an colar la altul sau chiar de la un ciclu colar la altul, portofoliul reprezint
cartea de vizit  a acestuia. Elementele componente ale portofoliului sunt definite de c tre înv tor. Elevul 
are îns  libertatea s  pun  în portofoliu materialele pe care le consider  necesare i care îl reprezint  cel 
mai bine. Astfel un portofoliu ar putea cuprinde: lucr ri scrise curente, colaje, machete, desene, caricaturi, 
prezentarea unor autori sau a unor opere literare, contribu ii la reviste colare, jurnalul personal al elevului, 
etc. 

Portofoliul ofer  înv torului posibilitatea de a emite o judecat  de valoare bazat  pe un anasamblu 
de rezultate, oglindind evolu ia elevului. El preia din sarcinile evalu rii curente, eliminând tensiunile induse 
de metodele tradi ionale de verificare. Sintetizând activitatea elevului pe o perioad  mai mare de timp, 
portofoliul poate servi i ca evaluare sumativ . El stimuleaz  creativitatea, ingeniozitatea i implicarea 
personal  a elevului în activitatea de înv are, dezvoltând motiva ia intern  a acestuia. 

F r  a minimaliza valoarea portofoliului i a celorlalte metode, suntem de p rere c  oricare dintre 
metodele de evaluare (mai vechi sau mai noi, “tradi ionale sau moderne”) trebuie utilizate de înv tori i 
apreciate în raport cu fidelitatea lor, adic  cu gradul în care ele reu esc  m soare cât mai riguros ceea ce 
vrem s  m sur m, m surarea fiind o caracteristic  important  a oric rei evalu ri. 
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Evaluarea în alternativa Step by Step 

Autor: prof. Înv. Primar Corbu Cristina Paula 

Specificul evalu rii în Programul Step by Step este înv area / predarea centrat  pe nevoile copilului. 
Înv torii trebuie s  observe cum î i îndeplinesc copiii  sarcinile în situa ii obi nuite, unde au numeroase 
ocazii de a- i demonstra cuno tin ele i aptitudinile, decât s  detecteze ce nu tiu i nu pot face.  

Evaluarea este permanent i se desf oara în mai multe moduri, astfel: 

CENTRUL DE ACTIVITATE 

Înv torul împreun  cu grupul de elevi discut  felul în care au lucrat i corectitudinea solu iilor. 
Înv torul corecteaz  munca individual  împreun  cu fiecare copil. Daca g se te gre eli, acestea se 
subliniaz  lasându-l pe copil s  se corecteze singur, dup  ce explica oral. Sublinierea se face cu cerneala 
albastr  sau cu creionul ferindu-se de a se folosi cerneal  ro ie deoarece caietele trebuie s  con in  munca 
elevului i nu corecturile pedagogului. 

SCAUNUL AUTORULUI   

Pe scaunul autorului elevul prezint  colegilor tema efectuat  de el sau de grupul de la centrul în care 
a lucrat. Prezentarea este urmat  de analiza i comentariile colegilor i înv torului. Acest exerci iu îi 
formeaz  pe copii în direc ia în elegerii ra ionamentelor colegilor i de a judeca rezultatul muncii colegilor 
lui pe care îi vor compara cu munca lui. Aceasta etapa, în evaluarea elevului, conduce în cele din urma la 
cultivarea încrederii în sine, dezvoltarea unui spirit critic i autocritic. 

EXPUNEREA LUCRARILOR 

  

Lucr rile elevilor sunt expuse în clas , pe afi aje special amenajate la fiecare centru. În aceasta 
situa ie copiii pot s  examineze cum au lucrat i s  - i comenteze lucr rile. Ajung astfel s  evalueze 
împreun  munca lor i s-o prezinte celor din clasa. Elevii au posibilitatea s  revin  asupra lucr rilor 
corectându-le, realizând astfel o recapitulare a cuno tin elor i reu ind s  fac  o analiz  real  a lucr rii sale. 
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PORTOFOLIUL/ MAPA  
Fiecare elev are un portofoliu în care sunt strânse toate lucr rile sale. Acestea, fiind datate, sunt 

discutate cu fiecare copil i prin acord cu înv torul alege lucr rile care crede c  îl reprezint  cel mai bine 
i care vor face parte din portofoliu. Acesta poate s  cuprind : mostre scrise de ciorne i lucr ri finale 

ilustrând toate materiile, însemn ri personale, p reri ale elevilor despre lucr rile selectate, ori despre 
progresul lor general, teste, fisele de observa ie i orice alte aspecte considerate importante de c tre 
înv tor. Tot ce se afla în portofoliu reprezint  munca elevului i reprezint  un document prin care se poate 
observa progresul. 

TESTE SCRISE 
Rezultatele testelor trebuiesc folosite pentru a evalua progresul fiec rui copil, nu pentru a compara 

copiii între ei. Un standard fix permite evaluarea elevului în raport cu un anumit nivel de performanta, nu 
prin compararea lui cu un alt copil. 

TEME DE CASA 
Temele din cadrul Programului Step by Step au scopul de a promova independen a copiilor. Copilul 

trebuie stimulat s  decid  în ce m sur  un anumit gen de tema îl intereseaz  ori îi place mai mult. P rin ii 
sunt implica i în rezolvarea temelor când le citesc pove ti sau când le ascult  compunerile. Timpul care 
trebuie s -l petreac  elevii cu temele primite la coal  nu trebuie s  dep easc  30 de minute. 

AUTOEVALUAREA ELEVULUI 
În clasele orientate spre necesit ile copilului autoevaluarea e un aspect important. Pentru a stimula 

tendin  spre autoevaluare elevii sunt încuraja i de înv tor s - i stabileasc  propriile obiective, sunt l sa i 
s  mediteze la ceea ce au înv at, li se pun diferite întreb ri a c ror r spunsuri vor fi consemnate într-un 
jurnal. 

CAIETUL DE EVALUARE  

Instrument care înlocuie te catalogul. Acesta inventariaz  componentele achizi ionate de elev i la 
rubrica observa iei, descrie atunci când este cazul, specificul individual al nivelului de achizi ie, far
folosirea calificativelor. 

CONSIDERA II IMPORTANTE REFERITOARE LA EVALUAREA ÎN STEP BY STEP 

-Respectul fundamental pentru unicitatea i globalitatea fiec rui copil trebuie s  fie în centrul tuturor 
procedurilor de evaluare; 

-Evaluarea este permanenta, obiectiv , integrat , reflexiv , descriptiv i onest ;  

-Evaluarea este centrat i pe proces i pe produs; 

-Evaluarea este un proces realizat prin colaborare, interactiv, care încurajeaz  copiii s - i dezvolte 
obi nuin  de a gândi critic i de a se autoevalua;  

-Informa iile sunt adunate i înregistrate în locuri i contexte variate; 

-Analiza perceptive a comportamentelor de înv are constituie baza lu rii deciziilor instructionale; 

-Cadrul didactic este observator, colaborator i factor de decizie în privin  instruc iei în clasa. 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar,                                                 
de la tradi ional la on-line 

Profesor pentru înv mântul primar Corceovei Elena, 
coala Gimnazial  ”Lasc r Catargiu”, Schela, Gala i 

În lucrarea ”L'Evaluation en fonnation” J.M. B rbier precizeaz  c  avem de-a face cu un proces de 
evaluare de fiecare dat  când ne g sim în prezen a unor opera ii care au drept scop producerea unei judec i 
de valoare asupra activit ilor de formare.  

Acela i autor vorbe te de o evaluare implicit , când judecata de valoare nu se expliciteaz  decât prin 
efectele sale, i de o evaluare spontan , când judecata nu se expliciteaz  decât prin enun are i formulare.1  

Evaluarea pedagogic  reprezint  o ac iune managerial  proprie sistemelor socioumane, care solicit
raportarea rezultatelor ob inute, într-o anumit  activitate, la un ansamblu de criterii specifice domeniului în 
vederea lu rii unei decizii optime.2

Evaluarea colar  este procesul prin care se delimiteaz , se ob in i se furnizeaz  informa ii utile, 
permi ând luarea unor decizii ulterioare.  

Principalele opera ii constau în:  
-m surarea fenomenelor pe care le vizeaz  evaluarea; 
-interpretarea i aprecierea datelor ob inute; 
-adoptarea deciziilor ameliorative. 

M surarea const  în utilizarea unor procedee prin care se stabile te o rela ie func ional  între un 
ansamblu de simboluri (cifre, litere, calificative, buline) i un ansamblu de obiecte i fenomene conform 
unei caracteristici pe care acestea le posed  în diferite grade. 

M surarea reprezint  primul pas în evaluare, exactitatea ei fiind dependent  de calitate instrumentelor 
folosite i de modul în care acestea sunt utilizate. 

M sur torile, chiar i asupra rezultatelor colare pot atinge uneori un grad mare de obiectivitate.5 

Aprecierea depinde de m surare, iar m surarea, la rândul ei, de fidelitatea cu care reu e te s
surprind i s  exprime cu ajutorul numerelor ceea ce este specific i caracteristic fenomenelor pe care le 
are în vedere.   

Aprecierea are o sfer  mai larg  incluzând caracteristici ale performan elor elevilor care nu pot fi 
m surate. Important este ca, în limita posibilit ilor, s  convertim performan ele în expresii cantitative cu 
ajutorul m surii. Suportul aprecierii devine în acest fel mult mai solid.3 

Decizia se bazeaz  pe m sur tori i aprecieri continue. Reprezint  concluziile desprinse din 
interpretarea datelor, mai ales din diagnosticarea activit ii care a produs rezultatele constattate, precum i 
m surile preconizate pentru înl turarea neajunsurilor i îmbun ta irea activit ii în etapa urm toare.6 

Decizia reprezint  opera ia de evaluare care asigur  prelungirea aprecierii într-o not colar , 
caracterizare, hot râre, recomandare etc. cu valoare de prognoz  pedagogic . Aceast  opera ie intr  în 
categoria judec ilor evaluative finale, de o mare complexitate psihologic i responsabilitate social .2

Dup  modul de integrare al evalu rii în activitatea didactic , aceasta poate fi: 

- evaluare ini ial ; 
- evaluare continu  (formativ ); 
- evaluare cumulativ  (sumativ ). 

Orice program judicios de evaluare se întemeiaz  pe o verificare frecvent  a rezultatelor colare, 
utilizeaz  mai multe categorii de instrumente de evaluare, aduce la cuno tin a elevilor rezultatele în mod 
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diferen iat i nu global i urm re te nu atât sanc ionarea rezultatelor slabe ale elevilor, cât, mai ales, 
identificarea i corectarea erorilor.  

Exist  destule cadre didactice care folosesc un num r restrâns de tehnici de evaluare. Acest lucru se 
întâmpl  fie datorit  faptului c  rutina î i spune cuvântul i nu mai doresc s  încerce ceva nou, fie faptului 
c  introducerea unor noi procedee de evaluare necesit  nu numai un efort din partea profesorului, ci i o 
preg tire special  a elevului pentru a face fa  noilor tipuri de solicit ri. 

Practicarea unei variet i de metode i tehnici de evaluare trebuie s  fie o constant  a strategiilor 
noastre de instruire. Atâta timp cât ne propunem, în planul obiectivelor, asimilarea de c tre elevi a unui 
volum de cuno tin e, dar i dobândirea unor structure operatorii ori formarea motiva iilor, atitudinilor i 
valorilor, nu putem accepta ca evaluarea s  se raporteze doar la o parte dintre categoriile de obiective.4

Elementele componente ale unui instrument de evaluare sunt itemii. În sens restrâns, ace tia pot fi 
sub form  de simple întreb ri, un enun  urmat de o întrebare, exerci ii, probleme, întreb ri structurate eseuri. 

În sens larg, itemii con in pe lâng  elementele de mai sus, i tipul de r spuns a teptat.7

Astfel, aplicând no iunile de teorie în practic , realiz m evaluarea  no iunilor asimilate de elevi prin 
folosirea combinat  a unui sistem de metode de evaluare, adic  prin examinarea oral , examinarea prin 
probe scrise, examinarea prin probe practice. 

De când a început perioada pandemic  a trebuit s  ne reorganiz m, s  ne adapt m atât modul de 
expunere a informa iilor, al pred rii, cât i pe cel al evalu rii cuno tin elor educabililor. 

În mod tradi ional evaluarea poate fi scris  pe hârtie, urmând  s  corect m i s  not m manual fiecare 
test, apoi s  realiz m matricea de specifica ii  pe baza c reia s  întocmim raportul procentajului 
calificativelor pe itemi i pe clas , pe urm  s  lu m decizii ameliorative,  munc  ce este o mare 
consumatoare de timp. 

 În format on-line evaluarea  scris   poate fi realizat  cu ajutorul diferitelor aplica ii (ASQ, Quizziz, 
Kahoot, WordWall etc.).  

 Spre deosebire de testele tradi ionale- testele scrise,  cele aplicate în on-line,  pot avea caracter de joc 
interactiv, ceea ce place foarte mult copiilor din ciclul primar. 

Putem spune c  din acest punct de vedere, evaluarea în on-line- cu astfel de teste- reprezint  un stimul, 
creeaz  ”dependen ”,  f cându-i pe cei mici s  le solicite cât mai des. 

Testele de evaluare realizate cu ajutorul aplica iilor Google Forms sau Microsoft Forms au grile de 
completare ce pot fi adaptate diferitelor tipuri de itemi i sunt aproximativ asem n toare, ca i format, cu 
testele scrise pe hârtie. 

Avantajul testelor on-line este c  acestea sunt corectate imediat de aplica ie, se d  feed-back 
instantaneu, rezultatul/ punctajul fiind dat la finalul evalu rii, sunt create de c tre aplica ie rapoarte cu 
procentajele  situa iei  rezultatelor întregii clase i  pentru fiecare item în parte, atât individual, cât i pentru 
întreg colectivul. 

Evaluarea oral  ca metod  este mult mai accesibil i mai u or de realizat fa  în fa  decât în on-line. 
Atunci când elevii sunt în spatele monitorului i sunt evalua i oral sunt tenta i s  se ”inspire” din  diferite 
surse avute la îndemân , ori se întâmpl  ca atunci când trebuie s  r spund  s  nu mai aib  semnal la internet, 
s  ”se în epe” re eaua, sau s  nu func ioneze camera dispozitivului. Toate acestea sunt momente nepl cute  
consum  timp i dispozi ie i duc la întârzieri în activitatea didactic . 
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Evaluarea initial  în activitatea didactic

Prof. Inv. Prescolar Cordea Rodica Ecaterina                                               
G. P. P. Nr. 13 Alba Iulia 

Pentru a cunoa te nivelul de dezvoltare a copiilor, la inceputul fiec rui an colar se aloc  timp  pentru 
evaluarea initial , iar pe baza celor constatate se vor planifica activit iile viitoare. 

Evaluarea ini ial  la grupa mare s-a realizat prin observarea copiilor i aplicarea de probe orale, scrise 
i practice, artistico-plastice, probe ce au fost aplicate atât în activit ile de grup cât i individual i frontal.  

Aceasta reprezint  o component  esen ial  a procesului instructiv-educativ din gr dini , f r  de care 
cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiec rui copil în parte i ale grupei în ansamblu. Pe lâng
func iile de m surare, de diagnosticare i de prognozare, un rol important al evalu rii ini iale este stabilirea 
demersului didactic din perioada urm toare, care urm re te în primul rând socializarea copiilor. Probele de 
evaluare ini ial  au fost aplicate în perioada 27.09-01.10. 2021, celor 25 copii inscri i, iar comportamentele 
urm rite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare.  

Centralizarea rezultatelor relev  urm toarele date: 

- pentru domeniul limb i comunicare – to i copiii evalua i au avut realizate pe deplin sarcinile vizate 
prin activit ile de evaluare; 

- pentru domeniul tiin  – aproape to i copiii au avut realizate pe deplin sarcinile vizate prin 
activit ile de evaluare; 

- pentru domeniul psihomotric – to i copii au realizat pe deplin sarcinile vizate prin activit ile de 
evaluare; 

- pentru domeniul estetic creativ –  aproape to i copii au realizat pe deplin sarcinile vizate prin 
activit ile de evaluare; 

- Pentru domeniul om i societate- aproape to i copiii stiu regulile de comportament in societate i 
mânuiesc cu dexteritate materialele utilizate în realizarea lucr rilor practice. 

Prezent m în continuare un scurt inventar al principalelor lacune cu care se confrunt  aproximativ 
10% dintre copiii prezen i: 

- Greut i în mânuirea a diverselor instrumente de lucru i materiale individuale; 
- insuficient  cunoa tere i aplicare a regulilor de comportare i convie uire în cadrul grupului i al 

gr dini ei; 
- lacune la nivelul cuno tin elor specifice domeniului tiin e; 
- nu au deprinderi de organizare în forma ii de lucru ; 
- utilizare gre it  a unor structuri verbale, frecvente gre eli în exprimare; 
- prezen a unor temeri în manifestarea liber  a creativit ii proprii. 
În urma celor mai sus constatate ne propunem urm toarele m suri psiho-pedagogice pentru 

activit ile instructiv-educative desf urate pe parcursul anului colar 2021-2022: 

- lucru diferen iat pentru facilitarea dezvolt rii optime a fiec rui pre colar în parte; vom insista asupra 
copiilor nou integra i care au lacune atât sub aspectul cuno tin elor, aptitudinilor, deprinderilor i 
comportamentelor; vom încerca omogenizareea colectivului în sensul ca to i pre colarii s  poat  atinge 
toate obiectivele corespunz toare nivelului II de dezvoltare ; 

- în prima parte a anului colar vom insista asupra comportamentelor sociale i a regulilor de 
comportare i convie uire în mediul gr dini ei (mai ales datorit  faptului c  aceast  grup  este nou-format
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i cuprinde câ iva pre colari veni i din alte grupe) ; de asemenea se va insista pe mânuirea corect  a tuturor 
instrumentelor de lucru i a materialelor auxiliare (creioane, plastilin , pensule, foarfece etc) ; 

- pentru domeniul limb i comunicare ne propunem în mod deosebit imbog irea vocabularului activ 
si pasiv i utilizarea corect  a structurilor verbal; 

- pentru domeniul tiin e ne propunem recuperarea con inuturilor cognitive corespunz toare i 
necesare nivelului de dezvoltare, în paralel cu acumularea de noi cuno tin e i deprinderi ; 

- pentru domeniul arte ne propunem în mod deosebit stimularea i manifestarea necenzurat  a 
creativit ii proprii ; dezvoltarea încrederii în for ele proprii ; 

- pentru domeniul psihomotric ne propunem pe lâng  dezvoltarea fizic  armonioas , dezvoltarea unei 
discipline sportive. 

Ne dorim ca activita ile propuse în acest an colar s  fie pe placul celor mici, iar acestia sa participe 
cu pl cere astfel înc t la final s  fie preg ti i pentru scoal . 
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PREDAREA SI EVALUAREA IN SISTEM ON-LINE 

PROF. CORICI AMELIA-SIMONA 
LICEUL TEORETIC ,,TUDOR ARGHEZI 

TG. - CARBUNESTI, GORJ 

In contextul actual, implementarea tehnologiilor informa ionale în educa ie devine o necessitate, fiind 
una dintre cele mai importante probleme ale societatii moderne.  

Eficien a instrumentelor multimedia în predarea actuala câ tig  tot mai mult spa iu din sfera 
procedeelor tradi ionale de înv are. Platformele i aplica iile disponibile online, deschid calea catre diverse 
tehnologii utile în predare i evaluare, Ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va sustine 
pedagogia.   

Procesul de predare-invatare, cu utilizarea TIC, poate oferi elevilor o serie de oportunitati. Profesorii 
caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în sarcini i evaluare, 
deoarece scoala on line din ultimul timp a insemnat pentru multi dintre noi o adevarata provocare.. 

In multe scoli, s-a folosit platforma Google Classroom, deoarece  aici se poate discuta cu elevii , Meet 
video chat e inclus gratuit. De asemenea, pot fi corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui 
elev, se pot crea teste, elevii pot raspunde si se poate crea o banc  de comentarii pentru feedback mai usor 
pe baza celor mai frecvente comentarii oferite elevilor. Este o platforma utilizata pe scara larga in scolile 
romanesti. 

De asemenea, Google Forms  permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine 
feedback, pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. 
Platforma permite profesorului s  introduca  imagini  pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru 
elev.  

Elevii pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.In 
acelasi timp,func ia Quiz permite –oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  au r spuns 
corect sau nu. Profesorul trebuie   s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces 
de gândire eronat, dar frecvent) cât mai inspirati.  

Putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de 
îndat  ce a terminat testul. Partea buna este ca elevii pot relua testul. 

Un alt serviciu este  Google Jamboard, un mod de vizualizare foarte usor al unor r spunsuri scurte,  
to i elevii pot vedea absolut  toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

Pe langa acestea, exista multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezent ri, Prezi, Animaker, sau pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind  atât 
imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial , iar produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad
a calit ii educa ionale.  Despre creativitatea pe care tehnologia î i permite s  o exprimi, profesori  si elevi 
din diverse col uri ale lumii vorbesc cu apreciere, in mod constant. 
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EFICIEN A EVALU RII I ÎNV RII ÎN SISTEM ONLINE 

Prof. Corina Racz 
Gr dini a PP. Nr. 14, Timi oara 

S-a constatat c  în condi iile organiz rii înv mântului online, majoritatea actorilor educa ionali i-
au dat bine seama c  nu au prea mare valoare teoriile i dogmele însu ite ani în ir, nu conteaz  atât de mult 
defini iile înv ate pe de rost (în mod mecanic) sau ecua iile matematice, unde, de regul , elevii nu le v d 
rostul în via . i nu de aceea c  acestea nu au vreo importan , dar r mân în mare parte nevalorificate, nu 
este valorificat  conexiunea direct  cu necesit ile actuale ale elevului i viitorul lui.  

Responden ii au afirmat c  o importan  mai mare au rela iile care se stabilesc între oameni, 
comunicarea eficient i grija fa  de persoanele apropiate, adic  atitudinile i valorile, care vor constitui 
fundamentul noii paradigme ale educa iei. Totodat , membrii unei lumi spirituale dezvoltate, tr ind într-o 
lume real i optimist , mai pu in vor putea fi manipula i i nu- i vor permite s  fie domina i de fric i 
nesiguran  în perioade de criz .  

Astfel, analizând demersul de organizare a înv rii online i instrumentele digitale necesare, s-a 
demonstrat c  sistemul educa ional tradi ional ar trebui resetat radical, fiind în mare parte prea rigid (când 
elevii înva  în mod for at de sistemul educa ional bazat pe autoritatea cadrelor didactic), este axat 
preponderent pe domeniul cognitiv i mai pu in pe cel afectiv i psihomotor. Practic nu este valorificat
concep ia de formare a atitudinilor i a valorilor – baz  a noii paradigme educa ionale promovat  la nivel 
european.  

În viitorul apropiat obiectivul major al educa iei va include preponderent elementele înv rii 
personalizate/individualizate, organizat  atât în cadrul institu iilor de înv mânt – care ar trebui s  devin
centre educa ionale comunitare, cât i în mediul familiei sau al comunit ii. Pentru eficientizarea înv rii 
personalizate este necesar s  fie valorificate posibilit ile copilului, utilizate mai eficient resursele mediului 
în care tr ie te i înva  copilul, posibilit ilor institu iilor din comunitate i mijloacelor mass-media, dar i 
utilizarea tehnologiilor de înv are online, fiind o oportunitate pentru situa ii speciale sau imprevizibile.  

În cadrul înv rii personalizate, elevii nu vor pune accent doar pe con inuturi (rolul acesta nu va avea 
o pondere însemnat ), ci mai important  va fi analiza strategiilor i modalit ilor de înv are, precum i 
rela iile stabilite între participan ii la actul înv rii. În acest context, rolul i locul analizei procesului de 
înv are (debif rii) va fi cel mai important pentru asigurarea calit ii sistemului educa ional. Majoritatea 
discu iilor i reflec iilor actorilor educa ionali vor fi organizate în jurul întreb rilor de tipul: Ce am înv at? 
Ce produse am creat? Cum ne-am sim it? Ce a mers bine? Ce nu a fost clar? Cum am putea s  dep im 
anumite situa ii dificile? Ce metode am folosit în procesul de predare-înv are? Ce am face diferit în caz c
va ap rea posibilitatea s  rezolv m înc  o dat  sarcinile? Cu cine s-a interac ionat mai mult în rezolvarea 
sarcinilor? Ce surse au fost utilizate? Ce gânduri avem la moment? Cum apreciezi activitatea proprie? În 
ce m sur  suntem deschi i s  ajut m persoanele cu necesit i speciale? Cum contribuim la dezvoltarea 
comunit ii?. 

Pentru ca evaluarea calit ii educa iei s  aib un caracter mai obiectiv, s-a analizat implicarea tuturor 
actorilor educa ionali: al turi de cadrele didactice, managerii colari i speciali tii în educa ie, au fost 
implica i membrii comunit ii educa ionale (printre care cei mai importan i sunt elevii i p rin ii), dar i 
participan ii indirec i – reprezentan ii societ ii civile. Pentru o eficientizare mai mare a cercet rii, un accent 
deosebit s-a pus pe percep ia public  a calit ii educa iei, astfel au fost organizate chestionare i interviuri 
promovate online pentru diferi i beneficiari direc i i indirec i ai sistemului educa ional, precum i alte 
instrumente de colectare a informa iei cu referire la aspectele evalu rii calit ii educa iei. Conceptul 
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cercet rii a inclus politicile i modalit ile în care guvernarea a oferit comunit ii educa ionale, dar i 
societ ii în general, instrumente eficiente de participare în evaluarea calit ii educa iei, inclusiv a 
înv mântului de la distan , mai ales prin utilizarea instrumentelor online. 

Pe perioada evalu rii ini iale în sistem online, activitatea pre colarilor a fost cu siguran  cea mai 
afectat  dintre toate nivelurile de înv mânt, fiind o adev rat  provocare (pentru pre colarii mai mari) sau 
chiar imposibil  pentru cei mai mici. Totu i, p rin ii au primit sarcini de la educatori cu referire la 
organizarea timpului i a activit ilor, sfaturi pentru o comunicare eficient , bazat  pe repere cunoscute 
copiilor i cu mult accent pe emo ii.  

Important  este i cum a fost organizat  comunicarea constant  între p rinte i educator, jocurile i 
juc riile care îl atrag pe pre colar i s  vin  în întâmpinarea p rin ilor i copiilor cu activit i personalizate 
pe interesele sale. Instrumentele i strategiile utilizate pentru conectare de la distan  au fost diferite: prin 
video, filmule e cu activit i interactive, cântece, simul ri, aplica ii, etc., pe care educatorul le trimite 
p rin ilor pentru copil sau prin video conferen e în grupuri mici. Îns , mai important decât metodele 
selectate, este obiectivul interac iunii în aceast  perioad i anume conectarea direct  cu pre colarul. Mul i 
educatori i p rin i au în eles c  nu atât proiectele didactice sau curriculumul scris conteaz  mai mult, ci 
starea emo ional  a copiilor i a p rin ilor sunt prioritare în aceast  perioad  de izolare. Educatorii au 
îndrumat p rin ii c  este important de organizat copiii s  nu înceap  ziua cu jocuri video/desene animate, 
pentru a diminua riscul demotiv rii fa  de activit ile cu valoare educativ  superioar  ulterioar . 

Înv mântul online, fiind o etap  nou i specific  în organizarea procesului educa ional, de i a 
provocat uneori tensiune i frustrare, dar în mare parte a devenit o alternativ  important  de reformare a 
întregului sistem educa ional tradi ional. Dincolo de acumularea de cuno tin e i dezvoltarea 
competen elor, s-a demonstrat c coala ar trebui s  fie preg tit  s  se adapteze la diverse contexte ale 
realit ii, s  trezeasc  emo ii i atitudini, s  cl deasc  caractere, într-un context valoric. Elementele care au 
func ionat bine în cadrul înv mântului online, pot servi drept repere pentru îmbun t irea înv mântului 
tradi ional, organizat la coal . 
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METODE I INSTRUMENTE DE EVALUARE                                            
UTILIZATE ÎN CICLUL PRIMAR 

Prof. înv. primar CORNEI  ELENA                                                       
coala  Gimnazial  nr. 1 B lu eni 

Procesul de evaluare necesit  demersuri i atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exact i conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fi e, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validit ii, a relevan ei, a fidelit ii demersului evaluativ. 

În efortul de determinare a calit ii rezultatelor colare i a progresului colar, cadrele didactice au la 
dispozi ie un arsenal de metode i instrumente de evaluare.  

Metode i instrumente de evaluare în ciclul primar 

Clasificarea cea mai des utilizat  este aceea care distinge urm toarele metode i instrumente de 
evaluare (Stanciu, M., 2003, p.283-284): 

A. Metode i instrumente tradi ionale 

1. Probele orale: 

a) conversa ia de verificare (prin întreb ri i r spunsuri); 
b) cu suport vizual; 
c) redarea (repovestirea); 
d) descrierea i reconstituirea; 
e) descrierea / explicarea / instructajul; 
f) completarea unor dialoguri incomplete; 

2. Probele scrise: 

a) extemporalul (lucrarea scris  neanun at ); 
b) activitatea de munc  independent  în clas ; 
c) lucrarea de control (anun at ); 
d) tema pentru acas ; 
e) testul 
3. Probele practice 

a) confec ionarea unor obiecte; 
b) executarea unor experien e sau lucr ri experimentale; 
c) întocmirea unor desene, schi e, grafice; 
d) interpretarea unui anumit rol;  
e) trecerea unor probe sportive etc. 
B. Metode i instrumente complementare 

1. observarea sistematic  a activit ii i comportamentului elevilor; 
2. investiga ia; 
3. proiectul; 
4. portofoliul; 
5. autoevaluarea 
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A. Metode i instrumente de evaluare tradi ionale 

A.1. Probele orale 

Evaluarea oral  se realizeaz  mai ales prin întreb ri - r spunsuri i prin îndeplinirea unor sarcini de lucru, oral 
sau în scris (de obicei la tabl ), sub directa supraveghere a profesorului. Este folosit  cu prec dere ca verificare 
curent i par ial , pe parcursul programului de instruire, ca i în cadrul examenelor. Examinarea oral  const , în 
toate cazurile, în probe la care r spunsurile sunt date oral. Cerin a educatorului poate fi oral , scris  sau practic .  

Caracteristici ale evalu rii orale: 

- în func ie de num rul persoanelor c rora le sunt adresate întreb rile:  
frontal  (când interoga iile se adreseaz  întregului grup de elevi); 
individual  (când se vizeaz  un elev anume); 
pentru un grup (când sunt antrena i doar elevii dintr-un grup). 

- în func ie de modul de integrare în unit ile temporale ale procesului didactic: 
 evaluare oral  curent  (desf urat  în fiecare lec ie / or );  
evaluare periodic  (dup  un num r variabil de lec ii / ore); 
evaluare final  (la terminarea lec iilor/orelor destinate parcurgerii unui capitol). 

Moduri de realizare 

Examinarea oral  se realizeaz  în multiple forme, utilizându-se tehnici variate. Dintre instrumentele 
principale de evaluare oral  pot fi men ionate: 

a) Conversa ia de verificare (întreb ri/r spunsuri); este puternic structurat , întrucât inten ia de verificare este 
evident ; ini iativa apar ine aproape exclusiv profesorului evaluator, care ine sub control situa ia; presupune, în 
final, comunicarea aprecierii.  

b) Evaluarea oral  cu suport vizual, care presupune, în fapt, o discu ie având ca suport imagini, scheme, 
grafice, chiar fenomene prezentate în condi ii naturale pe care elevul este solicitat s  le descrie, s  le explice, 
s  le comenteze.  

Este folosit  frecvent în înv mântul pre colar i în înv mântul primar, fiind în consonan  cu 
particularit ile gândirii la aceste vârste (stadiul opera iilor concrete), dup  cum î i demonstreaz  utilitatea în 
verificarea capacit ii de comunicare într-o limb  str in , ca i în alte situa ii cum sunt: descrierea unor 
experien e sau a unei lucr ri practice urm rite. 

Probele scrise  

Ca i examin rile orale, probele scrise sunt mijloace de evaluare utilizate la toate nivelurile de colaritate i 
la marea majoritate a disciplinelor de înv mânt. 

Probele scrise îndeplinesc func ii de diagnostic, de feed-back (pentru elev i cadru didactic), corectiv
i de autoevaluare (în rela ia elevului cu sine) (I. T. Radu, 1981, p. 210).  

Rolul principal al acestor probe este de a face posibil , periodic, o evaluare obiectiv i operativ  pe 
baza unui cuantum de cuno tin e relevant i cu scopul de a regla i perfec iona procesul instructiv-educativ. 

Probele scrise au un dublu rol: de evaluare a randamentului elevilor la diversele discipline de studiu 
i de dezvoltare a capacit ii de exprimare în scris a elevilor. 

Metoda apeleaz  la anumite suporturi scrise, concretizate în extemporale (lucr ri scrise neanun ate), 
lucr ri de control (anun ate), fi e de munc  independent  în diferite etape ale lec iei, teme pentru acas , 
teste de cuno tin e (docimologice).  

Principalele calit i ale unui test sunt: validitatea; fidelitatea; reprezentativitatea;  obiectivitatea; 
aplicabilitatea.  
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Demersul metodic al unui test are în vedere (M. Stanciu, 2003, p. 301-302): 

Proiectarea testului.  
Aplicarea testului.  
Evaluarea r spunsurilor.  
Analiza rezultatelor testului.  
Valorificarea rezultatelor testului.  

Un instrument de evaluare scris  con ine un num r de itemi (sarcini). 

Itemul reprezint  cea mai mic  component  identificabil  a unui instrument de evaluare i care 
cuprinde o sarcin  de rezolvat în concordan  cu un obiectiv opera ional (M. Stanciu, 2003, p. 295).      

Itemii apar mai ales în testele scrise. 

Între obiectivele de evaluare i itemi exist  o leg tur  foarte strâns . De aceea, trebuie formulat 
obiectivul pe care îl testeaz  itemul, înainte de construirea itemului.  

Teoria i practica evalu rii eviden iaz  mai multe criterii pe baza c rora pot fi clasifica i itemii. Unul 
dintre criteriile cel mai des utilizate este acela al gradului de obiectivitate oferit  în corectare. În func ie de 
acest criteriu, itemii pot fi clasifica i în trei mari categorii: 

itemi obiectivi; 
itemi semiobiectivi; 
itemi subiectivi. 

B. Metode i instrumente complementare 

Gronlund (1981) a realizat un inventar al obiectivelor pentru care instrumentele tradi ionale de 
evaluare sunt mai pu in (uneori) deloc eficace. În acest sens, se recomand  utilizarea unor metode 
alternative (mai corect, complementare) de evaluare. 

Metodele i instrumentele complementare sunt: 

1.  observarea sistematic  a activit ii i comportamentului elevilor; 
2.  investiga ia; 
3. portofoliul; 

4. proiectul; 
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Evaluarea între online i tradi ional 

Prof. înv mântul primar Cornici Anca 

Dasc li au misiunea de a preg ti elevul pentru „a fi” i „a deveni”, pentru autonomie, pentru 
autoeduca ie i autoevaluare. În condi iile înv mântului românesc de ast zi, se impune o alt  manier  de 
abordare a evalu rii rezultatelor colare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare 
– înv are – evaluare mai eficient, centrat, cu adev rat, pe elev. Activit ile de evaluare trebuie proiectate 
din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea s  fie centrat  pe aspectele 
ei formative, astfel încât s  cultive i s  sus in  interesul elevilor pentru studiu, s -i îndrume în activitatea 
de înv are.  

Scopul comun, de care trebuie s  se in  cont, este cel de dezvoltare a capacit ii de autoevaluare la 
elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evalu rii, cel de ameliorare i corectare mai mult 
decât de sanc ionare. Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie s  conduc  la optimizarea întregului 
proces desf urat în coal . Ea trebuie s  fie formativ , situativ i s  dezvolte un proces de autoevaluare.  

Calitatea presupune mi care i de aceea evaluarea nu trebuie s  se rezume doar la un singur 
instrument, ci s  se refere la o serie de tehnici cât mai diverse. Cunoa terea rezultatelor, a criteriilor de 
evaluare, îi face pe indivizi mai con tien i i îi motiveaz  s  se implice în sarcin . Evaluarea eficient  este 
urmat  de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficien a evalu rilor colare este de a muta accentul de pe 
m surarea produselor pe constatarea efectelor ac iunilor valorizatoare i pe stimularea capacit ii de 
autoevaluare. Înv torul trebuie s  st pâneasc  toate metodele i instrumentele de evaluare i s  le aplice 
în func ie de particularit ile clasei de elevi.  

Utilizarea eficient  a strategiilor, metodelor i instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul 
creativit ii, al gândirii critice, al manifest rii individuale, proprii fiec rui elev, rezultatul final vizat fiind 
formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilit i, atitudini, competen e, priceperi i 
deprinderi necesare integr rii sociale a acestuia. Op iunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare 
cunoscute (metodele tradi ionale i metodele complementare) constituie rezultanta mai multor factori: 
scopul i obiectivele evalu rii, tipul acesteia, specificul con inuturilor supuse aprecierii, particularit ile 
popula iei colare vizate, achizi iile cadrelor didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea 
diverselor modalit i de procedare. Se pune a adar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau 
alta dintre metodele/tehnicile de evaluare.  

Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei 
buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin
autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Prin intermediul 
platformelor si aplica ilor utilizate în activitatea online elevii pot fi evalua i sincron i asincron. 
Instrumentele de lucru asincrone avantajeaz  elevii introverti i sau nesiguri pe competen ele lor. În termenul 
dat de profesor, ei pot pune întreb ri sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, i cadrul didactic 
are timp s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele, s  trimit  feedback.  

De asemenea, dac  se poate îmbun t i aceast  tem  în urma feedback-ului elevilor, la alt  clas  se 
poate trimite varianta revizuit . De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se aloc  teme, 
fi e de lucru, chestionare i se poate trimite feedback. Chiar dac  necesit  crearea unui cont sau logare, 
elevul are timp s  o fac i s  lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitat  creativitatea la maxim. Pe aceast
platform  elevii pot primi i un test quizizz în care pe lâng  itemi cu alegere multipl  sau cu completarea 
spa iilor libere pot ap rea i itemi cu r spuns deschis. Rezolvarea celor din urm  se fotografiaz i se trimite 
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la finalul orei de curs. Elevii i profesorul sunt loga i pe meet pe perioada rezolv rii testului. De asemenea, 
profesorul are posibilitatea s  posteze o fi  de lucru sau un test de evaluare pe email, elevii rezolv  sarcinile 
de lucru într-un interval de timp alocat, fotografiaz  rezolvarea i o trimit pentru a fi evaluat . 
Autoevaluarea sau evaluarea reciproc  a temelor se poate realiza cu success. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Evaluarea centrat  pe competen e 

Prof. înv. Primar Coroi Monica Simona 
Liceul Tehnologic „Stefan Hell” Sântana 

Pornind de la premisa c  scopul principal al evalu rii este îmbun t irea înv rii, aplicarea sistemului 
de evaluare bazat pe calificative în înv mântul primar presupune în esen  urm toarele: 

• înlocuirea evalu rii curente bazate pe o ritmicitate a not rii formal , cantitativ i subiectiv , cu 
evaluarea calitativ , de tip descriptiv, realizat  cu ajutorul descriptorilor de performan , ce ofer

datele necesare regl rii procesului de înv are, în sensul îmbun t irii acestuia; 
• înlocuirea probelor clasice, vizând evaluarea cantit ii de cuno tin e memorate, cu probe compuse 

din itemi bine structura i, ce asigur  o evaluare obiectiv  nu numai a informa iilor acumulate de elevi, ci i 
a deprinderilor, a capacit ilor intelectuale, a tr s turilor de personalitate i de rela ionare social  a elevilor; 

• restabilirea echilibrului dintre evaluarea scris i evaluarea oral ; aceasta din urm , de i presupune 
un volum mare de timp pentru aprecierea tuturor elevilor i posibile blocaje datorate emo iei sau timidit ii, 
prezint  avantaje deosebite, ca: realizarea interac iunii elev-profesor, demonstrarea stadiului de formare a 
unor competen e prin interven ia înv torului cu întreb ri ajut toare, eviden ierea comportamentului 
comunicativ i de interrela ionare al elevului; 

• folosirea cu o frecven  mai mare în practica colar  a unor metode i tehnici de evaluare precum: 
observarea curent  a comportamentului i a produselor activit ii elevilor, autoevaluarea, evaluarea prin 
consultare în grupuri mici, evaluarea unor investiga ii sau proiecte, evaluarea prin portofoliu, metode care 
ofer  o apreciere global  a cuno tin elor, capacit ilor i a atitudinilor elevului; 

• organizarea, pe baza datelor ob inute prin evaluare, a unui program de recuperare i aprofundare, 
care s  permit  fiec rui elev s  manifeste performan ele descrise de competen ele formate de program  la 
nivelul corespunz tor poten ialului intelectual propriu; 

• modificarea raportului dintre evaluarea sumativ i evaluarea formativ , în sensul acord rii unei 
ponderi mai mari celei din urm ; evaluarea sumativ  inventariaz , selecteaz , ierarhizeaz , stabilind un 
bilan  final al unei secven e de înv are i având drept scop m surarea nivelului de realizare a competen elor 
specific pe un interval de timp determinat, în timp ce, evaluarea formativ , evaluare continu , descrie 
achizi iile elevului în cursul înv rii având, în acela i timp, un caracter diagnostic i recuperativ. 

Calificativele: excelent, foarte bine, bine i suficient, ca i calificativul insuficient, trebuie „traduse“ 
de înv tor în termeni care s -i ghideze reglarea procesului de predare-înv are:  

• excelent = capacitate/competen  constituit  stabil, capabil  de 
autodezvoltare; 
• foarte bine = capacitate/competen  format , care poate fi dezvoltat ; 
• bine = capacitate/competen  care necesit  antrenament pentru 
consolidare; 
• suficient = capacitate/competen  aflat  în curs de formare; 
• insuficient = capacitate/competen  nerealizat . 

Transformând în acest mod fiecare calificativ, cadrul didactic î i va putea concepe activitatea 
orientat  spre asigurarea progresului fiec rui elev, pân  la dobândirea performan elor prev zute în 
curriculum pentru finalul anului colar. 

Focalizat  pe unitatea de înv are, evaluarea ar trebui s  asigure eviden ierea progresului înregistrat 
de elev în raport cu sine însu i pe drumul form rii competen elor prev zute în program . Este important s
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fie evaluat  nu numai cantitatea de cuno tin e de care dispune elevul, ci, mai ales, ceea ce poate el s  fac
utilizând ceea ce tie sau ceea ce intuie te. 

Evaluarea la sfâr itul colii primare presupune un sistem deschis de circula ie a informa iei. Este 
necesar ca to i cei implica i direct (înv tori i elevi) sau indirect (p rin i, profesori, administra ie) s
cunoasc  func iile, cerin ele, metodologia evalu rii, modele de teste analoage celor prin care se 
inten ioneaz  testarea, în cazul când aceasta are loc pe o scar  geografic  mai larg , precum i rezultatele 
ob inute. 
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Tradi ional / modern în evaluare 

Prof. Cosac Nina 

Motto: „… nici o evaluare nu este pur  sau perfect  în sine sau în mod absolut. Perfec iunea oric rei 
evalu ri provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este f cut …” (Genevieve Meyer). 

Evaluarea asigur  premisele desf ur rii în condi ii optime, a proceselor de predare i înv are. 
Interrela ia care se realizeaz  între cele trei procese creeaz  un circuit continuu, conform c ruia nu putem 
înf ptui unul dintre ele f r  a ine cont de cel lalt. 

Metodele utilizate in activitatea de evaluare sunt diverse, in ultima perioada facandu-se distinctie intre 
metodele traditionale, denumite astfel datorita faptului ca au fost consacrate in timp si sunt utilizate cel mai 
frecvent si metodele complementare care s-au impus in practica scolara mai ales in ultimii ani. 

1. METODE TRADITIONALE DE EVALUARE 
In categoria metodelor traditionale sunt incluse: 
a) probele orale; 
b) probele scrise; 
c) probele practice. 

Didactica modern , studiile i cercet rile realizate în domeniul evalu rii, precum i practica 
educa ional  puncteaz  c , strategiile tradi ionale de evaluare au un caracter limitat, iar aprecierea 
rezultatelor colare este utilizat  adesea ca “mijloc de constrângere” a elevilor, pentru a desf ura o 
activitate de înv are sistematic . 

Principala metod  de educare a gândirii în înv mântul tradi ional o constituie expunerea 
profesorului, completat  cu studiul individual al elevului. Aceast  metod  a fost criticat , sus inându-se c
ea nu favorizeaz  leg tura cu practica. Lipsa de leg tur  cu realitatea vine de la atitudinea elevilor: ei asist
pasiv la expunere, pe care tiu c  trebuie s  o repete.        

Cealalt  metod  tradi ional , convorbirea cu întreaga clas , antreneaz  mai mult participarea elevilor, 
dar elevii sunt ghida i, nu tiu ce se urm re te. A adar, forma clasic  a înv mântului dezvolt  pu in
gândirea elevilor.  

Metodele activ-participative pun accent pe înv area prin cooperare, aflându-se în antitez  cu 
metodele tradi ionale de înv are. Educa ia pentru participare i democra ie face parte din gama noilor 
educa ii, care reprezint  cel mai pertinent i mai util r spuns al sistemelor educative la imperativele generate 
de problematica lumii contemporane. Prin participare, elevii î i pot exprima op iunile în domeniul educa iei, 
culturii, timpului liber, pot deveni coparticipan i la propria formare. 

2. METODE COMPLEMENTARE DE EVALUARE  
Metodele complementare de evaluare se inscriu in categoria acelor strategii de evaluare care urmaresc 

sa ofere elevilor posibilitati sporite de a demonstra nu numai ca au asimilat un ansamblu de cunostinte, dar 
si ca dispun de priceperi, deprinderi, abilitati de a opera cu respectivele cunostinte. Au un potential formativ 
ridicat si permit o mai buna individualizare a actului educational. 

In categoria metodelor complementare de evaluare sunt incluse: 
a) observarea sistematica a activitatii si comportamentului elevilor; 
b) investigatia; 
c) proiectul; 
d) portofoliul; 
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e) autoevaluarea; 
f) referatul; 
g) eseul; 
h) chestionarul 

Elevii nu sunt doar un receptor de informa ii, ci i un participant activ la educa ie. În procesul 
instructiv-educativ, încurajarea comportamentului participativ înseamn  pasul de la „a înv a” la a „înv a 
s  fii i s  devii”, adic  preg tirea pentru a face fa  situa iilor, dobândind dorin a de angajare i ac iune. 
Principalul avantaj al metodelor activ-participative îl reprezint  implicarea elevilor în actul didactic i 
formarea capacit ii acestora de a emite opinii i aprecieri asupra fenomenelor studiate. În acest mod, 
elevilor le va fi dezvoltat  o gândire circumscris  abilit ilor cognitive de tip superior, gândirea critic . 
Aceasta reprezint  o gândire centrat  pe testarea i evaluarea solu iilor posibile într-o situa ie dat , urmat
de alegerea rezolv rii optime pe baza argumentelor. A gândi critic înseamn  a de ine cuno tin e valoroase 
i utile, a avea convingeri ra ionale, a propune opinii personale, a accepta c  ideile proprii pot fi discutate 
i evaluate, a construi argumente suficiente propriilor opinii, a participa activ i a colabora la g sirea 

solu iilor.  
Problematica metodelor alternative de evaluare ramane deschisa, putand fi continuu imbunatatita si 

diversificata. Scopul comun, de care trebuie sa se tina cont, este cel de dezvoltare a capacitatii de 
autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluarii, cel de ameliorare si 
corectare mai mult decat de sanctionare. Evaluarea nu este un scop in sine, ci trebuie sa conduca la 
optimizarea intregului proces desfasurat in scoala. Ea trebuie sa fie formativa, situativa si sa dezvolte un 
proces de autoevaluare. Calitatea presupune miscare si de aceea evaluarea nu trebuie sa se rezume doar la 
un singur instrument, ci sa se refere la o serie de tehnici cat mai diverse, incluzand si procesele negociative. 
Lipsa alternativelor creaza rutina, conformism si nu duce la completa dezvoltare a personalitatii. 

F r  a minimaliza valoarea metodelor tradi ionale i a maximiza calit ile metodelor 
„complementare”, precizez c  oricare dintre metodele de evaluare (mai vechi sau mai noi, „tradi ionale” 
sau „moderne”) trebuie utilizate de profesori i promovate în raport cu „fidelitatea” lor, adic  cu gradul în 
care ele reu esc s  aprecieze cât mai riguros ceea ce vrem s  apreciem. Ideea pentru care pledez este aceea 
de a nu absolutiza nici o metod  de evaluare, ci de a utiliza un sistem de metode, amplificându-le astfel 
avantajele i diminuându-le dezavantajele. 
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Rolul activit ilor educative realizate în online                                              
pentru promovarea imaginii colii 

Prof. înv. primar: Cosacu Dorinel                                                         
coala Gimnazial  Ruget, Ro ia de Amaradi, Gorj 

Educa ia online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia i lumea digital  le-a pus la 
dispozi ie. Nu mai trebuie s  fim prezen i fizic la clas  pentru a înv a i, în timp ce mediul înv rii online 
este diferit de configura ia tradi ional  a clasei, nu înseamn  neap rat c  este mai pu in eficient. 

Odat  cu apari ia telefoanelor mobile, internetului, playerelor, DVD-urilor i multe altele, ce ar trebui 
folosit în clas i ce trebuie l sat la u a colii? Aceasta este o întrebare la care mul i profesori i p rin i se 
gândesc în aceste zile. Nu exist  un r spuns u or. Exist  avantaje i dezavantaje clare ale utiliz rii noilor 
media în clas . Acum dezbaterea este mai presant  ca niciodat , deoarece programele de înv mânt 
încorporeaz  tot mai mult tehnologia i profesorii experimenteaz  noi metode de predare. Pe de o parte, 
tehnologia î i permite s  experimentezi în pedagogie, s  reorganizezi sala de clas i s  implici mai bine 
elevii. Pe de alt  parte, unii sus in c  tehnologia din clas  poate distrage aten ia i poate încuraja 
în el ciunea. 

Elevii sunt nativi digitali. Au crescut cu tehnologia. De fapt, este una dintre abilit ile de baz  ale 
secolului XXI de care vor avea nevoie în coal i la locul de munc . 

 A avut loc o trecere, relativ rapid , de la paginile c r ilor la paginile web online. De exemplu, 
volumele de enciclopedii, mult apreciate de genera iile trecute, au devenit acum mai învechite, deoarece 
aceste cuno tin e sunt u or accesibile prin internet i CD-ROM-uri. Copiii din înv mântul primar înva
cum s  foloseasc  noile media mai rapid i mai bine decât p rin ii lor. 

Ca profesor pentru înv mântul primar, am început s  încorporez platformele digitale în demersul 
didactic i am constatat c  folosirea re elelor de socializare poate s -i implice pe elevi foarte bine în cadrul 
orei. Astfel pentru a încuraja participarea elevilor la ore, tehnologia poate fi utilizat  pentru a completa 
planurile de lec ie cu materiale digitale, videoclipuri, tiri, discu ii online. Unul dintre principalele avantaje 
ale acces rii paginilor de pe web este c  majoritatea au hiperlinkuri ce ne conduc c tre o alt  pagin i ne 
deschid o cantitate vast  de informa ii. 

Avantaje ale înv rii online sunt: 
- Ofer  o alternativ  la clasele tradi ionale; 
- Permite o anumit  flexibilitate i îl determin  pe elev s  fie responsabil, s  înve e automotiva ia i 

autodisciplina; 
- Se ob ine un feedback instantaneu. Înv are este mai activ ; putem cre te implicarea prin sondaje 

online sau prin întreb ri de testare în timpul lec iilor. Aceste sondaje ajut  la implicarea tuturor elevilor, 
inclusiv a celor timizi care în mod normal nu ar ridica mâna în clas . 

Exist  nenum rate resurse care fac înv area mai distractiv i mai eficient . De la aplica ii i manuale 
electronice pân  la platformele educa ionale, nu lipsesc instrumente care pot transforma sala de clas .  

Se pot automatiza o mul ime de sarcini obositoare cum ar fi urm rirea prezen ei i performan ei 
elevilor. Ace tia au acces instantaneu la informa ii noi, care le pot suplimenta experien a de înv are. 

Înv area online favorizeaz  un mediu de înv are mai colaborativ. Elevii, conecta i în re ea online, 
pot împ rt i informa ii, pot lucra împreun  la proiecte de grup i pot interac iona cu cadrul didactic. 

Exist  îns i dezvantaje ale înv rii online: 
- Este impersonal , spre deosebire de educa ia în clas  în care exist  o interac iune fa  în fa  real

între elev i profesor. Înv area online ofer  un tip intens de înv are, în timp ce educa ia în clas  vine cu 
interac iunea uman . Prin interac iunile fa  în fa , profesorii pot ajuta elevii s - i construiasc  respectul 
de sine i încrederea i maturitatea emo ional . 
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- Utilizarea internetului i a altor instrumente digitale au ad ugat noi cerin e în via a profesorilor i 
au crescut dramatic gama de con inut i abilit i pe care ace tia trebuie s  le cunoasc , astfel a crescut i 
volumul lor de munc . 

- Calitatea informa iilor i sursele pe care elevii le g sesc poate s  nu fie de calitate. 
- Exist , de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de înv are online. 
- Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice. 
- Autenticitatea muncii. Oricine poate realiza un proiect i nu elevul propriu-zis. 
- Evalu rile au tendin a de a fi bazate doar pe cuno tin e i nu neap rat pe partea practic . 
Elevii au ast zi la dispozi ie resurse la care mul i dintre noi nu am visat niciodat . Cele mai multe 

dintre aceste resurse pot fi utilizate i pot ajuta elevii s  înve e i s  progreseze, îns  este important s  se 
ajung  la un echilibru între inova ie i conven ionalitate. Este clar c  avantajele sunt mai mari decât 
dezavantajele, dar cheia tehnologiei în clas  va fi întotdeauna rela ia profesor-elev, pentru c  acolo are loc 
educa ia. 

Poate fi frustrant i consum  timp, dar, în final, tehnologia în educa ie poate deschide u i c tre noi 
experien e, noi descoperiri i noi moduri de înv are i colaborare, îns  nicio tehnologie din clas  nu poate 
înlocui profesorii talenta i i inspira i. 

Printr-o implicare a tuturor cadrelor didactice în activit ile online, cu devotament, imaginea colii 
poate fi promovat  în sens pozitiv. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

PROF. ÎNV. PRE COLAR: CO ARC  M D LINA                                       
GR DINI A VOINICEL, TOPLI A, HARGHITA 

Prin platformele i aplica iile online, se parcurge un drum lung, un drum deschis pentru diverse 
tehnologii utile atât în predare cât i în procesul de evaluare, dar ceea ce trebuie stabilit prima dat  este 
modul în care tehnologia va îmbun t i pedagogia folosit . Astfel, pedagogia mai întâi i tehnologia la 
sfâr it. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem faptul c  tehnologiile sunt doar instrumente de aplicat cu 
aten ie i în mod adecvat. Provocarea pentru educatori este s  se îndep rteze de no iunea simpl  de evaluare 
ca document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei fi e de lucru cu un un document electronic i s
foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe copii s  devin  autonomi în procesul înv rii. 

Înv area i evaluarea bazat  pe proiect, cu utilizarea: media, oferi copiilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest aceast  metod . Creativitatea manifestat  este uimitoare. Dars  nu 
pierde i din vedere natura academic  a misiunii, cu alte cuvinte, ce dori i ca cei mici  s  v  arate c tiu,  au 
înv at s  fac . 

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate.. 

S  enumer m câteva: 

– Zoom: aici pute i discuta cu cei mici – Întâlniri online; pot fi corectate i poate fi oferit feedback 
direct fiec rui copil, se poate crea o banc  de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai 
frecvente comentarii pe care le oferi i copiilor etc. 

– Kinderpedia  este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i copii pot vedea 
toate r spunsurile date de ceilalti, orarul pe toata s pt mâna, fotografii.. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea fise scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru copii. Copii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Copii pot afla imediat dac  la un joc  cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu.            Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori 
(r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la copii) cât mai buni. Mai 
mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de 
îndat  ce a terminat jocul. În plus, copii pot relua jocul. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  copii  devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de evaluare. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar 
dar si pre colar. 
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Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care copii le pot folosi pentru a realiza 
prezent ri: Prezi,  etc. Copii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind  atât 
imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s
explora i i permite i si copiilor  s  fac  acela i lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Produsele copiilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Evaluarea tradi ional

Profesor pentru înv. pre colar: Costache Ana-Maria 

Evaluarea este conceput  ca emitere de judec i de valoare despre procesul i produsul înv rii pe 
baza criteriilor calitative. 

Evaluarea reprezint  un pas important în procesul didactic, scoate în eviden  lacunele copiilor i 
ajuta cadrele didactice s  i i dea seama cât de pregati i sunt copiii la începutul anului colar. 

Evaluarea tradi ional  reprezint : expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activita ii 
de evaluare sunt: examinare, verificare, ascultare, control, chiar dac  aceasta activitate se desfasoar  într-
un context cotidian, i nu la finalul unui program de instruire; aprecierea colar  sau verificarea se constituia 
ca moment separat de activitatea de predare-înv are; actioneaz  cu precadere periodic, realizând, de regul , 
o evaluare sumativa; este sinonim  cu aprecierea clasic , cu nota ia sau corec ia, cu controlul continuu al 
inv rii colare; se finalizeaz  cu clasificarea (clasamentul elevilor) (evaluare comparativa); nota sau 
calificativul sanctioneaz  înv area de c tre elev; selecteaz i exclude anumite domenii ale înv rii mai 
greu de evaluat: atitudini, comportamente, trasaturi de personalitate; este centrat  pe cuno tinte; notarea 
este un scop în sine, un mijloc de clasificare sau de certificare; este sinonim  cu no iunea de control al 
cuno tin elor; evaluatorul constata, compar i judec ; este centrat  deci pe elev i apreciaz  conformitatea 
cuno tin elor predate (lec ia înv at ) cu o scar  de valori care este l sat  la aprecierea profesorului i care 
ramane în mare parte implicit , nu se comunic  elevilor; incrimineaz  doar elevul nu i criteriile de 
apreciere de i de multe ori criteriile sunt insuficient definite sau confuze. 

Evaluarea oral , evaluarea prin probe scrise,  prin probe practice i testul docimologic reprezint
metode tradi ionale de evaluare.  

Metodele de evaluare se refer  la modalit ile prin care este evaluat elevul. Reprezint  calea de 
ac iune comun  profesor-elevi care conduce la punerea în aplicare a orc rui demers evaluative, în vederea 
colect rii informa iilornprivind procesul i produsul înv rii, prelucr rii i valorific rii lor în diverse 
scopuri. 

Tehnica de testare reprezint  modalitatea structural prin care evaluatorul declan eaz i orienteaz
ob inerea unor raspunsuri din partea elevilor, în conformitate cu obiectivele sau specifica iile testului. 

În func ie de criteriul existen ei sau nonexisten ei unui model complet al unui raspuns coresct se 
disting: 

- Tehnici de evaluare  ,,obiective” i punctuale ce pot fi utilizate cu mai mult success în abordarea 
nivelurilor inferioare ale domeniului cognitive; 

- Tehnici de evaluare ,, subiective” i interogative ce pot fi utilizate îndeosebi în abordarea nivelurilor 
superioare ale aceluia i domeni. 

,, Strategia în evaluarea educa ional  reprezint  conduita deliberativ  responsabil  a evaluatorului în 
toate aspectele i pe întreaga întindere a demersului evaluativ, ca i op iunea pentru cel mai oportun i mai 
adecvat tip/mod de evaluare pedagogic , în situa ia instructiv-educativ  dat .” ( D. Ungureanu) 
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Strategia de evaluare denot  modul de integrare a ac iunii de evaluare (realizabil  prin opera iile de 
masurare-apreciere-decizie) în structura de functionare a activita ii didactice/educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflecta tendin a de extindere a ac iunilor evaluative: de la verificarile tradi ionale la 
evaluarea proceselor i condi iilor de desfasurare a activit ii didactice, a situa iilor de instruire/înv are. 
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Eficien a evalu rii online 

Prof. Co eri Corina 
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coand ” Arad 

Educa ia nu masoar  cât de mult ai memorat sau cât de multe tii. Educa ia reprezint  capacitatea de 
a face diferen a între lucrurile pe care le tii i cele pe care nu le tii. (Anatole France) 

Conceptul de evaluare online a devenit în ultimii doi ani o necesitate. Pentru majoritatea dintre noi, 
obi nui i cu metodele tradi ionale de evaluare, pandemia a fost un motor pentru adaptarea rapid  la noi 
metode de predare i implicit la noi metode de evaluare. 

Fiecare cadru didactic a trebuit s  încerce s  înlocuiasc  „ascultatul” i testele tradi ionale cu întreb ri 
cu r spuns scurt, chestionare cu sau f r  timp limit , cu întreb ri aleatorii sau eseuri care s  încerce s
demonstreze eficien a înv rii. 

E simplu s  evaluazi r spunsul unui elev aflat în fa a ta, dar atunci când acesta e izolat de tine i 
prime ti r spunsul printr-un dispozitiv electronic care poate reda sau nu atitudinea i reac iile nonverbale 
ale elevului, claritatea r spunsului, faptul c  el chiar tie sau cite te din caiet, manual sau de pe internet, 
deja e un obstacol aproape imposibil de dep it. 

Cum am putea s  credem c  reu im s  evalu m corect i eficient un elev cu care avem contact doar 
în m sura în care ne permit dispozitivele electronice de care dispunem.  

În situa ia în care elevii nu dispun de astfel de dispozitive electronice suficient de performante încât 
s  le permit  s  participe la orele online sau s  poat  transmite temele, suntem pu i în fa a unei noi 
provoc ri: cum s  nu facem discrimin ri între elevii care au dispozitive performante i ceilal i. Chiar dac
tim c  unii dintre acei elevi sunt elevi buni, atunci când nu au acces la educa ia online nu avem cum 

demonstra cât de capabili sunt ace tia. O alt  problem  este faptul c  se creeaz  decalaje între ace ti elevi 
i restul clasei, de cele mai multe ori aceste decalaje neputând fi recuperate în scurtele perioade de 

recapitulare a materiei pe care le-am avut la revenirea din online.  
În cazul familiilor cu mai mul i copii apare problema existen ei unui num r insuficient de dispozitive 

electronice pentru fiecare copil. Atunci când elevii sunt obliga i s  î i împart  telefonul sau tableta cu un 
alt frate sau p rinte nu putem avea preten ia ca acel elev s  reu easc  s  fac  fa  exigen elor unui 
înv mânt de calitate.  

O alt  problem  grav  cu care ne confrunt m este slaba preg tire a copiilor în ceea ce prive te 
operarea pe calculator, în special a celor de vârst  mic . Nu este suficient s  fie capabili s  î i trimit  mesaje 
pere elele de socializare. i elevii din gimnaziu sau în câteva cazuri elevi de liceu sau înv mânt 
profesional au probleme cu deschiderea sau procesarea unor documente, completarea sau modificarea unor 
teme, ata area temelor pe platform , etc. În cazul elevilor cu competen e digitale reduse cum putem elimina 
aceste inconveniente din evaluare, cum reducem diferen ele dintre elevii bine preg ti i în domeniul IT i 
cei care nu se pricep? De ce ar trebui s  conteze la evaluare faptul c  un elev cu talent la literatur , nu 
reu e te s  î i transmit  temele decât sub forma unor poze? 

Sunt situa ii în care nici p rin ii sau altcineva din familie nu tie sau nu poate s  îi ajute. Ce facem cu 
ace ti elevi? Nu putem s  ne baz m pe faptul c  poate primesc o tablet  de la coal i nu au decât s  se 
descurce. 

Ce facem în situa ia în care internetul de care dispun elevii sau cadrele didactice, în anumite cazuri 
nu este suficient de performant pentru a ne permite o comunicare continu i stabil  elev-profesor. Probabil 
fiecare dintre noi a fost pus în situa ia de a pierde conexiunea în timpul orei, de a nu reu i s  transmitem 
materialele sau testele atunci când am dorit, datorit  instabilit ii internetului. Cum putem fi siguri, în aceste 
situa ii c  realiz m o evaluare obiectiv i eficient ? 
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Apare i problema abilit ilor digitale ale cadrelor didactice. Nu to i profesorii sunt pasiona i de 
tehnologie i nici nu au folosit prea mult calculatorul în predare – evaluare, înainte de pandemie. O parte 
dintre ace tia au considerat c  predarea cu ajutorul calculatorului nu se potrive te materiei pe care o predau, 
nu le place s  foloseasc  calculatorul, sunt prea în vârst  s  înve e informatic  sau alte motive i situa ii 
care i-au dus total nepreg ti i în situa ia de a face coal  online. Cum s  credem c  în aceste situa ii 
evaluarea a fost obiectiv ?  

Nu pun în discu ie preg tirea academic i nici competen a didactic  a acestor cadre didactice. 
Consider c  fiecare dintre noi s-a str duit i încearc  s  educe elevii cât mai bine. Eficien a evalu rii online 
în situa ia de mai sus este cea care ridic  semne de întrebare.  

E firesc s  avem încredere în elevii no tri i s  sper m c  vor fi corec i cu ei i cu noi, dar, din 
nefericire sunt situa ii în care ni se demonstreaz  c  elevii sunt foarte creativi atunci când vine vorba de „a 
se inspira” când sunt evalua i. 

Elevii buni, care au i competen e digitale foarte bune sunt capabili s  g sesc  metode de a ne „p c li” 
în timpul testelor sau al evalu rilor orale. Chiar dac  d m teste cu multe întreb ri i timp limit  nu putem 
fi siguri c  un elev cu 100% reu it  a înv at sau s-a ajutat de tehnologie sau de ceilal i colegi. 

În cazul altor metode de evaluare incertitudinea cre te i mai mult.  
Luând în considerare aceste probleme i multe altele cu care venim în contact în procesul evalu rii 

ne trezim pu i în situa ia în care încerc m s  realiz m instrumente de evaluare cât mai diverse pentru a 
evalua elevii din cât mai multe puncte de vedere. 

Fiecare cadru didactic încearc  s in  cont de scopul evalu rii, ceea ce trebuie evaluat, de nivelul 
clasei, de abilit le i competen ele digitale ale elevilor. Cu toate acestea am fost pu i în situa ia realiz rii 
unor metode de evaluare care au supraapreciat sau subapreciat elevii. 

Cum putem diferen ia elevii dac  aproape toat  clasa ia 10 la test, sau doar câ iva iau note de trecere? 
Ce facem în cazul în care a tept rile noastre în ce prive te ceea ce ar trebui s tie sau s  fac  elevii nu se 
potrive te cu ceea ce au reu it ei s  acumuleze în cazul înv rii online. Repet m o lec ie, dar nu le putem 
repeta pe toate i, cu toate c  ne baz m pe dorin a elevilor de a înv a i a lua note bune, nu avem cum s
fim siguri c  ace tia vor înv a singuri tot ceea ce nu au înv at ini ial. Putem da acela i test de câte ori 
vrem dar cum vom fi siguri c  acei elevi chiar au înv at suficient?  

Limit rile pe care le impune predarea i evaluarea online sunt reale i greu de dep it. 
Fiecare dintre profesori a reu it s  g sesc  una sau mai multe metode de evaluare a activit ii online, 

care s  corespund  obiectivelor evalu rii, dar sunt sigur  c acest succes nu a fost ob inut f r  un num r 
destul de mare de încerc ri mai bune sau mai pu in bune.  

E ideal s  ajungem s  spunem c  am ajuns s  facem o evaluare obiectiv , indiferent dac  suntem 
prezen i fizic la coal  sau facem evaluare online. Nu cred c  cineva poate s  afirme c  metodele de evaluare 
pe care le folose te online sunt în totalitate eficiente i nu pot fi fraudate. 

E foarte greu de ajuns la o concluzie privind eficien a evalu rii online, nu avem suficiente date pentru 
a afirma c  evaluarea online este un succes sau un e ec, e mult mai bine s  o consider m o necesitate, o 
parte indispensabil  a oric rui tip de educa ie, perfectibil , la fel ca Educa ia în sine.  

Consider c  este important s  încerc m continuu s  ne adapt m la nou i s  ne perfec ion m pentru a 
putea s  facem fa  oric ror provoc ri vom avea de dep it. 
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ROLUL STRATEGIILOR ALTERNATIVE DE EVALUARE 

Prof Cosma Cornelia                                                                   
Liceul cu Program Sportiv „Florin Fle eriu” Sebe

Evaluarea colar  este perceput  ast zi ca fiind organic integrat  în procesul de înv mânt, având 
rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. 

În acest context se impune diversificarea strategiilor evaluative i alternarea metodelor, tehnicilor i 
instrumentelor tradi ionale de evaluare cu cele moderne (alternative/complementare). 

Metodele i tehnicile moderne de evaluare (h r ile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, 
proiectul, portofoliul, jurnalul reflexiv, investiga ia, observa ia sistematic  a comportamentului elevilor, 
autoevaluarea etc.) au multiple valen e formative care le recomand  ca modalit i adecvate de optimizare a 
practicilor evaluative, fiind susceptibile, în primul rând, s  faciliteze coparticiparea elevilor la evaluarea 
propriilor rezultate. 

METODE, TEHNICI I INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE 

Cum evalu m? 

Pentru a identifica r spunsuri adecvate la aceast  întrebare este necesar s  ne orient m reflec ia asupra 
metodelor, tehnicilor i instrumentelor pe care le valorific m în cadrul demersului evaluativ, astfel încât i 
acesta (nu numai actul pred rii i al înv rii) s  se poat  caracteriza prin atributele: atractiv, incitant, 
stimulativ, eficient. 

Lucr rile de specialitate, studiile în domeniu (Radu, 2000; Meyer, 2000; Stoica, 2001; Ungureanu, 
2001; Cuco , 2008; Manolescu, 2002, 2005; Roegiers, 2004; Oprea, 2006 etc.) propun un inventar 
diversificat de metode moderne de evaluare, f r  nicio inten ie îns  de a elimina din aria metodologic  a 
evalu rii metodele tradi ionale, clasice.  

Selec ia pe care am operat-o în ceea ce prive te metodele i tehnicile moderne (alternative sau 
complementare) de evaluare, include: metoda R.A.I  

Metoda R.A.I. 

Metoda R.A.I. vizeaz  „stimularea i dezvoltarea capacit ilor elevilor de a comunica (prin întreb ri 
i r spunsuri) ceea ce tocmai au înv at.” (Oprea, 2006, 269). 

Denumirea acestei metode provine de la asocierea ini ialelor cuvintelor R spunde – Arunc  – 
Interogheaz . 

Poate fi utilizat  în orice moment al activit ii didactice, în cadrul unei activit i frontale sau de grup. 
Un demers evaluativ realizat prin intermediul acestei metode implic  respectarea urm torilor pa i (în cazul 
unei activit i frontale): 

- se precizeaz  con inutul/tema supus/  evalu rii; 
- se ofer  o minge u oar  elevului desemnat s  înceap  activitatea;  
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- acesta formuleaz  o întrebare i arunc  mingea c tre un coleg care va preciza r spunsul; la rândul 
s u, acesta va arunca mingea altui coleg, adresându-i o nou  întrebare; 

- elevul care nu va putea oferi r spunsul corect la întrebare va ie i din „joc”, r spunsul corect fiind 
specificat de cel ce a formulat întrebarea; acesta are dreptul de a mai adresa o întrebare, iar în cazul în care 
nici el nu cunoa te r spunsul corect, va p r si „jocul” în favoarea celui c ruia i-a adresat întrebarea; 

- în „joc” vor r mâne numai elevii care demonstreaz  c  de in cuno tin e solide în leg tur  cu tema 
evaluat ; 

- la final, profesorul clarific  eventualele probleme/întreb ri r mase f r  r spuns. 

Pe parcursul activit ii, profesorul-observator identific  eventualele caren e în preg tirea elevilor i 
poate adopta astfel deciziile necesare pentru îmbun t irea performan elor acestora, precum i pentru 
optimizarea procesului de predare-înv are. 

Aceast  metod  alternativ  de evaluare poate fi utilizat  în cadrul oric rei discipline de studiu, cadrul 
didactic aten ionând îns  elevii în ceea ce prive te necesitatea varierii tipurilor de întreb ri i a grad rii lor 
ca dificultate.  

      

Avantajele metodei R.A.I.: 

-este, în acela i timp, o metod  eficient  de evaluare, dar i o metod  de înv are interactiv ; 

-elementele de joc asociate acestei metode transform  demersul evaluativ într-o activitate pl cut , 
atractiv , stimulativ  pentru elevi; 

-nu implic  sanc ionarea prin not  a performan elor elevilor, având rol constativ-ameliorativ, ceea ce 
elimin  st rile emo ionale intens negative;   

-promoveaz  interevaluarea i interînv area; 

-permite realizarea unui feedback operativ; 

contribuie la: 

-formarea i consolidarea deprinderii de ascultare activ ; 

-formarea i dezvoltarea capacit ii reflective; 

-dezvoltarea competen elor de rela ionare;  

-dezvoltarea competen elor de comunicare; 

-formarea i dezvoltarea competen elor de evaluare i autoevaluare; 

-dezvoltarea capacit ii argumentative etc.. 

Limitele acestei metode pot fi urm toarele: 

-consum mare de timp; 

-r spunsuri incomplete sau incorecte, în condi iile în care profesorul nu monitorizeaz  cu aten ie 
activitatea grupului; 

-nonimplicarea unor elevi sau etichetarea elevilor care au nevoie de mai mult timp pentru  formularea 
întreb rilor/r spunsurilor; 

-marginalizarea sau autoizolarea elevilor care împ rt esc anumite opinii; 

-dezinteres, neseriozitate manifestat  de unii elevi; 
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-aparent  dezordine;  

-apari ia unor conflicte între elevi etc.. 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar 
Între online i tradi ional 

Costache Corina-Daniela, profesor înv mânt primar 
Liceul Teoretic „Paul Georgescu” nd rei 

Cine s-ar fi gândit, în urm  cu câ iva ani, c  vom realiza lec ii online? De aici i întrebarea: Cum 
evalu m elevii online? Va fi evaluarea obiectiv ? 

Evaluarea este o parte important  a procesului de înv mânt al turi de predare i înv are. Ea are ca 
scop identificarea i m surarea obiectivelor atinse i reglarea procesului instructiv-educativ. Evaluarea 
determin  în ce m sur  se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse ini ial. Aceste obiective sunt 
formulate în programele colare.  

Cele trei forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial  (predictiv ), evaluarea continu  (formativ ) i 
evaluarea sumativ  (cumulativ ). Evaluarea ini ial  se aplic  la începutul unui semestru, an colar, ciclu de 
înv mânt. Ea are atât o func ie diagnostic , cât  i prognostic . Evaluarea sumativ  se realizeaz  la 
sfâr itul unui semestru, an, ciclu de înv mânt sau chiar i la sfâr itul unui capitol. Ea are func ie de 
ierarhizare i de certificare (recunoa terea unor cuno tin e în urma examenelor de bacalaureat, evaluare 
na ional ). Evaluarea formativ  se poate face în orice moment al lec iei i are o func ie de reglare.  

Metodele de evaluare sunt modalit i prin care elevilor li se ofer  posibilitatea de a- i dovedi nivelul 
de preg tire. Exist  trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice i probe scrise. Ele se mai 
numesc i metode tradi ionale de evaluare. 

Metoda de evaluare oral  este una dintre cele care se pot realiza online. Principalul avantaj al acestei 
metode îl constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discu ie liber . În cazul unor 
erori, elevul se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarit i profesorul poate cere elevului informa ii 
suplimentare sau o motivare a r spunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversa ie, redarea unui 
con inut etc.  

Metoda de evaluare scris  include diferite forme:  test, chestionar, eseu, referat, tem  executat  acas , 
portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un num r mare de elevi simultan. Este o 
metod  mai obiectiv  decât cea oral . Metoda de evaluare scris  cea mai tradi ional i, totodat , cea mai 
des întrebuin at   este testul.  Testul se folose te la la sfâr itul fiec rei unit i de înv are, iar itemii sunt de 
cele mai multe ori diversifica i, având atât itemi obiectivi, cât i subiectivi. La clasele mici, testul este 
utilizat frecvent la diferite discipline. În cadrul lec iilor online, testul nu este o modalitate obiectiv  de 
evaluare. Uneori, elevii pot cere ajutorul p rin ilor sau fra ilor mai mari la rezolvarea cerin elor, iar 
calificativul nu va reflecta exact nivelul lor de achizi ii. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului le ofer , atât profesorilor cât i elevilor, o mare diversitate de 
modalit i. Tehnologia stimuleaz  interesului elevilor i astfel se folose te un mod interactiv de testare a 
cuno tin elor. Aceast  metod  economise te timpul i implic  o evaluare obiectiv . Totodat , e necesar
folosirea unor resurse de care nu orice coal  dispune. i to i elevii trebuie s  de in  tablete sau calculatoare 
i s  aib  acces la Internet. Exist  diverse aplica ii care permit înv torului s  realizeze teste de evaluare 

sub forma unor jocuri. Exemplu: Wordwall. Elevii acceseaz  link-ul i rezolv  testul. Din p cate,în unele 
localit i elevii nu dispun de resursele necesare pentru înv mânt online. 

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investiga ia. La ciclul 
primar se folosesc mai mult proiectul i portofoliul .  

Proiectul este o metod  mai ampl  care se poate folosi online. Acesta presupune formularea temei de 
c tre profesor i explicarea sarcinilor, precum i perioada de realizare. Urmeaz  o perioad  în care elevii se 
documenteaz , colecteaz  date i aplic  tehnicile de lucru sugerate de profesor. Dup  finalizeaz
produsului, are loc o prezentare a proiectului. Aceast  metod  stimuleaz  creativitatea i elevii pot face 
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dovada capacit ii de a investiga un subiect dat, de a formula o concluzie, folosind metode i instrumente 
diferite, precum i cuno tin e din diverse domenii.  Proiectul este o metod  care are succes în rândul 
elevilor. De exemplu, se poate folosi cu succes în orele de istorie, geografie, educa ie civic . 

Portofoliul poate con ine temele pentru acas  ale elevilor, noti ele din clas , compuneri, fi e de lucru, 
desene. Acestea trebuie s  fie f cute de c tre elev, de unul singur în afara colii sau sub îndrumarea 
profesorului sau a p rin ilor. Poate fi un instrument de evaluare, cât i un instrument de autoevaluare pentru 
a cuantifica progresul f cut i o dovad  a aceea ce a înv at. Avantajele acestei metode sunt stimularea 
creativit ii i a implic rii elevului în procesul de evaluare, dezvoltarea sim ului critic i a motiva iei.  

În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente i pot fi folosite în diferite scopuri i pentru obiective 
diferite de c tre profesor. Profesorul trebuie îns  s  diversifice evaluarea i s  o centreze pe obiectivele de 
la clas . Abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesa i i rezultatele vor fi mai 
productive. 
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Portofoliul, o metoda de evaluare pentru toate nivelurile 

Prof. Înv. pre c. Costache Cristina                                                        
Scoala Gimnaziala sat Cioranii de Sus - G. P. N. Cioranii de Sus - structura 

Portofoliul reprezinta „o colectie de informatii pe care copilul (grupul de copii) le obtine prin 
investigatii individuale sau de grup, prin cercetarea unor materiale, prin vizite, excursii” 

„Portofoliul reprezinta un veritabil portret pedagogic al elevului, relevand: nivelul general de 
pregatire, rezultatele deosebite obtinute in unele domenii, ca si rezultatele slabe in altele, interese si 
aptitiudini demonstrate, capacitati formate, atitudini, dificultati in invatare intampinate ” ( I.T. Radu, 2000, 
pag.105) 

Portofoliul a fost perceput ca o procedura care permite renovarea practicilor evaluarii pentru a le pune 
in concordanta cu noutatile vizate de catre un invatamant orientat catre dezvoltarea competentelor 
complexe, insesizabile prin testele obisnuite. Pe de alta parte, portofoliul a fost considerat ca un suport bine 
adaptat invatamantului centrat pe implicarea- angajarea copiilor in invatare si propice pentru dezvoltarea 
evaluarii formative. 

Portofoliul este o modalitate de evaluare pe o perioada mai lunga, care reflecta progresul copilului pe 
multiple planuri. Putem spune ca portofoliul este „cartea de vizita” a elevului, urmarindu-i progresele de la 
un semestru la altul, de la un an la altul, chiar de la un ciclu scolar la altul. Prin complexitatea si bogatia 
informatiei pe care o furnizeaza, portofoliul poate constitui partea integranta a unei evaluari sumative. 

Realizarea portofoliului, ca si aproiectului, depinde de varsta copiilor, de specificul disciplinei,  de 
nevoile, de abilitatile si de interesele copiilor. 

Portofoliul stimuleaza creativitatea, ingeniozitatea, implicarea personala a copilului in activitatea de 
invatare, dezvolta motivatia intrinseca a acestuia si ofera date esentiale despre personalitatea elevului ca 
individualitate in cadrul grupului. 

Portofoliul presupune urmatoarele etape: 

stabilirea temei si a proiectului unui program de executie si evaluare (ce va contine portofoliul in 
functie de tema aleasa); 

sub ce forma se realizeaza (dosar, plic, caseta, cutie); 
cine face selectia (copilul, grupul); 
cine si unde pastreaza portofoliul . 

Ca metoda de evaluare, portofoliul utilizat in invatamantul pre-primar si primar contribuie la 
valorificarea relatiei parinte - copil-unitate de invatamant , pentru ca in realizarea si colectarea materialelor 
sunt implicati si parintii copiilor. Acest lucru l-am constatat in experienta noastra, in cadrul parteneriatelor 
cu parintii, prin activitatile extracurriculare, prilej cu care copiii ajutati de parinti au cules flori pe care le-
au asezat intr-un ierbar, au facut fotografii, si au curatat locul de deseuri si resturi care poluau zona,de 
asemeni s-a sugerat completarea portofoliului cu creatii literare, legate de plantele presate. Constatand 
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interesul pentru acest subiect am propus realizarea cate unui portofoliu pe categorii de varste pentru a putea 
face o comparatie a nivelului de cunostinte, abilitati ale copiilor. Astfel, s-au stabilit pasii de insumare a 
portofoliului si temele fiecarui grup, programul de executie si modalitatile de evaluare. Portofoliile au fost 
insumate pe o perioada de un an scolar, facandu-se precizarea parintilor sa nu intervina in colectarea 
materialelor ci doar sa-i sprijine pe copiii . La finele anului scolar s-a putut realiza o evaluare a portofoliilor 
constatandu-se urmatoarele : 

portofoliul grupei de 3-5 ani cuprinde o colectie de flori presate fara radacina si un set de fotografii 
intrebati copiii care au insumat acest portofoliu cum se numeasc, unii au reusit sa denumeasca plantele ca 
„flori frumoase”; 

portofoliul grupei de 5-7 ani este completat cu un ierbar a caror plante sunt presate cu radacina , la 
fiecare planta cate un desen realizat de copii, fotografii, informatii culese din reviste, cu scurte povestioare 
despre plantele presate, ba chir o culeger de legede ale catorva flori de camp folosite in tratarea unor boli; 

portofoliul grupei de 7-9 ani este un veritabil document completat cu informatii despre mediile 
rezervate, factorii poluanti, masurile de protejare, un ierbar complet , compuneri realizate de copii, desene, 
picturi si o culegere de versuri si ghicitori cu plantele culese.. 

Iata ca ideea de portofoliu ca metoda de evaluare este relevanta pentru toate categoriile de varsta, insa 
depinde de nevoile, abilitatile si interesele copiilor. Portofoliul stimuleaza creativitatea, ingeniozitatea, 
implicarea personala a copilului in activitatea de invatare, dezvolta motivatia intrinseca a acestuia si ofera 
date esentiale despre personalitatea lui ca individualitate in cadrul grupului. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

COSTACHE DANIEL – IONUT 
Scoala Gimnaziala “Candiano Popescu” Ploiesti 

Pana nu demult procesul de evaluare risca sa devin  un Bau Bau al invatamantului romanesc. 
Incepand cu testarile initiale si finalizand cu examenul maturitatii, fiecare proba de evaluare trezeste in 
fieare dintre elevi sentimente de teama, frica sau chiar respingere. E drept, de cele mai multe ori, vina îi 
apartine si profesorului, mai ales pentru faptul ca evaluarea devenise o arm  de unde si celebra sintagma: 
“Scoateti o foaie de hartie!”.ca form  de amenin are. 

Momentul trecerii în online a fost îns  fereastra prin care sentimentul de panic  s-a transferat de la 
elev catre professor. Aparent, profesorul nu mai detine controlul. De unde siguranta ca elevul nu copiaza 
in fata unui ecran? Cum il motivam pe elev sa se implice in noul process de evaluare? Dar mai ales cum  
arata evaluarea, daca profesorul nu mai are “o foaie de hartie”? 

Ei bine, indiferent de forma pe care o imbrac , evaluarea are acelasi scop si nu trebuie uitat faptul ca 
evaluarea nu înseamna note, etichete puse elevilor sau sondaje fara sens. Evaluarea trebuie sa aiba in primul 
rand rolul de a-l ajuta pe elev s  se autocunoasc  si sa il ajute sa isi depaseasca limitele si asta intrucat 
plafonarea in note de trecere sau maxime nu il fac pee lev decat sa se limiteze pe o scara abastracta la varste 
mici. Iata, asadar, cateva motivele pentru care evaluarea traditionala nu este de neinlocuit ci poate chiar era 
momentul pentru un update.  De unde incepem si cu ce ? E intrebarea pe care si-au adresat-o multi dintre 
profesori la inceput de pandemie. Raspunsul este insa foarte clar.  

Dimensiunea evaluarii trebuie sa mearga acum spre produs, si mai putin spre proces.  In invatamantul 
online, accentual se pune pe autoeducatie, pe formarea unor capacitati care sa il determine pe elev sa caute, 
sa descopere in procesul de evaluare. Un exemplu elocvent in acest sens poate fi evaluarea la final de unitate 
de invatare, atunci cand testarea clasica poate deveni un produs in sine: unitatea de invatare “Iarna”, nu se 
mai incheie cu un test de evaluare, ci cu un portofoliu in care sunt cuprinse traditiile observate de elev in 
mediul apropiat in aceast  perioad , o scrisoare cu final dat, respectand anumite cerinte, catre Mos Craciun 
sau calcularea  cosului de cumparaturi pentru masa de sarbatori. Sunt doar cativa dintre “itemii” care il fac 
pe elev sa se implice de placere in procesul de evaluare. E greu sa ne obisnuim cu acest tip de evaluare, 
chiar daca societatea si piata muncii au nevoie de absolventi competenti si nu de sefi de promotie care nu 
stiu sa aplice cunostintele dobandite.  

Nu trebuie sa pierdem din vedere nici cunostintele pe care trebuie sa le asimileze fiecare elev, iar aici 
trebuie fructificata din plin pasiunea elevilor pentru jocurile pe calculator. Evaluarea online nu trebuie sa 
mai fie doar o lista cu itemi, ci mai degraba o aventura spre cunaostere.  Itemii grupati individuali sa aiba 
o subsarcina. Timpul de rezolvare trebuie limitat pentru a nu oferi posibiltiatea de a cauta informatia care 
ii ofera raspunsul corect. Integrarea unor softuri educationale, interactiviatea cu care sunt create sarcinile, 
culorile, grafica, toate acestea sunt aspect care il determina pe elev sa participe cu interes la orele de 
evalaure.  

Bineinteles, urmarind avantajele evaluarii online, nu trebuie sa peridem din vedere si erorile care pot 
aparea in acest proces: sursele de inspiratie la liber, zona de confort in care se desfasoara evalauarea, 
dependenta de mijloacele moderne de invatare etc. 
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De erori nu scapa insa nici evaluarea traditionala , tocmai de aceea le gasim descrise in materialele 
de specialitate.   

Concluzia insa nu trebuie sa se bazeze pe un clasament intre evaluarea traditionala si cea online, ci 
trebuie sa existe o metodologie clara de imbinare a celor doua forme de evaluare, in functie de nevoile si 
particualaritatile de varsta si individuale ale fiecarui elev.  
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

PROFESOR ÎN ÎNV MÂNTUL PRIMAR COSTACHE ELENA ANDA 
SCOALA GIMNAZIALA SAT CIORANII DE SUS 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c tiu – au înv at s
fac ? 

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

S  enumer m câteva: 
Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri 
gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a 
terminat testul.  

În plus, elevii pot relua testul. 
Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 

itemi de teste. 
 Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul 

primar. 
Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 
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Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Educatia intre viziune si actiune 

Costache Gabriela 
Gr dini a cu P. P. Nr. 8 Vaslui 

Internetul a schimbat fundamental lumea în care tr im, iar evenimentele ultimelor luni au accelerat 
ritmul în care am devenit cu to ii mai lega i de noile tehnologii pentru a lucra, înv a . 

Resursele digitale devin un instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un înv mânt 
calitativ, care s  corespund  noilor tendin e pedagogice i intereselor copiilor. 

Competen ele digitale reprezint  sisteme integrate de cuno tin e, abilit i, deprinderi, atitudini i 
valori, formate i dezvoltate prin înv are, pe care le posed  un individ i care pot fi mobilizate pentru a 
solu iona diverse probleme ce apar în procesul colect rii, p str rii, prelucr rii i disemin rii informa iei 
prin intermediul tehnologiilor informa iei i a comunica iilor. Pe m sur  ce tehnologiile sunt integrate în 
toate activit ile din orice domeniu, capacitatea de a utiliza aceste tehnologii i de a ine pasul cu evolu ia 
lor rapid  a devenit o condi ie obligatorie întrucat tehnologiile digitale transform  fiecare aspect al vie ii, 
de la stilul de via  personal la activitatea de la locul de munc . 

In secolul XXI cadrele didactice trebuie s  posede competen e digitale pentru a face fa  provoc rilor 
erei informa ionale. Necesitatea de inerii unui anumit nivel de competen e digitale are dou  fa ete pentru 
profesori: parte integrant  a competen elor profesionale; stimulent i catalizator pentru dezvoltarea 
competen elor digitale ale elevilor.            

Domeniile de competen e digitale: Comunicare digital , gestionarea informa iei, crearea de 
con inuturi digitale educa ionale, implementarea aplica iilor de management colar ,sisteme de gestionare 
a con inuturilor educa ionale (SGCE), utilizarea echipamentelor digitale în educa ie ,. respectarea normelor 
etice i legale în spa iul digital.  

Predarea i înv area la distan  pot lua numeroase forme în ceea ce prive te structura utilizat , timpii 
i mijloacele media. Putem, astfel, vorbi despre înv are îmbog it  tehnologic, înv are cu suport 

multimedia, instruire asistat  de calculator, medii de înv are virtuale etc. Relevante i accesibile pentru 
procesul educa ional general i având o aplicabilitate foarte mare sunt îns  urm toarele trei tipuri de 
înv are: e-learning, blended learning i m-learning.  

E-learning, inv area electronic  se refer  la acea form  interactiv i cvasiautonom  prin care elevul 
are acces la cunoa tere (informa ii) nu prin medierea profesorului, ci prin ghidarea oferit  de acesta. Se 
realizeaz  în ritm propriu, prin observare, experimentare i descoperire, cu ajutorul resurselor tehnologice 
i digitale. În înv mântul la distan , e-learning-ul se refer  la asigurarea con inuturilor informa ionale 

într-o manier  flexibil , utilizând medierea internetului i a resurselor sale, pentru sprijinirea înv rii 
generative. E-learning-ul presupune:  Mediere tehnologic i digital  (device-uri, soft-uri etc.); 

Aportul internetului este urmatorul: interac iuni la distan  (în cazul înv mântului la distan ); 
individualizarea procesului de înv are, flexibilitatea alegerii pentru cursant (con inut, timp de acces etc.), 
varietate de medii de înv are (grafic, vizual, audio etc.), con inuturi de înv are preponderent de tip media 
i multimedia; metode i tehnici adaptate i consacrate; personalizarea i adaptarea con inutului pentru 

cursant; implicare, interactivitate, angajament din partea cursantului; sprijinirea dezvolt rii de noi 
competen e. Din acest din urm  punct de vedere, este imperios necesar  în elegerea faptului c  implicarea 
activ  a cursantului determin  responsabilizarea sa i sprijinirea dezvolt rii autonomiei sale cognitive 
(aspect ce va fi abordat ulterior). Este necesar astfel ca elevul s - i exerseze abilit ile de c utare de 
informa ii, spirit i gândire critice în evaluarea i utilizarea surselor i a informa iilor etc.  

Blended learning Numit i „înv are hibrid ”, acest model educa ional se refer  la îmbinarea unor 
metode i mijloace de predare-înv are atât online, cât i offline, în func ie de necesit ile i posibilit ile 
contextului (ce in deopotriv  de educator i de elev). Îmbinând maniera tradi ional  de predare cu cea 
oferit  de înv area electronic , blended learning poate presupune, spre exemplu, transmiterea online c tre 
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o parte din cursan i a ceea ce se pred  la clas  cu o alt  parte de cursan i, cu sau f r  interactivitate între 
ace tia. Acest tip de înv are presupune un mediu mixt ce încearc  s  îmbine avantajele i dezavantajele 
pred rii de tip exclusiv online i offline, fiind asemenea unei optimiz ri a procesului general cvasimodal de 
predare-înv are.   Printre caracteristicile acestui tip, putem enumera:  imbinarea activit ii online cu cea 
fa  în fa ; postarea con inuturilor informa ionale preponderent online; comunicare realizat  preponderent 
online; evaluare fie online, fie fa  în fa . 

Avantajele pe care acest tip de înv are le aduce se refer  în principal la asigurarea unei mai mari 
accesibilit i i flexibilit i pentru înv are, ceea ce determin  o participare mai mare din partea cursan ilor, 
precum i presupune costuri mai reduse. De asemenea, mai putem enun a:   

Eficientizarea înv rii: prin accesibilitate i poten ial transforma ional al informa iei, factorului 
uman i tehnologic etc.; oportunit i mai vaste de acces la educa ie pentru un num r mai mare de indivizi: 
prin eliminarea barierelor de spa iu i, adeseori, i de timp; sc derea costurilor i cre terea calit ii educa iei 
asigurate; cre terea satisfac iei i motiva iei atât a cursan ilor, cât i a cadrelor didactice prin beneficierea 
de pe urma tuturor acestor avantaje.  

Asemenea înv rii de tip electronic, i în cazul blended learning profesorul este nevoit s  î i 
restructureze rolurile tradi ionale, devenind un ghid al înv rii, ci nu un de in tor al informa iei. El devine 
un facilitator al actului educa ional i un partener de înv are pentru cursant, f când apel la resursele de 
creativitate i inventivitate pentru a putea g si cele mai bune variante de îmbinare a celor dou  tipuri de 
predare astfel încât s  corespund  nevoilor i cerin elor elevului.  

M-learning cunoscut i drept „înv are mobil ”, acest tip de predare-înv are se refer  la posibilitatea 
de a înv a oriunde i oricând, indiferent de conectivitatea legat  prin cablu – practic, gra ie mijloacelor 
digitale wireless i mobile. Este tipul de înv are realizat  pe dispozitive portabile, interactive, conectate i 
individuale. Din aceste puncte de vedere, m-learning este un tip de înv are ce permite i mai mult 
personalizarea procesului de înv are, dar i responsabilizarea elevului, care poate accesa informa ia 
indiferent de momentul zilei ori de locul în care se afl . Cele patru repere principale ale acestui tip de 
înv are sunt: oriunde  oricând; oricine;  orice.  

Practic, aceste dimensiuni se refer  la faptul c  noile tehnologii digitale au permis accesul „la 
purt tor” al cuno tin elor, dinamizând i contextualizând procesul educa ional, f cându-l mai accesibil 
decât oricând i oferind numeroase dimensiuni ale mobilit ii. Pe de o parte, putem vorbi despre mobilitatea 
ce presupune comunicare i înv are prin cooperare, prin activit i de grup i realizate în acela i timp – tip 
de predare-înv are numit i sincron. Pe de alt  parte, ne putem referi la mobilitatea orientat  mai degrab
pe con inuturi, prin activit i individuale, care asigur  de asemenea accesul flexibil la informa ii, îns  în 
ritm i timp alese individual – tip de predare-înv are numit i asincron.  

Caracteristicile tipului de înv are mobil  ar putea fi, a adar, urm toarele: portabilitate i 
accesibilitate; personalizare i facilitare; adaptabilitate i conectivitate; oportunitate.  

M-learning-ul se poate dovedi a fi o alternativ  accesibil i ieftin , dat fiind contextul tehnologic i 
social actual, în care conectivitatea este o tr s tur  semnificativ  a societ ilor noastre. De asemenea, 
avansul tehnologic al dispozitivelor mobile (telefoane, laptopuri, tablete) permite o varietate de activit i 
ce pot fi realizate, de la creare i pân  la livrare i transformare de con inut. Nu în ultimul rând, înv area 
mobil  asigur  un suport continuu pentru înv are, eviden iind i mai mult necesitarea recentr rii abord rii 
educa ionale pe procese (cum), si nu pe con inuturi (ce).  

Ca si concluzii, este de re inut i faptul c , atâta timp cât metodele de instruire r mân neschimbate, 
indiferent de mediul de înv are (online sau offline), i rezultatele vor r mâne pe m sur . Acest lucru atrage 
aten ia asupra necesit ii adapt rii din interior a abilit ilor personale de pedagogie pentru a sprijini în mod 
activ i dedicat înv area, atât din partea elevului, cât i a cadrului didactic.  

Nu trebuie s  uit m c  utilizarea tehnologiei i a resurselor digitale este doar un alt mijloc – în acord 
cu tendin ele contemporane – prin care educa ia eficient  poate fi realizat , înv area devenind deopotriv
un scop i un proces educativ. „Eficien a utiliz rii computerului este în strâns  rela ie cu priceperea i 
creativitatea uman ”, afirm  Ceobanu (2016, p. 113), referindu-se deopotriv  la faptul c  tehnologia este 
atât produs al acestor dou  calit i i abilit i umane, cât i mijloc de exprimare continu  a lor.  

Cercet rile din domeniul psihopedagogiei afirm  c  utilizarea tehnologiei în procesul de înv are a 
sus inut i îmbun t it performan ele elevilor, spre exemplu, metoda înv rii asistate de calculator 
conducând la rezultate mai bune în utilizarea acestuia în demersurile educa ionale i fiind un veritabil suport 
de construc ie a cunoa terii.  
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A adar, tocmai de aceea educa ia online i predarea la distan  presupun evolu ia rolului profesorului 
i a activit ii sale, îmbog ind arta pedagogic i întreaga interac iune profesor-elev, reprezentând 

întotdeauna o rela ie definit  de cei doi „actori” ai s i i prin ac iunile i atitudinile acestora. 
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METODE I INSTRUMENTE ALTERNATIVE DE EVALUARE                             
ÎN ÎNV MÂNTUL PRIMAR 

Profesor pentru înv mânt primar COSTACHE MARCELA MARIA 
coala Gimnazial  „Prof. ILIE POPESCU”, 

Comuna otânga, Jude ul Dâmbovi a 

Misiunea noastr  ca dasc li este de a preg ti elevul pentru „a fi” i „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeduca ie i autoevaluare. 

Evaluarea este o component  important  a procesului educa ional. Prin intermediul evalu rii, în 
func ie de rezultatele ob inute, se determin  m sura în care au fost atinse obiectivele stabilite. Scopul 
evalu rii este perfec ionarea procesului educa ional. 

Pornind de la afirma ia ,,A înv a un copil nu înseamn  s -i d m adev rul nostru, ci s -i dezvolt m 
propria gândire, s -l ajut m s  în eleag  cu gândirea lui lumea”, Ioan Ceghit propune o succesiune de 
metode i instrumente alternative, destinate ,,evalu rii calitative” printre care se num r  proiectul i 
portofoliul. 

Proiectul reprezint  o metod  alternativ  de evaluare care se desf oar  pe parcursul a câtorva zile, 
câtorva s pt mâni i, uneori, pe perioade chiar mai lungi.  

Titlul i con inutul proiectului de cercetare dat elevilor vor fi alese cu foarte mare grij . Este o form
de evaluare puternic motivant  pentru elevi, de i implic  un volum de munc  sporit – inclusiv activitatea 
individual  în afara clasei. 

Planul de lucru, preciz rile i clarific rile vor fi f cute în clas , urmând ca elevul s  continue 
activitatea în mod independent. 

Proiectul permite identificarea i evaluarea unor cuno tin e i capacit i superioare ale elevilor, fiind, 
în acela i timp, o modalitate de evaluare cu puternice valen e în direc ia stimu- l rii motiva iei înv rii.  

Portofoliul este un instrument de evaluare complet, prin care se urm re te progresul la o anumit
disciplin , dar i atitudinea elevului fa  de acea disciplin . El reprezint  „cartea de vizit “ a elevului 
urm rind procesul global înregistrat de acesta, nu numai în ceea ce prive te cuno tin ele achizi ionate pe o 
unitate mare de timp, dar i atitudinile acestuia; este un mijloc de a valoriza munca individual  a elevului, 
ac ionând ca factor al dezvolt rii personalit ii, rezervându-i elevului un rol activ în înv are.  

Portofoliile sunt foarte utile, deoarece prin folosirea lor la clasa de elevi ace tia devin parte a 
sistemului de evaluare i pot s - i urm reasc , pas cu pas, propriul progres; elevii i profesorii pot colabora 
în ariile de îmbun t ire a activit ilor; elevii, profesorii i p rin ii pot avea un dialog concret despre ceea 
ce elevii pot s  realizeze i despre progresul care poate fi f cut în acel domeniu pe viitor; factorii de decizie, 
având la dispozi ie portofoliile elevilor, vor avea o imagine mai clar  asupra a ceea ce se realizeaz  în clas . 
Portofoliul reprezint  ,,o oglind ” a elevului, prin care cadrul didactic poate s -i urm reasc  progresul – în 
plan cognitiv, atitudinal i comportamental – la o anumit  disciplin , de-a lungul unui interval mai lung de 
timp, (o etap  dintr-un semestru, un semestru, un an colar sau chiar un ciclu de înv mânt). 

Teoretic, un portofoliu cuprinde: 
•   lista con inutului acestuia, (sumarul, care include titlul fiecarei lucr ri/fi e); 
•   lucr rile pe care le face elevul individual sau în grup; 
•   rezumate; 
•   eseuri; 
•   articole, referate, comunic ri; 
•   fi e individuale de studiu; 
•   experimente; 
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•   înregistr ri, fotografii care reflect  activitatea desf urat  de elev individual sau împreun  cu 
colegii s i; 

•   reflec iile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucreaz ; 
•   autoevalu ri scrise de elev sau de membrii grupului; 
•   h r i cognitive, 
•   comentarii suplimentare i evalu ri ale cadrului didactic, ale altor grupuri de elevi sau chiar p rin i; 
A a cum afirm  Ioan Cerghit, portofoliul cuprinde ,,o selec ie dintre cele mai bune lucr ri sau realiz ri 

personale ale elevului, cele care îl reprezint i care pun în eviden  progresele sale, care permit aprecierea 
aptitudinulor, talentelor, pasiunilor, contribu iilor  personale.  

Alc tuirea portofoliului este o ocazie unic  pentru elev de a se autoevalua, de a- i descoperi valoarea 
competen elor i eventualele gre eli. În al i termeni, portofoliul este un instrument care îmbin  înv area cu 
evaluarea continu , progresiv i multilateral  a procesului de activitate i a produsului final. Acesta 
spore te motiva ia înv rii.”   

Fiecare metod  î i are aportul s u în procesul instructiv-educativ, astfel, selectând metodele potrivite 
particularit ilor de vârst  ale elevilor, vom ajunge la trepte înalte ale dezvolt rii intelectuale.  

Datorit  metodelor i instrumentelor de evaluare implementate în cadrul orelor, elevul nu este doar 
un simplu participant al demersului didactic, ci devine propriul s u formator. 

Bibliografie: 

Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative i complementare. Structuri, stiluri i strategii, Editura 
Aramis, Bucure ti, 2002 

 Radu, T I., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 2000 
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STUDIU COMPARATIV                                                               
METODE DE EVALURE TRADI IONALE -COMPLEMENTARE 

Profesor înv mânt primar COSTACHE MIHAELA 
COALA GIMNAZIAL  ,,ROMAN IALOMI EANUL” 

,,Orice metod  pedagogic  rezult  din întâlnirea mai multor factori i, din acest punct de vedere, 
educa ia va r mâne mereu o art : arta de a adapta, la o situa ie precis , indica iile generale date de c r ile 
de metodologie.” Gaston Mialaret 

Când se alege o metod , se ine cont de finalit ile educa iei, de con inutul procesului instructiv, de 
particularit ile de vârst i de cele individuale ale elevilor, de psihosociologia grupurilor colare, de natura 
mijloacelor de înv mânt, de experien a i competen a cadrului didactic. 

O metod  se define te prin predominan a unor caracteristici la un moment dat, caracteristici ce se pot 
metamorfoza astfel încât metoda s  fie satisf c toare într-o clas , complementar  sau chiar contrar . Astfel, 
o metod  tradi ional poate evolua spre modernitate, în m sura în care secven ele procedurale care le compun 
îng duie restructur ri inedite sau când circumstan ele de aplicare a acelei metode sunt cu totul noi. În unele 
metode surprindem secven e destul de tradi ionale sau descoperim c  variante ale acestei metode erau de 
mult cunoscute i aplicate. 

Metode de evaluare: 

Metode tradi ionale: 

a. Probe orale 
- Ofer  posibilitatea de a alterna tipul întreb rilor i gradul de dificultate în func ie de calitatea 

r spunsurilor elevilor 
- Ofer  posibilitatea de a clarifica i corecta imediat eventualele erori ale elevilor 
- Permit interac iunea direct  între profesor-elev 
- Profesorul constat  nivelul cuno tin elor dobândite i a atitudinilor formate în urma achizi iilor de 

cuno tin e 
b. Probele scrise 
- Permit evaluarea unui num r mare de elevi în unitatea de timp 
- Permit evaluarea unui mare volum de materie 
- Se diminueaz  subiectivitatea not rii 
- Elevii timizi i introverti i probeaz  mai u or nivelul cuno tin elor 
c. Probele practice 
- Ofer  elevilor posibilitatea prob rii nivelului deprinderilor de ordin practic 

      Metode complementare:  

a. Metoda proiectului 
- Ofer  elevilor posibilitatea de a demonstra profunzimea cuno tin elor despre o anumit  tem
- Genereaz  o form  de înv are activ i motivant  pentru elevi 
- Ofer  indicii referitoare la motiva ia pentru o anumit  disciplin
b. Portofoliul  
- Faciliteaz  leg tura dinte înv are i punerea în practic
- Individualizeaz i sus ine demersul înv rii 
- Îi informeaz  pe cei interesa i i dezvolt  cunoa terea 
c. Autoevaluarea  
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- Permite elevilor s  îndeplineasc  o func ie rezervat  exclusiv profesorului 
d. Observarea sistematic
- Nu depinde de capacitatea de comunicare a elevului cu profesorul, profesorul înregistreaz i 

interpreteaz  comportamentul tipic i performan ele elevului 
e. Investiga ia  
- Ofer  elevului posibilitatea de a se implica activ în procesul de înv are 
- Stimuleaz  ini iativa elevilor în luarea deciziilor 
- Ofer  un nivel de în elegere mai profund despre evenimentele i fenomenelor studiate 
- Dezvolt  capacitatea de argumentare i gândire logic
Evaluarea în înv mântul tradi ional: 

M surarea i aprecierea cuno tin elor (ce tie elevul) 
Accent pe aspectul cantitativ (cât de mult  informa ie de ine elevul) 

Evaluarea în înv mântul modern: 
M surarea i aprecierea capacit ilor (ce tie i ce poate s  fac  elevul) 
Accent pe elementele de ordin calitativ (sentimente, atitudini etc.) 

BIBLIOGRAFIE: 

,,Metode de înv mânt”, Ioan Cerghit , Editura Polirom, Ia i, 2006 
,,Pedagogie”, Romi  B. Iucu, Marin Manolescu, Editura Funda iei Culturale ,,Dimitrie 

Bolintineanu”, 2001 
,,Didactica modern ”, Miron Ionescu, Ion Radu, Editura Dacia , Cluj-Napoca, 2001 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Costache Mihaela 
coala Gimnazial  Candiano Popescu, Ploie ti 

Ce este evaluarea? Care este scopul ei? Cum evalu m elevii în condi iile actuale? Când evalu m 
elevii? Acestea sunt doar câteva întreb ri la care noi, cadrele didactice încerc m s  g sim r spunsuri zi de 
zi, astfel încât s  îi ajut m pe elevi s  î i dep easc  nivelul i s  le înt rim motiva ia spre înv are.  

Evaluarea reprezint  totalitatea activit ilor prin care se colecteaz , organizeaz i interpreteaz
datele ob inute în urma aplic rii unor tehnici, metode i instrumente de m surare, elaborate în conformitate 
cu obiectivele i tipul evalu rii, în func ie de con inutul i grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei 
judec i de valoare pe care se bazeaz  o anumit  decizie în plan educa ional.  

În mod curent prin evaluare în înv mânt se în elege actul didactic complex integrat întregului proces 
de înv mânt care asigur  eviden ierea cantit ii cuno tin elor dobândite i valoarea, nivelul 
performan elor i eficien a acestora la un moment dat oferind solu ii de perfec ionare a actului de predare-
înv are.  

Conform Legii Educa iei Na ionale (Legea 1/2011), scopul evalu rii este acela de a orienta i de a 
optimiza înv area.Toate evalu rile se realizeaz  pe baza standardelor na ionale de evaluare pentru fiecare 
disciplin  de studiu.  

Rezultatele evalu rii se exprim , prin calificative, în înv mântul primar. Controlul utiliz rii i al 
respect rii standardelor na ionale de evaluare de c tre cadrele didactice se realizeaz  prin inspec ia colar .  

Notarea elevilor f r  utilizarea i respectarea standardelor na ionale i a metodologiilor de evaluare 
constituie abatere disciplinar i se sanc ioneaz  conform prevederilori legii educatiei nationale.  

Evaluarea se centreaz  pe competen e, ofer  feed-back real elevilor i st  la baza planurilor 
individuale de înv are. Evaluarea elevilor se face pe baza standardelor curriculare stabilite în cadrul 
Curriculumul Na ional i a Standardelor de evaluare i Descriptorilor de performan  stabili i pentru fiecare 
disciplin i fiecare clas . Calificativul acordat de cadrul didactic în urma fiec rei evalu ri trebuie s  fie 
comunicat elevului.  

Cadrele didactice au de asemenea obliga ia de a înregistra calificativele acordate în catalogul clasei 
i în carnetele elevilor. La sfâr itul fiec rui semestru i la sfâr itul anului colar, calificativele finale pentru 

fiecare disciplin  sunt înregistrate în catalogul clasei i în carnetele elevilor. Calificativul final pentru 
fiecare disciplin  este de asemenea trecut în registrul matricol al unit ii de înv mânt.  

Datele colare oficiale ale elevilor pentru întreaga perioad  de colarizare sunt cele trecute 
în cataloage i în registrul matricol - documente colare cu regim de arhivare permanent la nivelul unit ii 
de înv mânt, iar ulterior la Arhivele Statului. Num rul de calificative care trebuie acordate semestrial 
fiec rui elev pentru fiecare disciplin  trebuie s  fie cel pu in egal cu num rul de ore pe s pt mân  prev zut 
de planul cadru de înv mânt. 

La sfâr itul fiec rui semestru i la sfâr itul anului colar, cadrele didactice au obliga ia de a încheia 
situa ia colar  a elevilor pentru fiecare disciplin . Încheierea situa iei colare const  în stabilirea i 
înregistrarea în documentele colare a calificativului final pentru fiecare disciplin . 

Acestea sunt doar câteva r spunsuri la întreb rile ini iale, pe care orice cadru didactic le cunoa te înc
de pe b ncile facult ii, pe care le-a pus în practic  pân  în anul 2020, când a intervenit o nou  form  de 
înv mânt- cel ONLINE. De atunci, tot încerc m s  descoperim noi forme de evaluare, cât mai obiectice, 
concrete, corecte, s  ne ofere un feedback real al cuno tin elor acumulate zi de zi de c tre colarii mici.  

Dificultatea const  la înv mântul primar, când elevii abia tiu s  se orienteze pe gadget, când nu au 
conexiune la internet, când exist  factori perturbatori în camera elevului, când elevul este ajutat de o bunic / 
mamic / matu  ascunse dup  ecran. Ce facem în aceste situa ii? Cum evalu m obiectiv elevul? Acestea 
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sunt provoc rile cotidiene! Si ce ar fi invatamantul fara provocari? Un process linear fara exercitii care sa 
dezvolte imaginatia, creativitatea si dorinta de autodepasire.  

Asadar, reinventam aspectele positive ale evaluarii traditionale si cautam permanent solutii modern 
centrate pee lev. 
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Prob  de evaluare 

Prof. Costache Mirela,                                                                  
Liceul Teoretic ,, Ioan Petru ’’, Otopeni, Ilfov 

Un exemplu de evaluare a înv rii la matematic , clasa a II- a: 

1a) Une te fiecare num r cu eticheta pe care este scris  o caracteristic  a acestuia: 

254    Are cifra unit ilor 0 

620   Are cifra zecilor 6 

863         Are cifra sutelor mai mic  decât 3 

  Are cifra sutelor 3 

b) Scrie numerele: 

-de la 357 la 362, num rând din 1 în 1; 

-de la 300 la 265, num rând din 5 în 5; 

2. Observ  desenul. Care afirma ie este adev rat ? 

   

a) Este un triunghi în interiorul cercului. 

b) Este un cerc în interiorul triunghiului. 

c) Este un cerc în exteriorul p tratului. 

3.Efectueaz , apoi verific  rezultatele prin prob : 

a) 72+227= 

b)456-134= 

c) 231-26= 

4. a) Scrie sub form  de înmul iri urm toarele adun ri repetate: 

 5+5+5+5+5+5  
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 7+7+7 

4+4+4+4 

b )Transform  exerci iile urm toare în opera ii de împ r ire : 

 8- 2-2-2-2=0 

9-3-3-3=0 

15-5-5-5=0 

12-4-4-4=0 

 15-3-3-3-3-3=0 

10-2-2-2-2-2=0 

5. Calculeaz  : 
35: 5+29; 70: 10 x 5; 45: 9+35; 28: 7x9; 68: 8 x10; 49:7 + 48 

  
 6.  Scrie denumirea fiec rui corp sau figur  geometric :  

       

  

7. Din produsul numerelor 5 i 9 scade jum tatea num rului 16. 

8.  Alina a citit dintr-o carte, în prima zi 24 de pagini, a doua zi cu 4 pagini mai pu in, iar a treia zi un 
sfert din cât a citit a doua zi. Câte pagini a citit în cele 3 zile ? 
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Evaluarea în înv mântul pre colar în înv mântul online 

Prof. Costea Daniela 
G.P.P. „Prichindel” Suceava 

Motto: „… nici o evaluare nu este pur  sau perfect  în sine sau în mod absolut. Perfec iunea oric rei 
evalu ri provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este f cut …”  

Dat  fiind situa ia actual , putem afirma c  aceast  pandemie, starea de urgen  instituit  de la o zi la 
alta, au provocat un adev rat experiment în domeniul educa iei. La nivel mondial sistemele educa ionale 
sunt nevoite s  se adapteze situa iei, s  se reinventeze. Milioane de copii au fost obliga i s  stea în cas , iar 
profesorii au fost for a i de situa ie s  î i mute activitatea online, s  înve e s  utilizeze diferite tehnologii i 
platforme digitale pentru a continua predarea i pentru a p stra leg tura cu copiii. Astfel s-a demonstrat c
atât profesorii cât i copiii au fost capabili s  se adapteze la noul mod de abordare al educa iei i la un nou 
mod de comunicare.  

Cu toate c  a existat deschidere din partea cadrelor didactice precum i a copiilor pentru desf urarea 
activit ii educa ionale online, au fost câteva dificult i pe care unii le-au întâmpinat. Amintim aici lipsa 
unui mijloc de conectare (laptop, tablet , telefon), lipsa conexiunii la internet, lipsa cuno tin elor în 
domeniul tehnologiei pentru unii p rin i sau profesori.  

Schimb rile complexe în ceea ce prive te utilizarea unor strategii moderne ale înv rii presupun i 
metode de evaluare adecvate. Evaluarea trebuie s  fie coerent  cu noile stiluri i metode de predare/ înv are 
i s  fie gândit  ca un instrument pentru îmbun t irea activit ii, nu ca o „prob ” a ceea ce tiu sau nu tiu 

elevii.  
Metodele si tehnicile moderne de evaluare urm resc stimularea activismului elevilor, formarea i 

dezvoltarea capacit ilor de investigare a realit ii, formarea i dezvoltarea capacit ii de cooperare, a 
spiritului de echip  , dezvoltarea creativit ii, dezvoltarea gândirii critice, creative i laterale, dezvoltarea 
capacit ii de autoorganizare i autocontrol, dezvoltarea capacit ilor de interevaluare i autoevaluare 

Buna cunoa tere psihologic  a copilului e important  în pre colaritate cu atât mai mult cu cât la 
aceast  vârst , evolu ia e foarte rapid i diversificat , iar educarea trebuie s - i adapteze activitatea la 
particularit ile copiilor. În activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea 
cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional.  

În acela i timp, evaluarea urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în 
modalit ile de abordare a schimb rii, în atitudinile i comportamentele dobândite de copilul pre colar prin 
procesul de înv mânt. Pentru activitatea concret  de evaluare desf urat  de un cadru didactic, premisele 
esen iale sunt:cunoa terea teoretic i concret  a particularit ilor copiilor , competen a scopurilor definite, 
opera ionalizate a inventarului de performan e posibile pe care le ofer  curriculum-ul official 

Prin noul curriculum este promovat  ideea încuraj rii i dezvolt rii imaginii pozitive de sine, a 
încrederii în for ele proprii ale copiilor i progresul individual în ritm propriu. 

În aceasta perioad , când inem leg tura cu copiii i p rin ii online, educatorul nu are o sarcin  u oar . 
Aceasta reprezint  o form  de înv are la distan , facil , destinat  celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de înv mânt clasic, traditional, ”fa  în fa ”. 

Din fericire exist  multe instrumente, jocuri online i pentru copii pre colari. Prin platformele i 
aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare i evaluare, 
dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t ii pedagogia folosit . 

Pentru pre colar, func iile specifice ale evalu rii sunt: 
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-îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 
evaluarea o determin , s  le integreze în sisteme 

-s -i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative 
-îi sus ine interesul pentru cunoa tere 
-stimulându-i i dirijîndu-i înv area 
-contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare 
-contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia 
Exist  diferite instrumente digitale folosite în înv mântul pre colar ce pot fi folosite pentru 

evaluarea online/ aplica ii feedback, cum ar fi: 
Book Creator - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 

evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Book Creator este un instrument simplu pentru 
a crea c r i digitale minunate. i în planificarea s pt mânal , toate sarcinile pot fi legate în jurul pove tii. 
Astfel vom ti cine ne urm re te ac iunile zilnice. Când finaliz m sarcinile, primim feedback de la copii i 
p rin i. Link: https://bookcreator.com/ 

Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i 
pentru cea de acas  . Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele 
oferite de platform . Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precum i 
rapoarte detaliate despre r spunsuri, timp etc. Link: https://quizizz.com/admin 

KAHOOT- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul c ruia se 
creeaz  teste interactive pentru copii. Pute i ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor pentru a 
cre te gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. Rezultatele 
testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. Link: https://kahoot.com/ 

Pe viitor, se dore te ca un model de predare de tip hibrid s  r mân  în educa ie, iar lec iile înv ate 
de profesori i elevi în aceast  perioad , datorit  nevoii de adaptare, s  fie un plus de valoare adus sistemului 
educa ional din ara noastr .  

Bibliografie:  

 Boco  M., Jucan D., (2007) Teoria i metodologia instruirii, Teoria i metodologia evalu rii, 
Paralela 45, Pite ti. 

 Ionescu, M., (2011), Instruc ie i educa ie, Editura Eikon, Cluj-Napoca.\ 

 Surse web:  https://www.edupedu.ro/dragos-iliescu-digitalul-atunci 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL TRADI IONAL                                      
VS. ÎNV MÂNTUL MODERN 

Prof. Costea Elena - Mihaela                
coala Gimnazial  nr. 3, Oravita 

Moto: ,,Copiii sunt tot ce avem mai scump. Bog ia noastr  cea mai mare sunt copiii pe care i-am 
crescut i educat, c ci asta este menirea educatorului pe p mant. Aceast  menire de a cre te i educa copii 
atrage dupa sine o mare responsabilitate.” 

Într-o lume aflat  în permanent  transformare, modernizarea evaluarii in înv mântului prin 
utilizarea metodelor noi de evaluare a unor strategii moderne, care permit reasambl ri, reajust ri i adapt ri 
la disciplinele de înv mânt, depinde în ultim  instan  de cunoa terea, de în elegerea i de abilitatea de a 
le folosi. Prin adaptarea vechilor valori la noile cerin e ale societ ii, cadrul didactic “nu este un simplu 
executant al unor prescrip ii sau re ete, ci devine factor activ al procesului de înv mânt, înva  cu cei pe 
care îi înva , având rol de coordonator i catalizator al educa iei i instruc iei” (Romita Jucu). 

Profesorul trebuie s - i schimbe concep ia i metodologia instruirii i educ rii, s  coopereze cu elevii, 
s  devin  un model real de integrare socioprofesional i educa ie permanent , s  se implice în deciziile 
educa ionale, s  asigure un înv mânt de calitate.  

Preg tirea managerial  a profesorului, însu irea culturii manageriale, nu numai cea tradi ional
psihopedagogic i metodic , pot asigura esen ial în elegerea i aplicarea rela iei autoritate-libertate, ca nou 
sens al educa iei, prin predare-înv are -evaluare i rezolvarea altor situa ii din procesul educa ional colar. 

Reforma înv mântului pune deosebit accent pe crearea de alternative metodologice de evaluare, pe 
stimularea înv rii prin cooperare i folosirea metodelor interactive de grup.de evaluare. Implementarea în 
practica educativ  a strategiilor manageriale interactive de evaluare presupune un proces de evaluare 
social , ce influen eaz  întreaga structur  psihic  a educatorului-manager, dar i a educabililor, toate aceste 
modific ri de la nivelul personalit ii acestora reflectându-se în noi componente, atitudini, valori.        

Cadrele didactice reprezint  principala resurs  uman  capabil  s  prognozeze, organizeze i 
coordoneze activit ile de evaluare a noului, asigurând astfel dezvoltarea optim  a organiza iei colare.  

Fundamentul activitatii didactice în scoala traditionala a fost asigurat de psihologia asociationista, 
pentru care actul evaluarii se reducea la simpla înregistrare prin simturi, la perceptie. 

A determina elevii s  re in  pe dinafar  ceea ce le-a fost comunicat este, evident, mai simplu decât a-
i conduce spre autonomia judec ii. Rolul activ si dominant revine profesorului, pe când elevului îi revine 
rolul de spectator receptiv, solicitat îndeosebi sa asculte, sa noteze, sa memoreze si sa reproduca.  

Dialogul autentic dintre componentii binomului educational profesor-elev se realizeaza rar si 
fragmentar.  

În cadrul lectiei nu se antreneaza si nu se exerseaza gândirea, nu se creaza situatii în care adevarul sa 
fie descoperit (redescoperit) de catre elevi, ceea ce conduce la pasivitate, plictiseala, oboseala si în final la 
o eficacitate formativ-educativa scazuta. Sunt aproape inexistente criticile, cautarile personale, rarele 
revendicari exprimate de elevi îl deranjeaza pe profesor si în general sunt evitate. 
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O analiza comparativa a activitatilor desfasurate în scoala traditionala si în cea moderna, scoate în 
evidenta urmatoarele aspecte: 

Rolul cadrului didactic în evaluare in înv mântul tradi ional: 

AVANTAJE: 

1. Asigur  însu irea temeinic i sistematic  a cuno tin elor predate 

LIMITE: 

1. pred , expune, ine prelegeri; 

2. explic i demonstreaz ; 

3. limiteaz  foarte mult activitatea elevilor (expunerea nu trebuie s  dep easc  cel mult 30% în 
cadrul unei ore); 

4. las  pu in timp de ini iativ  elevilor, manifestat de regul  prin întreb ri generatoare de explica ii; 

5. elevii se afl  într-un raport de dependen  fa  de înv tor. 

6. impune puncte de vedere proprii; 

7. se consider  singurul ,,expert’’într-o problem . 

8.  de ine adev rul (absolut); 

9. tie ce este adev rat sau fals, corect sau incorect, ceea ce trebuie s  înve e elevul (ceea ce este 
,,bun’’ pentru el). 

10. elevul asimileaza informatia pe o perioada scurta de timp fara a face asocieri 

 Rolul cadrului didactic care promoveaz  evaluarea în înv mântul online: 

1. organizeaz i dirijeaz  înv area, o orchestreaz i o regizeaz ; 

2. faciliteaz i modereaz  activitatea de înv are; 

3. ajut  elevii s  în eleag  lucrurile i s i le explice; 

4. responsabilizeaz  elevii în vederea func ion rii optime a grupului; 

5. motiveaza elevii pentru asimilarea notiunilor noi. 

Lec ia de predare-înv are -evaluare devine astfel ,,o aventur  a cunoa terii” în care copilul particip
activ,dup  puterile proprii,întâlnind probleme i situa ii dificile,examindu-le i descoperind solu ii 
plauzibile. 

Rolul profesorului const  în cel de stimulare i dirijare.El trebuie nu numai s  organizeze spa iul i 
activitatea, ci i s  participe alaturi de elevi la elaborarea cuno tin elor, s  serveasc  drept model în 
leg turile interpersonale i s  încurajeze interac iunile cooperante dintre elevi; s -i îndrume cum s - i 
foloseasc  timpul, spa iul, echipamentul i materialele; s  ajute invidul sau grupul sa extrag  din experien e 
informa iile necesare,valorile i s  le interpreteze i evalueze. 

Bibliografie: 

1. Crengu a, L cr mioara Oprea, Strategii didactice interactive” (2008), Bucure ti 

2. Cuco , C., Psdihopedagogie, Editura Polirom, Ia i,1998 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
Între online i tradi ional 

Prof. Costin Iulia Andreea                                                               
coala Gimnazial  ,,Grigore Sila i” Beclean 

’’…ciclul existen ei noastre este un ir de examene în fa a naturii, a societ ii, a propriei con tiin e.’’ 
( V. Pavelcu-« Principii de docimologie ») 

Problematica evalu rii procesului de înv mânt reprezint  o preocupare pentru noi profesorii, în 
special în mediul online, un mediu în care am înv at de pu in timp s  navig m. Fiecare cauta noi modalit i 
de utilizare a controlului pentru atingerea unui nivel de performan i pentru ameliorarea sau  optimizarea 
rezultatelor. Evaluarea reprezint  un domeniu esen ial  al oric rei schimb ri sociale, i, dac  este corect i 
precis , devine o condi ie esen ial  a procesului. 

Progresele remarcabile în domeniul calculatoarelor i microcalculatoarelor i, în paralel dezvoltarea 
psihologiei cognitive, au deschis perspectiva unor noi tehnologii de instruire: tehnicile informa ionale 
computerizate, instruirea asistat  la calculator i înv area multimedia, bazat  pe utilizarea noilor tehnologii 
de informare i comunicare. (M. Ionescu, 2011).  Acela i autor mai sus ine c , „nu utilizarea tehnologiilor 
computerizate i multimedia, în sine, are efecte educative, ci integrarea lor într-o strategie de instruire i 
autoinstruire bine gândit ”. (M. Ionescu, 2011). A adar, o împletire a metodelor tradi ionale de evaluare cu 
cele moderne (asistate de calculator) vor reprezenta cea mai eficient  solu ie în atingerea scopului dorit. 

Având în vedere vremurile pe care le tr im, realizarea unei digitaliz rii oarecum for ate de timp i 
împrejur ri i propulsarea colii în mediul online în contextul pandemic în care ne afl m, voi sublinia în 
continuare atât câteva aplica ii eficiente pe care eu le-am folosit în cadrul orelor de matematic  online cât  
i avantajele evalu rii online. 

Cu ajutorul platformelor online se pot folosi urmatoarele metode i intrumente de evaluare: fi e de 
lucru, teste de evaluare, eseuri, proiecte sau evaluarea oral  pe parcursul orei. 

Testele de evaluare i fi ele de lucru se încarc  pe platforma. În decursul unei orei elevii trebuie s
rezolve fi a de lucru sau un test de evaluare i s  trimit  rezolvarea pe platform , în acest interval de timp. 
Platformele pe care eu le consider ca fiind dintre cele mai eficiente pentru evaluare online la matematica 
sunt: Google Forms, Kahoot, Quizizz i Liveworksheets. Unul dintre avantajele acestor aplicatii este c
testele pot fi personalizate, dar  prezint   i o mireasm  de spirit ludic, iar  elementul de joc imprim  elevului 
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un caracter  mai atr g tor, dispozi ie functional ,  aduce varietate i o stare mai bun , de destindere, ceea 
ce previne apari ia monotoniei, a plictiselii i a oboselii. 

Platformele/aplica iile online de administrare i evaluare a testelor faciliteaz  furnizarea unei 
experien e de înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în 
sistemul centralizat.  

Printre beneficii putem eviden ia:  

Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii testelor 
Reducerea costurilor, a efortului  i a timpului necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de 

r spunsuri  
Op iuni pentru ad ugarea de comentarii i feedback pentru referin a elevului  
Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce erorile umane  
Urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp 

Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i poate  oferi elevilor 
rezultatele instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza rapid 
progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe. 

Procesul de evaluare în sistem online elibereaz , totodat , timpul profesorilor, rezultatele pot fi 
analizate pentru a identifica domeniile de performan  sc zut , astfel încât profesorii s  se poat  concentra 
asupra acestor lacune de înv are.  

Totu i in s  subliniez faptul c  Matematica ”se face” cu creionul pe hârtie!, i trebuie men ionat i 
importan a evalu rii tradi ionale, în care evaluarea este mai organic , astfel încât resursele digitale trebuie 
s  reprezinte auxiliare suport pentru înv are. 

Prin urmare, „Orice metod  pedagogic  rezult  din întâlnirea mai multor factori i, din acest punct de 
vedere, educa ia va r mâne mereu o art : arta de a adapta, la o situa ie precis , indica iile generale date de 
c r ile de metodologie.” Gaston Mialaret.  

Bibliografie: 

 Boco  M., Jucan D., (2007) Teoria i metodologia instruirii, Teoria i metodologia evalu rii, 
Paralela 45, Pite ti.  

 Ionescu, M., (2011), Instruc ie i educa ie, Editura Eikon, Cluj-Napoca. 

Surse web: 
https://static1.squarespace.com/static/5fb2998850f3e97e83ceb940/t/60b65457e20cf37d71647fc8/1

622561898337/Strategii%2Bde%2Bevaluare%2B%C3%AEn%2Bmediul%2Bonline%2B-
%2Bsuport%2Bde%2Bcurs%282%29.pdf  

https://isjvl.ro/dupoqot/2021/03/Metode-si-instrumente-de-evaluare-specifice-invatarii-online.pdf 
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INSTRUMENTE I METODE DE EVALUARE ONLINE 

Prof. înv. primar Cote  Adriana,                                                          
coala Gimnazial ,, Prof. Nicolae Caranda,, Glogova, Gorj 

Profesorii trebuie s tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. De asemenea, 
elevii trebuie evalua i la sfâr itul  semestrului i al anului i acordat  o not  final  care s  reflecte atât 
în elegerea, cât i nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesar  a înv rii la distan . Dac  avem un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta 
lec iile pentru a viza respectivele lacune. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . 
Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an colar. 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit .  Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experien a actual ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic  i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. Înv area i evaluarea bazat  pe proiect, cu 
utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni.Experien a mea este c  le place acest lucru. 
Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din vedere natura academic  a misiunii, cu 
altecuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c tiu, au înv at s  fac ? 

     
S  enumer m câteva: 

– Google Classroom: aici putem discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuity acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte, to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt.  

Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns correct sau nu. Aici m iestria 
profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire 
eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  include explica ii pentru r spunsul gre it, 
explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 
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Cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încurajez s  explora i i 
permite i i elevilor s  fac  acela i lucru. În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste 
instrumente trebuie s  creeze o interac iune uman  mai profund i mai  semnificativ .  

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
-între online i tradi ional 

Prof. pentru înv. primar Covaci Corina 
coala Gimnazial  ,,Eftimie Murgu”, Lugoj, jud. Timi

Criza provocat  de virusul COVID- 19 a impus continuarea demersurilor educative în mediul online. 
Situa ia sanitar  din cursul anilor colari 2019-2020 i 2020-2021 a condus la transpunerea activit ilor 
didactice din spa iul cunoscut, prietenos i generos al colilor, în mediul virtual, în care interac iunea este 
limitat  din punct de vedere fizic, dar mai ales afectiv. 

Profesorul trebuie mereu s tie în ce m sur  elevii au reu it s - i formeze competen ele vizate. De 
asemenea, elevii trebuie evalua i la sfâr itul semestrului i la finalul anului colar, notele reflectând atât 
însu irea cuno tin elor, cât i nivelul de efort. Instrumentele de evaluare online sunt pentru profesori o parte 
necesar  a înv rii la distan . Dac  avem o imagine clar  a ceea ce s-a realizat dar i a lacunelor de 
înv are, atunci putem ajusta demersul didactic, con inuturile i strategiile, ce vizeaz  respectivele 
neajunsuri. 

Digitalizarea are o serie de avantaje, fiind mult mai flexibil , elevii pot s  înve e din locuri diferite , 
în moduri diferite, în intervale de timp diferite. Apar îns i aspectele negative ale folosirii în exces a device-
urilor, oboseal  psihic i fizic , cauzate de orele petrecute în fa a ecranului. În unele situa ii, evaluarea nu 
poate fi obiectiv . Spa iul i mijloacele utilizate îl pot distrage cu u urin  pe elev de la sarcinile de lucru. 
De aceea consider c  este necesar acel feed-back la finalul lec iilor, pentru a avea acea oglind  a obiectivelor 
atinse. Bineîn eles c , un rol la fel de important precum cel al dasc lului, îi revine p rintelui : actul 
educa ional nu poate fi realizat în online f r   suportul i ajutorul acestuia.  Se întâmpl  îns  ca , unele 
proiecte sau chiar teste, examene, concursuri s  fie  realizate sau influen ate de ter e persoane (p rin i, 
bunici, fra i mai mari, prieteni, colegi, etc.) .  

Disciplinele practice (AVAP, MM) sunt aproape imposibil de desf urat, din acelea i motive: lipse te 
cadrul emo ional , cooperant din sala de clas , unde elevii se antreneaz  reciproc, împ rt esc unii cu ceilal i 
idei, sugestii, abord ri i, la final, roadele muncii. Copiii au nevoie de valoarizare, atât din partea adulului 
(profesorul clasei), cât i din partea grupului social din care fac parte (colegii din clas ). La evaluarea de 
acas  dispar o serie de motiva ii extriseci (colaborarea, competi ia, joaca, etc.) pe baza c rora func iona 
pân  atunci elevul; acesta este supus unor schimb ri în plan emo ional, prin izolare i necunoscut, care tind 
s -l deprime. Se adaug  la toate acestea i lipsa competen elor, mai ales la vârstele mici ale pre colarilor i 
colarilor din înv mântul primar, necesare înv rii pe platforme i aplica ii web. Toate acestea sunt 

bariere în calea actului educa ional. Educa ia nu are în vedere acumularea de cuno tin e care, nu-i a a, sunt 
la un click distan , ci formarea unui sistem de gândire, a unui complex de deprinderi de comportare i 
vie uire, care se pot realize doar prin rela ie, model i îndrumare. 

Personal, m  consider, promotorul metodelor alternative de evaluare, acestea constituind optiuni 
metodologice i instrumentale care îmbog esc practica evaluativ , evitând monotonia i rutina. 

Valen ele formative care sus in aceste metode alternative, ca practici de succes, atît pentru evaluare 
cât i pentru realizarea obiectivului central - înv area- sunt:  

stimuleaz  implicarea activ  a elevilor în sarcin , ace tia fiind mai con tien i de responsabilitatea 
ce i-o asum ; 

asigur  o mai bun  punere în practic  a cuno tin elor, exersarea deprinderilor i priceperilor, în 
variate contexte; 

asigur  o mai bun  clarificare conceptual i o integrare fireasc  a cuno tin elor asimilate în 
sistemul no ional, devenind astfel i opera ionale; 
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asigur  un demers interactiv al actelor de predare-înv are-evaluare, adaptat nevoilor de 
individualizare a sarcinilor de lucru pentr fiecare elev, valorificând i stimulând poten ialul creativ i 
originalitatea acestuia; 

descurajeaz  practicile de speculare sau de înv are doar pentru not ; 
reduce factorul stres în evaluare; 

Evaluarea nu trebuie asociat  cu e ecul, sanc iunea sau controlul, ci cu posibilitea de a reflecta asupra 
rezultatelor, cu formarea unei imagini cât mai corecte depre sine, nu numai cu lipsurile pe care le are, dar 
mai ales cu calit ile pe care le poate valorifica i dezvolta de aici încolo.  

La final, am câteva reguli, de care in eu cont , în evaluarea elevilor: 

Nu utiliza i evaluarea pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat ! 
Evaluarea, de orice fel, nu trebuie s  pedepseasc , ci s  stimuleze pentru etapa viitoare a înv rii! 

Cel care înva  trebuie s  în eleag  c  evaluarea are scopul de a-l informa obiectiv asupra a ceea ce mai are 
de înv at. 

Evaluarea trebuie proiectat  cu scopul judec rii stadiului de dezvoltare a achizi iilor individului, 
fiind parte component  a procesului de înv are, chiar dac  este realizat  de altcineva decât cel care este 
implicat în procesul de predare-înv are. 

Nu generaliza i datele ob inute în urma aplic rii unei probe nestandardizate, pentru c  aceast
generalizare poate produce multe erori de interpretate. 

Aplicarea unei probe de evaluare trebuie s  respecte regulile sale proprii i regulile generale de 
aplicare, care presupun obiectivitate prin uniformitatea aplic rii probei. 

Interpretarea rezultatelor trebuie în eleas  ca o parte component  obligatorie a evalu rii i se face, 
în func ie de tipul de evaluare, în fa a celor evalua i, rezultatele trebuind s  fie cât de repede f cute  publice, 
în cazul unei evalu ri cerute de o institu ie. 

Exist  o curb  a randamentului fiec rui elev care, în general, se poate stabili pentru anumite 
perioade. Nu este indicat s  facem evalu ri care se încheie cu notarea elevilor, la începutul sau sfâr itul 
unei s pt mâni! 

Nu este obligatoriu s  facem not ri pentru orice tip de evaluare i oricum putem folosi mai multe 
posibilit i de apreciere a rezultatelor. 

Odat  cu reîntoarcerea la coal , am încercat s  îmbin armonios evaluarea cu ajutorul instrumentelor 
online (WorldWall, Quizziz, Blabberize, Kahoot) cu cele standardizate. 

Bibliografie: 

Cuco , C., Teoria i metodologia pred rii, Editura Policrom, Ia i, 2010 
T nase, M., Evaluarea- component  esen ial  a procesului instructiv-educativ, Bra ov, 2011,  pdf - 

https://tanaseexpert.files.wordpress.com/2011/11/evaluarea-componenta-esentiala-a-procesului-instructiv-
educativ1.pdf 
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ASSESSMENT TOOLS FOR ONLINE LEARNING 

Prof. Covaci Ramona Elena                                                              
Colegiul Na ional “Vasile Alecsandri”, Bac u 

The trials and tribulations of technology have forced everybody to increase their level of ICT literacy 
in the past few years. Also, as learning shifted online, teachers were required to become more proficient in 
using online assessment tools as well. English teachers have always included apps and technology in 
classes, but these only complemented traditional methods and were used to enhance motivation and engage 
students in the lessons. Therefore, multiple challenges arose with online assessment: network security and 
privacy, test validity, academic dishonesty, and cheat prevention. More than that, evaluation should target 
both language knowledge and language use and measure students’ abilities in all four skills.  

The best solution for online learning could be addressing each of them in turns by blending both 
discrete and direct testing. For instance, quizzes can be coupled with writing or speaking exercises as the 
latter involve a more integrative use of language since the students are asked to use a variety of skills and 
language to complete a task.  

A great tool for online assessment turned out to be Socrative. To start with, Socrative is a free 
application that works on any device, it has a Teacher and a Student app and can be easily accessed by users 
of all ages. Each teacher has a virtual room that students join which is accessed with a code provided by 
the teacher.  

Socrative offers multiple choice, true/false and short answer items. These types of exercises are 
classified as objective, indirect test items. On the one hand, indirect items offer several advantages as they 
are easy to design and mark, easy to administer and they have a high degree of objectivity. On the other 
hand, one must keep in mind the fact that they focus on lower levels of cognitive competences as they are 
related to study (the construction of language), rather than activation and use of language. Basically, they 
encourage a basic recognition process and random answers.  

Moreover, while designing multiple choice items the teacher should bear in mind a few criteria: the 
possible answers should have similar degrees of difficulty, the incorrect answers should not have obvious 
clues and the distractors should be balanced as they might distract too many students or too few. More than 
that, students can use the distractors to decide on the answer. This way it becomes a matter of best answer 
vs the correct answer as no argumentation is required in the process. Although it is time-consuming for the 
teacher to create the quiz, it saves tremendous amount of time with correction. These are perfect for quick 
placement tests and progress tests to check large amounts of vocabulary or grammar or information. They 
can also be used for reading and listening comprehension tasks. 

In terms of procedure, Socrative turn out to be very flexible. The teaches controls when the test is 
launched and when it ends and can also select the delivery method: instant feedback, open navigation or 
teacher paced. Additional features include requirement of names, shuffle questions or answers, show 
answer feedback and final scores. The Pro version also offers one attempt feature that prevents students 
from exiting the test and re-entering, thus preventing any cheating attempt.  

From a teacher’s point of view, the best thing about using Socrative is the fact that while students are 
working the teacher can track their progress and see their work in real time. As they do so, the teacher can 
see their names, their responses, their results as percentage or number of correct answers.  
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As the test is finished, there is the possibility to export results in a variety of formats: Complete 
Results Excel, Individual Student PDFs, Results Summary PDF and Answer Key PDF. There is also the 
possibility to download a paper version of the test. These reports offer a very objective and extended image 
not only of the students’ achievement, but of the validity of the test itself. The teacher can see the success 
rate of each question, thus ensuring they were appropriately designed. One drawback worth mentioning is 
the fact that the teacher must email the test copies to each student if they require to see their answers.  

Having in mind all the points mentioned above, I can wholeheartedly say that Socrative turned out to 
be the best online tool for assessment in English classes. Nevertheless, I found it imperative to pair it with 
speaking and writing tasks. Voki turned out to be very popular especially with lower-secondary students 
submitting speaking samples as it has a fun element. For upper-secondary students recording videos of 
them doing speaking tasks turned out to be a very efficient tool for lesson assessment, exam preparation, 
public speaking booster and increase of self-confidence. For writing skills, I have come across and 
hopelessly fell in love with Write&Improve and whiteboad.fi, which are excellent tools for practice and 
testing.  

In conclusion, virtual classroom has created the need for new educational tools, the discovery of new 
approaches to learning and fresh challenges for students. The silver lining in all this is the fact that the 
pandemic context accelerated the process of bringing technology in class and make it a valuable tool for 
learning for this new technological-proficient generation. 
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Evaluarea ini ial

Prof. Claudia - Georgiana Covasan 
coala Gimnazial  Nr. 2 Piatra Neam

Prin evaluare, conform unor autori, în elegem „opera iile de culegere de date despre una sau mai 
multe caracteristici ale unui obiect i de prelucrare a acestora, având ca rezultat o descriere a obiectului în 
termeni cantitativi i/sau calitativi”; un ansamblu de opera ii mintale i practice prin care se urm re te 
determinarea valorii sau propriet ilor unui obiect ori ac iunea prin care se urm re te gradul de realizare a 
unei activit i în raport cu ceea ce ne-am propus ini ial. Este o comparare a planului cu rezultatul, în scopul 
de a realiza corecturi, reorient ri sau restructur ri totale sau par iale ale sistemului evaluat. Evaluarea este 
un act de emitere a unei/unor judec i pe baz  de m sur ri i/sau aprecieri subiective. 

Dic ionarele de specialitate prezint  evaluarea ca sistem articulat de ac iuni orientate în direc ia 
culegerii i interpret rii de date cantitative i calitative referitoare la st ri i însu iri psihice normale sau 
patologice, actuale sau poten iale, semnificative pentru ceea ce este sau va deveni obiectul investiga iei 
(persoan  individual , colectiv colar sau profesional, organiza ie, grup de prieteni, familie) într-un viitor 
mai apropiat sau mai îndep rtat. Termenul de evaluare se asociaz  adesea i în mod justificat cu cel de 
valoare. Trebuie, totu i, ar tat c  oamenii evalueaz  nu numai ceea ce are valoare, ci i ceea ce prezint  un 
risc. A evalua „înseamn  a judeca valoarea sau riscul unui lucru, unei fapte sau al unei idei”. 

În domeniul înv mântului, al educa iei în general, evaluarea este v zut  ca proces complex de 
comparare a rezultatelor activit ii instructiv-educative cu obiectivele planificate (evaluarea calit ii), cu 
resursele utilizate (evaluarea eficien ei) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului). Sub aspect 
formal, evaluarea înseamn  stabilirea unei coresponden e între elementele mul imii de plecare (r spunsuri, 
lucr ri) i ale celei de sosire (scala de notare). Evaluarea este un proces didactic complex, vizeaz  toate 
componentele sistemului de înv mânt (elevi, personal didactic, baz  tehnico-material , conducere) i 
întregul curriculum colar (cuno tin e, priceperi, capacit i, programe, metode de predare-înv are, 
performan e). Evaluarea este punctul final în seria de ac iuni legate de proiectarea, organizarea, 
desf urarea i controlul întregului proces instructiv-educativ. „Esen a evalu rii este cunoa terea efectelor 
ac iunii desf urate, pentru ca, pe baza informa iilor ob inute, aceast  activitate s  poat  fi ameliorat i 
perfec ionat  în timp.” 

Actul de evaluare î i îndepline te func iile numai în condi iile integr rii lui optime în procesul 
didactic, ca ac iune constitutiv  a acestuia, el fiind menit s  furnizeze informa ii cu privire la desf urarea 
ca atare a procesului, precum i la rezultatele ob inute. Evaluarea produselor colare poate lua forme diverse 
în func ie de criteriile alese. Astfel, dup  volumul informa iilor solicitate se diferen iaz  dou  tipuri de 
evalu ri: par iale i globale. Dup  modul de integrare în desf urarea procesului didactic se disting: 
evaluarea ini ial  sau predictiv , evaluarea cumulativ  (sumativ ) i evaluarea continu  (formativ ). 
Evaluarea ini ial  sau predictiv , f cut  cu scopul de a stabili nivelul de preg tire a elevilor la începutul 
programului de lucru, inclusiv condi iile în care ace tia î i vor desf ura activitatea. Ea constituie una dintre 
premisele conceperii programului de instruire colar .  

Performan ele elevilor în perioada precedent  reprezint  primele informa ii referitoare la capacitatea 
lor general  de înv are. Pentru completarea acestora, îns , i mai ales, pentru cunoa terea faptului dac
elevii st pânesc acele cuno tin e i abilit i necesare în elegerii con inutului programului care urmeaz , este 
util  evaluarea acestora prin examin ri orale, dar mai cu seam  prin probe scrise. Teoretic, evaluarea 
predictiv  ar trebui s  prefa eze realizarea fiec rui obiectiv, practic îns  ea se produce în secven a 
introductiv  din lec ie.  

Evaluarea cumulativ  (sumativ ) este realizat  prin verific ri par iale, efectuate de obicei la intervale 
regulate de timp i o estimare global , de bilan , a rezultatelor pe perioade lungi, în general corespunz toare 
trimestrelor, semestrelor sau anului colar. Ea realizeaz  un sondaj atât în ceea ce-i prive te pe elevi, cât i 
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în ce prive te eficien a profesorilor, a planurilor i programelor colare, a metodelor pedagogice folosite. 
Aceast  form  de evaluare nu înso e te procesul didactic secven  cu secven i, în consecin , nu permite 
ameliorarea lui decât dup  perioade relativ îndelungate, de regul , pentru seriile viitoare de elevi. Modelul 
evalu rii continue (formative) înl tur  neajunsurile amintite. El presupune verificarea rezultatelor pe 
parcursul întregului proces didactic i se realizeaz  pe secven e mici. De asemenea, în locul verific rilor 
prin sondaj, modelul formativ î i propune s  evalueze performan ele tuturor elevilor privind întregul 
con inut esen ial al materiei parcurse în secven a respectiv .  

Verificându-i pe „to i” din „toat  materia”, acesta permite cunoa terea dup  fiecare secven  de 
instruire a efectelor ac iunii, identificarea neajunsurilor, a punctelor critice i, în consecin , adoptarea unor 
m suri de recuperare fa  de unii elevi i de ameliorare a procesului în ansamblul s u. Sub aceast  form
evaluarea se constituie ca mijloc eficace de prevenire a situa iilor de e ec. Una dintre problemele pe care le 
comport  evaluarea continu  o constituie frecven a evalu rilor, intervalul de timp la care este de dorit s
fie realizate.  

Recunoa terea leg turilor dintre diferitele modalit i de evaluare a activit ii didactice conduce la 
singura atitudine ra ional i eficient  dintre formele men ionate, i anume, aceea de a nu opta cu prea mare 
u urin  în favoarea uneia sau alteia, ci de a c uta îmbin ri ale acestora, în vederea realiz rii unui proces de 
evaluare suplu i complex, perfect integrat activit ii didactice. 

În tiin ele educa iei evaluarea înseamn  cunoa terea, explorarea i previziunea factorilor i 
condi iilor care asigur  buna func ionare a procesului instructiv-educativ. Este una din premisele 
fundamentale ale proiect rii i organiz rii întregului program de preg tire i integrare colar i 
profesional  a tinerei genera ii.  

Vizeaz  toate componentele sistemului educativ, atât cele de intrare (comand  social , participan i, 
resurse materiale) i ie ire (absolven i, competen e, posibilit i de integrare socio-profesional ), cât i cele 
procesuale (obiective, con inut, metode, transform ri). Un obiectiv foarte important îl reprezint  progresul 
realizat de elevi de la o etap  la alta a instruirii, progres privit atât ca volum i calitate a cuno tin elor, cât 
i ca dinamic  a capacit ilor intelective, afectiv-motiva ionale i atitudinale ale elevilor.  

Utiliz m expresia evaluare ini ial  sau predictiv  în sensul de activitate orientat  în direc ia 
cunoa terii particularit ilor obiectului într-un anumit moment al devenirii sale, realizat  cu mijloace 
adecvate de investigare i având ca finalitate îmbun t irea parametrilor func ionali ai acestuia.  

Evaluarea poate viza persoane normale (copii, elevi, tineri) sau copii cu cerin e educative speciale. În 
coal  se efectueaz  în strâns  leg tur  cu programul de instruire i este menit  s  stabileasc  nivelul de 

preg tire a elevilor la începutul unei perioade date (an, trimestru sau semestru colare), precum i condi iile 
în care ace tia î i vor desf ura activitatea.  

Întreb rile i r spunsurile legate de un asemenea demers implic  cel pu in dou  categorii de aspecte, 
unele vizând nivelul de dezvoltare a dimensiunilor fundamentale ale personalit ii (aptitudini, atitudini, 
temperament, creativitate), altele – volumul i calitatea achizi iilor anterioare (cuno tin e, priceperi, 
deprinderi, scheme de ac iune). 
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Evaluarea în lec ia de educa ie fizic

                   Profesor COVRIG CONSTANTIN COSMIN                               
coala Gimnazial  Alimpe ti, Gorj 

Fazele evalu rii: 

- Verificarea – procesul prin care subiectul execut  o prob . Uneori proba este înso it i de norme 
(bareme) care exprim  scala valoric  de efectuare a probei. 

- Aprecierea -  const  în estimarea valorii, nivelul performan elor, capacit ile la un moment dat. Se 
utilizeaz  atât aprecierea verbal , care este curent  cu rol de feed – back pentru orice exersare a elevilor, 
dar i utilizarea unor simboluri numite note, calificative.  

- Notarea – m soar i valideaz  rezultatul preg tirii elevului. Se materializeaz  prin note i 
calificative.              

Metodele de evaluare:  
           
- a) Metode de verificare: 

Trecerea probelor motrice prev zute în „Sistemul Na ional colar de Evaluare la disciplina 
Educa ie Fizic i Sport”, aplicat începând cu anul de înv mânt 1999-2000, în func ie i de op iunile 
profesorului i elevilor privind probele prev zute. 

Trecerea unor probe de motricitate, stabilite de fiecare profesor pentru orele de educa ie fizic  din 
Curricum-ul la decizia colii i pentru orele extracurriculare, conform principiului autonomiei. 

Trecerea unor probe de cuno tin  teoretice de specialitate (prezen a în etapa actual , doar la 
clasele cu profil de educa ie fizic i sport, dar necesar i pentru restul educa iei fizice i sportive colare). 

M surarea (care, în acest caz i numai în acesta înlocuie te verificarea sau, mai corect se suprapune 
verific rii) unor indici de dezvoltare fizic  (atunci când nu se face control medical autentic i se respect
criteriul dezvolt rii fizice în evaluarea randamentului elevilor la educa ia fizic i sportiv colar ). 

Executarea de c tre elevi a unor deprinderi i priceperi motrice în condi ii analoage (asem n toare) 
probei, ramurei sau activit ii respective. 

Executarea de c tre elevi a unor deprinderi i priceperi motrice în condi ii concrete de concurs 
(desf urat conform regulamentului oficial). 

Îndeplinirea de c tre elevi a unor sarcini speciale de natur  organizatoric  sau metodico- didactic : 
conducerea unor verigi din lec ie; arbitrarea unor întreceri, inclusiv a unor jocuri sportive bilaterale; 
conducerea gimnasticii zilnice; conducerea recrea iei organizate pentru elevii din clasele I-IV; 
responsabil( ) cu prezentarea în scris a colegilor absen i de la lec ii sau alte activit i specifice, cu aducerea 
unor materiale din vestiar sau magazie; lider, atunci când se împarte clasa pe grupe de lucru etc. 

Observarea curent  a elevilor i înregistrarea datelor observa iei (reactia la efort, atitudini 
comportamentale pe ansamblu i în situa ii deosebite etc.) 

b) Metode de apreciere i notare sau acordare de calificative: 
Metoda aprecierii verbale, atunci când aprecierea este înso it  – permanent - de acordarea unor 

calificative. Cine face apreciere, dar nu exprim  - prin cuvinte - valoarea aprecierii respective nu procedeaz
bine din punct de vedere metodic, dar i din punct de vedere educativ. Nu se produce feed-back-ul. Elevul, 
în majoritatea cazurilor, nu cunoa te nivelul execu iei sale, nu tie dac  a executat bine, foarte bine, 
satisf c tor, insuficient etc. 

Metode de apreciere i notare sau acordare de calificative non-verbale, mai precis scrise, când se 
acord i note sau calificative, care se trec în catalog. 
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Metoda aprecierii, not rii sau acord rii de calificative pe baza unor norme sau baremuri cuprinse 
în anumite tabele valabile pe plan na ional, zonal sau chiar local. Aceast  metod , numit i absolut , se 
poate aplica în cazul efectu rii de c tre elevi a unor probe pentru calit ile motrice. 

Metoda aprecierii, not rii sau acord rii de calificative prin compara ia rezultatelor ob inute doar 
la nivelul unei clase de elevi, metod  numit i relativ . Ea este foarte bun  pentru colile în care nu exist
decât câte o clas  de elevi la acela i nivel de vârst  de preg tire. Profesorul « a eaz  » în ordine rezultatele 
elevilor din clasa respectiv i face scalarea acestora pe intervale corespunz toare notelor. 

Metoda de apreciere, notare sau acordare de calificative pe baza progresului individual. Deci, este 
luat în calcul doar indicile de progres, calculat în func ie de valoarea performan ial  ini ial i final . 

Metoda de apreciere, notare sau acordare de calificative pe baza nivelului de execu ie tehnic i 
tactic  a unor deprinderi i priceperi motrice în condi ii de exersare par ial  sau global  (inclusiv joc sportiv 
bilateral). Este metoda care depinde aproape exclusiv de competen a profesional  a cadrului didactic 
evaluator.      

Referin e bibliografice: 
              
1. Boian I., Bicherschi ., Sava P. Concep ia educa iei fizice i sportului în înv mântul 
preuniversitar. Chi in u, 1998. 24 p.                                       
2. Volger I. Evaluarea în înv mântul preuniversitar. Collegium. Ia i: Polirom, 2000, 286 p.              
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Imaginea scolii din Romania 

Covrig Gabriela Loredana 

Imagine scolii din Romania a fost si este un subiect de interes public de-a lungul anilor atât in perioada 
regimului comunista cat si in perioada interbelica, dezb tut prin intermediul mijloacelor existente 
eviden iind încrederea romanilor pentru sistemul de înv mânt. 

coala romanesca a suferit diferite transform ri datorita contextului politic, viziunea conduc torilor, 
dar si datorita raport rii si “alinierii” la politicile Uniunii Europene. 

Interesul pentru performanta a sc zut treptat datorita lipsei de perspectiva ce s-a accentuat dramatic 
in ultimii 27 de ani, prin nenum ratele schimb ri considerate “Reforme” mai mult sau mai pu in inspirate, 
care au ap rut odat  cu schimbarea partidului aflat la conducere. Multe din aceste schimb ri s-au dovedit a 
fi prost gândite si prost aplicate pentru ca nu s-au luat in calcul implica iile acestor si faptul ca reforma se 
face in tot sistemul nu doar in cadrul anumitor nivele ale cestuia, iar de obicei ce au schimbat unii a fost 
modificat de urm torii ale i.  

In avântul de a face totul ca l ii, cei care au ini iat si conceput toate aceste reforme nu au luat in calcul 
ca in multe puncte “Imaginea scolii romanistica fost analizata si de alte state iar multe dintre acestea au 
modelat propriile sisteme de înv mânt dup  al României; deci cu alte cuvinte de i trebuie f cute 
schimb ri, nu trebuie schimbat ce este bun. 

Marea problema a “Imaginii scolii din Romania” consta in faptul ca nu este in pas cu metodele si 
tehnicile moderne, aceasta utilizând, in cele mai multe cazuri metode învechite, pentru ca infamantul in 
Romania prime te de la Guvern un procent foarte mic din produsul intern brut (PIB). 

Analizând situa ia si urm rind statisticile, imaginea scolii a suferit mult in ultimii ani, iar cauzele 
principale au fost: lipsa perspectivelor de viitor a elevilor care ulterior au devenit adul i ce nu au un loc de 
munca; recalific rile ce au obligat elevii, actualii angaja i sa realizeze o activitate intra-un domeniu total 
diferit fata de cel pentru care au înv at; si nu in ultimul rând faptul ca mul i copii au r mas singuri dup
plecarea p rin ilor in str in tate a dus ca ace tia sa nu mai aib  sus inere morala din partea pilonilor pe care 
se bazeaz  existenta lor “PARINTII”. 

coala in care activez ca a si cadru didactic “Liceul Tehnologic Constantin Brâncu i” de i in ultimele 
statistici, privind performanta la examenul de bacalaureat nu s-a încadrat la un nivel extraordinar, urm re te 
educarea si sprijinirea elevului in vederea preg tirii pentru o viat  plina de greut i si obstacole. 

Liceul nostru, ca de altfel si altele din tara noastr  are nevoie de moderniz ri in ceea ce prive te 
dot rile laboratoarelor, realizarea unui cabinet fonic pentru ascultarea unor materiale, dotarea atelierelor cu 
materiale moderne si cel mai important realizarea unor contracte intre scoli si diferi i agen i economici care 
ulterior finaliz rii scolii sa angajeze cel pu in o perioada stabilita proaspe ii absolven i. 

Aceasta ultima problema rezolvata ar crea  o imagine noua colilor din Romania, aceasta fiind data 
de utilitatea celor înv ate de elevi si de faptul ca noi avem nevoie de cei pe care ii înv am si ca ii preg tim 
pentru a emigra in diferitele tari ale Europei unde sunt bine pl ti i. 

Totalitatea cadrelor didactice au in vedere dezvoltarea deprinderilor de baza la fiecare elev, ace tia 
fiind privi i si evalua i diferen iat in func ie de stilurile de înv are dezvoltate si utilizate de fiecare, dar cu 
prec dere in func ie de personalitatea acestora. Nu in ultimul rând profesorul tine cont de greut ile in plan 
familial cu care se confrunta fiecare. 
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In ziua de ast zi mul i elevi nu sunt numai elevi ci adul i mult prea devreme, pentru ca preocuparea 
pentru scoal  a ajuns pe locul doi, principala lor preocupare fiind asigurarea traiului de zi cu zi; dar cu toate 
acestea mul i reu esc sa îmbine cu dificultate dar si cu succes activit ile zilnice cu scoal ; de aceea scoal
trebuie sa fie sprijinita in a ajuta ace ti elevi pentru ca altfel multe valori se pierd. 

Totalitatea cadrelor didactice, pe lâng  cuno tin ele in cadrul domeniului predat au si cuno tin e de 
psihologie pentru ca doar cunoscând dificult ile elevilor ace tia pot fi ajuta i, acesta fiind unul dintre 
atuurile sistemului de înv mânt din Romania. 

Atât profesorii cat si elevii trebuie ca con tientizeze ca scoal  implica d ruire, cuno tin e si nu in 
ultimul rând baza materiala solida, pentru ca oricât ar vrea profesorul sa realizeze performanta, aceasta nu 
depinde doar de cei doi actori implica i “ Profesorul” si “Elevul”, iar scena “ coala” trebuie sa aib  dotarea 
adecvata pentru un spectacol cu final frumos. 

Atât la nivelul institu iei noastre cat si la nivel na ional implicarea institu iilor de stat trebuie sa fie 
mai mare pentru ca elevii de azi sunt angaja ii si angajatorii de mâine. 

Cea mai mare problema a societ ii noastre este ca “valorile nu sunt recunoscute” si acest lucru se 
r sfrânge si asupra scolii, care nu mai poate oferii exemple pentru actualii elevi, iar cei care realizeaz  ceva 
nu sunt recompensa i pe m sura, in schimb mul i dintre cei f r  incultura sunt foarte bine recompensa i. 

coala româneasc , de i este “Cenu reasa” sistemului bugetar si dep ita din punct de vedere al 
dot rilor, reu e te sa ofere oameni de calitate; iar politicienii nu ar trebui sa uite ca to i au înv at sa scrie 
si sa citeasc  si nu in ultimul rând sa primeasc  lumea in diferite perspective datorita unor profesori de care 
vor sa uite dandi-le “Firimiturile meselor lor îmbel ugate”. 

“Imaginea scolii este imaginea societ ii in care tr im!” 
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Evaluarea  în înv mântul preuniversitar -  între online i tradi ional 

Prof. înv. primar: Cozma Floran a 
coala Gimnazial  Oboroceni, comuna Hele teni, jud. Ia i 

Evaluarea este o activitate etapizat  care vizeaz  domenii i probleme complexe, nu doar evaluarea 
elevilor. „A evalua” reprezint  nu numai un verb de încheiere, ci i de deschidere. 

Cele mai importante opera ii ale evalu rii sunt: m surarea, interpretarea i decizia. 

M surarea 
 este opera ia prin care sunt atribuite simboluri (valori numerice, litere, expresii) unor rezultate, 

manifest ri; 
 are un caracter obiectiv; 
 permite profesorului s  comparea abilit ile unui elev într-o sarcin  cu abilit ile altor elevi; 
 pentru m surarea achizi iilor colare intrumentele utilizate sunt: testele educa ionale, probele orale, 

portofoliul, iar pentru m surarea altor dimensiuni ale procesului instructiv-educativ se folosesc ghiduri, 
scale de atitudini, chestionare tematice. 

Interpretarea (sau aprecierea) 
- presupune emiterea unei judec i de valoare cu privire la rezultatul m sur rii; 
- are caracter subiectiv; 
- implic  criterii, enun uri descriptive, independente de instrumentele de m sur  folosite, pe baza 

c rora evaluatorii încadreaz  performan ele în diferite categorii; 
- sc rile de notare pot fi ordinale, cifrice sau sub form  de calificative; 
        
Decizia 
- cuprinde concluziile formulate pe baza rezultatelor ob inute; 
- transpune evaluatorul în roluri de factor decisional (stabile te ce se dore te a fi evaluat în 

concordan  cu obiectivele deciziilor care urmeaz  s  fie adoptate); 
- calitatea actului decizional care fundamenteaz  viitoarele interven ii educa ionale este condi ionat

de existen a unui sistem unitar de criterii. 

Formele de evaluare 

Evaluarea sumativ
 practica obi nuit : predare, testare, notare i ,,trecere mai departe”; 
 se mai nume te i evaluare final , deoarece se realizeaz  la sfâr itul unor etape mari de 

predare-înv are; 
 arat  nivelul elevului la un moment dat; 
 se bazeaz  pe informa ii în urma unui test, unui examen, sau cumulând date ob inute în 

timpul evalu rii continue; 
 solicit  o mare parte din timpul de intruire, implicând cadrele didactice în conceperea 

instrumentelor de evaluare; 
 are un caracter static; 
 dezvolt  un climat educa ional tensionat, anxietate i stres pentru elev. 
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Evaluarea formativ
 practica optim : depistarea gre elilor i îndreptarea lor; 
 este o evaluare continu , centrat  pe ac iunea corectiv , func ia principal fiind ameliorarea 

înv rii; 
 este centrat  puternic pe elev i pe procesul înv rii care genereaz  anumite rezultate; 
 nu se exprim  în note sau scoruri; 
 creeaz  premise reale pentru organizarea unui înv mât diferen iat; 
 dezvolt  un climat educa ional stimulativ, rela ii de cooperare profesor-elev. 

Evaluarea ini ial
 poate fi considerat  un caz particular al evalu rii formative; 
 este o evaluare de diagnosticare, fiind aplicat  la începutul unui an colar/nivel de înv mânt, în 

momentul în care profesorul preia o clas  nou ; 
 pot fi proiectate trasee de înv are diferen iate, remediind aspectele negative constatate ini ial. 

În practica obi nuit  profesorul pred  lec ia, fixeaz  o tem , o noteaz , indic  ce este incorect, dar nu 
verific  dac  elevul i-a îndreptat deficien ele i trece la urm toarea lec ie. În acest caz evaluarea este 
sumativ . Este cunoscut faptul c  atât calitatea cât i cantitatea înv rii depind de aptitudine, iar rolul 
evalu rii este acela de a m sura aceast  aptitudine. Dac  înv area are deficien e se datoreaz  lipsei de 
aptitudine. 

În practica optim  este utilizat  evaluarea diagnostic i formativ : profesorul pred  lec ia, se fixeaz
o sarcin  de lucru, atât elevii, cât i profesorul folosesc aceast  sarcin  pentru a diagnostic deficien ele i 
de a fixa obiectivele pentru perfec ionare, care se monitorizeaz . În acest caz, atât cantitatea, cât i calitatea 
înv rii depind de timpul i de efortul depus pentru perfec ionare. Rolul evalu rii este de a diagnostica 
deficien ele, astfel încât timpul i efortul s  fie concentrate pe perfec ionare. În cazul unui rezultat 
nesatisf c tor se impune un efort mai mare i pe mai lung  durat . 

Metode de evaluare 

a) Verificarea oral  face parte din categoria metodelor tradi ionale de evaluare i este cea mai utilizat
în clasa de elevi din sistemul românesc de înv mânt, dar în situa ia examenelor na ionale, utilizarea ei 
este redus  sau lipse te. Examinarea oral  se realizeaz  printr-o conversa ie cu rol de verificare a cantit ii 
i calit ii procesului de instruire, prin întreb ri i/sau sarcini de lucru care solicit  r spunsuri orale sau în 

scris 
b) Verificarea scris  constituie, de asemenea o metod  tradi ional  de evaluare, adecvat  pentru 

evaluarea formativ , fiind concretizat  într-o gam  variat  de suporturi scrise: lucr ri de control, teze, 
referate, eseuri. 

c) Verificarea practic  permite identificarea capacit ilor de aplicare a cuno tin elor dobândite, a 
gradului de încorporare a unor deprinderi i i priceperi practice-ac ionale. 

Probele practice ofer  posibilitatea elevului de a- i dezvolta atât competen e generale (comunicare, 
analiz , sintez , evaluare), cât i pe cele specifice (manipularea instrumentelor de lucru, interpretarea 
rezultatelor). 

Probele practice reflect  cel mai bine ceea ce tiu elevii s  fac , demonstrând explicit utilitatea celor 
înv ate, motivând elevii pentru a înv a în continuare. 

d)Verificarea în mediul online 

Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. Primii 
care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a 
produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze. La polul 
opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima interac iune cu educa ia online este necesar 
s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite pentru grupul 
int  (elevi sau cadre didactice). 
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În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist coala ca spa iu, ca 
tot ansamblul rela ionar.  

Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea.  Aceasta este puternic filtrat  de tehnologie, nu 
mai este atât de persuasiv i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult 
mai amplu de resurse ce urmeeaz  a fi investite.  

Se schimb  rutinele pentru înv are: de preg tire pentru coal  (plecarea spre coal , drumul în sine 
au efecte psihologice asupra mobiliz rii înv rii) i de înv are (informa iile nu mai sunt primite în acela i 
fel, nu se mai înva  la fel. 
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EVALUAREA INTERACTIV                                                           
CA EVALUARE FORMATIV I EVALUARE FORMATOARE 

Prof. înv. primar Cozma Mihaela 
coala Gimnazial  „Toma Caragiu” Ploie ti, jud. Prahova 

Un înv mânt modern, bine conceput permite ini iativa, spontaneitatea i creativitatea copiilor, dar 
i dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului c p tând noi valen e, dep ind optica tradi ional  prin care 

era un furnizor de informa ii. În organizarea unui înv mânt centrat pe copil, profesorul devine un 
coparticipant al turi de elev la activit ile desf urate. El înso e te i încadreaz  copilul pe drumul spre 
cunoa tere. 

Dup  M. Boco , „evaluarea interactiv  are func ie formativ , deoarece face posibil  reglarea 
interactiv  a pred rii i înv rii, permi ând celui ce înva  s - i autoanalizeze procesul de înv are, 
raportându-se la obiectivele urm rite, i, respectiv, s  proiecteze activitatea de înv are viitoare, iar 
profesorul îi permite s - i adapteze i remodeleze predarea prin regl ri interactive”. A adar, evaluarea 
interactiv  are valen e de autoanaliz , de proiectare a înv rii viitoare, adaptive i reglatoare. Aceasta 
înseamn  c  face referire la o varietate de metacompeten e pe care elevul trebuie s  le formeze i dezvolte. 

Putem vorbi de o punere în context a evalu rii interactive cu dezvoltarea metacompeten elor din 
domeniul metacogni iei i metaevalu rii: gândirea critic , reflec ia, aureflec ia, autoanaliza, autoevaluarea. 

Interevaluarea didactic  este o form  evaluativ  de apreciere reciproc , în perechi sau în grupuri mici, 
a cuno tin elor, capacit ilor i competen elor, prin antrenarea maxim  a elevilor i implicarea minim  a 
profesorului. O situa ie de interevaluare poate fi oricare dintre momentele când un elev se g se te fa  în 
fa  cu unul sau mai mul i colegi, precum i cu profesorul, al c rui rol este diminuat.  

Autoevaluarea poate fi prezent , poate fi punctul de plecare, dar, odat  raportat  la alt  instan , 
autoevaluarea devine interevaluare. 

Elevul, în timp ce înva , efectueaz  repetate procese de valorizare i de apreciere critic  care-i 
servesc ca baz  pentru luarea deciziilor orientative în propria-i formare i dezvoltare. La nivelul procesului 
de înv mânt intereseaz  nu numai desf urarea evalu rii didactice, ci i formarea i dezvoltarea capacit ii 
elevilor de autoevaluare. 

Principalele forme de interevaluare sunt: 
evaluarea reciproc ; 
coevaluarea; 
interevaluarea autoreferen ial ; 
interevaluarea dublu referen ial . 

Organizarea lor se face pe vertical , între elev i profesor (în coevaluare) sau pe orizontal  (celelalte 
situa ii, care antreneaz  doar elevi). 

Strategiile moderne de evaluare urm resc s  accentueze dimensiunea ac iunii evaluative care ofer
elevilor suficiente i variate posibilit i de a demonstra ceea ce tiu ca ansamblu de cuno tin e, dar mai ales, 
ceea ce pot s  fac  (priceperi, deprinderi, abilit i, competen e). 

Evaluarea formativ  promoveaz  un nou demers în cadrul c ruia intereseaz  din ce în ce mai mult 
progresul elevului în timp, în raport cu obiectivele pedagogice dinainte definite. Dezvoltându-se pe terenul 
inova iei pedagogice, evaluarea formativ  sprijin  realizarea unei pedagogii diferen iate care permite o 
evaluare interactiv  în cadrul c reia formatorul nu mai e interesat numai de rezultate, ci i de procesul care 
conduce la acest rezultat.  

Evaluarea formativ  se poate defini ca o evaluare intern  axat  pe un proces care const  într-o 
apreciere global  sau sectorial  a schimb rilor care se produc în timpul unei activit i de formare, care 
permite persoanelor responsabile de conducerea activit ii de formare s  orienteze, s  îmbun t easc i s
duc  la bun sfâr it aceast  activitate. 

968



Evaluarea formativ  realizeaz  o diagnoz  asupra rezultatelor unei perioade încheiate de înv are, 
depistând ”lacunele în însu irea con inuturilor” i ”dificult ile de înv are”.  

Evaluarea formatoare creeaz  lumin  asupra procesului desf urat la clas , fiind centrat  pe 
interven ia profesorului c tre elev. Ea relev  r spunsuri din partea elevului, la interven ia profesorului. 
Evaluarea formatoare vine c tre elev i ini iativa îi apar ine.  

Dac  evaluarea formativ  faciliteaz  înv area, iar cadrul didactic orienteaz i conduce elevul, în 
cadrul evalu rii formatoare ini iativa de înv are i implicit evaluare apar ine elevului care reflect  asupra 
rezultatelor activit ii sale. Profesorul îi urm re te evolu ia, oferindu-i sprijin i îndrumare.  

Evaluarea formativ  nu garanteaz  de la sine c  elevul a înv at, deoarece vine dinafara sa. Rolul s u 
prioritar este cel de reglare a activit ii cu ajutorul profesorului.  

Evaluarea formatoare este mult mai eficient  pentru c  vine din propria ini iativ  a celui care înva
i se implic  în realizarea unor materiale cu scop evaluativ, sporindu- i în acel timp capacit ile de 

autoevaluare. Pentru aceasta este necesar ca profesorul s  de in  o serie de tehnici prin care s -i înve e pe 
elevi s  înve e, modalit i prin care elevul s  se simt  activ i s - i poat  evalua propriile activit i. 
Evaluarea formatoare are rol de reglare i autoreglare a activit ii cu sprijinul ambilor parteneri ai ac iunii 
educa ionale.  

Evaluarea formatoare îl ajut  pe elev s  înve e cerîndu-i s  anticipeze. Obiectivelor de reglare 
pedagogic , de gestionare a erorilor i înt rire a reu itelor, obiective comune diferitelor metode de evaluare 
formativ , dispozitivul de evaluare formatoare le mai adaug  o exigen  care-l prive te pe elev: 
reprezentarea corect  a scopurilor, planificarea prealabil  a ac iunii, însu irea criteriilor i autogestionarea 
erorilor.  

Aceast  abordare l rge te i mai mult conceptul de evaluare, în m sura în care tot ce are leg tur  cu 
construirea unui model personal de ac iune este considerat parte integrant  a evalu rii formative i obiectiv 
prioritar de înv are.  

În evaluarea formativ  ini iativa îi apar ine profesorului care intervine asupra elevului. Este exterioar
elevului, provenind din procesul didactic la care elevul nu are acces decât prin intermediul profesorului. Se 
repercuteaz  pozitiv asupra schimb rilor dintre profesor i elev, din exterior.  

În evaluarea formatoare, ini iativa îi apar ine elevului i este orientat  sau nu de c tre profesor, 
izvorând din reflec ia elevului asupra propriei transform ri, asupra propriei înv ri, fiind sus inut  de 
motiva ia interioar  a elevului i repercutându-se pozitiv asupra schimb rilor dintre elev i profesor, din 
interior.  

Astfel, cadrul didactic trebuie s - i îmbun t easc  practica evalu rii, alternând metodele i 
instrumentele tradi ionale cu cele complementare i active. Evaluarea tradi ional  tinde s  fie tot mai mult 
înlocuit  cu evaluarea alternativ , dialogat , interactiv .  

Evaluarea interactiv  trebuie privit  ca parte integrant  a procesului de dezvoltare i schimbare si 
implic  judecata reflexiv . Func ia sa principal  este de energizare din interiorul procesului, dep ind 
concep ia prin care evaluarea este un proces de control care ac ioneaz  din exteriorul procesului de 
înv mânt. Se pleac  de la ideea c  fiecare este unic, având propriul stil de lucru, modalit i diferite de 
percep ie, gândire i ac iune. Elevul particip  activ la procesul de evaluare. Negocierea i consensul 
constituie elemente importante, iar profesorul discut  cu elevii rezultatele i le face recomand ri.  

Rolul evaluatorului este cel de facilitator din interiorul procesului de înv mânt mai mult decât un 
observator neutru. El u ureaz  înv area i evaluarea plecând de la premiza c  evaluarea îndepline te func ii 
mai degrab  de ameliorare i de corectare decât de sanc ionare i de speculare a gre elilor.  

Evaluarea formatoare este considerat  forma des vîr it  a evalu rii. Reprezint  o nou  etap , 
superioar  de dezvoltare a evalu rii formative, care va fi func ional  odat  cu instaurarea obiectivului de 
sumare de c tre elevul însu i a propriei înv ri. Evaluarea formatoare are drept scop promovarea 
activit ilor de înv are ca motor motiva ional pentru elev.  

Evaluarea este inseparabil legat  de proiectare deoarece, pe de o parte, programul de instruire i 
educare trebuie s  prevad  criteriile, indicatorii de performan , instrumentele pentru control i, pe de alt
parte, rezultatele evalu rii constituie baza relu rii procesului instructiv-educativ. 

Bibliografie: 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

Autor: PROF. ANDREI ECATERINA                                                    
C. GIMNAZ. NR. 4 RÂMNICU VÂLCEA JUD. VÂLCEA 

Metodele i tehnicile de evaluare online reprezint  o parte necesar  în procesul de înv are la distan . 
Este necesar ca profesorul s  ia cuno tin  de posibilele lacune acumulate de-a lungul timpului în procesul 
de înv are. Atunci se pot lua m surile necesare pentru a remedia acest aspect. 

Platformele i aplica iile disponibile online ne ofer  variate posibilit i de aplica instrumentele online 
prin care s  evalu m procesul instructiv-educativ. Foarte important este modul în care profesorul reu e ete 
s  aleag  tehnologia potrivit  care s -l ajute în demersul s u didactic, deoarece aceasta poate îmbun t i 
procesul pedagogic. 

Din scurta experien  online, profesorul în elege deja c  instrumentele pe care le alege trebuie 
selectate cu mult  aten ie i verificate dac , într-adev r, sunt potrivite pentru tipul de evaluare folosit. 

Ini ial, a fost o provocare pentru noi, profesorii, s  renun m la forma de evaluare scris  în format 
Word, adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic i s  folosim tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Procesul de înv are i evaluarea bazat pe proiect, cu utilizare media, se dovede te a fi foarte apreciat 
de c tre elevi, deoarece le d  posibiliatatea de a a- i manifesta creativitatea, dar i afirmarea unor talente 
artistice. 

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei pentru a facilita procesul instructiv-educativ 
au alegeri nelimitate. Utilizarea acestei metode st  la baza unei înv ri active, profesorul având rol de 
organizator i îndrum tor care î i pune elevii în situa ii concrete de înv are prin efort propriu. 

În procesul de predare-evaluare am folosit Google Classroom unde pot fi corectate temele i poate fi 
oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru feedback mai facil pe baza 
celor mai frecvente comentarii pe care le ofer elevilor. 

De asemenea, folosesc Google Jamboard care m  ajut  s  vizualizez r spunsurile date la exerci iile 
de analiz  gramatical  sau aprecierile critice asupra operelor literare studiate. 

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri 
gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 
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Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi vine în ajutorul elevilor. 

Am utilizat adeseori în procesul de predare-evaluare prezent ri Power-Point cu biografiile scriitorilor, 
filme (de ex. Baltagul), piese de teatru (de ex. O scrisoare pierdut ), dar i evaluarea prin jocurile didactice 
propuse. Astfel, elevii au putut face compararea textului literar cu cel al scenariului de teatru sau reflectarea 
textului operei literare în scenariul i regia de film. 

Consider c  folosirea metodelor i tehnicilor de evaluare online la orele de limba i literatura român
spore te calitatea înv rii, duce la formarea unei gândiri eficiente, selective, rapide, stimuleaz
creativitatea i gradul de cooperare a elevilor, dezvolt  interesul i pl cerea pentru teatru, literatur , film. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
-ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL- 

AUTOR: prof. COZMA OZANA 
GRADINITA P. N. „ZUBEYDE HANIM”, CONSTANTA 

În contextul noilor provoc ri privind educa ia copiilor i asigurarea s n t ii în mediul public 
pre colar, am planificat i organizat un program de evaluare ini ial  pentru grupa mijlocie, cu strategiile 
didactice pentru educatie timpurie. Acest specific urm rit îmi spune ca trebuie s  folosesc pe cât posibil 
activit ile ludice, jocurile didactice i de mi care, dar si tehnologiile digitale ca mijloace alternative pentru 
gr dini a online. Acest lucru ridic  mai multe probleme, mai ales legate de gestionarea resurselor digitale, 
a timpului petrecut în fa a calculatorului, calitatea acestuia din punct de vedere educativ. 

De aceea, am organizat activit i de evaluare ini ial  la grup  ca un melanj cât mai atractiv, nedorind 
s  pun în opozi ie evaluarea cu resurse digitale vs. evaluarea prin resurse tradi ionale. Dimpotriv , am 
încercat s  m  folosesc de aspectele pozitive pe care le aduce fiecare dintre ele. 

Pentru prima s pt mân , am creat situa ii de joc care încurajau acomodarea la mediul gr dini ei, luând 
în calcul faptul c  pre colarii veneau dup  o vacan  îndelungat i dup  un an cu destule sincope de ritm 
i înv are. Am încercat s  graduez i s  alternez situa iile de joc tradi ionale cu manipulare de jocuri i 

juc rii i cu cele digitale, de tip online.  
În continuare voi detalia pu in programul s pt mânii de acomodare i evaluare, f r  inten ia de a fi 

un model de urmat, un exemplu de bun  practic , ci mai degrab  o alternativ  proprie, adaptat  grupului de 
copii cu care am lucrat.  

În urm torul tabel am înregistrat doar activit ile i jocurile care au avut ca scop evaluarea ini ial  a 
comportamentelor i aptitudinilor de înv are, de joc i de socializare, comportamente de orientare în spa iu, 
de raportare corect  la grup i la adult, de ac iune i lucru, f r  a deranja pe cel lalt.  

S pt mâna 13.09.2021-17.09.2021 

ZIUA/ 
DATA 

CATEGORIA 
DE 
ACTIVITATE 

TEMA – FORMA DE 
REALIZARE 
(fise, oral , test, joc, RED) 

NR. 
COPII 

REZULTATELE 
OBSERVATE LA COPII 

LUNI/ 
13.09 

DLC+DEC1 

JALA - 
CONSTRUC II 

Spun i cânt numele meu! 
(joc  didactic, cu xilofon) - 
oral

„ tiu s  construiesc de mic!” 
(cuburi din lemn) - joc 

20 Majoritatea copiilor a stiut sa 
se prezinte, un sfert dintre ei 
au devenit mai creativi când 
au cântat numele; 
De i sunt de vârste diferite, se 
implic  în joc i reu esc s
aranjeze armonios forme i 
culori, îns  dup  o vreme se 
nasc conflicte între ei; 

MAR I/ 
14.09 

DEC2 (activ. 
muzical ) 

JALA – JOCURI  
DE ROL 

S  înv m culorile (cântec, 
Clopo elul magic –surs
online 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=VLqun2vmZbQ  

„Buburuza v  întreab ” – 
prob  oral  (joc despre 
preferin e i autocunoa tere) 

19 Am remarcat diferen e majore 
de ritm i înv are, de 
autocontrol i coordonare a 
mi c rilor cu muzica audiat ; 
Nivelul comunic rii orale este 
destul de s rac, deseori  
folosesc r spunsuri  scurte; 
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MIER 
CURI/ 
15.09 

DOS 

JALA – JOC DE 
MAS

„Lupusorul cel bun” de Nadia 
Shireen 
(lectur  prin vizionare) – 
prob  scris
https://www.youtube.com/wa
tch?v=82kraudAB7I 

„Alege juc riile dup
culoare” (joc interactiv) – 
RED 
https://wordwall.net/resource/
9279759/sorteaza-dupa-
culoare 

20 De i manifest  interes pentru 
filme i c r i, copiii au avut 
aten ia fluctuant . În partea a 
doua au avut de colorat 
personajele pozitive unde s-au 
descurcat bine jum tate dintre 
ei; 
Cam jum tate dintre copii 
cunosc culorile, de obicei 
galben si verde sunt 
confundate.   

JOI/ 
16.09 

DS2 (MATEM) 

JALA - 
BIBLIOTEC

„S cule ul cu surprize” (joc 
logic, m rime) – prob
practic

„Buburuza vorbe te cu tine!” 
 (joc didactic) - prob  oral

18 To i copii tiu m rimile 
formelor geometrice mic-
mare, jum tate dintre ei 
cunosc m rimea mijlocie; 
Desi au avut de format 
propozi ii cu început dat, s-au 
descurcat mai greoi, nu se 
exprim  prin formula ,,aceasta 
este...” 

VINERI
/17.09 

DPM 

JALA - TIIN

„Buburuzele fac mi care!” 
(joc de mi care, forma ie de 
joc) – prob  practic
https://www.youtube.com/wa
tch?v=0R0SSfSDhMw&t=62
s 
„Num r  corect!” - joc cu 
cle ti de rufe (joc de asociere 
cantitate-num r) – prob
practic

19 Dificult i în organizarea 
grupului de copii pe 
forma iuni de 2-4 copii i în 
cerc, fluctua ii de aten ie la 
comenzi; 
Copiii tiu s  numere 
con tient  0-5, cam jum tate 
dintre ei asociaz i cifra; 
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Metode aplicate pentru realizarea evalu rii tradi ionale                                      
în înv mântul pre colar 

Cr ciun Andreea Larisa                                                                  
Gr dini a cu Program Prelungit Nr.16 Tg. Mure , Jude ul Mure

Metodele interactive de grup sunt modalit i moderne de stimulare a înv rii experen iale, de 
exersare a capacit ilor de analiz , de dezvoltare a creativit ii copiilor. Specific acestor metode este faptul 
c  ele promoveaz  interac iunea dintre pre colari, schimbul de idei, de cuno tin e, asigurând un demers 
interactiv al actului de predare-înv are-evaluare. Prin folosirea acestor metode, pre colarii depun un efort 
intelectual, de exersare a proceselor psihice, de abordare a altor demersuri interdisciplinare prin studiul 
mediului concret i prin corela iile elaborate interactiv, în care î i asum  responsabilit i, formuleaz i 
verific  solu ii. 

De asemenea, aceste metode activeaz  to i copiii i le dezvolt  comunicarea, creativitatea, 
independen a în gândire i ac iune, îi ajut  s  ia decizii corecte i s  argumenteze deciziile luate. Aceste 
metode presupun respectarea particularit ilor de vârst , îmbinarea diferitelor forme de activitate, îmbinarea 
muncii individuale cu munca pe grupuri i activitatea frontal , evaluarea corect  a rezultatelor ob inute i 
reconstituirea rela iei educatoare-copil. Metodele de înv are activ  implic  copiii în procesul de înv are 
în sensul form rii lor ca participan i activi la procesul de educare, astfel fiind ajuta i s  în eleag  lumea în 
care tr iesc i s  aplice în diferite situa ii de înv are ceea ce au înv at. Aceste metode sunt folosite din ce 
în ce mai mult în practica educa ional  al turi de cele tradi ionale ori în combina ie cu acestea. 

În continuare voi prezenta câteva metode moderne pe care le-am folosit în procesul instructive 
educativ în func ie de obiectivele urm rite la fiecare activitate. Bula dubl  - este o metod  de predare-
înv are, u or de aplicat, care grupeaz  asem n rile i deosebirile dintre dou  obiecte, fenomene, idei, 
concepte etc.. Ea este reprezentat  grafic din dou  cercuri mari în care se a eaz  câte o imagine care 
denume te subiectul abordat. De cele dou  cercuri mari se afl  rela ionate prin linii alte cercuri mici situate 
între cercurile mari în care se specific  asem n rile, iar în cercurile exterioare se specific  caracteristicile 
fiec rui termen, particularit ile sau deosebirile. 

Exemplu. La activitatea DLC-convorbire ,,Ce tim despre anotimpuri?” în cercurile mari am asezat 
imagini reprezentative despre anotimpurile toamna i iarna. Copiii au completat dou  caracteristici ale 
anotimpului toamna (cad frunzele, pleac  p s rile c l toare), dou  caracteristici ale anotimpului iarna 
(ninge, înghea  apa) în cercurile exterioare i dou  asem n ri (anotimp, 3 luni) în cercurile mici din mijloc. 
O alt  activitate la care am folosit metoda Bula dubl  a fost o activitate DLC-joc didactic ,,În curând voi f
colar,,. În acest joc în cele dou  cercuri mari am a ezat imagini cu pre colari i colari, iar copiii au 

completat cercurile mici din mijloc cu asem n rile existente între pre colari i colari (sunt copii, se hr nesc 
i cresc), iar în cercurile exterioare au completat cu caracteristicile acestora (pre colarii se joac , merg la 

gr dini , colarii merg la coal , înva ). 

Schimb  perechea este o alt  metod  interactiv  pe care am folosit-o în activit ile cu pre colarii. 
Aceast  metod  are ca obiectiv stimularea comunic rii i rezolvarea de probleme prin lucru în pereche. 
Metoda ,,Schimb  perechea,, am folosit-o în activit i de observare, activit i de convorbire, activit i 
practice, etc. 

Exemplu. La activitatea de observare cu tema ,,Fructe de toamn  ’’, am urm rit ca prin lucru în 
pereche, copiii s  descopere cât mai multe caracteristici ale fructelor care se coc în anotimpul toamna. Am 
organizat copiii în dou  cercuri concentrice dup  ecusoanele pe care le aveau în piept, în interior copiii cu 
frunze galbene, în exterior copiii cu frunze verzi. La îndemnul educatoarei, copiii au luat din co  un fruct 
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la alegere pe care l-au observat, l-au analizat pentru a spune totul despre el. Perechea a analizat fructul timp 
de 3-5 minute. La comanda educatoarei ,,Schimb  perechea’’ copiii din interior s-au deplasat i au format 
o nou  pereche. Copiii din cercul exterior au f cut o sintez  a observa iilor anterioare i au continuat analiza 
cu noua pereche pentru descoperirea caracteristicilor fructului prin câ i mai mul i analizatori. Perechile s-
au schimbat atunci când s-au epuizat toate ideile copiilor i când fiecare copil a f cut pereche cu to i 
membrii grupei. 

Brainstormingul, în traducere direct  ,,furtun  în creier, sau ,,asalt de idei,, este o metod  pe care am 
folosit-o pentru a ajuta copiii s  emit  cât mai multe idei pentru solu ionarea unor probleme, f r  a critica 
solu iile g site. Aceast  metod  am utilizat-o frecvent în activit ile de dezvoltare a limbajului pentru a da 
frâu liber imagina iei copiilor i a le dezvolta capacit ile creatoare. Cu rezultate bune am folosit 
brainstormingul în cadrul povestirilor create dup  un tablou, sau un ir de ilustra ii, în lecturile dup
imagini, convorbiri i jocuri didactice. 

Exemplu. În activitatea DLC-convorbire cu tema ,,De ce îmi place anotimpul vara?” la începutul 
activit ii copiii au stabilit împreun  caracteristicile anotimpului vara pornind de la întrebarea ,,Ce ti i 
despre anotimpul vara?”. Fiecare copil a r spuns printr-un enun  scurt în ordinea stabilit  f r  a repeta ideile 
colegilor. Ideile emise sunt direct propor ionale cu num rul membrilor grupului. Dup  enun area ideilor, 
copiii au fost ruga i s  reflecteze asupra lor i s  se pronun e care sunt cele mai aproape de adev r. 

Au fost subliniate ideile care se încadrau în sarcina didactic i care conturau ideea final . 

Aceste caracteristici sunt împ r ite în 3 categorii: 

•Caracteristici care in de evolu ia naturii; 

•Caracteristici care in de rela ia omului cu mediul în anotimpul vara; 

•Caracteristici care nu se încadreaz  în nici o categorie i care vor fi eliminate. 

Explozia stelar  este o alt  metod  pe care am folosit-o în procesul instructiv educativ. Este o metod
de stimulare a creativit ii i o modalitate de relaxare a copiilor. Ea se bazeaz  pe formularea de întreb ri 
pentru rezolvarea de probleme. Am folosit aceast  metod  cu bune rezultate în activit ile de lecturi dup
imagini, convorbiri, memoriz ri, povestiri. Ca material didactic am folosit o stea mare, cinci stele mici de 
culoare galben , cinci s ge i ro ii i jetoane. Pe stelu a mare am a ezat o imagine legat  de tema abordat , 
iar pe cele cinci stelu e mici am scris câte o întrebare de tipul CE ?, CINE ?, UNDE? , DE CE ?, CÂND ?. 

Prin folosirea acestei metode, am urm rit dezvoltarea poten ialului creativ al pre colarilor, 
familiarizarea lor cu strategia elabor rii de întreb ri de tipul prezentat mai sus, exersarea capacit ii acestora 
de a alc tui propozi ii interogative pe baza con inutului unor imagini i nu în ultimul rând rezolvarea 
problemelor prin g sirea r spunsurilor la întreb rile adresate. 

Diagrama Venn  este o metod  interactiv , de fixare, consolidare i evaluare a cuno tin elor. 

Aceast  metod  are o larg  aplicabilitate i am folosit-o cu succes în activit ile de observare, 
povestiri, convorbiri, jocuri didactice, etc.. Diagrama Venn este format  din 2 cercuri care se suprapun 
par ial. În spa iul care intersecteaz  cele dou  cercuri am a ezat, desenate sau scrise, asem n rile dintre 
dou  obiecte, idei, concepte, iar în cele dou  cercuri am a ezat aspectele specifice ale acestora. Pentru 
fixarea i evaluarea cuno tin elor copiilor, am folosit aceasta metod  în activit ile de povestire, observare, 
convorbire, etc. 

Exemplu. În activitatea DLC-convorbire ,,Totul despre p s ri”, pre colarii au realizat o diagram  în 
care au eviden iat asem n rile i deosebirile existente între p s rile de curte i p s rile s lb tice. De 
asemenea, am folosit aceast  metod  în jocul didactic ,,În lumea pove tilor” cu scopul de a verifica 
cuno tin ele copiilor privind pove tile înv ate. În cadrul acestui joc, copiii au realizat o diagram  Venn în 
care au a ezat în cele dou  cercuri personajele specifice f ec rei pove ti, iar în arealul în care se suprapun 
cele dou  cercuri au a ezat personajele comune. 
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Din multitudinea de metode interactive, am prezentat pe scurt doar câteva pe care le-am aplicat la 
grup , metode prin care noul si c utarea de idei confer  activit ii ”un mister didactic” în care copilul e 
participant activ la propria formare. 

Pe lâng  metodele interactive prezentate mai sus, cu rezultate bune am mai folosit i alte metode cum 
sunt: metoda cubului, turul galeriei, ciorchinele, tehnica blazonului, p l riu ele gânditoare, studiu de caz 
etc.. 
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Evaluare ini ial

Prof. înv. pre colar:  Cr ciun Aurelia Codru a            
G. P. N Nr. 3 Dumbrava-Holod 

                            

Evaluarea initial  pe care am realizat-o la inceputul semestrului I, an colar 2021 – 2022, respectiv în 
perioada 13-24.09.2021 a avut drept scop evaluarea cuno tin elor, priceperilor i abilit ilor dobândite, 
socializarea copiilor în cursul anului colar anterior. Altfel spus, a fost o evaluare a gradului de dezvoltare 
al copiilor în raport cu tematica parcurs . 

Având în vedere faptul c  s-a lucrat tot mai mult abordând con inuturile din perspectiva indisciplinar , 
am considerat necesar ca i evaluarea s  se fac  abordând con inutul din acela i perspective.  

Pentru a nu abuza de fi ele de lucru am selectat i aplicat probe de evaluare care s  permit
pre colarului s  se manifeste liber, creativ i astfel s-au constatat mai u or cuno tin ele dobândite i 
capacitatea de aplicare a acestora în practic . 

Prin evaluarea interdisciplinar , datorit  posibilit iii pe care pre colarul o are de a se folosi de cât 
mai multe domenii, exersându- i capacit ile de transfer.  

Analizând i interpretând datele ob inute raportate la obiectivele propuse i comparate totodat  cu 
cele ob inute la începutul etapei de instruire am tras urm toarele concluzii: 

I.  Domeniul limb i comunicare -  Educarea limbajului  

Referitor la educarea limbajului, copiii au realizat progrese în ce prive te volumul vocabularului cât 
i exprimarea. Sunt i unii copiii care prezint  o exprimare defectuoas  din punct de vedere fonetic i 

gramatical, prezint  deficien e de pronun ie i exprimare; aten ia i memoria voluntar  sunt slab dezvoltate 
de scurt  durat ; acest lucru ducând la reproducerea defectuoas  a fragmentelor de poezie sau poveste. 

M suri ameliorative  

Copiii care e exprim  mai greu în propozi ii vor fi antrena i i activa i într-un program de recupertare 
i exersare a comunic rii orale în activit ile alese de repovestire dup  imagini pentru reactualizarea 

con inuturilor pove tilor cunoscute i pentru antrenarea tuturor copiilor în repovestiri. Ceilal i copii vor fi 
antrena i în activit i pentru dezvoltarea limbajului oral i a comunic rii orale, fiind solicita i în rezolvarea 
unor sarcini mai complicate, cu grad de dificultate mai ridicat. 

 II Domeniul tiin  – Activitate matematic   

La to i copiii am observat un progres în ceea ce prive te cuno tin ele i reprezent rile matematice. 
To i copiii formeaz i denumesc corect mul imi dup  diferite criterii; num r  corect în limitele 1 – 3. 
Majoritatea recunosc i descriu corect formele geometricve înv ate i identific  corect pozi iile spa iale ale 
obiectelor. Cu toate acestea putem spune c  am observat i o durat  scurt  de concentrare a aten iei la unii 
copii, folosirea defectuoas  a limbajului matematic.  

M suri ameliorative  

Copiii se vor juca mai mult în cadrul activit ilor de la aria tiin i în activit ile recuperatorii. De 
asemenea, vom încerca s  folosim softurile educa ionale matematice pentru a atrage maoi mult copiii în 
fixarea cuno tin elor matematice. 
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III Domeniul tiin  – Cunoa terea mediului  

În urma evalu rii am constatat c  majoritatea copiilor au însu ite cuno tin ele referitoare la mediul 
înconjur tor. Ei descriu, enumer , clasific  elemente componente ale mediului (plante, animale, 
obiecte,....), îns  nu to i adreseaz  întreb ri în leg tur  cu cele observate ; nu to i denumesc corect 
anotimpurile, nu asociaz  corect imaginea cu anotimpul cerut ; nu respect  ordinea efectu rii opera iilor 
din sarcina didactic . 

M suri ameliorative 

Se va lucra diferen iat, cu copiii care au întâmpinat dificult i, atât la activit ile comune cât i la 
jocurile desf urate la sectorul tiin . Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc s - i consolideze i sistematizeze 
cuno tin ele referitoare la anotimpuri i la caracteristicile acestora. Se vor organiza vizite i excursii, 
urm rindu-se formarea unor atitudoini ecologice fa  de mediul înconjur tor. 

IV Domeniul om i societate – Educa ie pentru societate  

Majoritatea copiilor accept i respect  regulile de comvie uire în grup, îns , exist i unii copiii care 
dovedesc un comportament necivilizat în rela iile cu cei din jur. Unii copii colaboreaz  în grup pentru 
realizarea unei sarcini, pe când al ii, prefer  lucrul (jocul) individual. 

Am constatat c  majoritatea copiilor se implic  s  ia atitudine în anumite situa ii problem , 
con tientizeaz  consecin ele pozitive i negative ale actelor de comportament asupra celorlal i, î i adapteaz
comportamentul la diferite situa ii. 

Totu i, de i majoritatea cunosc regulile i le aplic  unii copii sunt mai rezerva i, nu au ini iativ , dar 
r spund bine provoc rilor. 

M suri ameliorative  

Copiii vor fi antrena i în jocuri i exerci ii atractive pentru a- i dezvolta capacit ile de a lua ini iativ
într-o situa ie oarecare. De asemenea vom desf ura majoritatea jocurilor i activit ilor pe grupuiri pentru 
a le dezvolta abilit ile de lucru în echip .  

V  Domeniul om i societate –Activit i practice  

Copiii cunosc materialele i uneltele folosite în cadrul activit ilor practice, utilizându-le corect în 
cadrul diferitelor tehnici însu ite realizând în general lucr ri practice estetice.  

Nu to i copiii finalizeaz  lucr rile, nu au formate deprinderile de a asambla întregul din p r ile lui 
componente; coordonarea ambelor mâini nu estre perfec ionat . 

M suri ameliorative  

Copiii vor fi încuraja i, stimula i i ajuta i în finalizarea lucr rilor. Vom desf ura activit i pentru a 
le dezvolta abilit ile practice de lucru în echip . 

VI Domeniul estetic creativ – Activita i artistico – plastice  

În urma evalu rii am constatat mari progrese în ceea ce prive te mânuirea corect  a instrumentelor 
de lucru (creion, pensul , cret ); modeleaz  plastilina realizând forme de dimensiuni i culori diferite 
utilizând tehnici specifice. 

Sunt unele probleme în ceeea ce prive te aranjarea i încadrarea în pagin , respectarea propor iilor; 
rigiditatea mâinilor. 
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M suri ameliorative  

Copiii vor fi încuraja i s  acopere tot spa iul de lucru , s  respecte propor iile , s  realizeze lucr ri 
îngrijite, s - i exprime opinia fa  de propria lucrare sau a altora i mai ales s - i motiveze p rerea.. 

VII Domeniul estetic creativ – Educa ie muzical   

Am constatat c  majoritatea copiiilor respect  linia melodic i textul cântecului, audiaz  cu aten ie 
un fragment dintr-un cântec cunoscut, unii recunoscând cu u urin  cântecul i denumind titlul. 

Am observat îns  ezit ri la marcarea ritmului, nu executa mi c rile în concordan  cu textul, nu cânt
to i deodat  la unison. 

M suri ameliorative  

Vom înv a i vom repeta în cadrul activit ilor (de joc, alese), unele cântece ritmate la care se 
folosesc b t i din palme, observa ii sonore.. 

VIII Domeniul psihomotric – Educa ie fizic   

În urma activit ilor de evaluare am constatat c  pre colarii execut corect deprinderile motrice 
înv ate i reu esc s  le utilizeze corectîn diferite contexte, de asemenea execut  mi c ri care necesit
orientare spa ial i temporal . Unii copii întâmpin  dificult i în perceperea schemei corporale, în p strarea 
rândului , nu execut  alergarea cu gura închis , pe vârfuri , etc.. 

M suri ameliorative  

Se va face repetarea asez rii în forma ie i în cadrul altor activit i; exersarea individual  pentru a- i 
însu i corect cuno tin ele referitoare la propria schem  corporal ; copiii vor fi antrena i în activit i sportive 
i ajuta i ca s - i perfec ioneze deprinderile motrice. 

Constat rile prezentate mai sus eviden iaz  progresul realizat de copii în ceea ce prive te nivelul de 
cuno tin e, priceperi, deprinderi i abilit i însu ite pe parcursul anului colar i deci o evolu ie în ce prive te 
dezvoltarea intelectual , psiho-fizic i socio-afectiv  a copiilor, astfel încât to i pre colarii grupei pot urma 
cu succes grupa mica. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
- Între online i tradi ional 

Prof. înv. pre colar Cr ciun Emilia-Mariana 
coala Gimnaziala ,,G-ral Gr. Ba tan’’-G. P. N. nr. 5 Buz u 

ONLINE-un termen pe care îl auzim tot mai des în ultimul timp, un termen aflat pe buzele tuturor,un 
termen care creeaza multe controverse. Înv mântul online reprezint  o provocare nu doar pentru profesori 
i elevi,p rin i ci i pentru pre colari.Situa ia actual  creat  de situatia epidemiologica  impune adoptarea 

unor noi modalit i de comunicare i colaborare chiar i în mediul pre colar, unde pentru a avea  contact cu 
copila ii no tri , avem nevoie de implicarea maxim  a p rin ilor . 

Activitatea pre colarilor este cu siguran  cea mai afectat  dintre toate nivelurile de înv mânt dac
ne raport m la eficien a înv rii online. Comparativ cu colile care au putut migra în timp real (cu mai 
mult sau mai pu in succes) c tre modele de educa ie online, nevoile pre colarilor de conectare i contact 
direct cu adul ii i cu al i copii, capacitatea mic  de concentrare i nivelul lor de dezvoltare cognitiv i 
emo ional fac înv area online o adev rat  provocare (pentru pre colarii mai mari) sau chiar imposibil
pentru cei mai mici (diferenta este data de mai multi factori cel mai important fiind mediul din care provine 
copilul)  

Cunoa terea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la toate cele trei 
componente ale procesului instructiv educativ: predare, înv are i evaluare. Evaluarea înso e te înv area 
fiind cea care o asist , m soar  achizi iile individuale ale copilului i sus ine fiecare interven ie educativ
prin feed-back. În activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea 
cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp, 
evaluarea urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare 
a con inuturilor i a modalit ilor de transmitere ale acestora. 

Eficien a utiliz rii  resurselor educa ionale online atat in predare cat si in evaluare are si numeroase 
avantaje: 

ofer  informa ii organizate;  
chestioneaz   pe  cel  ce  înva ;  
stimuleaz   creativitatea;  
constituie  un  mijloc  atractiv  de  a  verifica, consolida  i  recapitula cuno tin ele;  
ne  determin   s   g sim  solu ii  interactive  i  moderne  de  abordare  a lec iilor; 
diminueaz   factorul  de  stres; 
este  prezent  caracterul  ludic;  
reduce  timpul  de  studiu;  
se  modific   pozitiv  atitudinea  fa   de  computer. 

De i nu to i copiii posed  instrumentele necesare pentru desf urarea unei activitati online, o parte 
din pre colari cu ajutorul p rin ilor, s-au putut familiarizat cu micile sesiuni on-line desf urate prin cadrul 
diferitelor platforme si aici o amintim pe cea mai accesibila  ZOOM. Mai mult de atât,au fost descoperit 
pentru ei diferite programe i site-uri de lucru cu ajutorul c rora încerc m s  le cre m materiale interactive, 
atractive, educative i originale. De exemplu -Quizizz - este un instrument on-line pentru feed-back, cu 
ajutorul c ruia se pot realiza evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari.  

Permite inserarea de r spunsuri multiple, imagini, audio text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot 
utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i pentru cea de acas  . Au o interfa  prietenoas , se v d 
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întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele oferite de platform . Sunt importante pentru c  ofer
profesorului statistici, progresul copiilor, precm i rapoarte detaliate despre r spunsuri, timp etc. 

Educa ia online ofer  posibilit i nelimitate de a înfrumuse a actul educa ional...dar prezen a copiilor 
i a cadrului didactic fa  în fa  în vederea realiz rii feed-back-ului permanent, în timp real, într-un ambient 

potrivit/ institu ionalizat, râmân factori esen iali în formarea viitorului adult. 

Bibliografie: 

-Ionescu, M., (1972), Clasic i modern în organizarea lec iei, Ed. Dacia, Cluj-Napoca. Matei, N. C., 
(1982), Educarea capacit ilor creatoare în procesul de înv mânt, E. D. P., Bucure ti.  

-Oprescu, N., (1974), Modernizarea înv mântului matematic în ciclul primar, E. D. P., Bucure ti. 
  

982



Evaluarea în înv mântul preuniversitar 
– între online i tradi ional 

de Mihai Cr ciun, 
Colegiul Na ional “Mihail Sadoveanu” Pa cani 

Evaluarea online este la început în înv mântul românesc i va fi o component  important  a 
evalu rii de mâine. Sus inut  se va dezvolta i optimiza în urm torii ani i va deveni accesibil , transparent , 
eficient i relevant .  

Sensul termenului de evaluare are diferite conota ii în func ie de realit ile educa ionale i anume: 
evaluarea programelor, a elevilor, a profesorilor, a institu iei de înv mânt i evaluarea sistemului.  

Voi puncta câteva idei i aspecte legate de evaluarea tradi ional  f r  a intra în detalii tehnice sau 
teoretice care, în general, sunt cunoscute de profesori.  

Ca profesor de matematic  m  consider privilegiat deoarece la matematic  evaluarea este eficient , 
obiectiv , iar erorile posibile sunt neglijabile i pot fi îndreptate u or.  

Predarea, înv area i evaluarea trebuie v zute ca un tot unitar. Dac  una dintre ele este deficitar
atunci procesul se dezechilibreaz . Eficien a pred rii este legat  de înv are, iar evaluarea depinde nu doar 
de modul de înv are ci i de modul de predare. În acest context evaluarea devine unul dintre cele mai 
sensibile aspecte ale procesului de înv mânt. Practic prin evaluare afl m ce merge, dar i ce nu 
func ioneaz  în procesul de înv mânt.  

Este necesar ca procesul de evaluare s  fie unul corect i obiectiv, în caz contrar elevii î i pierd 
încrederea în propriile for e sau, mai grav, în procesul educa ional. Consecin ele în cazul unei evalu ri 
defectuoase sunt greu de m surat îns  de cele mai multe ori provoac  dezam gire, atitudine violent , 
motiva ie sc zut  pentru înv are i un puternic stres educa ional. Elevii nu se simt confortabil când 
consider  c  profesorul îl avantajeaz  pe unul dintre ei, chiar dac  în cazul lor evaluarea a fost corect i 
obiectiv .   

Erorile în evaluare, de care uneori profesorul este con tient sau nu, produc dezechilibre în acest proces 
complex al evalu rii, iar rela ia profesor – elev este deseori perturbat . Erorile în evaluare sunt aspecte pe 
care fiecare profesor, indiferent de experien a la catedr , trebuie s  le cunoasc .  

Calitatea evalu rii realizate de profesor se reflect  direct asupra capacit ii de autoevaluare a elevului.  
Este necesar  formarea i educarea capacit ii de autoevaluare înc  de la clasele mici (a 5-a) deoarece 

implicarea direct  a elevilor în aprecierea rezultatelor ob inute are efecte benefice pe termen lung.  

Autoevaluarea îi ajut  pe elevi s  în eleag  eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor i deci s
aprecieze în mod realist rezultatele ob inute.  

Pentru profesor acest demers poate fi esen ial deoarece ob ine confirmarea aprecierilor sale în opinia 
elevilor, referitoare la rezultatele constatate.  

Criteriile de evaluare prestabilite i clar elaborate permit profesorului s  emit  judec i de valoare 
obiective i întemeiate. În acest context este oferit  elevilor posibilitatea de a lucra într-un ritm propriu i 
de a- i elabora independent r spunsul.  
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Metode aplicate pentru realizarea evalu rii tradi ionale                                      
în înv mântul pre colar 

Cr ciun Roxana Alina                                                                   
Gr dini a cu Program Prelungit ,,C su a din pove ti” Tg. Mure

Jude ul Mure

Sistemul metodelor de cercetare pedagogic  reprezint  ansamblul metodelor i procedeelor utilizate 
în cercetarea tiin ific  a fenomenului educaional, în scopul p trunderii în esen a lui i pentru descoperirea de 
noi adev ruri. În cadrul evalu rii tradi ionale am utilizat i urm toarele metode de lucru: metoda observ rii 
sistematice, metoda demonstra iei i metoda analizei produselor activit ii copiilor. 

Ca metod  de colectare de date, metoda observaiei sistematice const  în urm rirea intenionat , 
metodic i sistematic  a unui evemiment sau a unui complex de evenimente educaionale, în condiii 
obi nuite de existena i desf urarea f r  nici o intervenie din partea cercet torului, în scopul explic rii, 
în elegerii i amelior rii lor. Metoda observ rii sistematice care a sprijinit permanent cunoa terea rezultatelor 
pre colarilor, a fost utilizat  în întreaga evaluare. 

Pentru a cre te calitatea observaiei este bine s  se aib  în vedere: stabilirea clar  a scopului i 
obiectivului urm rit, elaborarea unui plan de observaie, locul de desf urare, durata consemnarea imediat
a rezultatelor, desf urarea în condiii bune i cât mai variate, efectuarea unui num r optim de observaii. 

Metoda demonstra iei reprezint  o principal  metod  de lucru, de obicei ea se utizeaz  atunci când se 
pred  o nou  tehnic  de lucru, la începutul activit ii practice sau uneori i în mod excep ional, când aproape 
majoritatea copiilor întâmpin  dificult i, iar în acest caz, cadrul didactic, educatoarea demonstreaz  înc  o 
dat  modelul, în mod individual. 

Pre colarii au tendin a de a imita ac iunile, pe care le v d la cei din jur, în cazul de fa , ei asimileaz
mai repede executarea unei activit i practice, atunci când v d pa ii care trebuie urma i, în consecin
aceast  metod  de ine un avantaj, care conduce spre atingerea obiectivelor propuse. 

În cadrul evalu rii, aceast  metod  a constat i în discu ii între educatoare i copii. 

Aceasta a presupus relaia direct  dintre educatoare-copil, fa  în fa i abilitatea educatoarei pentru a 
ob ine motivarea subiecilor, angajarea copiilor în discu ii. 

În diferite momente au fost folosite i celelalte metode de investigaie: metoda cercet rii documentelor 
curriculare i a altor documente colare, metoda analizei portofoliilor cu scopul de a cunoa te opiniile copiilor 
implicai asupra celor mai atractive metode de evaluare. 

Aceast  metod  mi-a folosit în ob inerea datelor privitoare la capacit ilor creatoare ale copiilor, în 
cunoa terea informaiilor privind însu irile lor psihice, descoperirea modului de lucru la care copiii au 
respectat indicaiile educatoarei, formarea corect  a deprinderilor. 

Datele culese au fost supuse analizei în scopul desprinderii de estim ri i aprecieri asupra 
individualit ii copilului, a comportamentului s u, a preocup rilor i înclinaiilor sale. Datele consemnate 
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sunt corelate cu constat rile desprinse în urma aplic rii i a altor metode aplicate pentru realizarea evalu rii. 

M todele  utilizate  p ntru  argum ntar a  a tor  onving ri,  au  avut  menirea    timul z  prin 
on inutul x r iiilor, pro l  p ihi , pro ar  pot du  la îmbun t ir a p rforman lor pre colarilor. 

Totodat , acestea scot în vid n i doi poli: înv ar a i r ar a, unt doi poli ar
onlu r az  în b n fi iul opiilor. 

Reu ita  activit ilor  i  stimularea  dezvolt rii  capacit ilor  depinde  de  priceperea  educatoarei  de  a
folosi  metode  i  procedee  eficiente,  acordând  o  aten ie  deosebit   i  în  îndrumarea  activit ii copilului 
printr-o gradare progresiv  a sarcinilor i tehnicilor de lucru, educatoarea devenind un partener al copilului 
pe parcursul propriei sale deveniri. 

Întotdeauna am r spuns afirmativ la solicit rile copiilor, am urm rit permanent stimularea lor creativ
în cadrul activit ilor practice, asigurând condiii psihologice (încurajarea, buna dispoziie, optimismul, 
emo ii pozitive), care au condus la dezvoltarea capacit ilor copiilor. 
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PORTOFOLIUL – METOD  ALTERNATIV  DE EVALUARE 

Prof. Mirela Crângu
coala Gimnazial  nr. 18 “Jean Bart” Constan a 

La unitatea de înv are Triunghiul, am folosit o metod  alternativ  de evaluare i anume portofoliul 
deoarece este compatibil cu instruirea individualizat , ca strategie centrat  pe stilurile diferite de înv are. 

Am vizat formarea competen elor specifice asociate unit ii de înv are Triunghiul. 

La începutul unit ii de înv are, elevii au fost anun a i c  urmeaz  s  fie evalua i cu ajutorul unui 
portofoliu. S-au f cut preciz ri cu privire la elementele obligatorii/op ionale pe care trebuie s  le cuprind
portofoliul i la timpul de lucru pe care îl vor avea la dispozi ie: 

 lista con inutului acestuia, (sumarul, care include titlul fiecarei lucr ri/fi e); 

 aplica iile pe care le face elevul individual; 

 fi e individuale de studiu; 

 înregistr ri, fotografii care reflect  activitatea desf urat  de elev; 

 reflec iile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucreaz ; 

 autoevalu ri scrise de elev; 

Rezultatele ob inute de elevii clasei a VI-a au fost foarte bune. Elevii s-au autoevaluat pe baza 
portofoliului realizat, iar apoi acesta a fost notat i de c tre profesor, care a argumentat i eviden iat 
corectitudinea sau incorectitudinea aprecierilor avansate. Fiecare produs din componen a portofoliului a 
primit o not , iar nota final  a reprezentat media aritmetic  a notelor ob inute. Media clasei a fost 9. 

Am aflat din evaluare, urm toarele: 

-   elevii au imbog it portofoliile lor cu foarte multe imagini reprezentative pentru fiecare tem , cu 
desene proprii, aflându-se într-o continu  competi ie unii cu al ii.  

-  elevii au fost atra i de posibilitatea realiz rii unor elemente ale portofoliului prin folosirea soft-ului 
Geogebra, dar i de posibilitatea de a rezolva probleme practice prin folosirea no iunilor studiate; 

-   nu to i elevii au acces la un calculator, ceea ce le-a îngreunat activitatea; 

-   am reg sit i materiale preluate din mediul on-line f r  a fi prelucrate i le-am vorbit elevilor despre 
dreptul de autor i consecin ele nerespect rii acestuia; 

-   fi a recapitulativ  teoretic  realizat  prin metoda ciorchinelui a fost completat  superficial în unele 
situa ii; 
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-   unii elevi au afirmat c  acest tip de evaluare le supraîncarc  programul; 

-   în unele situa ii s-a acordat aten ie sporit  activit ilor care necesitau folosirea unui soft i au fost 
neglijate activit ile care presupuneau rezolvarea de exerci ii; 

-   la rezolvarea situa iilor problem  din via a cotidian  s-au înregistrat cele mai bune rezultate. 

Pe baza a ceea ce am aflat din evaluare,  îmi propun pe viitor continuarea  implic rii elevilor în acest 
tip de activit i, f r  s  condamn formele tradi ionale de formare i evaluare. Consider c  realizarea unui 
portofoliu clasic sau digital implic  activit i, în care se încurajeaz  exprimarea personal  a elevului, 
angajarea lui în activit i de înv are mai complexe i mai creative, diversificarea cuno tin elor, 
deprinderilor i abilit ilor exersate. 

Utilizarea portofoliului eviden iaz  urm toarele capacit i:  

-          Capacitatea de a ra iona i a utiliza cuno tin e în ritm propriu; 

-          Capacitatea de a observa i de a alege metodele de lucru; 

-          Capacitatea de a m sura i de a compara rezultatele; 

-          Capacitatea de a se implica activ în sarcinile de lucru; 

-          Capacitatea de a sintetiza i de a organiza materialul; 

-           Capacitatea de autoevaluare. 

Portofoliul este o metod  de evaluare ce implic i alte metode alternative ca investiga ia i 
autoevaluarea, prin autoevaluare elevii asumându- i responsabilitatea asupra activit ii desf urate, 
regândindu- i propriul proces de înv are, de gândire i de evaluare. De asemenea, pe lâng  competen a 
matematic , elevii î i formeaz i competen a digital i spiritul de ini iativ .  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Între online i tradi ional 

LIMBA ENGLEZ

Prof. Dana-Iuliana Cranta, 
Liceul Tehnologic “Laz r Edeleanu” Municipiul Ploie ti 

Evaluarea elevilor constituie, poate, actul didactic cel mai complex pentru profesori în cadrul 
activit ii instructiv-educative, o provocare cu atât mai mare odat  cu trecerea în mediul online. Indiferent 
de disciplina predat  este esen ial  cunoa terea nivelului de în elegere de c tre elevi a materiei predate, 
pentru o continuare eficient  a procesului de predare-înv are. 

Obi nui i pân  de curând cu metodele i strategiile de predare tradi ionale, iat -ne afla i acum în fa a 
unei mari provoc ri, evaluarea elevilor în mediul online. De aproape doi ani, ca urmare a contextului 
pandemic actual, cadrele didactice fac fa  unor schimb ri f r  precedent în sistemul de înv mânt, 
adapteaz  din mers metodele tradi ionale de predare-înv are-evaluare la mediul online sau chiar 
implementeaz  metode noi, specifice platformelor educa ionale de predare nou-descoperite. O munc  grea, 
plin  de provoc ri, în care profesorii au fost autodidac i, dovedind flexibilitate, adaptabilitate rapid  la nou. 

Principalele forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial  (predictiv ), evaluarea continu  (formativ ) i 
evaluarea sumativ  (cumulativ ). Evaluarea continu  /formativ  se poate face în orice moment al lec iei, 
având o func ie de reglare, de corectare, de readaptare a con inutului la nivelul i nevoile elevilor. Evaluarea 
sumativ /cumulativ  se poate realiza la sfâr it de semestru, de an colar, ciclu de înv mânt sau chiar la 
sfâr itul unei unit i de înv are/capitol, având o func ie de confirmare, de recunoa tere a cuno tin elor 
dobândite de elevi pân  la momentul respectiv. 

Evaluarea tradi ional  se poate realiza sub mai multe forme, respectiv: probe orale, probe scrise i/sau 
probe practice. 

Probele orale sunt frecvent folosite în special pentru acele discipline ce urm resc dezvoltarea 
capacit ii de comunicare verbal , ca în cazul limbilor moderne.  

Ca profesor de limba englez , evaluarea oral  a elevilor la clas  se desf oar  permanent, elevii fiind 
or  de or  încuraja i s  se exprime oral, competen a de comunicare fiind esen ial  în înv area limbii 
engleze. 

Odat  cu  trecerea activit ii didactice în mediul online, evaluarea oral  s-a putut desf ura pe 
platformele educa ionale, suferind adapt ri. Lucrez cu elevi de liceu pe platforma G-Suite, folosind astfel 
googleclassroom si ore live pe Meet.  

Pentru evaluarea oral  în mediul online, metodele i modalit ile de evaluare sunt diverse. Am folosit 
cu elevii mei:  

1. BRAINSTORMING-ul cu ajutorul Jam Board-ului, https://www.mentimeter.com/ (afi area tip 
“cloud”), tabla interactiv  individual  https://whiteboard.fi/ i/sau https://ro.padlet.com unde elevii au 
posibilitatea de a- i scrie ideile, p rerile, punctele de vedere, având astfel propriile interven ii pe care le 
expun i dezvolt  apoi oral.  

Printre avantajele acestei metode sunt: 
ob inerea cât mai rapid  a unui num r mare de idei i solu ii 
stimularea creativit ii elevilor 
încurajarea unui num r cât mai mare de elevi de a- i expune o idee 
ideile colegilor pot fi preluate i dezvoltate 
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2. JOCUL DE ROL; aplicat deseori cu succes i în activitatea online. Elevii r spund în perechi sau 
chiar în echipe mai mari.  

Printre avantajele acestei metode sunt: 
implicarea unui num r mai mare de elevi 
deprinderea abilit ii de a lucra în echip
stimuleaz  spiritul creativ i de improviza ie al elevilor 
folosirea limbii engleze (în cazul de fa ) în situa ii concrete de comunicare, situa ii asem n toare 

cu cele din via a real
3. DISCU II LIBERE pe teme date pe Meet: elevii pot discuta individual, dar i în grup, pe marginea 

unei teme date 

Evaluarea scris  în mediul online este mai complicat , complex i plin  de provoc ri fa  de 
evaluarea scris  traditional , fa -în-fa , ca urmare a factorilor ce nu pot fi controla i: obiectivismul, sim ul 
de r spundere al elevilor, întreaga lor activitate din spatele monitoarelor. 

Principalele modalit i de evaluare scris , i în mediul online, sunt: 

1. ESEURILE reprezint , din punctul meu de vedere, partea cea mai grea de realizat în mediul online, 
fiind greu de corectat, dar exista aplica ii ce permit editarea diverselor fi iere ( OfficeSuite + PDF Editor, 
Kingsoft Office, Google Drive insotit de Documents sau Sheets, Documents To Go etc.) i, în acest mod, 
elevii primesc feedback pe mail, whatsapp sau platformele educa ionale folosite.  

2. QUIZ-URI: se pot desf ura cu u urin  pe mai multe platforme i ofer  o gam  variat  de posibile 
r spunsuri: r spunsuri multiple, r spunsuri cu adev rat / fals, r spunsuri cu DA/NU, r spunsuri cu timp 
limit , r spunsuri de asociere/potrivire, r spunsuri ce constau într-un text liber formulat, r spunsuri ce 
presupun completarea unor spa ii libere etc. 

3. PROIECTE, REFERATE, PREZENT RI POWER POINT sau pe diferite platforme online 
(https://ro.padlet.com, https://prezi.com, https://www.canva.com, https://www.storyjumper.com/, 
http://oscrisoare.ro/ etc.).  

Aceste proiecte pot fi lucrate i prezentate individual sau în echipe, prin partajarea ecranului în timpul 
orei desf urate pe Meet. 

Exemple de platforme specifice evalu rii tip quiz: formulare Google, https://kahoot.com, 
https://quizizz.com, https://app.quizalize.com, https://www.classmarker.com, https://wordwall.net, 
https://quizlet.com, https://learningapps.org, Hot Potatoes-https://hotpot.uvic.ca, teste în Moodle etc. 

Pentru evaluarea scris  este important ca elevii s  respecte termenul limit  impus de profesor, iar 
chestionarele s  fie astfel setate încât elevii s  nu aib  posibilitatea de a retrimite, reedita sau relua testul. 

Gama de aplica ii este variat i atractiv , astfel încât, folosind metode i strategii diversificate, 
acestea pot fi eficiente i în mediul online, ca alternativ  la înv area cu prezen  fizic , fa -în-fa . 

BIBLIOGRAFIE:  

1. Stoica, Adrian, “Reforma evalu rii în înv mânt, Editura Sigma, Bucuresti, 2002 
2. Harmer, Jeremy, “The Practice of English Language Teaching”, Pearson Longman, 2007 
3. Harmer, Jeremy, “How to Teach English”, 2nd edition , Pearson Longman 
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EVALUAREA ON-LINE – O PROVOCARE 

profesor pentru înv mânt primar Cre  Florina-Livia 
coala Gimnazial  ,,Miron Pompiliu” tei - Bihor 

Perioada dificil  pe care înc  o travers m a impus o multitudine de schimb ri în toate domeniile vie ii 
noastre, domeniul educa iei fiind pus i el la încercare, pe care, personal, o numesc provocare. Chiar dac
în mass-media se vorbe te despre faptul c  ,,pandemia a prins înv mântul total nepreg tit”, am înv at s
m  adaptez la predarea on-line f r  s  m  plâng, pentru c  aceasta este meseria pentru care m-am preg tit 
i pe care doresc s  o desf or.  

i tocmai pentru a înv a mai multe despre platformele de înv are, despre posibilit ile pe care ni le 
ofer , pentru a putea împ rt i elevilor mei din ceea ce tiu, am spus DA cursurilor on-line pentru profesori, 
am apelat la colegii mei pentru a ne împ rt i unii altora din experien ele noastre la clas , din problemele 
pe care le întâmpin m i pentru a ne ajuta s  g sim solu ii, lucruri care mi-au fost de mare ajutor. 

Cel mai mare avantaj al pred rii-înv rii-evalu rii on-line pentru mine a fost faptul c  în anul 
pandemiei am lucrat cu elevii mei de clasa a IV-a. To i tiau s  lucreze cu diferite gadget-uri, de aceea 
,,intratul” pe platforma utilizat  de coala noastr  nu a fost deloc greu pentru ei.  

Lec iile on-line pot afirma, cu modestie, c  s-au desf urat într-un cadru relaxant, foarte pu ini având 
probleme sporadice cu terminalul. Au înv at repede s  vizualizeze materialele postate de mine pe canalele 
create fiec rei discipline colare, au urm rit cu interes ceea ce le partajam. Am c utat s  alternez i s  g sesc 
variante diferite de expunere a con inuturilor de înv at, ca s  evit monotonia i am c utat mai mult s
folosesc munca sincron . 

Pentru evaluare am utilizat: chestionarea oral , cu notarea calificativului final ce a constituit media 
calificativelor acordate pentru mai multe r spunsuri, utilizând metode moderne cum ar fi Explozia stelar , 
Cadranele, Ciorchinele, Brainstorming-ul, îmbinate cu metode tradi ionale, realizarea de portofolii cu 
lucr ri realizate i prezentate în diferite variante, probe de evaluare scris  cu itemi diferi i, rezolvarea 
acestora fiind condi ionat  de intervalul de timp stabilit ini ial cu elevii.  

Prin activit ile de evaluare desf urate am demonstrat c  se poate realiza procesul educa ional i on-
line, doar s  se vrea. Are i minusuri, dar nu sunt de acord cu afirma ia c  nu se înva  nimic, c  este pierdere 
de vreme.  

Cel mai mare minus consider c  este lipsa socializ rii între copii i lucrul care îmi înt re te observa ia 
este faptul c , odat  reveni i fizic la coal , nu se mai s turau unii de al ii în pauze, î i doreau s  stea cât 
mai mult împreun  s  î i poat  finaliza toate  jocurile. 

Marea provocare este acum clasa preg titoare, cu care voi deschide un nou capitol al pred rii on-line, 
dac  situa ia o va impune i c reia sper c  îi voi face fa  la fel de bine.  
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Evaluarea în înv mântul pre colar 

Prof. înv. pre colar Cretescu Chiata Betty,                                                 
G. P. P. Floare de col , Pite ti 

„Evaluarea merita un loc important in invatamant, din care face parte integrata.Ea are intotdeauna  un 
raport direct sau indirect cu progresul,in extensie si in calitate, al invatarii” (D. Ausbel) 

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul anului colar, având scopul de diagnostica nivelul de 
cuno tin e ale copilului. 

Evaluarea curent /de progres/formativa se realizeaz  pe parcursul întregului an colar, având drept 
scop de a asigura o verificare permanent  a elevului, un feedback permanent. 

Evaluarea final /sumativa / cumulativa-se realizeaz  la sfâr itul unei perioade colare/an colar / 
semestru colar realizata prin verificarea par ial  a cuno tin elor dobandite. 

Func iile evalu rii sunt: 

Func ia diagnostica-stabileste nivelul copilului, atât punctele tari cât i punctele slabe. 
Func ia prognostica-stabileste zonele performantei viitoare ale copilului,sunt preconizate rezultatele 

prin: 
-teste de aptitudine 
-abilit i 
-de capacitate. 

Func ia motivationala-stimuleaza autocunoa terea ,autoevaluarea, autoaprecierea,în raport cu cu 
obiectivul formarii educa ionale. Se realizeaz  sub form  de feedback oral sau sub forma scris . 

Metode de evaluare ale copilului pre colar: 

1. Portofoliul cu produsele copiilor; 
2. Autoevaluarea ajut   copiii s - i  dezvolte capacit ile de autocunoa tere, s - i  valorizeze atât 

cuno tin e cât i atitudini i comportamente. 
3. Metoda observa iei-rezultatele ob inute se realizeaz  prin aprecieri deschise,verbale,cu valoare 

evaluativa, iar ele pot fi consemnate intr-un protocol de observa ie-o fi a personala a elevului, din care se 
pot trage urm toarele concluzii: unele progrese sau unele regrese ale copilului. 

4. Convorbirea cu scop evaluativ se realizeaza pe baza unor întreb ri, deoarece cadrul didactic 
doreste s  urm reasc  evolu ia copilului la activitate. 

Bibliografie: 

Paisi Lazarescu. M.(2007),Psihologia vârstelor, Ed V&I Integral,Bucure ti  
Mihaela Paisi  Lazarescu si Liliana Ezechil Revista Laborator pre colar nr.1 /2005, Ed. Miniped, 

Bucure ti  
Colceriu Laura (2010), Metodica predarii activitatii instructiv educative in gradinite  
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Evaluarea online 

Prof. Cre escu Rodica Angelica 
Colegiul Na ional “Gheorghe i eica” Drobeta Turnu Severin 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, evaluarea în coal  este 
un domeniu larg deschis, care nu are doar influen  asupra lucrurilor explicite ce pot fi observate, precum 
calific rile elevilor, pozi ionarea lor în societate din cauza notelor i prin urmare, cariera lor academic . 
Evaluarea în coal  are influen i asupra altor aspecte ale individului precum imaginea de sine, stima de 
sine i conceptul general pe care o persoan  îl are despre propriile competen e i abilit i. coala are o 
influen  enorm  asupra conceptului în sine de competen e. Influen a sa direct  depinde de modul în care 
metoda de evaluare este aleas i realizat  în coal .  

În func ie de statutul s u evaluarea este  

ini ial : are ca scop depistarea gre elilor i îndreptarea lor, se aplic  la începutul anului colar sau 
la preluarea unei clase noi, în urma acestei evalu ri profesorul poate proiecta trasee diferen iate de înv are, 
îndreptând aspectele negative constatate ini ial. 

sumativ : în practica obi nuit  se realizeaz  la finalul unui capitol, sau la finalul unei etape mari de 
predare-înv are, se bazeaz  pe informa ii ob inute în urma sus inerii unui test, unui examen, are un caracter 
static i arat  nivelul elevului la un moment dat. Solicit  din partea elevilor o mare parte din timpul de 
instruire si poate dezvolta un climat educa ional tensionat, anxietate i stres pentru ace tia. 

formativ : în mod optim duce la depistarea gre elilor i îndreptarea lor, ar trebui s  fie continu , 
centrat  pe elev i procesul înv rii, nu s  exprime note sau scoruri, ci s  creeze premisele reale pentru 
organizarea unui înv ri diferen iate. Acest tip de evaluare dezvolt  un climat educa ional stimulativ i 
rela ii de cooperare profesor-elev. 

În mod obi nuit profesorul pred  no iunile noi, fixeaz  o tem , o noteaz , indic  ce este incorect, dar 
nu verific  dac  elevul i-a corectat deficien ele i apoi trece la urm toarea lec ie. 

În mod optim ar trebui utilizat  evaluarea ini ial i sumativ : se predau noile no iuni, se stabile te o 
sarcin  de lucru i atât profesorul cât i elevii folosesc sarcina pentru a identifica deficien ele i a fixa 
obiective pentru perfec ionare, monitorizând apoi progresul. În aceast  situa ie rolul evalu rii este de a 
identifica deficien ele, iar timpul i efortul s  fie concentrate pe perfec ionare, în situa ia unor rezultate 
slabe fiind necesar un timp i efort îndelungat pentru îndreptarea lor. 

Metodele de evaluare aplicate în sistemul educa ional din România sunt: verificarea  oral , verificarea 
scris , verificarea practic ,  precum i metodele alternative - referatul, investiga ia, proiectul, portofoliul, 
autoevaluarea. O parte dintre aceste metode de evaluare, aceste pot fi realizate i în mediul online.  

Predare Testare
Notare i
trecere mai
departe

Testare Depistare
gre eli

Îndreptare
gre eli
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Evaluarea online se poate realiza: 

oral folosind aplica ii colaborative de exemplul OpenBoard, sau  Microsooft WhiteBoard de 
exemplu 

                          

prin teste care se pot sus ine folosind platforme educa ionale online, de exemplu platforma Moodle. 
În situa ia sus inerii testelor online corectarea acestora poate fi: 

automat   

          

manuala 

                
  

Pentru toate testele se pot face set ri diverse, îns  personal utilizez set rile pentru: 

data i ora când devine activ 
timp 
parola acces 
feedback 
selectarea random a întreb rilor din baza de date cu întrebari i a  raspunsurilor în cadrul întreb rii, 

astfel întrebarea 1 la un elev poate fi întrebarea 10 la altul, iar varianta corect  de r spuns la întrebarea 1 
poate fi a, la întrebarea 10 poate fi b, etc. 

restric ion ri privind durata de vizibilitatae a testului( în anumite zile, între anumite ore), 
vizualizarea întreb rilor(una sau mai multe pe pagin ), posibilitatea revenirii pe r spunsuri date la 
întreb rile anterioare sau nu.  
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A a cum bine tim din experien a ultimilor doi ani de coal  online, testarea online poate prezenta 
avantaje i dezavantaje: 

avantaje: evaluarea unui num r mare de cursan i folosind teste cu maxim  precizie elaborate 
folosind colec ii profesionale de itemi, utilizarea de tehnologii interactive ce permit feedback corect în timp 
real, posibilitatea actualiz rii în mod real a testelor utilizate, flexibilitate, etc.  

dezavantaje: timp pentru preg tirea testului online, dotarea precar  în unele situa ii, dificultatea 
sus inerii i implement rii sistemului, necesitatea unei experin e în utilizarea device-urilor de c tre elevi i 
nu numai, motivarea participan ilor, în special a cursan ilor (elevi i studen i), lipsa controlului permanent 
în ceea ce prive te elevii,  limitarea posibiliot ilor de testare a abilit ilor, etc. 

Evaluarea online este necesar  în contextul orelor online, în situa iile în care  elevii, studen ii i nu 
numai opteaz  pentru cursuri de tip self-learning, instruire în ritm propriu, oriunde, oricând, poate fi privit
ca o alternativ  de viitor viabil !  

Bibliografie: 

1. Cuco , C., 2009, Psihopedagogie pentru examene de definitivare i grade didactice, Editura 
Polirom. 

2. Mihala cu, D., 2006, Curriculum, Instruire, Evaluare, Editura Ex Ponto. 
Resurse on-line 
https://moodle.org/?lang=ro 
http://awwapp.com/b/uperknfmigx5m8/ 
http://infocngt.ro 
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Metode de predare adaptate înv rii on-line 

prof. Cristiana Cre u                                                                   
Colegiul Tehnic ,,Costin D. Neni escu” Pite ti 

  
Este evident c  multe cadre didactice (din România i din alte ri) sunt preocupate de predarea 

programei i sunt tributare metodelor tradi ionale de predare. Aceste persoane nu consider  c  au predat un 
anumit subiect din program  dac  nu l-au rostit în fa a elevilor i nu au cerut acestora s  copieze fragmente 
din manual sau s  le scrie dup  dictare. Cu toate acestea, în cazul acestor dou  metode de predare, elevii 
sunt ni te receptori pasivi ai înv rii; lor nu li se cere s  gândeasc  sau s  pun  sub semnul întreb rii ceea 
ce li se ofer . Lor li se cere pur i simplu s  asculte i s  scrie, f r  s  se implice în con inutul materiei 
predate. 

Probabil c , în accep iunea profesorilor, cunoa terea este un lucru care se transmite i se înva , 
în elegerea apare mai târziu, iar claritatea expunerii, înso it  de r splata pentru recep ia r bd toare, 
reprezint  cerin ele esen iale ale unei pred ri de calitate. Totu i, un elev pasiv nu face decât s  recep ioneze 
predarea; lui nu i se cere s  participe la procesul de înv are.  

Trecerea la o metodologie mai activ , centrat  pe elev, implic  elevul în procesul de înv are i îl 
înva  aptitudinile înv rii, precum i aptitudinile fundamentale ale muncii al turi de al ii i ale rezolv rii 
de probleme. Metodele centrate pe elev implic  individul în evaluarea eficacit ii procesului lor de înv are 
i în stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea viitoare. Aceste avantaje ale metodelor centrate pe elev ajut

la preg tirea individului atât pentru o tranzi ie mai u oar  spre locul de munc , cât i spre înv area 
continu . 

Din p cate, majoritatea elevilor i mul i dintre profesori au convingerea c  înv area este un proces 
prin care se transmit cuno tin e i nu o perspectiv  a înv rii active, iar acest lucru este foarte dificil de 
schimbat.  

Aceast  convingere presupune c : 

scoar a cerebral este un recipient gol pe care profesorii trebuie s  îl umple cu cuno tin e. 
dobândirea cuno tin elor necesit  doar ascultarea cu un grad rezonabil de aten ie, sau chiar i 

numai prezen a fizic . 
evaluarea reprezint  verificarea gradului în care s-a umplut scoar a cerebral
analogiile în vederea înv rii presupun transferul i nu înv area activ : 

Înv area face necesar  o etap  în care elevilor li se cere s  prelucreze informa ia care li se ofer . Ei 
au nevoie de activit i care le impun s  interpreteze personal materia i astfel s  î i creeze propriile 
semnifica ii. 

Studiile arat  c  activit ile de înv are care impun elevului prelucrarea activ  duc la o fixare a 
cuno tin elor de pân  la zece ori mai bun , sunt mai îndr gite i duc la o înv are mai profund .  

Semnifica ia este un lucru personal i unic; ea se construie te pe baza înv rii i experien ei 
anterioare, care difer  de la elev la elev. Nu exist  un mod unic, adecvat tuturor elevilor, de a înv a ceva; 
este nevoie de o multitudine de sarcini i experien e pentru a satisface necesit ile individuale. 

Scoar a cerebral  nu prelucreaz  informa ia secven ial. De aceea, persoanele care înva  trebuie s  se 
gândeasc  la p r i i la întreg în acela i timp i s  integreze subiectele. 

Aptitudinile cum ar fi ra ionamentul de rang superior trebuie predate împreun  cu con inutul 
programei i nu separat de acesta.  
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Provoc rile stimuleaz  înv area, dar amenin rile o submineaz . Amenin rile provoac  eliberarea 
de hidrocortizon în organism, ceea ce face ca aptitudinile de gândire de rang superior s  treac  în plan 
secundar. 

Înv area inclusiv  este cea mai bun  armonizare între nevoile individuale ale persoanei care înva
i prevederile/modul în care se r spunde acestor nevoi. 

Strategii de predare în vederea înv rii active 

Înv area trebuie s  cuprind  activit i de prelucrare a noii materii înv ate, care trebuie legat
de ceea ce elevul tie deja. Sarcinile trebuie s  fie autentice, stabilite în context semnificativ i legate de 
via a real . Ele nu trebuie s  implice doar repetarea unor lucruri, deoarece acest lucru duce la înv area “de 
suprafa ” i nu la înv area “de profunzime”. 

Având în vedere faptul c  înv area elevilor va implica erori, sarcinile trebuie s  le ofere ocazia 
de a se autoevalua, de a corecta, de a discuta cu colegii, de a primi reac ia profesorului, precum i de a face 
alte verific ri de “conformitate cu realitatea”. 

Strategiile care stimuleaz  intelectul implic  un aport suficient de ap , oxigen, proteine, 
alimenta ie s n toas , odihn i exerci ii fizice, pe lâng  exerci iile intelectului. Înv area scade cu 20% 
dac  se consum  carbohidra i în exces, deoarece acest lucru provoac  eliberarea de cheratonin  în sânge, 
lucru care duce la relaxare. 

Concentrarea maxim  se poate realiza numai pe perioade care au ca durat  acela i num r de 
minute ca i vârsta persoanei respective, pân  la maximum 20 sau 25 de minute. Sunt utile pauzele scurte 
i schimbarea obiectului concentr rii. 

Metodele de predare aplicate în clas  au un puternic asupra calit ii educa iei.  Practic, 30% din 
succesul înv rii depinde de comportamentul profesorului, iar competen ele pe care fiecare profesor le 
dezvolt  în rela ia cu elevii s i sunt importante i în mediul online. 

S-a observat c  rezultatele înv rii online par a fi la fel ca în cursurile tradi ionale, dar faptul c  elevii 
în condi ii de înv are online s-au comportat într-o manier  mai bun  decât cei care primesc instruc iunile 
care combin  elementele online cu cele tradi ionale, fa  în fa , au un avantaj mai mare în raport cu 
instruc iunile fie numai fa  în fa , fie pur online, iar cel mai mare impact al înv rii online e înregistrat 
la adolescen ii de liceu. 

Intercalarea con inutului multimedia i a materialelor de înv are online cu teste scurte, la intervale 
de timp regulate, pot îmbun t i implicarea elevilor, iar cercet rile au ar tat c  utilizarea acestor teste a 
redus aproape la jum tate (42%) distragerea elevilor cât i cre terea considerabil  a notelor ob inute de 
ace tia. 

Datele arat  c  dup  o perioad  lung  de timp (câteva s pt mâni) petrecut  doar în online motiva ia 
dispare i c  e tot mai dificil s -i ii implica i pe copii, dar nu este imposibil. 

Strategii i caracteristici ale pred rii în înv mântul online: 

Implicarea p rin ilor în actul educa ional - profesorii pot lucra cu p rin ii în aceast  perioad  pentru 
educa ia copiilor lor. Ei pot veni cu instruc iuni clare în online, iar p rin ii pot dezvolta temele cu copiii în 
offline. În felul acesta se pot dezvolta rela ii între coal i familie, p rin ii pot în elege mai u or i pot 
empatiza mai mult cu efortul unui cadru didactic. Se dezvolt , astfel, i rela ia profesor-p rinte. P rin ii pot 
explora împreun  cu copiii diferite platforme, instrumente online i astfel înv area se petrece i la adul i. 

Pun i digitale între profesori - adaptarea la predarea în online încurajeaz  profesorii s  colaboreze 
între ei, împ rt indu- i materialele i practicile pedagogice mult mai u or, la distan e foarte mari. Sunt 
profesori care au predat cursuri online i care sunt mai familiariza i cu unele metode, iar mul i dintre ace tia 
î i doresc s  împart  din cuno tin ele lor cu cei care au nevoie de sprijin.  

Autonomie în înv are pentru elevi - mutarea cursurilor în online încurajeaz  elevii s  aib  mai 
mult  autonomie în înv are, folosindu- i la maxim creativitatea. Totodat , mutarea temporar  a procesului 
de înv are pe online, poate sus ine ritmul înv rii i poate cre te încrederea elevilor în capacit ile i 
resursele proprii pentru a fi autodidac i (de altfel, înv area continu  pe tot parcursul vie ii adulte este 
guvernat  de capacitatea de a fi autodidact). 
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Înv are prietenoas  de acas  - confortul e crescut fiind într-un spa iu personal, atât poate pentru 
elev cât i pentru profesori. Nu mai exist  g l gie, la nivel de management al clasei dinamica se schimb
iar p rin ii pot asigura cadrul potrivit pentru înv are. Elevii au mai  mult timp de odihn , nu trebuie s  se 
mai trezeasc  foarte de diminea  pentru a lua mijloace de transport în comun, se reduce din gradul de 
oboseal , p rin ii pot monitoriza mult mai îndeaproape stilul alimentar pe care îl adopt  copiii. 

Repozi ionarea colii - nu vorbim doar despre o trecere a interac iunilor didactice în lumea online 
(posibil  doar în anumite medii, cele privilegiate, cu acces la internet i computer). Vorbim despre o coal
care trebuie s  r mân  un reper de siguran i predictibilitate, despre profesori creativi, care inspir
încredere i protec ie i elevi care î i men in bucuria de a înv a în orice context, care nu se simt abandona i 
de adul ii din jurul lor.  

Înv area exist i în online, iar pentru coli, profesori, p rin i i elevi înseamn  noi ferestre c tre 
educa ie. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Proiectul FEDA (RP M132 H ) (1998). Dezvoltarea stilurilor eficiente de înv are. 

2. Proiectul FEDA CBD 204  (1999).  Strategii de predare care satisfac stilurile individuale de 
înv are. 

3. Sparrow, L., Sparrow, H. i Swan, P. (2000). Înv area centrat  pe elev: este posibil ?  
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METODE INTERACTIVE DE PREDARE-ÎNV ARE-EVALUARE 

PIP. ANDRIE  GABRIELA DANA                                                       
PIP. CRE U MARIANA                                                                

COALA GIMNAZIAL ”ADRIAN PORUMBOIU” MUNTENII DE JOS 

În societatea româneasc  actual  are loc un proces dinamic care oblig  toate categoriile sociale s
in  pasul cu evolu ia societ ii i implicit a educa iei. 

i în înv mânt au loc transform ri rapide pornind de la crearea mediului de înv are care poate 
eficientiza tehnicile de înv are i de munc  intelectuale sau le poate bloca, încetini uneori din lipsa banilor, 
alteori din dezinteresul dasc lilor. 

coala contribuie tot mai mult la modelarea personalit ii i la cultivarea tr s turilor ei. În întreaga 
oper  de formare a omului nou, a personalit ii sale, un rol important, uneori chiar decisiv, îl au primii ani 
de coal . 

colii primare îi revine sarcina de a forma primele deprinderi de munc  intelectual . De aceea, este 
necesar ca înv torul s  fie preocupat în permanen  de perfec ionarea metodelor i procedeelor de predare-
înv are, a stilului de munc  în general, pentru optimizarea procesului instructiv-educativ . 

Noul, necunoscutul, c utarea de idei prin metode interactive confer  activit ii ,, mister didactic “, se 
constituie ca ,, o aventur  a cunoa terii ” în care elevul este participant activ pentru c  el întâlne te 
probleme, situa ii complexe pentru mintea lui de copil, dar în grup, prin analize, dezbateri descoper
r spunsurile la toate întreb rile, rezolv  sarcini de înv are, se simte responsabil i mul umit la finalul 
lec iei. 

Prin metode interactive elevii î i exerseaz  capacitatea de a selecta, combina, înva  lucruri de care 
vor avea nevoie în via a de colar i de adult. Efortul lor trebuie s  fie unul intelectual, de exersare a 
proceselor psihice i de cunoa tere, de abordare a  altor demersuri intelectuale interdisciplinare decât cele 
clasice prin studiul mediului concret i prin corela iile elaborate interactiv în care elevii î i asum
responsabilit i i verific  solu ii, elaboreaz  sinteze în activitatea de grup, intergrup, individual, în perechi. 
Ideile, solu iile grupului au înc rc tur  afectiv i originalitate atunci când se respect  principiul 
flexibilit ii. 

Situa iile de înv are rezolvate prin metode interactive de grup dezvolt  elevilor gândirea democratic
deoarece ei exerseaz  gândirea critic i în eleg c atunci cand analizeaz  un personaj, comportamentul 
unui elev, o fapt , o idee, un eveniment, ei critic  comportamentul, ideea, fapta, nu critic  personajul, 
copilul sau adultul. Metodele înva  elevii, c  un comportament întâlnit în via a de zi cu zi poate fi criticat 
pentru a înv a cum s -l evit m. 

Metodele interactive sunt atractive, stimuleaz  implicarea activ  în sarcina didactic , stimuleaz
ini iativa, asigur  o mai bun  punere în practic  a cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor. Asigur  un 
demers interactiv al actului de predare-înv are-evaluare, valorific i stimuleaz  poten ialul creativ, 
originalitatea copiilor, ac ioneaz  asupra gândirii critice a elevilor. Elevii devin responsabili în rezolvarea 
sarcinilor, promoveaz  înv area prin cooperare, înva  s  argumenteze ac iunile, îi înva  pe elevi s
comunice între ei i s  asculte p rerile celor din jur. 
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Metodele moderne au tendin a de a se apropia cât mai mult de metodele cercet rii tiin ifice, 
antrenând elevii în activit i de investigare i cercetare direct  a fenomenelor . Utilizarea metodelor 
interactive în activitatea didactic  are ca rezultat cre terea motiva iei pentru înv are i a încrederii în sine, 
contribuie la formarea atitudinii pozitive fa  de obiectele de studiu în coal i asigur  condi iile form rii 
capacit ii copiilor de a interac iona i de a comunica, preg tindu-i mai bine pentru activitatea social . 

Dup  fiecare metod  aplicat  se pot ob ine performan e pe care elevii le percep i-i fac responsabili 
în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. Elevii în eleg i observ  c  implicarea lor este diferit  , dar 
încurajati î i vor cultiva dorin a de a se implica in rezolvarea sarcinilor de grup. Grupul în elege prin 
exerci iu s  nu- i marginalizeze partenerii de grup, s  aib  r bdare cu ei, exersându- i toleran a reciproc. 

Metodele moderne de predare – înv are - evaluare ofer  o ocazie benefic  de organizare pedagogic
a unei înv ri temeinice, u oare i pl cute, i în acela i timp i cu un pronun at caracter activ-participativ 
din partea elevilor, cu posibilit i de cooperare i de comunicare eficient . Folosirea sistematic  a metodelor 
moderne, presupune desf urarea unor rela ii de comunicare eficient i constructiv  în cadrul c rora, to i 
cei care iau parte la discu ii, s  ob in  beneficii în planurile cognitiv, afectiv-motiva ional, atitudinal, social 
i practic aplicativ.  

La finalul activit ilor moderne de predare – înv are - evaluare rezultatele colare nu se refer  numai 
la achizi iile elevilor în domeniul cognitiv, cuno tin e, priceperi, capacit i, abilit i i la întregul spectru de 
comportamente care contribuie la dezvoltarea personalit ii elevului: comportamente colare din plan 
afectiv i psihomotor, unele rezultate colare, unele rezultate extra colare cu influen  direct  asupra 
rezultatelor colare, deprinderi autoevaluative, sau rezultatele indicate ale procesului de instruire. 

Activit ile didactice bazate pe tehnicile moderne de predare-înv are-evaluare reprezint  contextul 
cel mai favorabil familiariz rii elevilor cu specificul metodei tiin ifice de investigare a realit ii. Aceste 
activit i moderne favorizeaz  aprofundarea cuno tin elor propuse de programa colar  , de manualele 
colare i asigur  deschideri interdisciplinare.  

Ele genereaz  motiva ia intrinsec , diminueaz  presiunea generat  de personalitatea profesorului i îi 
determin  chiar i pe elevii cei mai reticen i s  participe la construirea propriei cunoa teri .  

În plus, prin deprinderile pe care le dobândesc elevii î i construiesc o gândire tiin ific  corect , se 
familiarizeaz  cu înv area autodirijat , î i formeaz  personalitatea, manifest  o conduit  civic  corect i 
î i schimb  optica asupra înv rii.  
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Evaluarea în înv mantul pre colar 

Prof. înv. pre c. Cri an Anca-Emilia                                                      
Gr. cu P. P. Voinicel-Zal u 

Evaluarea este o component  important  a procesului de inv mânt prin intermediul c reia, 
educatoarea cunoa te în fiecare etap  a procesului instructiv-educativ nivelul atins de copii, identific
punctele forte i lacunele din cuno tin ele, priceperile, deprinderile, aptitudinile, reprezentarile i limbajul 
copiilor.  

Prin intermediul evalu rii, educatoarea inventariaz  achizi iile copiilor i apreciaz  progresul 
înregistrat de copil de la o etap  la alta a devenirii sale. 

Principalul scop al evalu rii este s  urm reasc  progresul copilului i s  stabileasc  exact nivelul de 
dezvoltare la care se afla fiecare copil în parte, astfel încât parcurgerea programei s  vin  în întâmpinarea 
nevoilor copiilor i s  asigure succesul experien elor tuturor. 

Strategii de evaluare în gr dini
Activitatea educativ  în gr dini  este complex i solicit  forme de evaluare variate, multiple, 

adaptate la particularit ile pre colarilor. Astfel, în gr dini  sunt utilizate urm toarele strategii de evaluare: 
Evaluarea formativ  (continu ) este indispensabil  într-o pedagogie a form rii centrate pe copil. 

Rezultatele se raporteaz , dup  fiecare secven  la obiective, cu scopul de a înregistra lacune, gre eli sau a 
confirma eficien a înv rii. Evaluarea formativ  ajut  la prevenirea unor distorsiuni în înv are, provenite 
din surse afective (nesiguran , încredere nejustificat , indiferen ). 

Evaluarea sumativ  este tipul de evaluare prin care se constat  nivelul de performan  atins în raport 
cu anumite exigen e de formare care au fost stabilite la începutul unei perioade lungi de înv are. 
Constat rile se exprim  în calificative atribuite pre colarilor , clasific ri sau promov ri ale acestora. 

În gr dini  putem vorbi de evaluare ini ial  în momentul venirii copilului în institu ie i evaluare 
final , la p r sirea acesteia, când trebuie s  i se completeze fi a psiho- pedagogic  final  (profil de 
personalitate, inventar de cuno tin e, interese i posibilit i de înv are) pentru a serecomanda înscrierea la 
coal . 

Autoevaluarea este o form  de trecere la autonomie (de exemplu reconstituirea unei imagini din 
buc ele poate fi autoevaluat ). Exist  activit i pe care pre colarul nu este capabil s  le autoevalueze f r
exerci iu prealabil. Pentru autoevaluare este necesar  cunoa terea obiectivului i a c ii de realizare. Atunci 
când pre colarul se autoevalueaz , rezultatele sunt superioare. 

Evaluarea clinic  se realizeaz  pentru pre colarii cu probleme în evolu ie, de c tre un specialist 
(psihiatru, psiholog). Prescrip iile pentru activitatea ulterioar  diagnostic rii, vor ine seama nu numai de 
simptome, ci i de rela iile dintre factorii psihologici, sociali i educa ionali care influen eaz  performan ele 
copilului. 

Metode de culegere a datelor în vederea evalu rii  
Metoda observa iei faciliteaz  educatoarei ob inerea unei p r i însemnate de date despre pre colar 

prin observarea comportamentului în condi ii obi nuite (uneori i provocate, în condi ii anume create pentru 
a se edifica asupra unor aspecte ambigue).  

Conversa ia curent  cu copilul aduce date neorganizate, nesistematice. Se recurge atunci la 
conversa ia dirijat  sau semidirijat , axat  pe problemele care ne intereseaz , ale c rei rezultate sunt apoi 
prelucrate i sistematizate. 

Alte metode de culegere a datelor în vederea evalu rii sunt: ancheta i chestionarea adul ilor,testele 
etalonate, probele docimologice,fi ele de munc  independent . Acestea împreun  cu cele men ionate mai 
sus, fac posibil  evaluarea, eficientizând procesul educativ. 

Formele i metodele de m surare i apreciere a rezultatelor  copiilor 
La începutul fiec rui an colar, primele dou  s pt mâni sunt rezervate culegerii de date pentru 

cunoa terea fiec rui copil.  
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Metodele utilizate de educatoare sunt: 
 • observarea copilului în timpul diferitelor activit i i momente din programul zilnic,consemnarea 

în protocoale individuale sau fi e psiho-pedagogice 
• dialogul cu copilul i cu p rin ii, pentru cunoa terea dezvolt rii psiho-fizice, a nivelului 

decunoa tere, a deprinderilor pre colarilor. 
În timpul anului colar, se realizeaz  în mod implicit o evaluare continu  a nivelului decuno tin e i 

deprinderi prin oportunit ile oferite de regimul zilnic, fi ele de evaluare, observa ie zilnic , prin convorbiri, 
studiul produselor activit ii, test. 

A adar, prin evaluare, educatoarea î i îndepline te misiunea nobil  de a preg ti copilul pentru o 
integrare optim  în coal , de a urm rii traseul acestuia i dup  terminarea gr dini ei, furnizând înv torilor 
datele necesare continu rii procesului instructiv-educativ. 
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EVALUAREA – PARTE INTEGRANT                                                   
A PROCESULUI DE ÎNV MÂNT 

Cri an Ileana Anu a                                                                    
Gr dini a cu Program Prelungit „M m ru a” Arad 

Concentrarea continu  asupra procesului de evaluare se datoreaz  recunoa terii faptului c  evaluarea 
este o parte important  a activit ilor educa ionale în general i a procesului de predare în special. Este 
sfâr itul unei serii de evenimente, inclusiv urm torii „pa i”: stabilirea scopurilor pedagogice prin prisma 
comportamentului dezirabil al elevilor, proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor 
propuse, m surarea rezultatelor aplic rii programului.  

În consecin a, problematica pe care o genereaz  ac iunea de evaluare face parte din ansamblul teoriei 
educa iei, iar teoria evalu rii – ca sistem de concep ii, principii i tehnici referitoare la m surarea i 
aprecierea rezultatelor colare i a procesului didactic este o componenta a tehnologiei didactice. 

Actul evalu rii reprezint  un proces continuu, formal sau informal, de apreciere a calit ii, a 
importan ei sau a utilit ii activit ii de predare-înv are.  

O evaluare corect  presupune: 

definirea i formularea cât mai obiectiv  a caracteristicilor procesului evaluat; 
identificarea celor mai relevante tehnici i instrumente de evaluare.  

În elegerea rolului i a func iilor ac iunii de evaluare în înv mânt implic  precizarea laturilor acestei 
activit i,asupra c rora opereaz  procesele evaluative. În acest sens, dou  teze, reprezentând achizi ii 
importante în evolu ia teoriei evalu rii, cu inciden  asupra perfec ion rii tehnologiei didactice, au o mare 
valoare explicativ : 

a. prima const  în extinderea ac iunilor evaluative de la verificarea i aprecierea rezultatelor-obiectiv 
tradi ional al procesului de înv mânt-la evaluarea întregului proces, a modului în care s-a desf urat 
activitatea ce a condus la rezultatele constatate; 

b. a doua prive te conceperea unor modalit i mai eficiente de integrare a ac iunilor evaluative în 
activitatea didactic . 

Conceptul de comportament de evaluare a rezultatelor legat de procesul de predare eviden iaz  o 
rela ie bidirec ional . Rezultatele observate pot fi în elese i explicate în consecin , deoarece sunt legate 
de diferitele componente ale procesului de predare i de activitatea de ansamblu. În mod similar, calitatea 
i func ia fiec rei componente a procesului de predare (con inut, metode, mijloace educa ionale, form

organizatoric , sistem de rela ii educa ionale etc.), precum i caracteristicile factorilor umani implica i în 
proces, sunt reflectate în rezultate rezultate. 

Pentru ca stabilirea rela iei de condi ionare proces-produs s  fie concludent , s  conduc  la adaptarea 
adecvat  în vederea amelior rii activit ii de la o etap  la alta, este necesar  determinarea factorilor 
principali i a situa iilor cu rol hot râtor pentru nivelul activit ii i al rezultatelor.    

La nivel mondial, lucr rile reprezentative despre practicile de evaluare conduc la diferen ierea a dou
forme de evaluare a procesului de instruire, cu func ii diferite, bazate pe proceduri i instrumente distincte: 
evaluarea formativ i evaluarea sumativ . 

Evaluarea formativ  permite situarea elevului în cursul înv rii, în func ie de obiectivele pe care 
înv area le desemneaz , cu scopul de a se diagnostica eventualele dificult i i de a le remedia. Acest tip 
de evaluare continu  are ca obiectiv înt rirea încrederii elevului în el însu i, stabilind suporturi de natur
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s  favorizeze progresii la îndemâna sa. Astfel, formarea, probarea, dezvoltarea i securizarea sunt în 
articulare direct  cu evaluarea formativ . 

Evaluarea sumativ  stabile te un bilan  final al unei etape de înv mânt, fiind destinat  s  situeze 
elevul în raport cu obiectivele, astfel încât s  certifice faptul c  obiectivele au fost atinse. 

Perfec ionarea actului evaluativ este o problem  care se impune cu necesitate, deoarece practica 
întâlnit  în unit ile de înv mânt relev  faptul c  evaluarea formativ  este strivit  adeseori sub greutatea 
evalu rii sumative, iar cea din urm  se reduce la practici monotone precum: examin ri orale sau scrise, 
corect ri repetate de “lucr ri de control”, utilizarea indefinit  de note cifrate, calcule obsedante de medii în 
cataloage. 

Condi ia principal  care favorizeaz  interiorizarea de c tre elevi a aprecierilor educatorului o 
constituie în elegerea criteriilor de apreciere dup  care se conduce acesta, ceea ce îi ajut  pe elevi s
în eleag  semnifica ia notelor acordate. 

Autoevaluarea este o modalitate de evaluare cu largi valen e formative care are drept scop s -i ajute 
pe elevi s - i dezvolte capacit ile de autocunoa tere i de autoevaluare,s  compare nivelul la care au ajuns 
cu nivelul cerut de obiectivele înv rii i de standardele educa ionale, s - i dezvolte un program propriu 
de înv are, s - i autoevalueze i valorizeze atitudini i comportamente. 

Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performan e în raport cu obiectivele opera ionale în 
procesul autoevalu rii; cu acest prilej, elevul va în elege mai bine obiectivele i con inutul sarcinii pe care 
o are de rezolvat, modul în care efortul s u de rezolvare a sarcinii este valorificat.  

Grilele de autoevaluare permit elevilor s - i determine, în condi ii de autonomie, eficien a activit ilor 
realizate. 
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Metode moderne de evaluare a pre colarilor 

Prof. înv. pre c. Cristea Ancu a                                                           
Gr d. P. P. ,,Sf. Stelian” 

Noul curriculum pentru înv mântul pre colar este gândit în spiritul aplic rii metodei proiectelor la 
acest nivel i, deci, a planific rii pe teme. O tema este o idee în jurul c reia se structureaz  întreag  activitate 
cu copii pe o perioada de timp. Ea nu este altceva decât un subiect abordat în cadrul unui domeniu de 
cunoa tere sau în cadrul unei categorii de activitate. 

Evaluarea prin metoda proiectelor la vârste timpurii poate fi utilizat  în toate formele ei (ini ial , 
continu , sumativ ), îns , datorit  duratei mari de timp în care se deruleaz  proiectul, poate fi un bun 
instrument pentru evaluarea sumativ , implicând i multe elemente de autoevaluare. Astfel, proiectul poate 
fi privit atât ca desf urare propriu- zis  a procesului înv rii, cât i ca produs final al acestuia.  

Concluziile de la finalizarea proiectului trebuie s  fie anun ate copiilor, dar i p rin ilor. Copiii vor fi 
ajuta i s  revad i s  evalueze etapele i fazele principale ale investiga iilor, s  selecteze materialul care 
va exprima cel mai curat ,,povestea” proiectului lor. Ajuta i de educatoare, copiii vor g si, cu siguran , 
idei originale de realizare a invita iilor (scrisori de mul umire, invita ii decorate de ei, afi e), precum i 
pentru desf urarea cât mai atractiv  a festivit ii.  

Copiii pot prezenta povestea proiectului i sub form  combinat , de joc dramatic, povestire, expuneri, 
de albume, înregistr ri audio i video. Pentru ob inerea unui spectacol reu it, educatoarea trebuie s  men in
o permanent  colaborare între pre colari.      

Reprezentarea final  a temei investigate în cadrul proiectului de cercetare poate fi concretizat  printr-
o activitate practic  sau artistic  a copiilor, în care ei vor folosi cuno tin ele acumulate în decursul 
investiga iilor. De exemplu: 

pentru proiectele tematice ,,Frunza”, ,,M rul i para”, ,,Crizantema”, evaluarea s-a realizat prin 
proiectul ,, Balul toamnei”, concretizat printr-un carnaval desf urat în prezen a invita ilor - p rin i, bunici, 
prieteni. 

pentru proiectele tematice ,,L mâia i portocala”, ,,Laptele”, Morcovul i m rul”, ,,Albina”, 
evaluarea se poate realiza prin proiectul ,,S n tate de la toate”, în cadrul c ruia se pot  derula activit i 
gospod re ti, precum: prepararea unor sucuri naturale, salat de fructe, pr jitur  cu miere. P rin ii copiilor 
pot fi solicita i  sa  participe cu mare pl cere la aceste activit i. 

pentru proiectele tematice ,,Ridichea uria ”, ,,Ursul p c lit de vulpe”, ,,Ridichea uria ”, ,,Fata 
babei i fata mo neagului”,,,Sarea în bucate”, evaluarea se poate realiza printr-o activitate  ,,Carnavalul 
pove tilor”.  În cadrul acesteia se poate  întocmi un chestionar prin intermediul c ruia se  verifica gradul de 
receptare de c tre copii a pove tilor.  

Prin ,,Metoda proiectelor la vârste timpurii” sunt evalua i atât educatoarea, prin portofoliul prezentat, 
harta, atragerea i implicarea în proiect a altor persoane, i mai ales prin rezultatele copiilor,cât i 
pre colarii, chiar de la începutul proiectului, prin întreb rile pe care le pun pentru întocmirea inventarului 
de subiecte i care le descoper  interesul, care stabilesc cantitatea de cuno tin e i a tept rile. Nu 
educatoarea fixeaz  grani ele a aceea ce trebuie s tie copilul, ci el singur stabile te cât poate i cât vrea s
înve e. 

Dac  în plan teoretic este o metod  global  cu caracter interdisciplinar, în domeniul practic implic
un efort deliberat de c utare a informa iilor i de sistematizare a lor, de c tre copil.  
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Metoda proiectelor este, a adar, o provocare atât pentru copil cât i pentru cadrul didactic, f când 
actual scopul educa iei i al instruc iei afirmat de F. Froebel (1887): ,,de a scoate din ce în ce mai multe 
informa ii de la individ, în loc de a introduce din ce în ce mai multe informa ii în mintea acestuia” 

,,Evaluarea  este un schimb cu dublu sens intre cadrul didactic si elev .” Constantin Noica  

Bibliografie: 

*V. Preda, Metoda proiectelor la vârste timpurii, Ed Miniped, Bucure ti, 2005 

*M.Ciobotaru, . Antonovici, M. Popescu, D. Fenichiu, Aplica ii ale metodei proiectelor, Ed. CD    
Press, Bucure ti, 2005 

*Revista Înv mântului Pre colar, Nr.3/4 2006 
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TRADI IONAL VESUS ONLINE ÎN EVALUARE                                         
ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

PROFESOR ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR: CRISTEA LUCRE IA 
COALA GIMNAZIAL  ,,STAN TEFAN,,VL DENI JUD.DÂMBOVI A

Evaluarea are un rol esen ial, întrucât constituie o modalitate obiectiv  de punere în eviden a a 
randamentului ob inut i reprezint  un mijloc important de înv are, dar i al celei de instruire, furnizând 
totodat  informa ia necesar  pentru adaptarea pe baze tiin ifice a unor m suri de ameliorare a acestei 
activit i. 

Aprecierea rezultatelor, în func ie de obiectivele propuse constituie aspectul cel mai important al 
evalu rii. Se culeg datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizic  a copilului, despre nivelul de 
cuno tin e i deprinderi ale acestuia. 

Se urm re te realizarea i însu irea tematicii, sistematizarea i consolidarea celor înv ate anterior. 
În func ie de rezultatelor ob inute, se impune stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu 
rezultate foarte bune i programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai pu in bune. 

Cunoa tere psihologic  a copilului e important  în etapa pre colar  cu atât mai mult cu cât la aceast
vârst , evolu ia e foarte rapid i diversificat , iar educarea trebuie s - i adapteze activitatea la 
particularit ile copiilor. 

Evaluarea are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor dobândite 
de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp , evaluarea urm re te i aspectele formative ale muncii 
educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a schimb rii, în atitudinile i comportamentele 
dobândite de copilul pre colar prin procesul de înv mânt. 

 Activitatea concret  de evaluare desf urat  de un cadru didactic, presupune: cunoa terea teoretic
i concret  a particularit ilor copiilor i competen a scopurilor definite. 

Evaluarea trebuie integrat  în acest proces i nu se va constitui printr-o activitate anterioar  lui i abia 
atunci va face parte din obiectivele procesului de înv mânt. Trebuie integrat  în actele de predare - 
înv are conducând la îmbun t irea lor, la îmbun t irea performan elor cu respectarea anumitor cerin e 
psihopedagogice: sincronizarea preg tirii pre colarilor cu obiectivele specifice fiec rei discipline de studiu 
i cu cele opera ionale ale fiec rei activit i, formularea de întreb ri care s  permit  verificarea cuno tin elor 
i deprinderilor esen iale din materia predat , evaluarea nu trebuie s  stimuleze copilul, s  îi stârneasc

interesul. 

Evaluarea trebuie conceput i prezentat  copiilor ca o sarcin  comun  fireasc i nu ca o sanc iune.   

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c tiu – au înv at s
fac ? 
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Profesorii care caut   modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Iat  câteva dn aspectele pozitive ale înva rii-evalu rii online: 
- deschiderea c tre o varietate de formule de predare / evaluare online  
- comunicarea online este una dintre formele preferate în rândul elevilor  
- acces rapid la numeroase mijloace adiacente necesare unei bune desf ur ri a lec iilor, mai ales de 

literatur : fond muzical, imagini 
- relativa flexibiliate a programului 
- verificarea rapid  a informa iilor 
Îns  exist i aspecte mai pu in pl cute ae activit ii didactice online cum ar fi: 
- timpul exagerat petrecut in fa a calculatorului 
- comunicarea poate fi doar aparent  elevii nu au deschis camera / nu au deschis microfonul 
- pericol social în ceea ce prive te comunicarea pe viitor a elevilor / profesorilor  
- preg tirea lec iei online necesit  muuult mai mult timp, mult mai mult  imagina ie  
- corectarea materialelor este mult mai solicitant  (mai ales a celor fotografiate / scanate dup  „scrisul 

de mân ”)  
- lipsa de certitudine... înv m din mers, ne adapt m din mers... când, de fapt, nu mergem                               

În privin a p rin ilor, opiniile cadrelor didactice au pus în lumin  atitudini diferite ale acestora în 
raport cu evaluarea copiilor. 

           Iat  câteva dintre concluziile realizate: 

- P rin ii accept  mai u or aprecierile educatoarei la adresa copilului lor, dac  informa iile evaluative le 
sunt comunicate individual, decât dac  le sunt comunicate în grup, când reac ioneaz  emo ional; 
- Unii p rin ii nu accept  rezultatele negative ale evalu rii copiilor lor. 
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Metode i tehnici de evaluare aplicate în înv mântul online 

Prof. Cristea Violeta                                                                    
Liceul de Turism i Alimenta ie “Dumitru Mo oc” Gala i 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  conteze este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit .  

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document 
Word- adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic- i s  foloseasc
tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Tehnologia digital  a p truns în clase cu mult timp în urm , dar mul i profesori i elevi nu i-au acordat 
aten ia cuvenit . Integrând i aplicând tehnologia digital  în predare i evaluare presupune i apari ia 
câtorva probleme cum ar fi: conexiunea la internet, actualiz ri de software, compatibilitatea dispozitivelor 
folosite cu anumite programe, etc. 

Pentru elevi, tehnologia digital  poate fi de mare ajutor dac  este folosit  a a cum trebuie. De 
exemplu, un portofoliu digital poate fi folosit pentru a evalua munca elevilor, este u or s  creezi text i 
imagini iar comunicarea între elevi i profesori este mai bun . 

Este important ca în procesul de evaluare elevii s  participe activ i s  înve e din propriile gre eli. 
Iat  câteva programe ce pot fi folosite în acest scop. 

Padlet: aceast  aplica ie ne permite s  cre m pagini în care putem reprezenta procese, mesaje, c su e, 
etc. Elevii pot posta propriile opinii sau lucr ri realizate i pot interac iona între ei.  

Whiteboard.fi: este foarte u or de folosit. Elevii pot desena sau scrie pe aceast  tabl  online ceea ce 
le permite s - i foloseasc  creativitatea i s  lucreze într-un mediu alternativ. 

Kahoot: este o platform  de înv are prin joc care ne permite s  cre m, s  distribuim i s  juc m 
jocuri pentru a înv a. Poate fi folosit i în evaluare deoarece ne ofer  posibilitatea de a crea chestionare pe 
diferite teme. 

Symbaloo: este o aplica ie care permite profesorului s  creeze propriul mediu de înv are. Cu ajutorul 
interfe ei web, profesorul poate centraliza i organiza toate linkurile c tre aplica ia pe care o folose te clasa, 
creând un ecran de lucru personalizat ce poate fi accesat de orice dispozitiv conectat la internet. 

Sutori: este un program ce permite predarea interactiv  dar poate fi folosit i în evaluare. Poate fi 
conceput sub form  de jurnal de înv are sau poate înlocui cu succes clasicul portofoliu. Elevii au 
posibilitatea s  posteze teme, imagini, desene, filmule e realizate de ei, etc. Stimuleaz  creativitatea, 
colaborarea i comunicarea între elevi.  

În activitatea desf urat  online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s
creeze o interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Rezultatele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia ne permite s  o exprim m este ceva despre care profesorii din toate col urile lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv.  
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Proiectul - metoda alternativa de evaluare 

Prof. inv. primar Cristescu Daniela                                                       
SCOALA GIMNAZIALA Nr. 133, sector 4, Bucuresti 

Metodele tradi ionale de evaluare, probele orale, scrise i cele practice, constituie elementele 
principale i dominante de desf urare a actului evaluativ. Pornind de la aceast  realitate, strategiile 
moderne de evaluare, caut  s  accentueze acea dimensiune a ac iunii evaluative, care ofer  elevilor 
suficiente i variate posibilit i de a demonstra ceea ce tiu (ca ansambluri de cuno tin e )  i, mai ales, ceea 
ce pot sa fac  ( priceperi, deprinderi, abilit i). 

Printre principalele metode alternative (complementare) de evaluare al c ror poten ial informativ 
sus ine individualizarea actului educa ional prin ajutorul acordat elevului, men ionez: observarea 
sistematic  a activit ii i comportamentului elevilor, investiga ia , proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

Proiectul reprezint  o activitate mai ampl  decât investiga ia. Se ini iaz  în clas , prin definirea i 
în elegerea sarcinii, eventual i prin începerea acesteia, se continu  acas  pe parcursul câtorva zile sau 
s pt mâni, timp în care elevul se consult  permanent cu înv torul. Se încheie tot în clas  prin prezentarea 
în fa a colegilor a unui raport asupra rezultatelor ob inute i a produsului realizat. 

Între tipurile concrete de proiecte men ionam: un dosar tematic, elaborarea unui ghid, scrierea unei 
recenzii sau prezent ri de carte, prezentarea unui film, a unei expozi ii. 

Ca i investiga ia, proiectul are mai multe etape, i poate fi realizat individual sau în grup. 

Etapele realiz rii unui proiect: 

1. Alegerea temei; 
2. Planificarea activit ii: a) stablirea obiectivelor proiectului; b) Formarea grupelor i stabilirea 

sarcinilor în grupe; c) identificarea surselor de informare (manuale, proiecte realizate pe acelea i tem , c r i 
de la bibliotec  mass-media, persoane specializate în domeniul respectiv); 

3. Cercetarea propriu- zis ; 
4. Realizarea obiectivelor propuse; 
5. Prezentarea rezultatelor; 
6. Evaluarea (cercetarea, în ansamblu, a modului de lucru, a produsului realizat). 

Elevii pot fi aprecia i pentru modul de lucru, pentru modul de prezentare, i/sau pentru produsul 
realizat. 

Metoda proiectului presupune activitatea pe grupe, preg tirea înv torului i a elevului pentru ideea 
lucrului în comun. 

Grupul poate fi alc tuit din dou  pân  la 10 persoane, în func ie de num rul elevilor din clas , natura 
obiectivelor i experien a participan ilor. Un num r de 4-5 participan i reprezint  m rimea ideal  pentru
grupurile care au de îndeplinit obiective precise.  

Fiecare membru din grup are o sarcin  bine stabilit : 

-secretar (noteaz  ideile membrilor grupului); 
-moderator (asigur  participarea tuturor membrilor grupului la activitate); 
-raportor (cel care prezint  clasei concluziile grupului). 
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Sarcinile înv torului vizeaz  organizarea activit ii, consilierea (ofer  informa ii i sugestii), 
încurajarea particip rii elevilor, neimplicarea (las  grupul s  lucreze independent în cea mai mare parte a 
timpului), participarea sa efectiv  când este necesar. 

Voi prezenta în continuare proiectul ,,Iubi i i ocroti i natura!”, realizat la clasa a III-a, din dorin a de 
o forma elevilor o gândire i un comportament ecologic, prin angajarea lor în ac iuni concrete de explorare. 

Prin acest proiect am urmarit ca elevii: 

-s  cunoasc  aspecte ale lumii vii din mediul înconjurator apropiat i îndep rtat; 
-s  se informeze asupra diversit ii lumii plantelor i animalelor; 
-s  se obi nuiasc  s  ocroteasc  plantele i animalele din mediul înconjur tor apropiat; 
-s  în eleag  importan a protej rii mediului înconjur tor; 
-s  înve e cum s  protejeze natura. 

Proiectul s-a derulat pe durata a patru s pt mâni i a antrenat to i elevii clasei, care au fost împ r i i 
în dou  echipe : ,, Albinu e” i ,, Flori de col ”. Prima echip  a colec ionat materiale despre animale , iar a 
doua despre plante. 

În cadrul echipelor s-au format subechipe de lucru care au primit sarcini precise:  

 consultarea de reviste , publica ii, lecturi literare i tiin ifice , ilustra ii cu plante i animale, 
întocmirea unor fi e despre lumea vie ; 

  urm rirea unor emisiuni TV (,,Discovery”, ,,Animal Planet”, ,,Teleenciclopedia”) i consemnarea 
curiozit ilor despre plante i animale; 

  îngrijirea plantelor ornamentale din clas ; 
  observarea încol irii unor semin e de floarea-soarelui , grâu, fasole i a cre terii plantelor ; 
  îngrijirea animalelor de cas ; 
  hr nirea p s relelor r mase pentru iarn  în ar ; 
  realizarea de compuneri, pove ti, poezii, despre plante i animale. 

S-au folosit i noti e luate de elevi în urma vizitei la Gr dina Zoologic  din Bucuresti i Gr dina 
Botanic  din Targoviste. 

La sfâr itul fiec rei s pt mâni s-au întrunit efii de echipe i coordonatorul proiectului pentru a 
constata i m sura stadiul realiz rii acestuia, pentru a stabili pa ii urm tori pentru a îmbun t ii rezultatele 
ob inute pân  în acel moment. 

Dup  finalizarea proiectului, produsele acestuia au fost prezentate în cadrul comisiei metodice a 
înv torilor de la clasele a III-a.  

Enumar câteva dintre produsele proiectului: 

realizarea mini-atlaselor ,, Animale s lbatice”, ,, Animale domestice “ ,, P s ri”, ,, Plante medicinale 
i flori de prim var ’’, ,, Livada i p durea “; 

constituirea unei culegeri de texte în versuri i în proz  care s  oglindeasc  lumea vie, a a cum a 
fost ea surprins  de scriitori; 

culegere de crea ii proprii (,,Natura- prietena mea”, ,, Ave i grij  de natur  !”, ,, La pas prin Gr dina 
Botanic , ,, C l torind prin iarb ”, ,, Ghiocelul”, ,, Albinu a”); 

afi e pentru sensibilizarea colegilor cu privire la necesitatea unui comportament ecologic;  
lucr ri realizate în orele de abilit i practice (chipuri de animale – tehnica Tangram, tablouri din 

flori prestate);  
un panou publicitar cu tema ,, Iubi i i ocroti i natura!”. 

Concluzii 

Metoda proiectului ofer  tuturor elevilor spa iu de afirmare, în func ie de interesele, aspira iile i 
capacit ile fiec ruia, prin sarcini diferen iate. Un astfel de demers favorizeaz  înv area integrat , înl tur
grani ele rigide dintre discipline . 
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„Elevul viitorului va fi un explorator” – spune Marshall McLuhan. Pentru aceasta el trebuie s  fie 
con tientizat de importan a înv rii prin cercetare, prin descoperire, de importan a realiz rii conexiunilor 
între diferitele discipline.  

În condi iile în care societatea noastr  cere persoane responsabile, cu abilit i de planificare, gândire 
critic , creativitate, de comunicare i de prezentare, în elegerea culturilor diferite, abilit i de utilizare a 
tehnologiei, înv area bazat  pe proiect are avantajul c  poate s  transforme coala într-un laborator de 
via . 
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Noile tehnologii informa ionale 

Cristescu Mihaela 

Educa ie la distan , mediul educa ional virtual, clase virtuale, biblioteci virtuale, clasele digitale, 
sunt câteva exemple de tehnologii noi informa ionale. Instruirea Asistat  de Calculator înseamn  o nou
er  în educa ie: acces rapid i universal la resursele educa ionale.  

Interac iunea elev-calculator permite diversificarea strategiei didactice, u urând accesul elevului la 
informa ii complexe, ample, structurate variat, mai logic organizate, prezentate în diferite modalit i de 
vizualizare.  

Elemente cheie ce determin  cât de bine sunt preg ti i elevii în propriul proces de înv are sunt: 
interactivitatea, utilitatea, personalizarea, controlul i divertismentul. Aplica iile Google reprezint  o 
alternativ  util i gratuit  pentru profesori.  

Misiunea Google este de a oferi cea mai u oar , atractiv , mai bun i rapid  experien  în 
g sirea/reg sirea informa iilor pe Internet. Dezvoltatorul celui mai mare motor de c utare din lume ofer
prin Google For Education o suit  de aplica ii, ce permit profesorilor s  beneficieze de instrumente 
puternice în procesul de înv mânt. Fig Aplica ii Google - shorturl.at/xBMV5 ,,G Suite For Education” 
este o suit  de instrumente de bun  calitate pentru procesul educa ional oferind op iuni pentru predare-
înv are-evaluare.  

Platforma este conceput  pentru a da posibilitatea actorilor educa ionali (profesori i elevi) s  inoveze 
împreun . Cadrele didactice pot crea diverse situa ii de înv are iar elevii s  analizeze, s  gândeasc  critic, 
s  ofere solu ii i chiar s  lucreze în grup, s  coopereze. G Suite For Education ne ajut  s  cre tem 
oportunit ile de comunicare, colaborare, creativitate i gândire critic , sus inând obiectivele de înv are pe 
care le avem pentru elevii. Aceste instrumente gratuite, sunt sigure i fiabile, sunt folosite de elevi în coli 
din întreaga lume  

Avantajele G Suite For Education 

 Sunt instrumente intuitive, u or de folosit la clas ; 

 Deschid calea spre noi metode de înv are; 

 Ofer  economie de timp i energie; 

 Ofer  o bun  colaborare profesor – elev i comunicare în timp real;  Elevii lucreaz  împreun i 
folosesc simultan documentele care se salveaz  în mod automat; 

 Feedback documentat pentru elevi prin comentarii inserate în Google Docs, Slides sau Sheets; 

 Modific rile aduse documentelor p streaz  un jurnal al tuturor ac iunilor pentru a vedea 
contribu iile elevilor la munca de grup. 

Din suita Google face parte i Google Classroom, Google Google Classroom reprezint  o predare cu 
instrumente digitale moderne i o organizare eficient  pentru profesor, lec ii interactive i interesante pentru 
elevii care îi ajut  pe ace tia s  fie mai implica i în propria înv are i s  dezvolte abilit i digitale utile în 
viitor.  

Elevii sunt atra i de lucrul colaborativ, de faptul c  aplica iile le sunt salvate automat, de faptul c  nu 
mai au nevoie de stickuri pentru a- i continua acas  aplica iile neterminate la coala, le place evaluarea 
realizat  cu ajutorul formularelor Google. Google Classroom este un instrument de colaborare pentru actorii 
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educa ionali i faciliteaz  organizarea i eficientizarea activit ilor didactice. Cu numai câteva clickuri se 
creaz  o clas , se adaug  elevii se creaz  teme sau anun uri.  

Se observ  cine a terminat tema i cine mai are de lucru i elevii primesc note. Se poate oferi feedback 
elevilor i vedea întreb rile sau comentariile despre teme. 
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FACTORI CARE PERTURB  OBIECTIVITATEA ÎN EVALUARE 

prof. Cristina Ioana Ionescu                                                             
Liceul Tehnologic ”Laz r Edeleanu”, Ploie ti 

Evaluarea este una dintre cele mai importante etape ale procesului de instruire, iar rela ia dintre 
curriculum i evaluare este deosebit de complex , ceea ce implic  abordarea procesului de predare-înv are-
evaluare în mod unitar. Orice schimbare produs  la nivelul uneia dintre aceste activit i influen eaz
modalit ile de realizare a celorlalte, generând o adev rat  reac ie în lan , care impune reveniri i revizuiri 
permanente. 

În cazul evalu rii finale de la sfâr itul liceului, respectiv a examenului de bacalaureat, evaluarea are 
o func ie de certificare, pentru c  demonstreaz  cât de bine sunt st pânite competen ele evaluate la sfâr itul 
unei perioade lungi de instruire. Aceast  evaluare se realizeaz  pe baza baremului de corectare i notare, a 
c rui elaborare se concretizeaz  în stabilirea punctajului pentru fiecare item, iar în cazul itemilor subiectivi, 
ce presupun un nivel ridicat de originalitate în elaborarea r spunsurilor, chiar pentru componentele fiec rui 
item.  

Prin evaluarea aceleia i lucr ri de c tre doi profesori-evaluatori, în prima etap  de corectare, se 
urm re te o cre tere a calit ii evalu rii i o cât mai mare obiectivitate în aprecierea final  a lucr rii. Într-
adev r, este posibil astfel ca evaluatori diferi i s  acorde importan  diferit  dimensiunilor unei lucr ri i 
prin urmare fiecare dimensiune s  figureze astfel în media aprecierilor. ”Distinc ia dintre ceea ce este 
realmente obiectiv i ceea ce este (mai mult sau mai pu in) obiectiv este  esen ial  pentru abordarea corect
a problemei evalu rii.  

În planul evalu rii, aceasta înseamn  a face distinc ie între factorii obiectivi ai evalu rii, adic
structurile, procesele, condi iile exterioare subiec ilor implica i în evaluare, i caracterul obiectiv al 
evalu rii, care se refer  la calitatea actului de evaluare efectuat de subiec i concre i i care nu mai este nici 
exterior i nici independent de subiectul care face evaluarea. Atunci când se estimeaz  obiectivitatea unei 
evalu ri, se urm re te tocmai m sura în care evaluarea este sau nu influen at  de subiectul care o face. În 
acest context, o evaluare este obiectiv  nu în sensul c  este exterioar i independent  în raport cu 
evaluatorul, ci în sensul c  influen ele acestuia nu distorsioneaz  datele obiective pe baza c rora se face 
evaluarea.”1

De cele mai multe ori este suficient  o evaluare f cut  de doi profesori, dar, uneori, datorit
diferen elor de punctaj, se poate ajunge la necesitatea unei reevalu ri a aceleia i lucr ri de c tre al i doi 
profesori evaluatori i chiar i a a exist  situa ii când nota ob inut  ajunge s  fie contestat , iar lucrarea s
fie din nou evaluat  de o alt  echip  de doi profesori evaluatori. Observarea efectelor perturbatoare datorate 
subiectivit ii manifestate de evaluatori conduce la observarea variabilit ii judec ilor evaluative ale 
acestora, respectiv a faptului c  una i aceea i performan  (sau r spuns al candidatului) este apreciat
diferit.  

Literatura de specialitate semnaleaz i documenteaz  prin studii i cercet ri empirice existen a unor 
erori în evaluare (cu efecte, implicit, în notare), necesar a fi cunoscute pentru a putea fi controlate, 
diminuate, contracarate. Identificarea acestor erori implic  recunoa terea faptului c , atunci când 
instrumentele de evaluare (testul i baremul corespunz tor) sunt controlate din perspectiva limit rii 

1 Programul Na ional „Dezvoltarea competen elor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)”, Centrul Na ional pentru Curriculum i
Evaluare în Înv mântul Preuniversitar – CNCEIP, Editura EuroStandard, Bucure ti, 2008, pag.197.
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factorilor subiectivi, criteriile de evaluare sunt stabilite clar i transparent, procedurile de evaluare sunt 
respectate se poate ajunge la un grad ridicat de obiectivitate în notare. 

Dintre motivele care pot conduce la apari ia diferen elor de punctaj în aplicarea baremului putem 
men iona: interpretarea personal  a baremului, datorat  a tept rilor diferite ale evaluatorilor; nevoia unei 
defalc ri a punctajului din barem, în mod personal; interpretarea personal  a r spunsurilor conform 
propriilor judec i de valoare; necunoa terea con inuturilor cuprinse în evaluare de c tre evaluator; 
superficialitate în parcurgerea baremului de c tre evaluatori, ace tia acordând punctajele aleatoriu la unii 
dintre itemi; factori perturbatori existen i în timpul activit ii de evaluare; num rul de cuvinte nu este 
verificat i astfel se acord  sau nu se acord  punctajul pentru redactare, lista r mânând deschis . 

Desigur c  divergen ele dintre evaluatori sunt, într-o anumit  m sur  fire ti i constituie efecte ale 
unor situa ii a c ror identificare poate conduce la adoptarea unor m suri de preîntâmpinare sau de diminuare 
a acestor diferen e. Se pot astfel aplica diverse modalit i de diminuare/eliminare a diferen elor de punctaj 
care apar/pot ap rea în aplicarea baremului de corectare i de notare, cum ar fi: instruirea evaluatorilor la 
începutul procesului de evaluare din centrul de examen, astfel încât s  se prezinte/discute baremul 
(instruirea s  fie f cut  de c tre inspectorii de specialitate sau de c tre un profesor metodist ori formator); 
aplicarea uniform  a punctajelor par iale în cazul itemilor semi obiectivi i subiectivi; to i itemii de tip eseu 
structurat dintr-un pachet de lucr ri s  fie repartizat unui evaluator/unei perechi de evaluatori, a a cum se 
întâmpl  la olimpiada de matematic ; verificarea punctajelor din borderouri de c tre un alt profesor din 
comisia centrului de evaluare, înainte ca profesorii s  treac  notele pe lucrare, pentru a se evita posibilele 
erori de calcul; corectarea, de c tre echipele de evaluatori, strict pe anumite subiecte, f r  a parcurge integral 
o lucrare întreag  etc. 

Evaluarea sub forma unui examen este definit  ca „evaluare cu miz  social  ridicat ” i de aceea 
cunoa terea, controlarea i diminuarea efectelor i ac iunilor  ce pot influen a obiectivitatea evalu rii i 
calitatea deciziilor evaluative este extrem de important . 

Bibliografie: 

1) Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare în Înv mântul Preuniversitar – CNCEIP,   
Programul na ional „Dezvoltarea competen elor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)., Editura 

EuroStandard, Bucure ti, 2008.  

2) Centrul Na ional de Evaluare i Examinare, Dezvoltarea resursei umane pentru  
managementul eficient al bazelor de date calitative i utilizarea borderoului electronic în cadrul 

examenelor na ionale (DRU-MEBEN), vol. I – II, Editura EuroStandard, Bucure ti, 2012. 

3) Noveanu, Eugen; Potolea, Dan (eds.), tiin ele Educa iei: dic ionar enciclopedic, vol. I,  
Editura Sigma, Bucure ti, 2007. 

4) T nase, M., Evaluarea – component  esen ial  a procesului instructiv-educativ, Editura  
Artfilco, Bra ov, 2011. 
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EVALUAREA –                                                                       
PARTE INTEGRANT  A PROCESULUI DE ÎNV MÂNT 

Prof. înv. primar Croitor Viorica                                                         
coala Gimnazial  „Ion Creang ” Suceava 

Importan a evalu rii în cadrul realiz rii unui înv mânt de calitate a antrenat o cercetare sus inut  de 
c tre numero i speciali ti i a ajuns i în aten ia unor foruri guvernamentale, a unor organiza ii i organisme 
interna ionale precum UNESCO, Asocia ia Interna ional  pentru Evaluarea Randamentului colar (I.E.A.), 
Biroul Interna ional de Educa ie (B.I.E.).  i în ara noastr  s-a constituit Centrul Na ional de Evaluare i 
Examinare în cadrul Ministerului Educa iei, Cercet rii tiin ifice, s-au elaborat cercet ri, s-au sus inut 
comunic ri i studii pe problematica evalu rii ca factor determinant în optimizarea înv mântului 
românesc. 

Activitatea de evaluare a evoluat de la simpla m surare a rezultatelor i performan elor la o activitate 
etapizat , atent proiectat i structurat  în trei etape principale: 

m surarea sau cuantificarea rezultatelor colare prin tehnici clare i cu instrumente adecvate 
scopului evalu rii; 

aprecierea rezultatelor m surate prin raportarea la un sistem de criterii, bareme sau valori unitare, 
cu emiterea unei judec i de valoare; 

formularea concluziilor i adoptarea deciziilor educa ionale ca r spuns în urma interpret rii 
rezultatelor i a judec ii de valoare emise. 

 Conform docimologiei, conceptele care in de evaluare sunt: 

Verificarea, ca activitate de cunoa tere a progresului înv rii, într-un sens sau altul. Termenul are 
rela ii de sinonimie cu examinare, control i se refer  atât la examin ri scrise, cât i orale, în timp ce 
ascultare face trimitere doar la examin rile orale. 

M surarea, ca demers evaluativ care cuantific  rezultatele înv rii, const  în atribuirea de 
simboluri (de regul , cifre) unor elemente care constituie obiectul m sur rii.  

Aprecierea, ca proces imediat m sur rii, const  în exprimarea simbolurilor în calificative, premii, 
men iuni, dar mai ales prin note.  

Eficien a înv mântului exprim  capacitatea sistemului educa ional de realiza rezultate 
satisf c toare concretizate în cuno tin ele, priceperile i deprinderile dobândite de elevi i studen i, prin 
activit i educative formale i nonformale. 

Progresul, termen uzual al docimologiei, exprim  evolu ia calit ii rezultatelor înv rii, o cre tere 
a valorii acestora. 

Randamentul sau performan a face referire la rezultatele optime raportate la obiectivele stabilite, 
rezultate ob inute de un grup sau de un singur individ într-o anumit  unitate de timp i în condi ii normale 
de înv are. 

Examenul, concept al evalu rii, este un mod special al evalu rii i se constituie ca o etap  terminal
a unei activit i care urm re te rezultatele unei curse mai mari. Printr-un examen se realizeaz  cânt rirea, 
cump nirea, compararea unui tip de competen e achizi ionate pân  la un moment dat. Având func ia 
dominant  de constatare i de diagnosticare ale unor achizi ii deja realizate de c tre subiec i, examenul se 
constituie ca o form  special  de evaluare, separat  de programul de instruire i cu scopul de orientare 
colar i predictiv .  

Concursul presupune în primul rând concuren  între persoane care se prezint  singure pentru o 
confruntare a competen elor. Are un caracter puternic selectiv i este o etap  ini ial  a unei perioade noi de 
formare din via a individului. 
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 Actul evaluativ presupune operarea cu principalele caracteristici ale acestuia, mai exact cu acea 
parte de concepte ac ionale: evaluarea, cunoa terea i decizia. Cele trei opera ii se afl  într-o strâns
interdependen : evaluare = m surare + apreciere + decizie, iar modernizarea sistemului de evaluare 
presupune abordarea novatoare a fiec reia dintre ele.  

Obiectivele evalu rii vizeaz : 

1. Cuno tin ele acumulate – date, fapte, concepte, defini ii, algoritmi – constituie principala int  a 
procesului de înv mânt.  

2. Capacitatea de aplicare a cuno tin elor în realizarea unor activit i practice face referin  la efectele 
pe care le produce acumularea cuno tin elor în dezvoltarea intelectual  a elevului.  

3. Dezvoltarea capacit ilor intelectuale – vizeaz  evaluarea puterii de argumentare i de 
independen  în gândire.  

4. Tr s turile de personalitate i conduit  au fost totdeauna rezultate speciale ale procesului 
educa ional. Sub forma aptitudinilor, a tr s turilor de caracter în formare i a celor temperamentale, 
rezultatele se manifest  prin atitudini i comportamente.  

Rolurile i func iile evalu rii 

Rolul fundamental al evalu rii este acela de m surare i apreciere a rezultatelor unor ac iuni, 
fenomene, capacit i, atitudini etc. în vederea regl rii activit ii educa ionale. De asemenea, evaluarea 
presupune i în elegerea rela iilor dintre „intr rile„ i „ie irile„ din sistem, contribuind la identificarea 
factorilor, pozitivi i negativi, care influen eaz  reu ita elevilor.   

Analiza procesului evalu rii din perspectiva institu ional , cea social i cea economic  a stabilit c
evaluarea, ca proces, este caracterizat , dup  o serie de speciali ti,  prin mai multe func ii: 

1. Func ia de control, de m surare i apreciere a rezultatelor actului educa ional.  
2. Func ia de reglare a sistemului este cea care, pe baza rezultatelor ob inute raportate la obiective, 

se reg se te în demersurile comune ale evaluatorilor i evalua ilor pentru a corecta, completa, schimba ceea 
ce s-a constituit în derapaje ale procesului de predare-înv are.  

3. Func ia de predic ie este func ia prin care se realizeaz  orientarea i anticiparea rezultatelor, ca 
urmare a m sur torii dinainte stabilite.  

4. Func ia de clasificare i de selec ie pe baza c reia sunt posibile clasific rile rezultatelor ob inute, 
selec iile diferitelor tipuri de rezultate. 

5. Func ia de certificare face referire la eliberarea de diplome sau certificate de absolvire. 
6. Func ia educativ , responsabil  cu motivarea, stimularea i con tientizarea interesului pentru 

studiul continuu, pentru perfec ionare i ob inerea de performan e cât mai bune. 
7. Func ia social  este func ia care permite informarea asupra rezultatelor ob inute. 
  
Obiectivitatea evalu rii 

Practica docimologic  relev  numeroase disfunc ii i dificult i în evaluarea obiectiv . Idealul 
obiectivit ii în notare este afectat de anumite circumstan e care pot induce varia ii destul de semnificative 
din perspectiva evaluatorului 

O evaluare obiectiv  presupune conceperea unor criterii de comparare pentru cele trei niveluri 
(macro, intermediar i micro), numi i indicatori de performan . 

Pentru conceperea indicatorilor de performan , evaluatorul trebuie s  ia în calcul standardele de 
performan , obligatorii, s  elaboreze descriptori de performan  corespunz tori standardelor i aplica i 
probei de evaluare pe care vrea s  o sus in , s  adapteze proba de evaluare obiectivelor opera ionale i a 
celor de evaluare. i nu în ultimul rând, criteriile de evaluare s  fie precise, corect dozate i s  împiedice 
subiectivitatea evalu rii 
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Standardele curriculare de performan  sunt enun uri sintetice, raportate la cuno tin e, capacit i, 
competen e, comportamente, prin care se eviden iaz  performan a pe care trebuie s  o demonstreze 
evaluatul.  

Descriptorii de performan  sunt enun uri formulate de c tre evaluator i exprim  criterii calitative 
unitare pentru o anumit  evaluare. 

Obiectivele de evaluare – sunt formulate pe baza obiectivelor de referin i exprim  concret ce se 
evalueaz , cum se evalueaz i cât se evalueaz .  

Criteriile de evaluare - pot fi absolute (nota maxim /nota minim ) sau comparative. 

În concluzie: 

Evaluarea trebuie s  fie reprezentativ  pentru performan ele evalua ilor, care nu se manifest  prin 
simple memor ri, ci realizeaz  experimente, aplic  practic informa iile acumulate, sarcinile sunt 
contextualizate i ofer  posibilitatea exprim rii particulare, conform stilului de înv are. 

Criteriile de evaluare pun accent pe esen ial, urm rind o evaluare holist , conform c reia, întregul 
este mai important decât partea. 

Rolul important al autoevalu rii implic  participarea activ  a evalua ilor la propria formare prin 
analiza propriilor rezultate i revizuirea strategiei personale de înv are. 

Evaluatul i evaluatorul sunt p r i ale acelea i probleme, iar buna lor conlucrare va duce c tre reu ita 
elevilor, dezvoltarea profesional  a profesorilor, ridicarea prestigiului institu iilor de înv mânt i o 
societate bazat  pe principii corecte.  
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Evaluarea online                                                                       
Metode, tehnici i strategii aplicate                                                        

pentru realizarea evalu rii online în înv mântul primar 

Prof. înv. Primar Croitoru Lumini a                                                      
coala Gimnazial  Traian, Br ila 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi, apoi tehnologia. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din vedere natura academic  a misiunii – cu alte 
cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c tiu – au înv at s  fac ? 

Google Classroom- aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. Foarte accesibil i 
u or de utilizat chiar i de c tre cei mici. 

Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i itemi 
de teste, astfel se pot autoevalua, pe baza testelor create de ei. 

Elevilor le pot fi aplicate teste online, care s  se rezolve ca mici jocule e, captând astfel aten ia i 
reu ind sa îi fac  s  se implice mai mult. Numeroasele programe create special pentru evaluarea online îi 
ajut  foarte mult pe elevi, dar i pe profesori în egal  m sur i chiar le faciliteaz  munca. 

Portofoliul- reprezint  un instrument utilizat în cadrul evalu rii sumative, care permite estimarea 
progresului în înv are al elevului prin raportare la achizi iile realizate în perioade de timp mai mari( 
semestru, an colar) 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 

Pentru evaluare se pot folosi câteva instrumente/aplica ii: Quizizz; Wordwall; Quizlet; Learning Apps 
etc, platforme cu ajutorul c rora se pot crea teste, fi e de lucru, activit i interactive. Oricât de performant
sau prietenoas  ar fi o aplica ie de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele ac iuni ale 
feedback-ului înv rii, ac iuni ini iate prin microdeciziile educatorului. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ , s  ajute la dezvoltarea abilita ilor digitale ale elevilor 
care s  se reflecte prin redactarea sau chiar rezolvarea unor cerin e cu ajutorul programelor puse la 
dispozi ie de c tre fiecare cadru didactic în func ie de particularit ile de vârst  ale elevilor. Este foarte 
important ca profesorii s in  cont i de nivelul fiec rui elev atunci când atribuie acestora sarcini de 
rezolvare. 

În concluzie, inând cont de contextul actual, evaluarea online are o importan  deosebit  în procesul 
educa iei, cadrul didactic trebuie s  fie cel care s  îmbine metodele, tehnicile i abilit ile cele mai bune 
pentru desf urarea în condi ii prielnice a educa iei în mediul online. 

Bibliografie: 

https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-
tehnologia/ 

https://www.educatieprivata.ro/strategii-de-predare-online/ 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Între online si traditional                                                                
CSENGERI RUXANDRA OCTAVIA 

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, 
oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic. Evaluarea face posibil  aprecierea rezultatelor, în 
compara ie cu obiectivele propuse, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea 
psihofizic  a copilului, precum i date despre nivelul de cuno tin e i deprinderi ale acestuia. Se urm re te 
prin aceasta, s  se realizeze însu irea tematicii, sistematizarea i consolidarea celor înv ate anterior. În 
urma rezultatelor ob inute, se impune stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu 
rezultate foarte bune i programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai pu in bune. 

Buna cunoa tere psihologic  a copilului e important  in pre colaritate, cu atât mai mult cu cât la 
aceast  vârst , evolu ia e foarte rapid i diversificat , iar educarea trebuie s - i adapteze activitatea la 
particularit ile copiilor. 

În activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp, evaluarea 
urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a 
con inuturilor i a modalit ilor de transmitere ale acestora. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu i final . 
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 

preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse. 

Datele ob inute ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului con inut al programei, organizarea unui program de recuperare, dac  este cazul, i 
adoptarea unor m suri de sprijinire i recuperare a unora din pre colari. 

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt. 

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu. 

Evaluarea pre colarilor se poate realiza prin: 
Observarea copiilor în timpul regimului zilnic reprezint  perceperea organizat , sistematic , de 

durat  a conduitei în situa ii variate. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea 
instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de vedere psiho-pedagogic. 

Convorbirea este un dialog între educator i copil dup  un plan de întreb ri, urmând consemnarea 
r spunsurilor i interpretarea lor. 

Testul este o prob  standardizat  care furnizeaz  date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri. 
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Studiul produselor activit ii ofer  date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motiva iilor copiilor. Se studiaz  desene, obiecte confec ionate,  colaje, picturi, model. 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului. Tipuri de portofolii: 

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri); 
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii). 
Printre metodele i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , 

se înscriu urm toarele:  turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptual
/ cognitiv , Tehnica florii de nuf r, metoda col urilor, tehnica analitico-sintetic , cubul, turnirul întreb rilor, 
cvintetul, R.A.I. 

 (R spunde. Arunc . Interogheaz .), jurnalul grupei. Acestea fiind recomandate ca abordare modern
a înv mântului timpuriu, a c rei fa  s-a înnoit constant prin colaborarea tradi ionalului cu pedagogiile 
altenative i adaptarea la cerin ele i mijloacele moderne de lucru. 

Evaluarea online este sus inut  de acelea i principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate i 
echidistan i utilizeaz  multe din strategiile folosite în predarea i evaluarea tradi ionale fa  în fa . 
Diferen a const  în contextul evalu rii, în interac iunile dintre evaluator i cei care sunt evalua i i procesele 
de colectare i administrare.  

Evaluarea online poate fi utilizat : 
ca o surs  independent  de dovezi pentru evaluare; 
ca o contribu ie la întregul proces de evaluare; 
în vederea colect rii, transmiterii i administr rii materialelor de evaluare i resurselor. 

Evaluarea online poate furniza: 
mai mare flexibilitate asupra locului, momentului i modului în care este efectuat  evaluarea; 
o mai larg  gam  de op iuni copiilor pentru a- i demonstra cuno tin ele i abilit ile 

Instrumentele de evaluare online sunt o parte necesar  a înv rii la distan . Instrumentele de 
evaluare utilizate pot fi de natur  formativ  sau sumativ . Instrumentele de evaluare formativ  sunt 
chestionarele, sarcinile i întreb rile;discu iile de la grup  pe care educatoarea le foloseste pentru a evalua 
i ghida procesul de înv are al copiilor. Instrumentele de evaluare sumativ  sunt testele finale date la 

sfâr itul unui proiect,semestru,an colar. Cadrele didactice caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin 
intermediul re elelor de socializare, în sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate: 

– Google Classroom: aici se poate discuta cu copiii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i copiilor. Alte aplicatii sunt: 
Quizizz; Wordwall; LearningApps; Wordwall; 

Înv mântul la distan  desemneaz  o nou  experien  de înv are, pe care elevii no tri, o 
experimenteaz  cu succes .În timp ce aceast  înv are la distan  (Distance Learning) reproduce înv area 
la fa a locului,cadrele didactice au început s  ofere o instruire adecvat  care s  permit  copiilor s
îndeplineasc  standardele a teptate într-un mediu online. 

În absen a rela ion rii fa  în fa  cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare i meta-înv are. Cu alte cuvinte, exers m al turi de elevi i suntem modele pentru 
ei. 

Ne propunem s inem o legatur  cât mai apropiat  cu copiii, astfel cât s  trecem cu bine peste acest 
moment dificil. Credem c  feedback-ul în timp util este esen ial ; acest lucru este valabil mai ales în mediile 
de înv are on-line, atunci când copiii nu sunt în m sur  s  pun  întreb ri. 
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Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei 
buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin
autonomi în înv are. 

Evaluarea online este formativa,axata pe proces;este dinamica,flexibila,asigura reglarea din mers a 
actului educational. 

In contextul  online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

La vremuri noi,apar si tipuri noi de evaluare care determina evolutia moderna si constructiv  a colii 
române ti. 
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Evaluarea competen en ei de comunicare oral  în limba român                                
la sec iile cu predare în limba maghiar

Cserei Gyöngyvér,                                                                      
Lic. Teor. „Nagy Mózes”, Târgu Secuiesc, jud. Covasna 

În cadrul orelor de limba i literatur  român  la sec ia maghiar  nu are loc o evaluare propriu-zis  a 
competen elor de comunicare oral , exist  la finalul ciclului liceal bacalaureatul oral, dar nici acolo 
subiectul primit nu este elaborat conform principiilor unor examene de limb  cum ar fi ECL sau Cambridge, 
m surând nivelul concret la care s-au dezvoltat competen ele de comunicare oral  în limba român .  

Practic se presupune c  ace ti elevi în eleg i vorbesc perfect limba român , ajung la un nivel C1-C2 
pân  când î i termin  studiile liceale, deci la BAC-ul oral primesc un text la prima vedere, trebuie s
identifice c rui stil func ional îi apar ine, s  aleag  din fragment o idee care li se pare important  apoi s - i 
exprime opinia despre o tem  dat .  

În cazul limbilor str ine, cum este i engleza se evalueaz  separat i competen a de comunicare oral , 
elevii primesc not i pe abilit ile de speaking pe parcursul întregului an colar. 

O astfel de evaluare presupune ni te subiecte elaborate dup  principii concrete, numite generic  

decalogul probei orale:  

Elevii sus in proba oral  câte doi. 
Comisia de evaluare va fi compus  din doi membri. Examinatorul cite te cerin a i se ocup  de 

buna desf urare a probei, f r  a nota nimic, în timp ce evaluatorul noteaz  produc iile elevilor conform 
grilei consultate în prealabil.  

Subiectele vor cuprinde sarcini ce vizeaz  conversa ia dirijat  (etapa ini ial , de prezentare, 
declan at  de examinator), monologul cu suport audio-vizual (fiecare elev vorbe te pe rând despre inputul 
primit) i interac iunea propriu-zis  (cei doi elevi simuleaz  dialoguri pe o tem  dat ). 

Concret elevii trec prin patru faze în timpul evalu rii: 

1. Trebuie s in  un discurs liber pe baza unor întreb ri generale, de exemplu s  se prezinte, s
vorbeasc  despre familia lor, despre activit ile preferate în timpul liber etc. 

Exemplu de sarcin  (max. 10-20 de secunde) 

Te rog, s  te prezin i i s  ne spui câteva activit i de timpul liber care î i fac pl cere i te definesc. 
Spune-mi pe scurt de ce î i plac aceste activit i, dac  le practice des, cu cine i unde. 

2. Urmeaz  o discu ie dirijat  pe  marginea unui set de întreb ri tematice: 

Exemplu de sarcin   (max. 2-3 minute/elev) 

Spune-mi care este scriitorul t u român preferat. Men ioneaz  cum ai descoperit acest scriitor, care a 
fost prima crea ie a acestuia pe care ai citit-o i de ce i se pare deosebit. Enumer  3 caracteristici ale 
literaturii scrise de respectivul scriitor. 

3. În minutele urm toare trebuie s  construiasc  un monolog complex i variat (discurs descriptiv i 
argumentativ).  
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Exemplu de sarcin  (max. 1 minut) 

Alege i dou  dintre imaginile de mai jos, în care apare scriitorul XY, i realiza i un scurt reportaj în 
care s  relata i ce face scriitorul. Vorbi i despre locul în care se afl  autorul, precum i despre activit ile 
pe care le realizeaz . Sarcina 4 (max. 2-3 minute/elev) 

4. Ultima cerin  este s  sus in  un dialog în care î i exprim  opinia despre o tem  dat . (discurs 
argumentativ i persuasiv).  

Exemplu de sarcin    (max. 2-3 minute/elev) 

Lucra i în perechi! Discuta i despre o ie ire la cinema în weekend. Propune i filmul pe care v-ar pl cea 
s -l vede i. Stabili i cu colegul dac  mai invita i pe cineva.  

În timp ce elevii î i dezvolt  ideile, constuiesc monologul i interac ioneaz  are loc evaluarea dup
urm toarea gril  de punctare: 

• CON INUT: adecvarea la tem , relevan a, respectarea func iilor comunicative;  
• COMPLEXITATE I ACURATE E: complexitatea vocabularului i a structurilor folosite, 

acurate ea limbii;  
• FLUEN I COEREN : eviden ierea unui ritm al vorbirii, prezen a conectorilor i a 

elementelor de structurare a discursului, fluiditatea ideilor, logica ideilor;  
• EFICIEN A COMUNIC RII: realizarea interac iunii, respectarea principiilor de comunicare (a- i 

a tepta rândul, a solicita clarifi c ri, a aduce clarifi c ri suplimentare), adaptarea la registru, prezen a 
elementelor paraverbale i non-verbale 

Bibliografie: 

1. Platon, Elena; Vîlcu, Dina- coord. (2011) Procesul de evaluare a limbii române ca limb  nematern
(RLNM) la ciclul liceal, Cluj- Napoca, Ed. Casa C r ii de tiin

2. Cameron, Lynn (2001) Teaching languages to young learners, Cambridge University Press 
3. Sepulveda, Janine (2012) 50 ways to teach speaking- Tips for ESL/ EFL teachers, United States: 

Wayzgoose Press 
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EVALUAREA PRE COLARILOR                                                       
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

COALA GIMNAZIAL  CRIZBAV, JUDE UL BRA OV 
GR DINI A CU PROGRAM NORMAL CRIZBAV 

EDUCATOARE: CSISZÉR – PÁPAI ZSUZSA 

Evaluarea este o parte integrant  din procesul de înv mânt în baza c ruia se m soar  progresul 
copiilor. În func ie de rezultatele consemnate, educatoarea ob ine o imagine cât mai apropiat  de realitate, 
cu privire la dezvoltarea psiho fizic i nivelul de cuno tin e i deprinderi ale copiilor din grupa la care 
lucreaz . La verificarea cuno tin elor, accentul se pune pe comportamente manifestate în contextul 
dimensiunilor dezvolt rii. Acestea sunt identificabile, m surabile în indicatori prestabili i, interpretabile i 
susceptibile s  determine luarea deciziilor ce privesc reglarea înv rii.  

La fiecare început de an colar, primele dou  s pt mâni sunt rezervate culegerii de date despre copii 
când educatoarea va observa copiii în timpul   diferitelor momente ale programului zilnic, dialogheaz  atât 
cu copiii cât i cu p rin ii. În timpul anului colar, nu sunt necesare perioade prestabilite pentru realizarea 
evalu rii, educatoarele au o serie de oportuni i în programul zilnic pentru realizarea unei evalu ri corecte 
care s  vizeze nivelul de cuno tin e i deprinderi al copiilor din grup . Sfâr itul anului colar, precum i 
sfâr itul de ciclu necesit  o evaluare mai atent  a copiilor fie pentru a stabili pa ii ce urmeaz  s -i fac
copiii în anul colar urm tor, fie pentru a întocmi fi ele psiho-pedagogice. 

Fiind parte  din procesul de înv mânt i evaluarea, indiferent dac  este realizat  tradi ional sau în 
mediul online, are func ii pedagogice cum ar fi de constatare i apreciere a rezultatelor, de diagnosticare i 
de prognosticare. Func iile specifice ale evalu rii  îl ajut  pe pre colari s  fixeze, s  consolideze i s  re in
cuno tin ele prin repetare, înt rirea pozitiv  pe care evaluarea o determin i le integreaz  în sisteme, ajut
s -i m reasc  încredera în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative , îi sus ine interesul 
pentru cunoa tere stimulându-i înv area, contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea 
tendin ei de autoafirmare, contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia. 

În scop evoluativ, cel mai des întâlnit  este metoda observ rii sistematice (structurate), la gr dini
copiii sunt aprecia i mai ales prin intermediul observa iei. Cu fi a de observa ie sistematic , periodic, 
educatoarea interpreteaz  rezultatele unui copil, ob inute la activit ile desf urate., iar la dimensiunile 
celor cinci domenii de dezvoltare interpretate se face pe criterii calificative.  

Diagnosticarea este important  la nivel pre-elementar, primeaz  stimularea comportamental . De 
aceea este necesar ca educatoarea s  aib  în vedere aspectele care indic  schimb ri în conduita 
pre colarului. De vreme ce observ  aspectele cu grad de risc, aceasta se  poate  interveni  pentru  a  redresa  
situa ia, influen ând  starea de fapt  a copilului nu doar în domeniul afectat, ci dezvoltarea lui global . Pentru 
a se dovedi eficien a diagnozei, trebuie s  conlucreze i familia copilului. Numai a a are continuitate munca 
educatoarei. Abia atunci când lucrurile sunt clare se poate vorbii de urm toare func ie cea de prognosticare.   

Cunoscând  stadiul la care se afl  pre colarul, în fiecare dintre cele cinci domenii de dezvoltare, se 
poate ti dac  copilul va face fa  situa iilor de înv are întâlnite la nivelul urm tor cum ar fi de exemplu 
trecerea  din  grupa mic  în grupa mijlocie, din grupa mijlocie în grupa mare sau din aceasta în clasa 
preg titoare. Evaluarea trebuie s  treac  succesiv prin cele trei func ii definitorii (m surare, diagnoz , 
predic ie). 

Indiferent dac  evaluarea este tradi ional  sau online trebuie bine gândit  , efectuat  riguros pentru a 
determin  progresul copilului, ascensiunea pe traseul s u educa ional. Având în vedere caracterul aparte  al  
înv mântului  pre colar, trebuie s  folosim instrumente adecvate, orice lucru care serve te la m surarea 
cuno tin elor acumulate de copii, a deprinderilor i a priceperilor formate, i la aprecierea progresului 
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înregistrat la nivelul fiec rui domeniu de dezvoltare, raportat la indicatorii da i în sfera dimensiunilor 
dezvolt rii.   

Metode de evaluare tradi ionale: orale, fi e de lucru, forme practice, sau alternative, moderne: 
portfoliul, proiectul, studiul de caz, sau evaluarea cu ajutorul calculatorului: Instrumente Web,  softuri 
disponibile online, aplica ii, jocuri interactive, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în 
evaluare, dar educatoarea trebuie s tie exact ce urm re te, preg tirea sistematic  garanteaz  pentru 
succesul procesului didactic.                                                                                                                                           

Utilizarea oric ror instrumente, metode i srategii de evaluare potrivite pentru înv mântul pre colar, 
fie în mediul online sau tradi ionale, bine alese în func ie de poten ialul copilului i de posibilit i, g sirea 
alternativelor r mâne în sarcina educatoarei, având în vedere datoria ei moral  de a- i cunoa te copiii din 
grup i de a- i da permanent concursul pentru ghidarea pe traiectoria educa ional formativ .  

BIBLIOGRAFIE: 
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EVALUAREA PRE COLARILOR 

PIP Cuc Ioana                                                                         
CSEI „Cristal” Oradea 

Evaluarea reprezint  un element esen ial, indispensabil deoarece permite cadrului didactic s
aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de înv mânt precum i progresul oferind, 
astfel, o baz tiin ific  pentru ac iuni ameliorative în perspectiva proect rii de noi obiective. 

În înv mântul preprimar actul de evaluare p streaz  caracteristicile evalu rii activit ii didactice, 
dar cu note specifice determinate de treapta de înv mânt i de natura con inutului de evaluat, având drept 
scop m surarea i aprecierea  cuno tiin elor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i 
timp, evaluarea urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizata în atitudinile i 
comportamentele dobândite de copilul pre colar prin procesul de înv mânt.  

Evaluarea constituie o ac iune complex  care presupune realizarea mai multor opera ii intreprinse de 
cadrul didactic ca:  

Masurarea fenomenelor vizate de evaluare; 
Interpretarea i aprecierea datelor ob inute; 
Adoptarea deciziilor ameliorative. 

În referatul de fa  ne-am oprit din multitudinea activit ilor desf urate în gr dini  la evaluarea 
activit ilor de educa ie a limbajului.   

Pentru a putea face o evaluare corect  am pornit de la urm torul plan: 

1. Evolu ia limbajului la copii pre colari . 
2. Forme i exemple de activit i de educa ie a limbajului 

1. EVOLU IA  LIMBAJULUI LA COPIII PRE COLARI 

Limbajul este un sistem de semne specific oamenilor, alcatuit din sunete articulate, prin care ace tia 
î i exprim  gîndurile, sentimentele i doriin ele. Limbajul se dezvolt i progreseaz  în permanen  la copil, 
iar educatoarelor le revine sarcina de a organiza i planifica experien ele de limbaj ale fiec ruia, în func ie 
de ritmul propriu de dezvoltare. 

În procesul de îndrumare a educ rii limbajului la pre colari, educatoarea urm re te: 

dezvoltarea exprim rii orale; 
în elegerea i utilizarea corect  a semnifica iei structurilor verbale orale; 
educarea unei exprim ri corecte din punct de vedere gramatical; 
dezvoltarea creativit ii i expresivit ii limbajului oral. 

Aceste obiective sunt urm rite de educatoare de-a lungul întregii perioade a pre colarit ii i 
constituie repere ale activit ilor de educarea limbjului. 

Limbajul include pe lîng  vorbire i ascultare, citire i scriere. A adar pentru a citii, copilul are nevoie 
s  cunoasc  conceptele exprimate de cuvintele pe care le cite te, iar pentru a scrie, copilul trebuie s tie s
utilizeze cuvintele în mod independent în vorbire. Putem spune c  baza r mâne exprimarea oral , iar una 

1027



dintre deprinderile cheie, pe care se poate insista la aceast  vârst , inainte de a trece la etapa de citit-scris 
este coordonarea ochi- mân , pe care o putem realza prin mai multe tipuri de activit i ( activit i manuale, 
activit i artistico-plastice, activit i psiho-motrice, psiho-senzoriale). 

În concluzie, putem spune c  gr dini a r mâne prima treapt  a sistemului de înv mânt, c reia îi 
revine nobila sarcin  de a organiza cu mare grij  experien ele de limbaj ale copilului, treapta unde 
comunicarea i limbajul oral au o influen  deosebit i unde se poate insista pe anumite deprinderi de 
preg tire a scrisului. 

2. FORME I EXEMPLE DE ACTIVIT I ALE EDUC RII LIMBAJULUI 

Principalele forme de activit i folosite în gr dini a de copii, în activit ile de educare a limbajului, 
în vederea preg tirii pre colare pentru coal  sunt: 

1. EDUCAREA  COMUNIC RII ORALE 
a) Povestirea - povestirile educatoarei 
                       - povestirile copiilor 

                       - repovestirea 

                       - povestirile copiilor dup  un plan dat(ilustra ii) 

                        - povestiri cu început dat 

                        - povestirile copiilor dup  modelul educatoarei 

b) Memorizarea 

c) Convorbirea 

d) Jocul didactic 

De fapt cu aceste informa ii trebuie s  înceap  orice proces educativ pentru a se putea opera ionaliza 
în continuare procesul pedagogic luând în considerare profilul cel mai real cu putin i nu cel standard 
descris teoretic în manualele de psihologie i totu i f r  tendin a de a devansa dimensiunile educa iei 
pre colare. 
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Intre online i traditional 

Prof. Cucea Carmen Andrea                                                             
coala Gimnazial  ,,Miron Neagu”, Sighi oara 

Strategiile didactice ocup  un loc central în procesul instructiv-educativ, deoarece organizarea 
scenariul didactic se realizeaz  în func ie de alegerea strategic  a profesorului. Metodele de înv mânt sunt 
c ile de acces prin care elevii î i însu esc i aprofundeaz  cuno tin e, priceperi, abilit i, competen e, 
comportamente, atitudini, aptitudini sub îndrumarea cadrului didactic. Emanuela Ilie define te metodelor 
de înv mânt ca fiind ,,c ile, modalit ile, procedeele, tehnicile i mijloacele adecvate pentru desf urarea 
procesului instructiv-educativ”.  

Anul acesta ca i cel lalt a fost  un an atipic, cum nu am mai tr it niciodat , niciunii dintre noi. Aceast
pandemie a lovit fulger tor întreaga ar , întregul mapamond. Cu to ii am tr it sentimente de neputin , 
panic , frustrare, am realizat cât de mici suntem în fa a acestor provoc ri.  Am înv at, fie c  am vrut, fie 
c  nu, s  tr im ”altfel”, s  accept m c  nu ne mai putem vedea, îmbr i a. A trebuit s  ne obi nuim s
înv m altfel, i anume online 

Astfel c , ne-am familiarizat tot mai mult cu un nou concept, acela de înv are online.  Cu alte cuvinte, 
am exersat al turi de elevi, am înv at unii de la al ii pentru a ne îmbun t i exact acele laturi pe care le cer 
aceste timpuri. 

E cert, faptul c  predarea în mediul online este diferit , având un grad înalt de dificultate, deoarece 
este destul de dificil s  realizezi un feed-back obiectiv sau s  verifici calitatea informatiilor asimilate de 
c tre elevi. Contactul vizual, mimica fe ei în cadrul unei pred ri tradi ionale este esen ial , fiindc  indic
gradul de întelegere a elevilor, a achizi iilor predate, ghidând, astfel, profesorul pentru o explica ie în 
detaliu, dac  este cazul. 

Prezent rile PowerPoint au reprezentat materialul de baza a orelor online, urmând, apoi o serie de 
chestionare i quiz-uri, proiecte, teste online pentru a se realiza reflec ia, pentru a se verifica dac  predarea 
a fost f cut  corespunz tor sau dac  achizi iile au fost asimilate. Slide-urile au cuprins, de cele mai multe 
ori, cele mai importante informa ii, apoi, urmând s  se dezvolte împreun  subiectul. De asemenea, 
prezent rile PowerPoint au trebuit concepute mult mai atractive pentru a trezi interesul elevului, pentru a-l 
ine în fa a monitorului i de a-i capta aten ia cuvenita. Video-urile au fost prezente pentru o sistematizare 

a informa iilor. În cazul unei pred ri cu prezen  fizic , predarea s-a realizat prin diferite metode, cum ar 
fi, expunerea, prelegerea sau prin metode alternative care nu au fost posibile de utilizat în mediul online. 
Referitor la, harta lecturii, tehnica 6/3/5, jurnalul dublu, mozaicul, scaunul autorului, linia valorilor, turul 
galeriei, consider c , aceste metode sunt mult mai greu de integrat în activitatea de predare- înv are-
evaluare în mediul online, deoarece eficien a metodelor se pierde. 

Formele de organizare a clasei într-o predare online poate fi frontal , spre deosebire de o predare 
fizic  în care se pot adopta activit i pe grupe sau în perechi care dezvolt  anumite abilit i, deprinderi, 
capacit i, subiec ii facând schimb de informa ii mult mai u or, lucreaz  cu temperamente, personalit i 
diferite, dezvoltându- i, astfel, toleran a fa  de ceilal i i spiritul de cooperare. 

De asemenea, evaluarea este o activitate prin care sunt verificate informa ii despre starea, 
func ionarea sau evolu ia unui subiect, constând într-o serie de opera ii intelectuale, atitudinale, afective 
care precizeaz  calitatea i func ionalitatea procesului instructiv-educativ. Metode, precum, teste scrise, 
lucr ri de control, observarea sistematic  a elevilor, investiga ia, autoevaluarea, eseul de cinci minute, h r i 
conceptuale au o obiectivitate redus  în cazul unei evalu ri online. De aceea au fost utilizate chestionare 
sau quiz-uri la fiecare sfâr it de or , pentru a se verifica gradul de cuno tin e r mase în urma informa iilor 
predate. O metod  interactiv  eficient  pentru înv mântul la distan  este jocul care este u or de organizat, 
fiind  conceput pe diferite subiecte, realizându-se, astfel, o verificare a achizi iilor predate. 
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Indiferent de unde se desf oar  procesul de predare-înv are-evaluare, acesta trebuie s  fie centrat 
pe nevoile elevilor, s  r spund  cerin elor de înv are a subiec ilor, deoarece nu to i elevii înva  în acela i 
ritm.  

Principala problem  cu care s-a confruntat sistemul de înv mânt românesc a fost lipsa infrastructurii 
minimale, dar i lipsa cuno tin elor tehnice ale cadrelor didactice, a elevilor, dar i a p rin ilor. 
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EVALUAREA ONLINE                                                                
ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. înv. pre c. CUCU ALINA - MARIA                                                  
coala Gimnazial  ”Mihail Sadoveanu” Bac u                                              

Gr dini ta cu Program Prelungit nr. 29 Bac u 

Evaluarea în gr dini  nu se poate referi decât la procesele de dezvoltare a personalit ii, adic  la 
dobândirea progresiv  a deprinderilor i abilit ilor mai degrab  decât la de inerea organic  a cuno tin elor. 
Aten ia profesorului este a adar chemat  s  se îndrepte c tre procesele de dezvoltare ale copilului la nivel 
emo ional, moral, social, motor, lingvistic i cognitiv.  

Evaluarea permite, de asemenea, verificareafezabilit ii proiectului educa ional/didactic, confirmarea 
validit ii obiectivelor stabilite i a metodologiilor de realizare a acestora; evaluarea serve te, prin urmare, 
pentru a educa cu congruen , cu punctualitate, în raport cu poten ialul, nevoile, sarcinile de dezvoltare ale 
fiec rui copil. 

Ce este evaluarea la gr dini

Evaluarea este procesul de monitorizare, înregistrare i documentare a muncii pe care o fac copiii i 
a modului în care se face pentru a lua decizii educa ionale informate. 

Evaluarea formal

O evaluare formal  este o examinare sistematic  bazat  pe date, care analizeaz  ce i cât de bine au 
înv at elevii. 

M soar  competen a sau cuno tin ele elevilor cu privire la subiect i ajuta la compararea cursan ilor 
pentru a stabili criterii. 

Evaluare informal

Aceast  form  de evaluare este de obicei conceput i dezvoltat  de profesor. 

Este spontan i poate fi inclus  cu u urin  în activit ile de rutin  din clas i poate ajuta la 
m surarea performan ei i a progresului elevilor. 

Unele dintre cele mai comune abord ri informale de evaluare a copil riei timpurii includ: 

Observatii 
Lista de verificare 
Evalu ri comportamentale 
Evaluarea de la egal la egal 
Auto-evaluare 
Portofolii 

Evalu rile informale sunt tipuri spontane de evalu ri care pot fi incluse cu u urin  în activit ile de 
zi cu zi la clas i sunt folosite pentru m surarea performan ei progresului elevilor. 
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Instrumente de evaluare virtuala pentru gr dini

ESGI este un instrument virtual de evaluare care le permite profesorilor s  monitorizeze cu u urin
progresul elevilor lor. 

Acest instrument este conceput special pentru elevii de la gr dini  pân  la clasa a doua. Vine cu 
func ii pentru a facilita procesul de evaluare a cursan ilor. 

Platforma vine preînc rcat  cu evalu ri bine clasificate din care profesorii le pot selecta pentru 
evalu ri cursan ilor. 

Aceste evalu ri preînc rcate editabile sunt clasificate pe subiecte i niveluri de clas , iar utilizatorii 
pot crea propriile evalu ri personalizate i le pot partaja cu u urin  colegilor lor. 

Cea mai bun  parte a aplica iei este c  genereaz  automat rapoarte, diagrame i grafice pentru datele 
copiilor care pot fi partajate cu u urin . 

Datele elevilor pot fi bine filtrate pentru a afi a date pentru o anumit  clas , student sau chiar o 
evaluare. 

Caracteristicile ESGI 

Raport u or de utilizare 
ablone editabile 

Generare simpl  de carduri i litere 
Crea i scrisori personalizate 
2k+ evalu ri preînc rcate 
Design personalizat de evaluare 
Evalu ri care pot fi partajate 
Lec ii individuale 
Crearea grupului 
Genera i formulare de programare 
Instrument de conferin  pentru p rin i 
Genera i scrisori i mementouri personalizate în mai multe limbi 

De asemenea, sistemul genereaz  flashcard-uri care pot fi folosite de p rin i acas  pentru a suplimenta 
educa ia copilului. 

Funbrain Jr. 

Dac  sunte i în c utarea de imprimabile, jocuri i pove ti pentru elevii de gr dini  sau pentru copii, 
nu c uta i mai departe. 

Funbrain ofer  gratuit pove ti atractive din punct de vedere vizual cu personaje Funbrain pe care 
copiii s  le citeasc , precum i jocuri interactive de jucat. 

Caracteristicile Funbrain Jr. 

Jocuri interactive 
Urm rire i colorare i mai multe imprimabile 
Pove ti distractive 
Autocolante de activitate 

Funbrain Jr. ofer , de asemenea, diverse imprimabile din mai multe categorii care pot fi desc rcate i 
folosite în predarea dumneavoastr . 

Evaluarea timpurie a copil riei ar trebui s  fie distractiv i pl cut  atât pentru copii, cât i pentru 
profesori. Profita i de acestea pentru a o face i mai interactiv .  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
între online i tradi ional 

Prof. CUCU LUMINITA DUMITRA                                                      
COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV IASI 

coala online a reprezentat i reprezint , în continuare, o provocare pentru noi to i, cei implica i în 
procesul educa ional, atât la nivel de national, cât i individual. Trecerea de la formula „fa  în fa ” la 
modalitatea „online” de livrare a educa iei, a presupus o adaptare pe cerin ele impuse de urgen , dar i 
o„cotitur ” didactic  pentru fiecare profesor. 

coala online presupune o reorganizare complet  a modului în care se abordeaz  actul didactic, 
pornind de la metode i tehnici de predare, procedee de lucru, dozajul diferit al timpului, evaluare i 
terminând cu materialele i mijloacele didactice utilizate. Monitorizarea înv rii se realizeaz  într-un alt 
mod acum, câteodat  chiar foarte greu. Lipsa unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea urm ririi 
modului în care elevii î i iau noti e, dificila administrare a probelor de evaluare reprezint  aspecte care 
trebuie regândite i îmbun t ite. 

De i vine în completarea înv rii clasice, de la coal , înv area online are câteva beneficii 
indubitabile. În cazul platformelor educa ionale online, informa iile sunt accesibile oricând, elevii putând 
accesa acest produs educa ional online atunci când au timp. În plus, filmele de predare pot fi vizualizate de 
câte ori este nevoie, fie c  elevii vor s  se preg teasc pentru temele zilnice, fie pentru teze sau examene 
na ionale. i în ceea ce prive te problemele rezolvate în pa i, dar i testele, dau posibitate elevilor, s - i 
verifice cuno tin ele i s  aprofundeze materia predat .  

Cu ce ne ajut  tehnologia s  avans m în educa ie? Ce avantaje i dezavantaje are? Merit  investi ia? 
...Acestea sunt doar câteva întrebari de care ne lovim adesea. 

Privind cum inv area este eficientizat  prin folosirea internetului, putem enumera  avantajele, îns   
putem identifica i  dezavantajele, fa  de sistemul tradi ional: 

Avantaje: 

1. distribuirea rapid  a materialelor didactice 
2. elevii  intra în posesia materialelor printr-o simpl  accesare 
3. existen a con inuturilor multimedia 
4. folosirea con inuturilor interactive, existen a feed-back-ului 

Dezavantaje: 

1. dificult i în utilizarea tehnologiei 
2. lipsa comunic rii reale/ fizice 

În concluzie, cu to ii tim c , internetul este foarte util în înv are, atat pentru elevi, cat i pentru 
profesori.  

Îns , nu putem neglija faptul c , acesta prezint  anumite limite, mai ales în ceea ce prive te 
dezvoltarea emo ional  a elevilor i de aceea, cred c , o cale de mijloc între cele doua modalit i de înva are  
i evaluare, ar fi solutia cea mai bun . 
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EVALUAREA ONLINE 

Prof. înv. primar Cuculeanu - Munteanu Adriana 
coala Gimnazial , Comuna M gurele 

                                      
Travers m o perioad  în care stilul nostru de via  a suportat i suport  în continuare modific ri. Cu 

to ii am fost nevoi i s  ne mut m activitatea în mediul online. Tot ceea ce înseamn  proces de predare-
înv are-evaluare a redevenit în aten ia noastr  sub titulatura de proces educa ional la distan , fiind pu i în 
situa ia de a face cuno tint  cu aplica ii care faciliteaz  înv area online. 

Cadrele didactice trebuie s tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. În acest 
scop, elevii trebuie evalua i sistematic, astfel încât la sfâr itul semestrului i al anului colar s  li se încheie 
o medie care s  reflecte atât în elegerea, cât i nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru 
profesori sunt o parte necesar  a înv rii la distan . Nemaiavând un control asupra lacunelor lor de 
înv are, putem proiecta lec iile pentru a remedia respectivele lipsuri. 

În activitatea online elevii pot fi evalua i sincron i asincron. Instrumentele de lucru asincron pot fi 
considerate un avantaj pentru elevii introverti i sau nesiguri pe competen ele lor. Ei pot pune întreb ri sau 
redacta diverse versiuni ale temei, încadrându-se într-un termen stabilit de c tre profesor, iar cadrul didactic 
are timp s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele i s  trimit  feedback. Prin intermediul platformei 
Google Classroom se aloc  teme, fi e de lucru, chestionare i se poate trimite un r spuns. Chiar dac
necesit  crearea unui cont sau logare, elevul are timp s  lucreze în ritmul lui. Pe aceast  platform  elevii 
pot primi i un test quizizz în care,pe lâng  itemi cu alegere multipl  sau cu completarea spa iilor libere, 
pot ap rea i itemi cu r spuns  deschis.  

Rezolvarea se fotografiaz i se trimite la finalul orei. Elevii i profesorul sunt loga i pe meet pe 
perioada rezolv rii testului. O alt  variant  ar fi ca profesorul s  posteze o fi  de lucru sau un test de 
evaluare pe email. Elevii vor rezolva sarcinile de lucru într-un anumit interval de timp, apoi vor fotografia 
rezolvarea i o vor trimite pentru a fi evaluat .            

Autoevaluarea sau evaluarea reciproc  a temelor se poate realiza cu succes. De exemplu, elevii pot fi 
pu i în situa ia de a-si evalua reciproc textele creative pe o tem  dat , urm rind reperele date într-o fi  de 
evaluare (respectarea p r ilor componente ale unui text, folosirea expresiilor frumoase, limbaj adecvat, 
etc.). 

În situ ia în care profesorul dore te s  ilustreze aprofundarea imediat  a unor cuno tin e, poate apela 
la instrumente de lucru sincron. Cu ajutorul acestora, se poate face o evaluare a cuno tin elor sau a lacunelor 
elevilor pentru a se remedia imediat, iar în cazul elevului care are o toleran  mic  la stresul provocat de 
a teptarea calificativului, acesta poate fi motivat. Astfel de instrumente pot fi: Google meet, Zoom (se poate 
ini ia un dialog între elev si profesor), Google docs (se pot crea paragrafele unui raport de c tre elevi 
diferi i), Miro (o tabl  interactiv  la care elevii se conecteaz i colaboreaz  în diferite formate), Facebook 
messenger, Whatsapp (pentru dezbaterea unei teme). Avantajul acestor instrumente este c  profesorul poate 
oferi feedback pe loc sau se poate asigura c  însu i elevul este cel care lucreaz . Ca un alt plus, profesorul 
poate face un screenshot al ecranului i p stra întreaga activitate drept prezen , rezultate, calitate în scopul 
evalu rii etc. 

A adar, în contextul online, implicarea este absolut esen ial i toate aceste instrumente trebuie s
creeze o interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

BIBLIOGRAFIE: 

Cuco , C. Pedagogie, EdituraPolirom, Ia i, 2014 
https://profs.info.uaic.ro/~mihaela/teach/courses/iac/curs03iac.pdf 
http://e-istet.ro/scoala/evaluare-online/ 

1034



EVALUAREA ÎN ÎNVA MÂNTUL ONLINE 

Prof. Culi  Gabriela 
Colegiul Na ional “Mihai Eminescu“ Suceava 

Testarea online (E-testingul) poate fi utilizat pentru realizarea diferitelor activit i didactice de 
examinare, evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cuno tin elor, 
feedback operativ, comunicarea cu cei examina i, etc. Dar cel mai important este c  permite 
oric rui evaluator realizarea unor teste cu maxim  precizie i profesionalism în doar câteva 
minute, utilizând colec ii profesionale de itemi, elaborate de exper i. 

Testarea electronic  poate fi efectuat  la cerere, în mod repetat, încurajând înv area prin repetarea 
subiectelor eviden iate de testare ca fiind deficitare; permite monitorizarea rapid  a progresului unui num r 
mare de cursan i; utilizarea unor b nci de teste, cu mixarea întreb rilor i r spunsurilor care pot preveni 
copierile la examene; includerea unui num r mare de diverse tipuri de întreb ri într-un test, acoperind mai 
bine materia studiat . Un alt motiv pentru evaluarea cu ajutorul calculatoarelor este nevoia de obiectivitate 
a evalu rii, care impune standardizarea acesteia. În locul r spunsurilor libere, care sunt analizate i notate 
de o persoan , în multe domenii pot fi utilizate metode de testare care elimin  / diminueaz  mult factorul 
subiectiv. 

Printre dezavantajele examin rii asistate de calculator vom men iona: limitarea posibilit ilor de 
testare a abilit ilor, accentul fiind pus pe memorare i recunoa tere; costuri ridicate în faza ini ial ; 
cuno tin e suplimentare în zona de informatic ; limit rile sistemelor computerizate privind itemi deschi i 
i altele. Drept urmare, evaluarea automat  este recomandat  doar pentru unele domenii, la altele fiind 

necesar  atât testarea electronic , cât i evaluarea clasic . Îns  acestea sunt dificult i de moment, c ci în 
societatea informa ional  modern  toat  lumea va fi familiarizat  cu calculatorul, iar dezvoltarea sistemelor 
de inteligen  artificial , de testare adaptiv , etc., va face posibil  administrarea de calculator i a 
r spunsurilor la itemi deschi i. 

Standardele pentru testarea educa ional  cuprind: norme profesionale pentru elaborarea testului i 
utilizarea lui, precum i norme pentru procedurile de administrare a testului, stabilirea scorului i notarea 
final . 

Pentru verificarea performan ei memorative (testul de memorie) în calitate de itemi trebuie s  alegem 
un material ce are un anumit sens, o necesitate i o importan . Nu are rost s  verific m „citarea” oric ror 
lucr ri scrise, c ci ele reprezint  doar punctul de vedere al autorilor. Pentru a asigura comparabilitatea 
testelor, itemii diferitelor variante care se refer  la acela i lucru, se vor reg si în aceea i colec ie de subiecte, 
vor avea acela i punctaj, pondere i num r de subiecte în orice variant . 

Foarte atent trebuie efectuat  acordarea punctajelor fiec rui item. Pentru acesta exist  diferite metode, 
printre care metoda formelor paralele, care const  în utilizarea a dou  teste paralele i este adecvat  în cazul 
când se urm re te m surarea unor caracteristici generale ale persoanelor examinate, pentru c  doar 
asemenea caracteristici vor influen a în acela i mod scorurile ambelor teste. 

Pentru testarea computerizat  itemii ar trebui s  fie special construi i, inând cont de posibilit ile 
multimedia ale calculatorului, revenirii asupra r spunsurilor deja propuse, etc. Dup  gradul de obiectivitate 
oferit în corectare deosebim trei categorii de itemi: 

Obiectivi – asigur  un grad ridicat de obiectivitate în notare i permit testarea unui num r 
mare de elemente de con inut, într-un interval scurt de timp. 

Semiobiectivi – permit testarea unei game variate de capacit i intelectuale, oferind 
posibilitatea utiliz rii de materiale auxiliare necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. 

Subiectivi (cu r spuns deschis) – testeaz  originalitatea, creativitatea, caracterul personal al 
r spunsului. Sunt relativ u or de construit, dar realizarea schemei de notare este destul de 
complex i greu de aplicat. 
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Colec ie de itemi: o list  de itemi referindu-se la o tem , la o materie sau de un anumit tip, 
grad de dificultate, etc. 

În testarea online tipul itemului poate fi încadrat în una dintre urm toarele categorii: 

Doar o variant  dintre cele introduse în momentul formul rii itemului va fi corect . 
Cu mai multe variante de r spuns corecte – pot exista mai multe variante de r spunsuri corecte, în 

caz particular toate sau nici unul. 
Cu introducerea unui r spuns desf urat în form  liber , cules–redactat de c tre cursant. Acest tip 

de întrebare va fi corectat doar de evaluator, deoarece ast zi un computer înc  nu poate determina dac
r spunsul este corect sau nu. 

Cu r spuns scurt – introducerea unor cuvinte omise, numere sau a unor r spunsuri u or 
formalizabile, cu controlul automat efectuat de aplica ie. 

Cu expresii de tip adev rat/fals – acest tip de întrebare va avea doar dou  r spunsuri posibile, i 
anume, adev rat sau fals. 

Cu evaluarea variantei de r spuns – fiec rei variante de r spuns îi corespunde o valoare. 
R spunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variant . 

Cu evaluarea variantei de r spuns – fiec rei variante de r spuns îi corespunde o valoare. 
R spunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variant . 

Cu variante intermediare de r spuns – r spunsul la acest tip de întrebare poate fi corect, 
par ial corect sau incorect. 

Cu ordonare de elemente – acest tip de problem  presupune aranjarea variantelor de r spuns într-o 
ordine corect . 

Cu asociere de elemente – acest tip de problem  presupune asocierea corect  a elementelor 
din coloana din dreapta cu variante de r spuns din coloana din stânga. 

Fiecare test se va construi manual sau se va genera în mod automat din colec iile / mul imile de 
itemi/întreb ri/sarcini/probleme de test, construite în prealabil. Colec iile vor fi specializate, din diferite 
tipuri de itemi, cu grad diferit de dificultate etc. Al turi de colec iile de autor pot fi utilizate i colec ii 
profesionale de itemi, ale unor centre de evaluare acreditate. 

Variantele de test sincron pentru diferi ierea celor evaluati pot fi afi ate prin dou  metode: 

generarea automat  / afi are pentru fiecare cursant a unui test diferen iat; 
afi area diferen iat  a itemilor aceluia i test pentru diferi i cursan i. 

Evaluarea asistat  de calculator (e-assessment în limba englez ) poate fi folosit  pentru a 
evalua abilita i cognitive i practice. Abilita ile cognitive i cuno tin ele sunt evaluare cu ajutorul 
aplica iilor software de tip „e-testing”, pe când abilitatile practice sunt evaluate prin intermediul „e-
portofolio” sau a software-urilor de tip simulare. 

Bibliografie: 

1. Ad sc li ei, A., Instruire asistat  de calculator: didactic  informatic , Polirom, 2007. 
2. Carliner, S., An Overview of Online Learning (2nd edition). Amherst, MA: HRD Press, 2004. 
3. Cristea, V., Iosif, G., Marhan, A., Niculescu, C., Tr u an-Matu, ., Udrea, O., Sisteme inteligente 

de instruire pe Web, Editura Politehnica Press, Bucure ti, 2005. 
4. Dobre, I., Studiu critic al actualelor sisteme de e-learning, Referat, Academia Român , Institutul 

de Cercet ri pentru Inteligen  Artificial , Bucure ti, 2010. 
5. Ghilic-Micu, B., Stoica, M., Managementul proceselor de e-learning bazate pe tehnologia 

informa iei i comunica iilor, Workshop - Managementul proiectelor informatice, Bucure ti, oct. 2004. 
6. Ioni , A., Organizational Learning – a Sustainable Competitive Advantage, Proceedings of the 

International Symposium OL-KWM 2005. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
între online i tradi ional 

De la tradi ional în online 

Curcan Mihaela Alina, profesor limba si literatura român                                    
Scoala Gimnazial  Comi ani, judetul Dâmbovi a 

Vremurile pe care le travers m presupun adaptare la procesul instructiv-educativ.Al turi de elevii 
no tri a trebuit s  ne adapt m i s inem pasul cu situa iile inedite. Cu siguran , i evaluarea a trecut printr-
un proces de modificare. 

Evaluarea din clas , realizat  prin teste curente trece în online. Am experimentat diferite modalit i 
de verificare/evaluare a conâinuturilor predate. 

La clasa a V-a, pentru con inutul:" comunicare nonverbala si paraverbala" propun elevilor s
realizeze un poster cu emoticoane pentru exprimarea diferitelor st ri. 

Exemple de rezolvare a temei propuse, elev clasa a V-a, atasament Google classroom 

O alt  modalitate de evaluare adoptat  în cadrul disciplinei "limba si literatur  român " o 
reprezint  "proiectul tematic". Pentru eviden iere voi veni cu o serie de exemple. 

Clasa a VII-a, proiect tematic:"C l torie în lumea fabulei" 

Elevii realizeaz  prezent ri pe care le încarc  în contul personal.Proiectele au stabilite reguli de 
realizare, data de predare. Proiectele sunt vizualizate i evaluate de profesor. La data stabilit  urmeaz
prezentarea propriu-zis .  

Elevii au posibilitatea s  prezinte i colegilor, cu aceast  ocazie proiectele.Se exprim  puncte de 
vedere pertinente cu aceast  ocazie, interevaluarea fiind extrem de important .De i suntem online, 
limitele evalu rii sunt atinse. 

1037



Exist  o serie de limit ri în cazul înv rii de tip-online, îns  acestea pot fi , cu siguran  dep ite 
dac  mijloacele tehnice permit acest lucru i dac  cei implica i, profesori i elevi sunt interesa i s  înve e i 
s  progreseze. 

Consider c  se poate realiza evaluare i în online i se pot aplica teste, se pot realize proiecte cu mult
munc , în elegere i d ruire. 
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EVALUAREA ONLINE 
O ALTERNATIV  ÎN ÎNV MÂNTUL ACTUAL 

MARIOARA CURCULESCU                                                            
LICEUL TEHNOLOGIC ..TIU DUMITRESCU” MIH ILE TI, JUD. GIURGIU 

Evaluarea este o cuantificare a m surii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, au 
fost eficiente metodele de predare/înv are. Dintre metodele clasice de evaluare, care pot fi aplicate i în 
înv mântul online, putem aminti: 

PROBA ORAL : se poate face online pentru c  putem folosi f r  nicio problem  comunicarea video-
audio unu la unu, sau pur i simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care elevul evaluat 
s  poat  expune r spunsul la o întrebare sau o lec ie înv at . 

TESTUL TIP CHESTIONAR: un mod de evaluare cu r spunsuri #DA/NU# sau r spunsuri multiple, 
aplicabile în orice domeniu.  În acest tip de evaluare nu se pune accent pe creativitate. 

TESTUL CLASIC: postat pe activitatea la clasa, în word, timp de rezolvare i apoi înc rcare pe 
platform . Permite corectarea i feedback direct fiec rui elev. Trebuie s -i facem pe elevi s  în eleag  c
evaluarea are rolul verific rii cuno tin elor acumulate, nu este o pedeaps , este i un mod de a constata 
lacunele ap rute si de a le corecta.  

PROIECTUL - cu utilizarea media - poate oferi elevilor o serie de op iuni. Proiectul reprezint  o 
metod  complex  de evaluare, individual  sau de grup, recomandat  profesorilor pentru evaluarea 
sumativ . Pe platforma Google Classroom putem discuta cu elevii - Meet video chat este inclus acum 
gratuit, pot fi corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev.  

PORTOFOLIUL: reprezint  un instrument utilizat în cadrul evalu rii sumative, care permite 
estimarea progresului în înv are al elevului prin raportare la achizi iile realizate în perioade de timp mai 
mari (semestru, an colar) 

Pentru evaluarea online se pot folosi câteva instrumente/aplica ii, cum ar fi: 

QUIZIZZ este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 
Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfa a aplica iei. 

În partea stâng  g sim meniul care prezint  urm toarele facilit i: 

 • crearea unui test; 
 • c utarea unor teste create anterior; 
 • vizualizarea rapoartelor; 
 • con ine colec ii cu testele create sau salvate de la al i colegi; 
 • con ine clase create sau importate de pe Classroom; 
 • con ine domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 
clase). 

2. WORDWALL este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc 
i materiale gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, se poate crea cu u urin  un set de întreb ri pe care s  le folosim în cazul 
pred rii sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste pot fi folosite ca warm up (înc lzire) sau la finalul 
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lec iei, pentru a asigura feed-back-ul. To i elevii vor fi implica i într-o mod interactiv în rezolvarea testului. 
Jocurile/ testele create pot fi distribuite elevilor no tri, dând clic pe butonul „Partajeaz ”. 

3. QUIZLET este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia pot fi create teste i pentru aceasta se acceseaz
adresa quizlet.com. Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. Dup  ce ne cre m cont, o s  apar  o nou  interfa
i din bara de sus, vom selecta butonul „Create” i apoi „Set”. În continuare se completeaz   titlul activit ii 
i descrierea cerin ei, apoi în partea de jos se introduc itemii i defini iile; se poate alege limba pentru a 

putea scrie cu diacritice. Dup  ce au fost completate cardurile, se selecteaz  butonul „Create” i se ob ine  
link-ul  care va fi  distribuit  elevilor, fie copiindu-l i ad ugîndu-l în mesaj, fie folosind op iunea „Share”. 

4. LEARNING APPS este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, 
teste etc. Se acceseaz  adresa learningapps.org i se creaz  cont. Aplica ia ne permite s  set m limba în 
român .  

În partea de sus a aplica iei avem urm toarele op iuni: 

 • Bara de c utare 
 • R sfoie te exerci ii – se pot c uta exerci ii selectate pe discipline 
 • Alc tuie te exerci ii – v  ajut  s  crea i fi e de lucru 
 • Clasele mele – pute i indica grupurile cu care lucra i 
 • Exerci iile mele – aici g si i ceea ce a i creat 

Pentru a crea aplica ii noi, vom accesa „Alc tuie te exerci ii”, apoi o s  alegem tipul care se potrive te 
con inutului dorit de noi. 

5. HOT POTATOES. Suita de aplica ii Hot Potatoes include cinci aplica ii care pot crea exerci ii 
pentru World Wide Web. Aplica iile sunt JCloze (creaz  exerci ii de completare a spa iilor libere), JCross 
(creaz  cuvinte încruci ate care pot fi completate online), JMatch (creaz  exerci ii de împerechere sau de 
ordonare),  JMix (creaz  exerci ii de rearanjare a cuvintelor în propozi ie) i JQuiz (creaz  exerci ii bazate 
pe întreb ri). Exist , de asemenea, o a asea aplica ie numit  The Masher, care va compila toate exerci iile 
Hot Potatoes într-o singur  unitate. 

Oricât de performant  sau prietenoas  ar fi o aplica ie de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele ac iuni ale feedback-ului înv rii, ac iuni ini iate prin deciziile educatorului. 

BIBLIOGRAFIE:

Brut, Mihaela, Metode de testare online,  http://www.infoia i.ro/mihaela, 2005/2006 
Cuco , Constantin, Teoria i metodologia evalu rii, Editura Polirom, Ia i, 2008 
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EVALUAREA ON-LINE 

CUREA ELISABETA-IONICA,     
PROFESOR DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA                                      

SCOALA GIMNAZIALA SAT TINA, COMUNA LIVEZI, JUDETUL VALCEA 

Pandemia a impus coala online ca solu ie, dar am constatat c  aceasta este o provocare atât pentru 
copii i parinti, cât i pentru profesori. Au ap rut numeroase întreb ri legate de aceast  modalitate de lucru 
cu elevii, opinii pro i contra. 

Atât profesorul, cât i întreg sistemul educa ional trebuie s  asigure cele caracteristici esen iale ale 
evalu rii: s  fie continu , complet i corect . 

Dar de ce avem nevoie de evaluare?  

O întrebare ale c rei r spunsuri se g sesc în alte i multe alte întreb ri, dar mai ales în func iile 
procesului de evaluare a mediului educa ional în complexitatea sa. Alain Kerland consider  c  evaluarea 
se face pornind de la urm toarele întreb ri cheie: 

Pentru ce se face evaluarea (care sunt func iile acesteia)? 
În raport cu ce se (care este sistemul de referin , care sunt criteriile evalu rii)? 

Pentru cine (care sunt destinatarii evalu rii)? 

Ce se evalueaz  (conduite, rezultate, procese, evolu ii)? 

Cu ajutorul c ror instrumente i prin ce proceduri se face evaluarea? 
 Literatura de specialitate ofer  mai multe defini ii ale evalu rii, în func ie de diversitatea fenomenelor 

care fac obiectul ei: evaluarea institu ional , curriculumul, procesul de instruire, rezultatele colare. 

Evaluarea este o activitate etapizat  care vizeaz  domenii i probleme complexe, nu doar evaluarea 
elevilor. „A evalua” reprezint  nu numai un verb de încheiere, ci i de deschidere.  

Exist  multe defini ii pentru evaluare, în func ie de realit ile educa ionale de care se ine cont. De 
exemplu, Doina Mihala cu (2006) consider  c : Evaluarea este activitatea care permite formularea unor 
judec i privind starea, func ionarea, evolu ia viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe 
baza informa iilor colectate prin intermediul instrumentelor de m sur . 

Cele mai importante opera ii ale evalu rii sunt: m surarea, interpretarea i decizia.  

Verificarea în mediul online  

Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. Primii 
care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a 
produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze. La polul 
opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite.  

La prima prima interac iune cu educa ia online este necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, 
precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite pentru grupul int  (elevi sau cadre didactice). În educa ia 
online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist coala ca spa iu, ca tot ansamblul 
rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat  de tehnologie, 
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nu mai este atât de persuasiv i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult 
mai amplu de resurse ce urmeeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele pentru înv are: de preg tire pentru 
coal  (plecarea spre coal , drumul în sine au efecte psihologice asupra mobiliz rii înv rii) i de înv are 

(informa iile nu mai sunt primite în acela i fel, nu se mai înva  la fel)unor rezultate, manifest ri;  are un 
caracter obiectiv;  permite profesorului s  comparea abilit ile unui elev într-o sarcin  cu abilit ile altor 
elevi;  pentru m surarea achizi iilor colare intrumentele utilizate sunt: testele educa ionale, probele orale, 
portofoliul, iar pentru m surarea altor dimensiuni ale procesului instructiv-educativ se folosesc ghiduri, 
scale de atitudini, chestionare tematice.  

Interpretarea (sau aprecierea) - presupune emiterea unei judec i de valoare cu privire la rezultatul 
m sur rii; - are caracter subiectiv; - implic  criterii, enun uri descriptive, independente de instrumentele de 
m sur  folosite, pe baza c rora evaluatorii încadreaz  performan ele în diferite categorii; - sc rile de notare 
pot fi ordinale, cifrice sau sub form  de calificative; 

Decizia - cuprinde concluziile formulate pe baza rezultatelor ob inute; - transpune evaluatorul în 
roluri de factor decizional (stabile te ce se dore te a fi evaluat în concordan  cu obiectivele deciziilor care 
urmeaz  s  fie adoptate); - calitatea actului decizional care fundamenteaz  viitoarele interven ii 
educa ionale este condi ionat  de existen a unui sistem unitar de criterii.  

Din perspectiva elevului, evaluarea are rol motiva ional, stimulativ, de orientare colar i 
profesional , de formare a unor abilit i sau de con tientizare a unor posibilit i. Este foarte important dac
sarcinile i con inutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare i schimb  evaluarea rigid  într-
o experien  exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul c  orice act de evaluare este i un act de înv are. 
analizarea lecturii critice a programelor analizarea competen elor crearea de specifica ii asociind niveluri 
toxonomice cu con inuturi i sarcini de evaluare metode instrumente tipuri de itemi - sarcinile de evaluare  

Avantajele sistemului de evaluare online  

Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor faciliteaz  furnizarea unei experien e de 
înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul 
centralizat.  

Aceste sisteme ajut  la: 

• Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor 

• Reducerea costurilor, eforturilor i timpului necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri 

• Scanarea i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid i sigur   

• Op iuni pentru ad ugarea de comentarii i feedback pentru referin a elevului  

• Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce erorile umane  

• Evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web  

• Recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor 

• Urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp 

Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 
rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe rapid.  

Procesul de evaluare online elibereaz , de asemenea, timpul profesorilor,  

Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica domeniile de performan  sc zut , astfel încât 
profesorii s  se poat  concentra asupra acestor lacune de înv are.  
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Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru ace ti cursan i, ceea 
ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor.  

Sistemele de evaluare online simplific  sarcina de a aduna i corecta manual documentele de r spuns 
i de a împ rt i rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 

BIBLIOGRAFIE: 

Cuco , C., 2009, Psihopedagogie pentru examene de definitivare i grade didactice, Editura Polirom. 

Enache, R., Proiectarea i implementarea curriculumului centrat pe competen e – suport de curs  

Stoica A., 2000, Reforma evalu rii în înv mânt, Editura Sigma 

Suport de curs „Digitaliada” 
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PERSONALITATEA EDUCATORULUI,                                                  
FACTOR IMPORTANT AL EVALU RII 

Prof. Înv. Pre colar: Curean Maria Loredana 

Evaluarea este considerat  a treia dimensiune a preocup rilor didactice, al turi de predare i înv are. 
Importan a ei este motivat  atât prin necesitatea certific rii i ierarhiz rii rezultatelor ob inute de copii, cât 
i de rolul ei. 

Dintre factorii procesului evaluativ i anume con inuturile, metodele, mijloacele, formele de 
organizare a procesului i personalitatea educatorului, are un rol de seam  în cadrul actului didactic. Dup
cum se tie sunt destule situa ii în care educatorul recurge la itemi subiectivi. Mobilul acestor erori nu 
depinde numai de modalit ile de evaluare, ci, de cele mai multe ori se afl  în alt  parte, adic  în 
personalitatea educatorului.  

Exist  o gam  larg  de factori discriminan i în evaluare: efectul Malo, efectul oedipian, rela ia 
“special ” între educator i copilul evaluat. Exist  tendin a de a favoriza copiii cu rezultate foarte bune, în 
acela i timp, favorizând pe cei cu rezultate mai slabe aceast  atitudine nu este de acceptat deoarece 
subaprecierea copilului îl descurajeaz  pe acesta, sporind frecven a e ecurilor din care se vor na te alte 
e ecuri. Personalitatea educatorului are un rol determinant în cunoa terea cât mai rapid  a copiilor, cât i în 
efectuarea unei evalu ri f r  erori.  

Personalitatea educatorului poate fi conceput  prin trei grile de calitate: calit i de ordin 
general,calit i de ordin didactic i calit i în postura de manager. 

Calit i de ordin general, calit i de ordin fizic: s n tate, rezisten , integritate fizic  în limite normale 
care nu stânjenesc desf urarea în ritm i cu randament activit ii. Motiva ia ar fi aceea c  o s n tate ubred
genereaz  întreruperi cu efect greu de recuperat, tiut fiind c  practica recuper rilor nu este compatibil
decât prin excep ie cu ritmicitatea specific  a programului de instruire; un deficit al rezisten ei la efort i al 
integrit ii fizice pot fi admise doar în limitele care nu afecteaz  semnificativ buna desf urare a tuturor 
activit ilor. 

Calit i intelectuale: inteligen a, cultura de specialitate i psihopedagogic , capacitatea de a st pânii 
ansamblul logic al informa iilor, capacitatea de a distinge valori de nonvalori, intui ia psihologic i 
capacitatea de analiz  psihologic . 

Inteligen a. Educatorul trebuie s  posede o inteligen  teoretic  deosebit . Azi preten ia este mai 
moderata, fiind îng duit un nivel nu neap rat foarte mare, în ideea c  un nivel normal conjugat cu 
con tiinciozitatea i cu o munc  sistematic , poate conduce la o condi ie profesional  mai mult decât 
onorabil . Sunt autori care admit c  nu inteligen a foarte mare este factorul de baz  al succesului în profesia 
de dasc l. 

Cultura de specialitate i psihopedagogic .Un nivel înalt al culturii de specialitate i o capacitate de 
a formula ra ionamente de mare fine e sunt calit ile ideale ale educatorului. Se ob in prin efort continuu i 
prin dorin a de a fi “la zi” cu informa ia. 

Acestea sunt, cu atât mai mult necesare cu cât, în ritmul actual de generare al informa iilor apar fie 
multiplic ri rapide ale acestora, fie schimb ri de interpretare a unor adev ruri mai vechi. 

Cultura psihopedagogic  îi este la fel de necesar  unui educator bine cotat, ea f când parte tot din 
cultura profesional  a lui. O poate realiza prin informare continu  în sfera psihologiei Educa iei, a 
pedagogiei, a metodicii. 
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Este una dintre calit ile cheie ale profesiei didactice. Educatorul o poate proba, încercând s  exprime 
rezumativ, simplu, accesibil con inuturile cele mai complicate. 

Capacitatea de a distinge valori de nonvalori, indiferent de domeniul cultural moral în care face 
valoriz rii în fa a copiilor, reprezint  de asemenea o calitate obligatorie a educatorului. 

Intui ia psihologic i capacitatea de analiz  psihologic . 

Sunt calit i de asemenea de prim  m rime în contextul profesie didactice. Corolarul cel mai de seam
este capacitatea de empatie, tr s tur  încadrabil  în m sur  egal  în sfera calit ilor morale. 

Capacit i moral afective:empatia, capacitatea de a renun a, adev rul, credin a în programul 
educa ilor i capacitatea de a se bucura de progresele lor, capacitatea de a avea umor i de a reac iona la 
umor. 

Empatia. Aceasta const  în capacitatea de a se transpune rapid în situa ia celui de vis-a-vis de el, de 
a-l în elege pe acesta înainte de a-l judeca sau al pedepsi.O putem socoti însu irea de prim rang între cele 
din aceast  categorie, având un impact major asupra cuno tin ei copilului. 

Capacitatea de a accepta, ini ial educatorul a a cum este, bun sau r u. Este însu irea cea mai autentic 
uman  a celui numit s -i formeze pe cei care i-au fost încredin a i într-un astfel de scop. Însu irea opus
acesteia este intoleran a a celui care vrea ca educatorul s  fie perfect.  

Probitatea în fa a adev rului obiectiv. Const  pe deoparte în capacitatea de a se supune adev rului 
indiferent c  îi convine sau nu c  îl avantajeaz  sau îi produce suferin  moral ; pe de alt  parte, în for a, 
tot moral  de a- i recunoa te i propriile e ecuri, acestea reprezint  primele semne ale speran ei de 
îndreptare i în acela i timp un puternic exemplu pentru proprii copii. 

Credin a în progresul educa iei i capacitatea de a se bucura de succesul lor. Este prelungirea fireasc
a atitudinii optimiste, având rolul de încurajare i mobilizare permanent  a copiilor, ceea ce joac  un rol la 
fel de mare, ca ajutorul concret pe care li l-ar oferi. 

CONCLUZIE: 

Dintre factorii procesului evaluativ, personalitatea educatorului ocup  un loc de seam . Îndeplinirea 
de c tre educator a calit ilor de ordin general (fizice, intelectuale,morale-afective) a calit ilor de ordin 
didactic i a calit ilor manageriale, reprezint  garan ia realiz rii unei evalu ri eficiente. 

Lipsa total  sau par ial  a unora din aceste calit i, poate fi generatoare de erori în ansamblu. 

Bibliografie: 

1. Radu, I. I.- Evaluarea in procesul didacticii, Bucure ti, Editura Didactic i pedagogic , 2000. 
2. Roman, I.; Moise C.- Curs de padegogi, vol. II, Didactica, Suceava, 1997. 
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Evaluarea unei secven e de lec ie sau activit i prin metoda R.A.I. 

Prof. Curpa  Florentina Anca 
Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea 

„O bun  educa ie cere ca educatorul s  inspire elevului stim i respect, i nu se poate ajunge la aceasta 
prin nimicirea individualit ii elevilor i prin asuprirea stimei de sine.”  Samuel Smiles 

Metoda R.A.I. are la baz  stimularea i dezvoltarea capacit ii elevilor de a comunica (prin întreb ri 
i r spunsuri) ceea ce tocmai au înv at.  Denumirea este un acronim derivat din cele trei momente, 

R spunde – Arunc  – Interogheaz , ce se succed la sfâr itul unei lec ii sau secven e de lec ie, printr-un joc 
de aruncare a unei mingi u oare de la un elev la altul. Cel care arunc  mingea trebuie s  pun  o întrebare 
din lec ia predat  celui care o prinde.  Cel care prinde mingea r spunde la întrebare i arunc  mai departe 
altui coleg, punând o nou  întrebare.  

Evident c  cel interogat terbiue s  cunoasc  r spunsul întreb rii adresate. Elevul care nu cunoa te 
r spunsul iese din joc, iar r spunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. Acesta are ocazia de a 
mai arunca înc  o data mingea, i, deci, de a mai pune o întrebare. În cazul în care cel care interogheaz
este descoperit c  nu cunoa te r spunsul la propia întrebare, este scos din joc, în favoarea celui care i-a 
adresat întrebarea. Eliminarea celor care nu au r spuns corect sau a celor un au dat niciun r spuns, conduce 
treptat la r mânerea în grup a celor mai bine preg ti i. 

Metoda poate fi folosit  la sfâr itul lec iei, pe parcursul ei sau la începutul activit ii, când se verific
lec ia anterioar , în scopul descoperirii eventualelor lacune în cuno tin ele elevilor i a reactualiz rii ideilor-
ancor . E o metod  ce se preteaz  atât cu colarii mici, cât i cu liceenii, solicitând, în func ie de vârst , 
întreb ri cât mai divers formulate, care pot s  devin , pe parcursul desf ur rii metodei, din ce în ce mai 
grele. Metoda este adaptabil  oric rui tip de con inut, putând fi folosit  la istorie, bilogie, geografie, 
matematic , literatura, limbi str ine etc. 

Elevii sunt încânta i de aceast  metod  – joc de constatare reciproc  a rezultatelor ob inute, o strategie 
de înv are ce îmbin  cooperare acu competi ia. Se realizeaz  un feedback rapid, într-un mod pl cut, 
energizant i mai pu in stresant decât metodele clasice de evaluare. Se desf oar  în scopuri constatativ-
ameliorative i nu în vederea sanc ion rii prin not  sau calificativ. 

Exist  totu i un element de suspans care între ine interesul pentru metoda R.A.I. Tensiunea este dat
de faptul c  un tii la ce întreb ri s  te a tep i din partea colegilor t i i nu tii  dac  mingea î i va fi sau un 
adresat . Aceast  metod  este i un exerci iu de promptitudine, aten ia participan ilor trebuind s  r mân
permanent treaz i distributiv .  

Metoda poate fi organizat  cu toat  clasa sau pe grupe mici, fiecare de inând câte o minge. Membrii 
grupurilor se autoelimin  treptat, r mânând cel mai bun din grup. ACesta intr  apoi în finala câ tig torilor 
de al celelalte grupe, jocul desf urându-se pân  la r mânerea în curs  a celui mai bine preg tit. 

Dintre avantajele pe care le prezint  metoda, amintim faptul c  permite reactualizarea i fixarea 
cuno tin elor dinr-un domeniu, pe o tem  dat . Totodat , exerseaz  abilit ile de comunicare interpersonal , 
capacit ile de a formula întreb ri i de a g si cel mai potrivit r spuns. Îndeplinirea sarcinii de investigator 
într-un domeniu, de formulare a întreb rilor, este mult mai dificil  decât aceea de a r spunde la o întrebare, 
deoarece presupune o mai profund  cunoa tere i în elegere a materialului studiat.  

De asemenea, antrena i în acest joc cu mingea, chiar i cei mai timizi elevi se simt încuraja i, 
comunic  cu u urin i particip  la o activitate ce are în vedere atât înv area, cât i evaluarea. Un dezvantaj 
evident este c  mai multe mingi ar crea dezordine, mingea unui grup, care ar c dea, ar putea distrage aten ia 
celorlalte grupuri. 

A stabili o strategie de evaluare în înv mânt echivaleaz  cu a determina momentul când evaluezi, 
sub ce form , cu ce metod i mijloace, cum valorifici informa iile ob inute. Desigur, în func ie de 
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concluziile desprinse, elevul î i va modifica strategia de înv are, profesorul pe cea de predare. Strategia de 
evaluare a metodei R.A.I. denot  modul de integrare a opera iilor de m surare-apreciere-decizie în structura 
de func ionare a activit ii educative în vederea promov rii unui demers ce „intereseaz  din ce în ce mai 
mult progresul elevului în timp, cu implicarea tot mai activ  a profesorului.”  

Dezvoltându-se pe terenul inova iei pedagogice, aceast  metod  încurajeaz  o evaluare formativ , 
sprijinit  pe realizarea unei pedagogii diferen iate ce permite o „reglare interactiv ”, în cadrul c reia 
„formatorul nu mai e interesat numai de rezultat, ci i de procesul care conduce la acest rezultat.” 
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Educa ie f r  frontiere i aplica ii practice în mediul online la disciplina                      
Educa ie tehnologic i aplica ii practice 

Exemple de bun  practic . Aplica ii practice în mediul online                                 
prof. Cu nir Any Maria                                                                 

coala Gimnazial  3 Suceava 

Prin modificarea programei i apari ia noului manual, inclusiv schimbarea titulaturii disciplinei în 
Educa ie tehnologic i aplica ii practice  ponderea orelor de teorie  s-a diminuat i au avut de c tigat orele 
de aplica ii practice. În perioada f r  pandemie, aceste ore, erau foarte asteptate de elevi. Se lucra pe grupe, 
f ceau proiecte, socializau, de abia a teptau astfel de ore. 

Lucrul pe echipe era ofertant,competitiv,orele aveau o dinamic i atmosfera era deosebit .Odat  cu 
apari ia pandemiei i a trecerii în mediul online a necesitat o alt  abordare a orelor,atât a orelor cu predarea 
online cât i a celor cu aplica ii practice. 

Înv area  a fost  dual , atât profesorul înv a cum s  lucreze pe platform , cu ce mijloace noi au 
ap rut ,seara câte un webinar i a doua ,a treia zi  integram cuno tiin ele în predare, cât i elevul înv a cum 
s  lucreze online. i m-am trezit la un moment dat c  aveam examene câte 2 pe zi i cred c  cel mai mult 
m-au ajutat grupurile  în care m-am înscris ,sfaturile date imediat i care  remediau problema ap rut  în 
online cu o zi înainte.  

Pu ini dintre noi aveau abilit ile de lucru, dar am reu it. Cred c  am evoluat în modalitatea mea de 
abodarare a pred rii, a select rii materialelor, conceperea temelor pentru acas .Ceea ce înv am la cursurile 
online, webinarii aplicam a doua zi la coal . Eram profesoara care de fiecare dat  venea cu ceva nou, alt
metod ,alt tip de exerci iu.  

Prezen a a fost foarte bun i temele erau trimise pe classroom s pt mânal. Noi aveam  doar o singur
or  pe s pt mân i pentru fiecare or  ap rea de exemplu s pt mâna  S28 titlul, partea de teorie manual 
pagina, fi e de documentare, ppt  si temele le-am conceput ni te abloane ce erau completate  genul de 
aplica ii colaborative de ex.deschideam un singur ppt i fiecare elev lucra un slide astfel c  la sf r itul orei 
aveau un ppt pe clas i toat  clasa  lucra.  

La sf r itul orei ne uitam împreun  la ce am lucrat i acela era momentul nostru. Astfel am cataloage 
cu fi e tehnologice, fi e de analize, cataloage cu lucr rile lor practice. Despre lucr rile practice acestea au  
fost o provocare atat pentru mine, cât i pentru elevi. 

Cum am lucrat ?Bun  întrebare ... Cum determini un copil care st  acas  cu bunica ,m mica eventual 
pisic , c ine, papagal s  lucreze  i s  posteze tema f r  s  triseze sau s  fac  copy-paste  la ceva c utat pe 
internet? La teme in classroom ap rea S25 Mijloace de transport aeriene la clasa a VI a de exemplu i faptul 
c  le trebuia 2 coli cartonate A4 rigla, creion i ... la or  online în MEET lucra i doamna  i elevii, fiecare 
f cea aceeasi miscare ... marea majoritate  a lucr rilor au fost tip Origami i apoi erau postate la teme pe 
S25 i notate.  

Cred c  toate not rile au fost f cute online, fiecare era motivat. Cine nu reu ea s  fac  în timpul unei 
ore trimitea tema în decursul s pt mânii viitoare. Am avut copii ambi io i care ref ceau tema i o 
retrimiteau i nu pot s  spun c  mi-a displ cut.  
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Ceea ce am f cut eu a fost  combina ie de  lucru asincron cu cel  sincron,în  fiecare s pt mân  elevul avea 
parte teoretic i tema deja postat  în classroom  i la ore era mai u or. 

F15 -origami  

Sau cutiuta clasa VI a 

Am lucrat foarte mult i cu toate manualele digitale cred c  au apreciat filmule ele i era mult mai 
u or s  por i o conversa ie i s  tragi concluzii despre subiectul abordat. 

În cadrul orelor aplicative  care au pus accent pe   îmbun t irea competen elor practice i a nivelului   
creativit ii  i am urm rit ca: 

Procesul de înv are s  se desf oare prin alte mijloace de ex.prin joc; 
Participarea copilului la alegerea activit ilor i a lucr rilor cam 70%; 
Organizarea adecvat  a ambientului educativ; 
Flexibilitatea strategiilor de predare-înv are; 
Stimularea i dezvoltarea stimei de sine, a comunic rii interpersonale i a rela ion rii. 

Obiectivele urm rite: 

Crearea unei motiva ii optime pentru activitatea  din online; 
Organizarea unui concurs pe aceea i tem  la toate clasele a VI a de ex c su a din cutia de pantofi 

i am s  exemplific cu pozele lucr rilor; 
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Taralunga Atanasia  6D 
Clasa a VI-a: Camera ta într-o cutie de pantofi. Realizeaz , la orele de 

ETAP, macheta casei, camerei tale, folosind o cutie de pantofi. Creeaz , la 
scar , elementele de decor i de mobilier. 

  

Nichitoi Denisa 6E 

Activit i de educa ie informal i nonformal  care s  amelioreze comportamentul de adaptare în 
online exist  exerci ii de spargere a ghe ii ,puzzle-uri ,rebusuri online etc; 

Rezolvarea de probleme cu con inut aplicativ; 
Implicarea familiei în activit ile desf urate de coal  ; 
Crearea unor activit i compensatorii i recompensatorii  stabilind astfel un  nivel motiva ional 

ridicat pentru participarea la activit ile online; 
Activit i de dobândire a deprinderilor de via  independent i autonomie personal , 
lucruri utile pentru via a cum aprecia o feti  când a fost întrebat  de dna dirigint  ce fac ei  la ora 

de tehnologie?. 

Exerci iile suport de desf urare a activit ilor au  urm rit: 

Aptitudinile i atitudinile copilului, spontaneitatea i ini iativa (care poate oscila de la opozi ie, 
pasivitate la cooperare, entuziasm); 
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Limbajul, vorbirea (pronun ia i tipul de comunicare verbal ); 

Maniera de rela ionare (prin formulare de întreb ri sau efectiv  plictiseal , necooperare, deta are, 
iritare, tensionare, încordare i care poate ajunge la pl cere, participare, implicare total , etc.); 

Adaptarea la situa iile propuse, cre terea gradului de cooperare i de aten ie; 

i acum câteva dovezi online. 
Proiect clasaa a VII a Robotelul din cutii metalice  

proiect Albinuta din conserve 

i cel mai frumos mesaj al prim verii ... a venit  online anul acesta origami i ghiocei. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR-                                       
între online i tradi ional 

PROF. ÎNV. PRE C. CUTUCA GABRIELA                                               
G. P. P. „CONSTANTIN BRÂNCU I ”, TG-JIU 

În aceast  perioad  întregul proces de înv mânt  a trecut prin schimb ri multiple, pornind de la 
procesul de predare, înv are i pân  la evaluare. Pandemia a deschis la nivel interna ional c i de acces spre 
tehnologia informa ional , astfel încât scopul i obiectivele educa iei s  nu fie tirbite sau irealizabile.  

A adar, am cunoscut i am experimentat de mai bine de un an predarea- înv area –evaluarea online. 
Dac  predarea nu a pus prea multe obstacole cadrelor didactice i nici înv area elevilor/ pre colarilor, 
evaluarea a presupus o nou  perspectiv i un grad de adaptabilitate din partea ambilor parteneri ai 
educa iei. 

Cu cât elevul are o vârst  mai mare, procesul de evaluare devine mai u or, mai con tient. Îns
problema major  a constituit-o evaluarea în înv mântul pre colar, unde vârsta fraged  a fost marele 
obstacol; pentru ca evaluarea s  îmbun t easc  predarea i înv area, trebuie s  fie un proces continuu la 
care to i participan ii sunt angaja i, pre colarii având îns  nevoie permanent de sus inerea i implicarea 
p rin ilor. 

Evaluarea eficient  trebuie s  fie activ i autentic  în predarea online. Evaluarea tradi ional  este 
practicat  mult mai u or în sala de clas , astfel încât profesorii pot s  monitorizeze mai bine progresul 
elevilor/ pre colarilor, s  în eleag i s  promoveze înv area i s  î i m reasc  capacitatea de a ajuta elevii 
s  devin  mai eficien i i chiar s  se autoevalueze.  

Din fa a ecranului, evaluarea a p rut de la început dificil . A fost nevoie de crearea unor instrumente 
de evaluare care s  ofere feedback imediat cadrelor didactice, cu sarcini bazate pe urm rirea 
comportamentelor i competen elor specifice curriculumului. Dac  în evaluarea tradi ional , educatorul 
este obiectiv i evaluarea se desf oar  în timp real, în evaluarea online, pre colarul este sprijint de p rinte 
i poate s  apar  influen a acestuia în rezolvarea sarcinilor. 

 (imposibilitatea verific rii identit ii ). 
Lipsa contactului fa  în fa  a profesorului cu pre colarul a avut un impact nu tocmai favorabil 

dezvolt rii acestuia i implicit asupra întregului proces educa ional. 
De i am g sit o serie de instrumente i metode, spre exemplu aplica iile I' m a puzzle, Word wall , 

Quizizz sau evaluarea oral  pe platforme ca Meet/ Whatapp/ Zoom ( care s-a dovedit a fi eficient , 
solicitând abilit ile de comunicare, perspicacitatea, permi ând  feedback-ul imediat, observarea 
comportamentului afectiv-atitudinal, corectarea imediat  a unor eventuale gre eli ), acestea au devenit mari 
consumatoare de timp, de energie i nu au permis verificarea st rii emo ionale sau fidelitatea r spusului în 
cadrul aplica iilor. De asemenea, am constatat multe probleme în ceea ce privea accesul la internet, lipsa 
materialelor precum i neimplicarea din lipsa timpului a p rin ilor.  

Cu totii tim c  internetul este foarte util în înv are / predare atât a celor mici, cât i a celor mari. 
Pentru cei mici tehnologia este atractiv , iar pentru cei mari trebuie s  existe o motiva ie puternic  pentru 
a o utiliza în mod eficient. Îns , în ceea ce prive te procesul de evaluare, milit m pentru prezen a fizic  a 
pre colarilor în unit ile de înv mânt, având în vedere observa iile pân  în prezent, dac  vrem s inem 
cont de calitatea actului educativ, de o evaluare corect , complet i continu , care s  permit  verificarea, 
m surarea i notarea obiectiv . 

BIBLIOGRAFIE: 

Cuco , C., 2008, Teoria i metodologia evalu rii, Editura Polirom, Ia i; 
Stoica A., 2000, Reforma evalu rii în înv mânt, Editura Sigma; 
Mihala cu, D., 2006, Curriculum, Instruire, Evaluare, Editura Ex Ponto 
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METODE TRADI IONALE I SPECIFICE ÎNV RII ONLINE                           
DE EVALUARE                                                                       

FOLOSITE LA GRUPELE CU PREDARE ÎN LIMBA GERMAN

PROF. CZEGLÉDI EM KE ÉVA 
GR DINI A CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 45 

ORADEA JUD BIHOR 

Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judec i privind starea, func ionarea, evolu ia 
viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe baza informa iilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de m sur . (Doina Mihala cu) 

1. Metoda testelor   
Testul poate fi definit ca „o prob  de evaluare a unei persoane în raport cu o serie de criterii, cu scopul 

de a ob ine informa ii despre raportul dintre acea persoan i aria de referin ” (Karmel si Karmel). Testele 
pot fi standardizate sau elaborate de profesor. Testele nestandardizate sunt aplicabile doar unei situa ii 
particulare sau unui anumit grup de subiec i. Se poate folosit testul elaborat de profesor, într-un mod poate 
pu in mai neobi nuit, dar original. Acest test a surprins nivelul cuno tin elor în momentul m sur rii. Sarcina 
de executat a fost identic  pentru to i subiec ii examina i, iar copiii au rezolvat testul individual. Cu ajutorul 
testului se ob ine într-un timp relativ scurt informa ii aproximative, precise (cuantificabile) i obiective 
asupra nivelului vocabularului copiilor testa i.  

2. Verificarea oral   
Face parte din categoria metodelor tradi ionale de evaluare i este cea mai  

utilizat  în clasa de elevi din sistemul românesc de înv mânt. Examinarea oral  se realizeaz  printr-o
conversa ie cu rol de verificarea cantit ii i  calit ii procesului de instruire.  

3. Metode de evaluare online  
Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online.În 

educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist coala ca spa iu, ca tot 
ansamblul rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea.Aceastaeste puternic filtrat  de 
tehnologie. Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor faciliteaz  furnizarea unei experien e 
de înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul 
centralizat. Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer   elevilor 
rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe rapid. 

Utilizarea platformei Quizizz:  

- Testele sunt u or de realizat i con in mai multe tipuri de itemi.  
- Participan ii pot accesa   platforma de pe orice dispozitiv  
- Se prime te feedback instant cu privire la r spunsurile corecte sau incorecte  
- Interfa a este atractiv i are incluse mai multe variante muzicale 

4. Metoda audio-vizual   

Metoda audio-vizual  este o metod  modern  folosit  cu succes în predarea limbilor str ine care a 
început s  se dezvolte în Fran a, anii `50, bazându-se pe utilizarea mijloacelor tehnice i a suporturilor 
audio-vizuale. Metodele audio-vizuale includ aspecte importante, practice i tehnice, care sunt în strâns
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leg tur  cu materialele educa ionale. O prezentare de tip audio-vizual include: text, imagine, sunet, anima ie 
(cu alte cuvinte, multimedia: combina ie de diferite media: text+imagine; text+sunet; sunet+vorbire; 
text+imagine+sunet). Informa iile nu vor mai fi doar limitate la text, ci vor fi multisenzoriale, un adev rat 
amestec al artelor. Vizualizarea i audierea sunt activit i de gândire mnemonic ,pentru c  în cadrul audi iei 
se realizeaz  identificarea, p strarea în memorie, asimilarea informa iei. Ascultarea constituie baza 
comunic rii. Ascultarea este i scopul, i mijlocul studierii limbiilor str ine. Vizualizarea are un rol esen ial 
în însu irea unei limbi str ine, în special în perioada copil riei mici, când copiii înc  nu tiu s  citeasc .  

BIBLIOGRAFIE: 

”Strategii de evaluare în mediul online” Vi an Florina Viorica Editura EduLand, Bucure ti, 2021 
”Curriculum, Instruire, Evaluare”, Mihala cu, D., Editura Ex Ponto, 2006  
”Instruire i înv are”, Neac u, I., Editura tiin ific , 1990 
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Evaluare în înv mântul preuniversitar 

Prof. înv. primar D G U NICOLETA COSMINA                                          
c. Gimn. Nr. 1 Bunte ti-Ferice 

De-a lungul timpului, în teoria i  practica educa iei  i  instruirii, conceptul  de  evaluare  a suferit  
modific ri semnificative. De la simpla verificare a cuno tin elor acumulate de c tre elev i notarea  lor  de  
c tre  învatator  s-a  ajuns  la extinderea  ac iunilor evaluative  asupra  rezultatelor  sociale  ale  sistemului  
de înv mânt, asupra proceselor de instruire, a durabilit ii cunostin elor elevului, a calit tii curriculumului  
colar  i  a preg tiri personalului didactic . 

Evaluarea introduce o norm  valoric , evoluând sub influen a pedagogiei prin obiective, în dou   
direc ii: 

Sumativa care se concentreaz  asupra rezultatelorgrupei de elevi, reflectând performantele; 
Formativa care analizeaza situatiile complexe, demersurile de studiu i procesele de înv are  

diverse; 
Analizând practicile evaluative, Ion T.  Radu remarc  faptul c  “evaluarea  performantelor  colare  

este  tot  mai  mult in eleas   nu ca ac iune de control -  sac iune, limitata la  verificare  i  notare, ci  ca 
proces ce se  întrep trunde  organic  cu  celelalte  procese  ale  actului  didactic,  exercitând   o  functie  
esential – formativa, concretizat  în  a informa  i  a ajuta  în luarea  unor  decizii cu  scopul  de  ameliorare  
a activit ii în ansamblu “. 

Rela iile func ionale dintre ac iunile de evaluare a rezultatelor colare i procesele de instruire i 
educare, relev  func iile fundamentale ale evalu rii în activitatea colar .  

Prima dintre acestea este de constatare i apreciere a rezultatelor produse. Urm toarea vizeaz
cunoa terea factorilor i situa iilor care au condus la ob inerea rezultatelor constatate, la diagnosticarea  
activit ilor  desf urate.   

Constatarea i diagnosticarea ofer , prin datele i informa iile referitoare la starea procesului, sugestii 
pentru deciziile care urmeaz  a fi adoptate cu privire la desf urarea activit ii în etapele urm toare i 
anticiparea rezultatelor posibile. Sub acest aspect, evaluarea îndepline te o func ie de predic ie 
(pronosticare).  

În func ie de obiectivele educa ionale urm rite, se folosesc strategii de evaluare variate, ce îmbin
evaluarea continu  cu utilizarea diferitelor forme de testare. Este esen ial ca aceste ac iuni de evaluare s
fie judicios echilibrate, p strându-se cu m sur  raportul dintre aspectele informative i cele formative 
cuprinse în obiectivele procesului de predare-înv are. 

METODE DE EVALUARE: 

I.  Metode tradi ionale 

Evaluarea se poate realiza prin metode tradi ionale numite  a a  datorit   consacr rii  lor  în timp  fiind  
cele  mai des  folosite .În aceasta   categorie intra   probele  orale, probele  scrise  si probele  practice. 

Probele orale -avantaje 

-adecvarea întreb rilor la elev i la r spunsurile anterioare ale acestuia pentru a grada gândirea  
elevului prin  înreb ri  ajutatoare la  r spunsul  asteptat; 
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- clarificarea pe  moment  a  erorilor  i / sau a  neîtelegerilor   ap rute; 

-oferirea posibilit ii elevului de a se exprima liber, de a- i manifesta originalitatea, capacitatea de  
argumentare;   

- interac iunea dintre evaluator i evaluat permite evaluarea comportamentului afectiv –atitudinal;   

Limite – gradul de dificultate poate s  difere de la elev la altul în înreb rile ce vizeaz   acela i  con inut  

-varia ii în comportamentul evaluatorului ;   

- nivel sc zut de validitate i fidelitate;   

- consum mare de timp. 

Probele scrise -avantaje 

- economie de timp permi ând evaluarea unui num r mare de elevi într-un timp  scurt; 
- acoperirea unitar  ca volum i profunzime la  nivelul continutului  evaluat; 
- un grad mai înalt de obiectivitate;    
- un stress mai sc zut pentru elevii  timizi. 
- Limite –decalajul temporal între momentul aplic rii testului i momentul  corect rii unor  gre eli    

i  complet rii unor  lacune.  
Probele practice sunt utilizate în vederea evalu rii capacit ii elevilor de a aplica anumite cuno tin e 

teoretice precum i a gradului de st pânire a priceperilor i deprinderilor de ordin practic. 

-avantaje - verific  competentele legate de utilizarea corecta i eficien a  a instrumentelor i  aparaturii  
de laborator; 

- eviden iaz  originalitatea elevului raportat  la aplicarea practic   a cuno tin elor  teoretice. 

-limite- necesit   un volum mare  de  timp  i  materiale;   

- greu de evaluat rezultatele individuale, în condi iile în care materialul didactic permite dar  realizarea  
de lucrari  pe  grupe.  

II.  Metode complementare  (alternative) de  evaluare  

Principalele metode complementare de evaluare sunt: observarea sistematica a activita ii i 
comportamentului elevilor; evaluarea prin investigatie; evaluare proiectelor; evaluarea portofoliilor; 
autoevaluarea; hartile conceptuale; metoda R.A.I; tehnica 3-2-1; jurnalul reflexiv; 

III. Evaluarea în contextul înv rii prin cooperare  

Activit ile de înv are prin cooperare presupun  activit i în care  elevii înva  pe  grupe  i  cooperând 
pentru  realizarea  sarcinilor. Elevii înva  împreun i pun în practic  individual cele înv ate. Pentru 
realizarea sarcinilor, elevii trebuie  s - i  dezvolte  abilitatile  de r spundere  individual . 

R spunderea individual  este promovat   atunci  când: 

fiecare elev este evaluat; 
fiecarui elev îi sunt comunicate rezultatele muncii sale; 
fiecare elev r spunde fa  de ceilal i colegi din grup pentru propria activitate sau contribu ie  la 

reusita grupului. 

Evaluarea analittica permite invatatorului  sa  stie  precis  la  ce  nivel  se  gaseste fiecare  dintre  elevii 
sai. 
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Oricum ar fi, tradi ional  sau modern , bazat  pe metode vechi sau noi, conven ionale sau nu, 
evaluarea este un moment în cadrul înv rii, la fel de important ca i predarea, de aceea ea trebuie aplicat
atât asupra elevilor. 

Bibliografie: 

*Voiculescu  Elisabeta,’’ Factorii  subiectivi  ai  evaluarii  scolare . Cunoasterea  si  control’’ , Ed . 
Aramis  , Buc -2007 

*Radu  Ion  ’’Evaluare  in  procesul   didactic ’’, EDP RA , Buc.- 2000  

*Radu  Ion  ’’Teorie   si  practica  in evaluarea  eficientei   invatamantului ’’ , EDP, Buc. - 1998 

*Vasile Moglan’’Didactica disciplinei- Limba i literatura român - în înv mântul primar”, Ed. 
Miniped, Buc. -2010 
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Evaluarea în educa ie fizic i sport 

Prof. Dajbog Florentina 

Pentru noi, profesorii, evaluarea este o parte important  a procesului de înv mânt al turi de predare 
i înv are. Ea are ca scop identificarea i m surarea obiectivelor atinse i reglarea i eficientizarea 

procesului instructiv-educativ.  
Evaluarea determin  în ce m sur  se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse ini ial. Aceste 

obiective sunt formulate în programele colare. 
Consider c  evaluarea este la fel de important  ca predarea i înv area i trebuie planificat  cu mult

grij . 

Cele trei folosim forme de evaluare folosite sunt:  

evaluarea ini ial  (predictiv ),  
evaluare continu  (formativ )  
evaluare sumativ  (cumulativ ).  

Evaluarea ini ial  se aplic  la începutul unui semestru, an colar, ciclu de înv mânt. Ea are atât o 
func ie diagnostic , cât i prognostic .  

Evaluarea sumativ  se realizeaz  la sfâr itul unui semestru, an, ciclu de înv mânt sau chiar i la 
sfâr itul unui capitol. Ea are func ie de ierarhizare i de certificare (recunoa terea unor cuno tin e în urma 
examenelor de bacalaureat, evaluare na ional ).  

Evaluarea formativ  se poate face în orice moment al lec iei i are o func ie de reglare.  
            
La educatie fizica exista mai multe formele ale evalu rii:  

Evaluarea predicativ  (ini ial ):  se realizeaz  pentru elevii i clasele începutului de ciclu (clasa I) sau 
la clasele unde profesorul preda pentru prima oar i nu beneficiaz  de rezultatele testarilor din anul 
precedent, care s -i permit  cunoa terea posibilit ilor colectivului de elevi.  

Evaluarea continu  (curent ):  se face prin verific ri sistematice pe parcursul programului de instruire, 
pe secven e mai mici, având drept scop cunoa terea gradului de însu ire de c tre elevi a materiei predate 
sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lec ii, când i dup  caz, se finalizeaz  cu notare.  

Evaluarea sumativ  (final ): acest tip de evaluare se utilizeaz  la probele de control care necesit  o 
perioad  mai lung  de preg tire i cu un grad ridicat de dificultate, cum sunt alergarea de rezisten , jocul 
sportiv.  

Con inutul evalu rii presupune 3 faze: verificarea, aprecierea, notarea.  

Verificarea este procesul prin care subiectul execut  o prob . Natura probelor este diferit . Uneori 
proba este înso it i de norme (baremuri) care exprim  scala valoric  de efectuare a probei. În E.F., 
predomin  verificarea practic , care urm re te identificarea capacit ii de aplicare a ceea ce se dobânde te 
sau se dezvolt  în procesul instructiv-educativ.                                         

Aprecierea const  în reflectarea realit ii în con tiin a înv torului (realizarea unor judec i de 
valoare). Se utilizeaz  atât aprecierea verbal , care este curent  cu rol de feed-back pentru orice exersare a 
elevilor, dar i utilizarea unor simboluri numite note, calificative. Aprecierea este condi ionat  de natura 
probei la care este verificat elevul.  
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Notarea este rezultatul unit ii dialectice dintre verificare i apreciere. Se materializeaz  prin 
acordarea de note sau calificative.  

Criterii de evaluare: 

 Decurg din obiectivele E.F.S., trebuie privite în sistem.  

 Performan a motric , rezultatul probelor de control m surabile.  

 Progresul realizat de subiect.  

 Cantitatea i calitatea elementelor însu ite în raport cu prevederile  programei de specialitate. 

 Capacitatea elevului de a aplica în practica elementele însu ite.  

 Capacitatea elevului de restructurare, autoevaluare a elementelor însu ite.  

 Atitudinea elevului fa  de E.F.S.  

 Nivelul de dezvoltare fizic  a elevului.  

Metode de apreciere si notare (acordare de calificative) 

 Aprecierea verbal , atunci când aprecierea este înso it  permanent de acordarea unor calificative.  

 Aprecierea i notarea pe baza unor norme (baremuri) prestabilite la nivel na ional sau local. 

 Aprecierea i notarea prin compara ie (metoda relativ ).  

 Progresul individual se calculeaz  indicele de progres calculat în func ie de valoarea performan ei 
ini ial i final .  

 Nivelul de execu ie tehnic  sau tactic  a deprinderilor i priceperilor motrice în condi ii de exersare 
par ial  sau global .  

 Aprecierea i notarea în func ie de modul în care elevii îndeplinesc unele sarcini organizatorice sau 
metodico-didactice. 

În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente i pot fi folosite în diferite scopuri i pentru obiective 
diferite de c tre profesor.  

Profesorul trebuie îns  s  diversifice evaluarea i s  o centreze pe obiectivele de la clas . Sunt de 
p rere c  abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesa i i rezultatele vor fi mai 
productive. 
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Modalit i de evaluare specifice înv rii online 

Prof. Dalidis Popescu Sidonia 

Evaluarea în mediul online este o etap  din procesul de înv are i a ap rut ca urmare a colii online. 
Primii care au avut de înv at în acest context au fost profesorii. A intervenit astfel  oportunitatea de a înv a 
lucruri noi i de a produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se 
realizeze. La polul opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite.. În educa ia online se schimb , în 
primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist coala ca spa iu, ca tot ansamblul rela ionar. Modific ri apar 
i în ceea ce prive te comunicarea. Pentru evaluarea online putem folosi platforme i aplica ii precum: 

1. GOOGLE FORMS 
Este o aplica ie Google Drive care permite realizarea documentelor la care elevii pot colabora în timp 

real folosind smartphone-uri, tablete i laptopuri, calculatoare. Se pot ad uga tipuri de întreb ri, imagini. 
Întreb rile pot fi aranjate în ordinea dorit , se poate personaliza formularul cu teme simple de fotografii sau 
culori. R spunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets, fiind u or de urm rit. Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri 
gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

2. KAHOOT! 
Aceast  aplica ie are la baz  jocul, cu ajutorul c reia se pot realiza teste interactive. Se poate folosi 

Kahoot! i cu Google Classroom, fiind oferite noi posibilit i. Elevii primesc imediat feedback-ul prin slide-
uri animate. Profesorul poate utiliza aplica ia KAHOOT pentru a provoca elevii i acas , prin accesarea 
butonului Challenge. Astfel, se genereaz  testul ca tem , Create HomeworkChallenge, i se stabile te 
termenul limit  de rezolvare a testului (o zi, o s pt mân  etc.). 

3. ASQ (another smart question) 
Este o aplica ie care poate fi accesat  atât pe web cât i pe telefon. În contul profesorului se specific

unitatea de înv mânt din care face parte, se adaug  disciplina i clasele la care pred . Profesorul vede în 
timp real ce lucreaz  elevii, nota se calculeaz  automat din aplica ie. Se poate lucra diferen iat cu elevii. 
Ace tia î i pot verifica evolu ia, v zând cât la sut  mai au pân  s  st pâneasc  anumite con inuturi. P rin ii 
au i ei acces la aceast  aplica ie. 

4.  CREAREA UNUI TEST CU AJUTORUL PLATFORMEI QUIZIZZ  
Quizizz este o companie de software de creativitate utilizat  la cursuri, lucr ri de grup, examene, teste 

unitare i teste improvizate. Permite elevilor i profesorilor s  fie online în acela i timp. Folose te o metod
de predare i înv are în stil test, în care un utilizator r spunde la întreb ri dintr-o serie independent i se 
lupt  cu al i utilizatori pentru acela i test. Quizizz poate fi folosit ca instrument de „verificare” care 
dezv luie modul în care elevii cunosc no iunile teoretice. Profesorii pot folosi Quizizz pentru a atribui 
elevilor temele. Platforma permite alegerea tipului de itemi: cu alegere multipl , o singur  variant  de 
r spuns, r spuns scurt, tip clasament, item cu r spuns deschis i introducerea în cadrul unei prezent ri. 

În cazul evalu rii online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a 
calit ii educa ionale, iar tehnologia le d  posibilitatea profesorilor s - i foloseasc  creativitatea în acest 
sens. 
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ÎNTRE TRADI IONAL I ONLINE –                                                    
MODALIT I DE EVALUARE 

Prof. Eustina Gianina Damaschin 
coala Gimnazial  „Spiru Haret” Bac u 

Din punct de vedere conceptual evaluarea este o activitate prin care sunt colectate, asamblate, i 
interpretate informa ii despre starea, func ionarea i evolu ia viitoare a unui sistem. Din perspectiva 
evalu rii putem spune c  sistemul a c rui evolu ie ne intereseaz  poate fi elevul, cadrul didactic, institu ia 
sau chiar însu i sistemul de înv mânt. De aceea trebuie s  se acorde o aten ie deosebit  la ce sistem facem 
referire atuci când discut m despre evaluare.   

Evaluarea are mai multe caracteristici: 
- este orientat  spre un scop pentru c  ea contribuie la fundamentarea unor decizii, influen eaz

evolu ia sistemului evaluat i furnizeaz  informa ii despre propria func ionare a sistemului ceea ce poate s
duc  la un „succes adaptativ”; 

- are la baz  existen a unor criterii; 
- presupune realizarea unei interpret ri – se aloc  sens unor informa ii, se fac compara ii sau pur i 

simplu se raporteaz  la anumite criterii; 
- rezultatele evalu rii sunt înregistrate i comunicate factorilor interesa i (prin intermediul unor fi e 

sau rapoarte);
- are i un efect retroactiv.  
În sistemul de înv mânt se folosesc i al i termeni similari celui de evaluare, respectiv examinare, 

estimare, verificare, apreciere, notare.  
Tocmai de aceea, adesea, evaluarea, ca etap  a procesului de înv mânt este perceput  ca etapa în 

care se fac „m sur tori”. Suntem obi nui i s  consider m c  prin evaluare se m soar  gradul în care s-au 
format anumite competen e sau m sura în care s-au asimilat anumite cuno tin e. În ultimii ani se remarc
totu i cre terea ponderii evalu rii competen elor i sc derea pondereii m sur rii cuno tin elor i ca urmare 
a modific rii politicii educa ionale: Legea educa iei prevede în mod expres c  sistemul de înv mânt 
trebuie s  se orienteze spre formarea de competen e i nu pe asimilarea de cuno tin e.  

Pentru a fi eficient  în sistemul de educa ie, evaluarea trebuie s se realizeze la momentul potrivit. 
Astfel, pentru a ne asigura c  procesul complex de predare-înv are-evaluare se realizeaz  în condi ii 
optime, evaluarea va fi:  

-ini ial ,  
-formativ  (pe parcurs), 
-sumativ  (la final de unitate, capitol, modul, an colar). 
În perioada actual , influen at  major de contextul pandemic, cadrele didactice sunt „obligate” s  î i 

adapteze proiectul i strategiile didactice astfel încât s  asigure condi ii optime pentru desf urarea 
activit ilor colare indiferent de situa ie (prezen  fizic  în unit p ile colare sau participare online a 
elevilor la activitate). De aceea putem propune îmbinarea activit ilor didactice tradi ioale cu cele asistate 
de tehnologie.  

Predarea poate cuprinde secven e de utilizare a manualului digital, a filmelor didactice sau a 
secven elor înregistrate combinat cu folosirea mijloacelor tradi ionale de desf urare a activit ilor. 
Secven ele de evaluare, de asemenea se pot baza pe metode tradi ionale dar i pe tehnologiile moderne.  

În ceea ce prive te evaluarea ini ial  ea se recomand  a se realiza la începutul de an colar sau la 
începutul unei unit i de înv are cu întindere mare pentru a stabili borna zero de la care plec m în demersul 
nostru didactico-educativ. Programele colare ne dau repere unde ar trebui s  ajungem dar ca s  putem 
parcurge traseul necesar atingerii competen elor trebuie s tim de unde plec m. Altfel, demersul nostru 
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didactic ar putea s  se axeze pe con inuturi prea simple, deja cunoscute, care nu contribuie într-o m sur
suficient de mare la atingerea scopurilor noastre.  

De aceea putem alege forme variate de evaluare ini ial : teste simple de cuno tin e, fi e care ajut
elevii s  demonstreze c  au anumite capacit i / abilit i, c i-au format anumite atitudini fa  de procesul 
de înv are. Putem de asemenea s  folosim o serie de facilit i pe care sistemele electronice i diversele 
platforme educa ionale ni le pun la dispozi ie (uneori gratis, uneori pe baza unor taxe de abonament-care 
ofer  avantajul folosirii resurselor educa ionale deschise nelimitat sau permite crearea unor resurse proprii 
la care singura limitare o reprezint  creativitatea cadrului didactic).  

În etapa actual , în care se pune din ce în ce mai des accentul pe formarea competen elor, când fiecare 
dintre cadrele didactice încearc  s  contribuie la formarea profilului absolventului care are capacitatea de a 
analiza informa iile, de a le prelucra i de ale utiliza în contexte noi, diferite de cele de la clas , este imperios 
necesar s  ne baz m i pe tehnologiile moderne de investigare / înv are.  

De exemplu, mul i elevi se plâng c  testele i lucr rile de control aplicate de cadrele didactice sunt 
pentru ei un factor suplimentar de stres. Se tie c  fiecare cadru didactic are între preocup rile sale legate 
de parcurgerea acelor teme prev zute în programa colar , obliga ia de a evalua modul în care con inuturile 
respective contribuie la formarea diverselor categorii de competen e. De aceea, dac  de exemplu pentru 
anumite evalu ri vom folosi platforma wordwall cu variantele sale de lucru (roata aleatoare, cârti e, 
panouri...) în mod sigur elevilor li se vor p rea mai pu in stresante aceste evalu ri. De asemenea, platforma 
Kahoot care permite evaluarea prin joc este o variant  de evaluare care nu mai reprezint  un stres la fel de 
mare pentru elevi ca un test clasic dat pe foaia de hârtie (chiar dac  con inutul e identic, forma de prezentare 
face testul mai u or de „înghi it” de c tre elevi). Pe de alt  parte, nu este indicat s  renun m complet la 
testele i evalu rile clasice care cer elevului s  „produc ” un text scris de mân  pentru c i acesta este 
foarte important în dezvoltarea cognitiv  a elevului.  

Dac  platformele acestea permit raspunsuri rapide la mul i itemi la care rezolvarea se bazeaz  pe 
alegerea unui r spuns corect dintr-o list  de alternative, atunci când vrem s  urm rim modul în care elevul 
ra ioneaz , modul în care aplic  ni te cuno tin e la diversele discipline colare este important s  urm rim 
i modul de exprimare oral  sau scris , s  vedem cum aranjeaz  în pagin  o rezolvare ceea ce d  o indica ie 
i despre capacitatea de a organiza con inuturi i r spunsuri, de  a schematiza informa ii, de a selecta ceea 

ce este esen ial. Prin lucr ri practice de asemenea putem face diverse categorii de evalu ri atât a 
cuno tin elor cât i a abilit ilor i atitudinilor pe care le-am format elevului sau cu care a venit în anul 
colar curent (dac  ne referim la evaluarea ini ial ).  

Bibliografie:  

Bonta , Ioan: Pedagogie, Editura All, Bucure ti, 1995, pag 227-236 
Lisievici, Petru: Evaluarea în înv mânt. Teorie, practic , instrumente , Editura Aramis, Bucure ti, 

2020, pag. 13-15 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

PROF. ÎNV. PRIMAR, DAMIAN ANCU A MIHAELA                                     
COALA GIMNAZIAL  ”OCTAVIAN GOGA” CLUJ-NAPOCA 

                            

”Nu merge unde te duce drumul, mergi pe unde nu exist  un drum i las  o urm .” (Ralph Waldo 
Emerson) 

Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie s  conduc  la optimizarea întregului proces desf urat în 
coal  indifferent de modul în care este realizat . Ea trebuie s  fie formativ , situativ i s  dezvolte un 

proces de autoevaluare.  

Calitatea presupune mi care i de aceea evaluarea nu trebuie s  se rezume doar la un singur 
instrument, ci s  se refere la o serie de tehnici cât mai diverse. Cunoa terea rezultatelor, a criteriilor de 
evaluare, îi face pe indivizi mai con tien i i îi motiveaz  s  se implice în sarcin . Evaluarea eficient  este 
urmat  de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficien a evalu rilor colare este de a muta accentul de pe 
m surarea produselor pe constatarea efectelor ac iunilor valorizatoare i pe stimularea capacit ii de 
autoevaluare.  

Misiunea noastr  ca dasc li este de a preg ti elevul pentru „a fi” i „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeduca ie i autoevaluare.În condi iile înv mântului românesc de ast zi, se impune o alt
manier  de abordare a evalu rii rezultatelor colare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – înv are – evaluare mai eficient, centrat, cu adev rat, pe elev. Activit ile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea s  fie centrat  pe 
aspectele ei formative, astfel încât s  cultive i s  sus in  interesul elevilor pentru studiu, s -i îndrume în 
activitatea de înv are.  

Scopul comun, de care trebuie s  se in  cont, este cel de dezvoltare a capacit ii de autoevaluare la 
elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evalu rii, cel de ameliorare i corectare mai mult 
decât de sanc ionare. Înv torul trebuie s  st pâneasc  toate metodele i instrumentele de evaluare i s  le 
aplice în func ie de particularit ile clasei de elevi.  

Utilizarea eficient  a strategiilor, metodelor i instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul 
creativit ii, al gândirii critice, al manifest rii individuale, proprii fiec rui elev, rezultatul final vizat fiind 
formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilit i, atitudini, competen e, priceperi i 
deprinderi necesare integr rii sociale a acestuia fie c  vobim despre metodele tradi ionale ,fie în context 
pandemic, de coal  online.  

Op iunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradi ionale i metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul i obiectivele evalu rii, tipul acesteia, 
specificul con inuturilor supuse aprecierii, particularit ile popula iei colare vizate, achizi iile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalit i de procedare.Se pune a adar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 
Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia c : „O evaluare corect  a înv mântului nu va putea fi 
posibil  niciodat  cu ajutorul unui instrument unic i universal.  

Trebuie s  ne orient m ferm spre o abordare multidimensional  (...)". (Stanciu, M., 2003, p.284 
Aten ia va fi concentrat  întotdeauna pe aspecte care pot face obiectul schimb rii,cu evitarea supraînc rc rii 
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elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-o singur  sesiune. Se vor urm ri c ile de mers împreun
înainte, prin împ rt irea ideilor i explorarea solu iilor posibile i nu prin formularea excesiv  de sugestii. 
Întotdeauna am ales cu mare aten ie itemii care au alc tuit evaluarea, inând seama de prevederile 
curriculumului pentru înv mântul primar i pentru ca aceasta s  reflecte cât mai obiectiv nivelul de 
preg tire al elevilor, pe care s  se plieze cât mai bine preg tirea urm toare. Dac  ne referim la evaluarea în 
mediul online, desigur c  situa ia se schimb .  

Procesul evaluativ î i îndepline te pe deplin func ia major  numai atunci când,atât dasc lul cât i 
colarii reu esc s  colaboreze nu pentru c  trebuie, ci pentru c  î i doresc acest lucru, fiecare îmbun t indu-
i comportamentul în func ie de reac iile celuilalt. Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul 

este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este 
modul în care tehnologia va îmbun t i pedagogia folosit . 

Evaluarea presupune cuantificarea m surii în care se ating obiectivele propuse i cât de eficiente au 
fost metodele de predare-înv are utilizate în desf urarea lec iilor online. Pentru asta avem la dispozi ie 
diferite platform i resurse educa ionale, cum ar fi: 

Google Classroom:este aplica ia cea mai utilizat  în înv mântul online, aici se pot posta diverse 
materiale pentru lec ii, prezent ri, link-uri pentru întâlnirile audio-video cu elevii pe Google Meet;pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev;se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

Google Jamboard (folosirea tablei): este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte, 
to i elevii pot vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale.  

Google Forms: permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise, permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns sau nu. Func ia 
Quiz permite oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere 
au r spuns corect sau nu. Profesorii pot construi distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces 
de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Se pot include chiar i explica ii pentru r spunsul 
gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. De asemenea, elevii pot relua 
testul.  

Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste.  

Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul 
primar.Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezent ri: Prezi, Animaker etc.Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind
atât imagini de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie.Se spune c  cel mai bun instrument 
este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, trebuie s  avem curaj s  explor m i s  permitem si elevilor 
s  fac  acela i lucru.În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s
creeze o interac iune uman  mai profund i mai semnificativ .Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad
a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care 
profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ONLINE 

Prof. inv. Primar Damian Maria Catalina 
Scoala Gimnaziala “Hatmanul Sendrea” Dolhestii Mari, jud. Suceava 

Datorita schimbarilor survenite in ultimul timp in cadrul procesului de invatamant, atat cadrul 
didactic, cat si elevii au fost nevoiti sa se adapteze invatarii din mediul online.  

Cadrul didactic a cautat cele mai utile platform si metode  prin care elevul poate fi ajutat in cadrul 
invatarii din mediul online. 

In procesul de predare-evaluare, profesorul urmareste ca tehnologia folosita, adica toate platformele 
si aplicatiile existente online, sa imbunatateasca pedagogia folosita. 

Pentru profesori evaluarea online a venit ca o provocare deoarece au fost nevoiti sa inlocuiasca 
evaluarea traditionala (scrisa/orala), cu un document electronic. O mare atentie s-a indreptat spre folosirea 
tehnologiei intr-un mod responsabil, folosind la clasa doar acele instrumente potrivite. 

Modalitatile de integrare a tehnologiei in procesul de evaluare sunt nenumarate. Voi aminti cateva, 
aplicate de mine la clasa: 

Google Classroom: este platforma folosita de unitatea scolara in care predau. Facem intalniri video 

pe Meet; copiii pot incarca teme, iar noi le putem corecta oferind feedback fiecarui elev, ba chiar mai mult 

putem sa le oferim  opinii despre tema realizata. 

Kahoot- copiii devin un fel de profesori incercand sa realizeze singuri itemi pentru evaluari. 

Wordwall- l-am folosit foarte des in evaluare, dar si in unele lectii de consolidare; cuprinde si 

numeroase jocuri care pot fi aplicate cu success la clasa. 

Google Jamboard: tabla interactiva 

Google Forms: aplicatie pentru crearea de teste online cu punctaj. 

Learningapps 

Liveworksheets 

In realizarea prezentarilor , pentru filmulete sau pentru a folosi vocea proprie exista programe de 
animatie ca: Animaker, Animato(colaje video pe baza unor fotografii),Answergarden (instrument pentru 
feedback), ArmoredPenguin(platform pentru crearea puzzle-urilor), Biteable(platform pentru crearea de 
prezentari digitale/animatii),Blabberize (platform pentru crearea fotografiilor vorbitoare), Crello (crearea 
de animatii), Kahoot (activitati interactive pe telefon), etc.  

Copiii trebuie incurajati sa exploreze toate aceste instrumente, alaturi de profesori, dar cel mai 
important este implicarea tuturor in aceasta activitate online, seriozitatea si modul de abordare. 

Folosite ca un tot unitar vom vorbi despre o evaluare online care va adduce doar lucruri pozitive. 
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Evaluarea online - metode, tehnici i strategii 

Prof. Damian Mariana Mirela,                                                           
c. Gim. Nicolae Titulescu, C l ra i 

Înv area online  desemneaz  o nou  experien  de înv are pe care elevii o experimenteaz  cu succes. 
În timp ce aceast  înv are la distan   reproduce înv area la fa a locului, cadrele didactice ofer  o instruire 
adecvat  care s  permit  elevilor s  îndeplineasc  standardele a teptate într-un mediu online. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, i limite în rela ionarea cadru didactic – elev. 
Are îns i limite, care au impact negativ asupra înv rii eficiente, întrucât o important  latur  a activit ii 
didactice fa -în-fa   nu se poate face virtual. 

Platformele educa ionale online, platformele de streaming, în general, faciliteaz  comunicarea în timp 
real între profesor i elevii s i. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent perceput  ca 
fiind oarecum artificial , pe de parte din cauza imposibilit ii ob inerii unui feedback comunica ional real 
(ceea ce face comunicarea autentic ), iar pe de alt  parte din cauza contextului incomod al plas rii în spa iul 
virtual. 

Înv area i evaluarea  pot oferi elevilor o serie de op iuni. Experien a mea este c  le place acest lucru. 
Creativitatea manifestat  este uluitoare. 

Modalit i de evaluare online 

O prim  modalitate de evaluare online este Google Forms. Acesta permite conceperea unor formulare 
care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar 
i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare 

sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe 
variante de r spuns, sau nu. Func ia Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot 
afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. Mai mult, putem s  includem 
explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul.  

Alte metode de evaluare sunt Google Meet unde se poate discuta cu elevii i se poate oferi un feedback 
direct fiec rui elev sau Google Classroom unde se poate  vizualiza cine a predat tema, pot fi note temele i 
ad ugate comentarii private. În plus, Google Classroom permite s  exportarea rezultatele evalu rilor într-o 
foaie de calcul sau într-un fi ier.  

Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 

LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, teste 
etc. 

Instrumentele de evaluare online ne pun la dispozi ie o gam  larg  de posibilit i de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai preg tit  decât suntem noi dispu i s  explor m. 

Bibliografie: 

Daniela Grecu, Instrumente online pentru evaluarea elevilor, Edict, Revista Educa iei / ISSN: 1582-
909X, 2020 

Stoica A., 2000, Reforma evalu rii în înv mânt, Editura Sigma 

Suport de curs ” Bazele utiliz rii T.I.C. în procesul instructiv-educativ” 
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CREAREA UNUI TEST ONLINE 

PROF. ÎNV. PRIMAR D MOC CECILIA 
LICEUL TEORETIC ,, VASILE ALECSANDRI’’ S B OANI, NEAM

Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judec i privind starea, func ionarea, evolu ia 
viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe baza informa iilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de m sur .  

Testul reprezint  o modalitate de a identifica nivelul de preg tire al elevilor, diagnosticarea 
dificult ilor i obiectivelor educa iei. 

Proiectarea testului include:  

specificarea tipului de test; 
precizarea obiectivelor pedagogice i a con inutului;  
alc tuirea testului prin redactarea itemilor în concordan  cu obiectivele pedagogice.          

O metod  de evaluare didactic  modern i eficient , care const  în elaborarea unui test de evaluare 
folosind Google Forms (formulare Google), trimiterea testului c tre elevi spre rezolvare, remiterea lor c tre 
profesor i corectarea acestora folosind aplica ia Flubaroo. Testele elaborate pot con ine o diversitate de 
tipuri de itemi: cu r spuns scurt, cu r spuns sub forma unui paragraf, cu r spunsuri multiple, casete de 
selectare, dropdown, scar  liniar , gril  cu mai multe variante, dat , or . 

Crearea unui simplu cont Google ne permite s  beneficiem de toate serviciile oferite de Google:  
crearea unui site (Sites), crearea i stocarea diferitelor documente (word, prezent ri, foi de calcul, 
formulare, desene, etc.) 

Folosirea acestei metode rapide i moderne de evaluare online presupune parcurgerea urm torilor 
pa i: 

- elaborarea unui test de evaluare utilizând formularele din Google Drive; 
- trimiterea testului c tre elevi prin e-mail, Facebook, Twitter, Google+,  sau prin furnizarea link-ului 

la care se afl  testul; 
- rezolvarea testului de c tre elevi i remiterea acestuia c tre profesor; 
- corectarea testelor într-un timp foarte scurt, folosind aplica ia Flubaroo. 
Descrierea pa ilor ce trebuie de urmat: 
1. Elaborarea unui test de evaluare online utilizând formularele din Google Drive 
Profesorul î i acceseaz  contul de Gmail, apoi acceseaz  Google Drive. Meniul Nou ofer

submeniurile Dosar, Documente Google, Prezent ri Google, Foi de calcul Google, Formulare Google, 
Desene Google, etc. Pentru crearea unui test de evaluare se va alege submeniului  Formulare Google.Se 
trece apoi la crearea testului propriu-zis: se completeaz  titlul (ex: Test evaluare Limba i literature 
român ), se poate face o scurt  descriere a acestuia i se adaug  rând pe rând itemii. Formularele Google 
permit introducerea urm toarelor tipuri de itemi: cu r spuns scurt, cu r spuns sub forma unui paragraf, cu 
r spunsuri multiple, casete de selectare, dropdown, scar  liniar , gril  cu mai multe variante, dat , or . Se 
va ine cont de urm toarele recomand ri: 

Este obligatoriu ca una din întreb ri s  fie pentru identificarea elevului (ex. Numele i prenumele 
elevului); 

Se recomand  a nu se vor folosi întreb ri cu r spuns deschis, pentru a putea face evaluarea testului 
cu ajutorul calculatorului, utilizând aplica ia Flubaroo. 

R spunsurile corecte la toate întreb rile vor fi date de c tre profesor. R spunsul corect va fi utilizat 
ca reper în evaluare pentru r spunsurile elevilor. 
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2. Trimiterea testului c tre elevi 
Dup  finalizarea testului, acesta trebuie trimis elevilor spre rezolvare. Trimiterea se face prin 

ac ionarea butonului TRIMITE I. Testul poate fi trimis prin mai multe c i: prin e-mail (ceea ce presupune 
ca fiecare elev respondent s  aib  un cont de e-mail), prin Facebook, prin Twitter sau prin Google+. Toate 
aceste variante presupun ca profesorul s  cunoasc  conturile tuturor elevilor din clas . Exist  îns  o variant
mai simpl  prin care profesorul ob ine un link c tre test într-o form  scurt i furnizeaz  acest link elevilor. 

3. Rezolvarea testului de c tre elevi i remiterea acestuia c tre profesor 
Elevul acceseaz  link-ul, apare testul, r spunde la toate întreb rile, verific  înc  o dat  dac  a r spuns 

corect, apoi remite testul profesorului ap sând butonul REMITERE de la finalul testului: 
4. Corectarea testelor i ob inerea punctajelor (notelor) 
Odat  cu crearea i salvarea testului, se creaz  automat o foaie pentru r spunsuri în format Excel. În 

momentul în care elevii dau remitere testului, numele fiec rui elev i  r spunsurile date întreb rilor se 
înregistreaz în foaia pentru r spunsuri. Ac ionarea meniului R SPUNSURI, permite vizualizarea unui 
REZUMAT al r spunsurilor (necesar pentru statistici) sau vizualizarea în mod INDIVIDUAL a fiec rui 
r spuns dat de c tre elevi. Pentru a vedea foaia cu r spunsurile tuturor elevilor, se ac ioneaz  butonul verde. 

Pentru corectarea testului în foaia cu r spunsuri se ac ioneaz  meniul Suplimente  Descarc
suplimente  se caut  aplica ia Flubaroo. Se accept  termenii de instalare i utilizare a aplica iei i se 
instaleaz . În foaia cu r spunsuri se ac ioneaz  meniul Suplimente  Flubaroo  Grade Assignment.

Se stabile te punctajul pentru fiecare item; pentru întrebarea care presupune identificarea 
repondentului (numele i prenumele) se selecteaz  Identifies Student Se bifeaz  din lista de r spunsuri 
existente r spunsul corect (cel dat de c tre profesor) i în final se deschide fila Grades  în care putem vedea 
punctajul fiec rui elev sau procentul de r spunsuri corecte care pot fi convertite în note (în situa ia în care 
nu s-au folosit doar 10 întreb ri a câte 1 punct fiecare). Ex. 90,91% corespunde  notei 9, iar 100% 
corespunde notei 10 etc. 

Aceast  metod  de evaluare prezint  urm toarele avantaje: 
-  profesorul trebuie doar s  elaboreze itemii pentru test i s  editeze testul; 
- profesorul câ tig  timp deoarece corectarea testelor se face cu ajutorul calculatorului; 
- notele ob inute pot fi trecute în catalog imediat; 
- un test poate fi folosit la mai multe clase de acela i nivel, mai mul i ani la rând; 
- profesorul poate limita timpul de r spuns pentru elevi, iar întreb rile vin aleatoriu (f r  pericolul de 

a copia unii de la al ii); 
Dezavantajele testelor gril  în Google Forms: 
- la scoal , evaluarea trebuie s  se desf oare într-un laborator de informatic , pentru ca elevii s  aib

acces la internet; 
- acas : exist  elevi care nu au un smartphon sau date mobile; 
-elevii pot ghici unele r spunsuri; 
- testul cuprinde doar itemi obiectivi; 

Webografie: 
https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 
https://iteach.ro/experientedidactice/evaluarea-didactica-folosind-aplicatiile-google-forms-si-

flubaroo 
https://static1.squarespace.com/static 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. Daniela Dan                                                                      
Gr dini a P. P. 36 Timi oara 

Evaluarea colar  reprezint  activitatea de emitere a unor judec i de valoare despre procesul i 
produsul înv rii elevului, pe baza unor criterii calitative prestabilite, în vederea lu rii unor decizii în 
func ie de semnifica ia acordat  demersului evaluativ: de reglare/ameliorare, de selec ie, de certificare. 

A evalua înseamn : a verifica ceea ce a fost înv at, în eles, re inut, precum i achizi iile în cadrul 
unei progresii; a judeca nivelul nivelul unui elev în raport cu anumite norme prestabilite, dar i 
activitatea/efortul elevului în func ie de anumite recomand ri; a estima nivelul competen ei unui elev; a 
situa elevul în raport cu posibilit ile sale în raport cu ceilal i sau produsul unui elev în raport cu nivelul 
general; a reprezenta printr-un num r sau calificativ gradul reu itei unei produc ii colare a elevului în 
func ie de diverse criterii; a da un verdict cuno tin elor sau abilit ilor pe care le are un elev; a da un aviz 
asupra valorii presta iei unui elev . 

Activitatea de evaluare are un rol reglator în cadrul procesului didactic, fiind o condi ie a eficacit ii 
procesului instructiv-educativ, prin faptul c  orienteaz i direc ioneaz  predarea i înv area.  A evalua 
rezultatele colare înseamn  a determina m sura în care obiectivele programului de instruire au fost atinse, 
precum i eficien a metodelor de predare-înv are. Esen a activit ii de evaluare este cunoa terea efectelor 
ac iunii desf urate, pentru ca, pe baza informa iilor ob inute, activitatea desf urat  s  poat  fi ameliorat
i perfec ionat  în timp. 

Activitatea de evaluare presupune un caracter procesual, ce se realizeaz  în etape i care vizeaz
emiterea unei aprecieri asupra presta iei elevului. Aceasta presupune opera ii precum m surarea, aprecierea 
i decizia. 

M surarea consecin elor instruirii const  în opera ia de a cuantifica rezultatele colare, respectiv de 
atribuire a unor simboluri exacte unor componente achizi ionale, prin excelen  calitative. M surarea 
presupune o determinare obiectiv , prin surprinderea riguroas  a unor achizi ii i nu implic  formularea 
unor judec i de valoare. Aceasta se refer  la înregistrarea obiectiv  a cantit ii con inuturilor achizi ionate 
de elev, poate avea grade diferite de precizie. M surarea rezultatelor colare ale elevilor care vizeaz
obiective simple se poate realiza cu mult  precizie i vizeaz  aspecte predominant cantitative. Obiectivele 
care vizeaz  ac iuni de analiz , sintez i evaluare, implic  dificult i de m surare i este absolut necesar 
m surarea calit ii presta iei elevilor. Exactitatea m sur torilor depinde de calitatea instrumentelor folosite, 
de adecvarea la fenomenele m surate dar i de priceperea evaluatorului.  

Aprecierea rezultatelor colare constituie emiterea unor judec i de valoare asupra rezultatului unei 
m sur tori prin raportarea la criterii date. Criteriul de valorizare poate fi reprezentat de  obiectivele stabilite 
la începutul programului instructiv-educativ, de nivelul clase, de progresul/regresul fiec rui elev în parte. 
Aprecierea implic  adoptarea unor criterii, prevenirea i înl turarea subiectivismului evaluatorului, iar 
calitatea ei este dependent  de experien a i tr s turile personalit ii acestuia. Pe baza rezultatelor ob inute 
în urma m sur rii, putem vedea dac  a fost realizat obiectivul respectiv, putem acorda calificative i putem 
realiza o ierarhizare a rezultatelor. Rezultatul poate fi numeric (nota) sau calificativ. 

Decizia se exprim  prin concluziile desprinse în urma interpret rii datelor m surate i apreciate pentru 
îmbun t irea activit ii în etapa urm toare a procesului de înv mânt. 

Evaluarea final  sumativ  (de încheiere, de bilan ), care are ca obiectiv: verificarea structur rii în 
sisteme informa ionale a capacit ii de sintez  privind cunoa terea întregii materii de studiu. 
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Evaluarea formativ  care se refer  atât la evaluarea tuturor componentelor curriculare în parte, cât i 
privite ca sistem. Eviden iaz  valoarea feedbackului, atât pentru profesori cât i pentru elevi, m surându-
se calitatea autocontrolului i autoreglajului înv rii; obiectivele opera ionale i educative; gradul de 
responsabilitate fa  de rezultatele înv rii.  

BIBLIOGRAFIE: 

1.   Bonta , I., (2008), Tratat de pedagogie, Editura All, Bucure ti 

2.  Cerghit, I., (2006), Metode de înv are, Editura Polirom, Ia i 
3.  P i i L z rescu, M., Tudor, L., Stan, M., (2014), Mentorat în didactica înv mântului pre colar 

i primar, Editura Sitech, Craiova 
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Strategii diferen iate i individualizate de evaluare                                           
în înv mântul preuniversitar 

Autor: Danciu Elena - Aida                                                              
Liceul Tehnologic ,,Mihai Busuioc” Pa cani, jud. Ia i 

Grup int : elevi ai înv mântului profesional tehnic (Î.P.T.) 
Ca profesor inginer de discipline tehnice - Catedra de Mecanic , îmi desf or activitatea având ore 

de module tehnice la clase atât din înv mântul profesional, cât i din cel liceal - filiera tehnologic . 
Raportându-m  la grupul colar - clasa a IX-a B Î.P.T., domeniul de preg tire Mecanic , calificarea 
Mecanic auto, pot spune c  este format din 27 de elevi, din care 25 b ie i i 2 fete; majoritatea provin din 
mai multe sate, comune vecine localit ii i a existat tendin a de diviziune / separare, mai vizibil  la 
începutul anului colar i mai pu in vizibil  pe parcurs. Se poate spune c  au trecut de perioada de 
acomodare de la ciclul gimnazial la cel profesional tehnic i se observ  o oarecare omogenitate a grupului. 
Acest lucru poate se datoreaz i faptului c  în activit ile de înv are - evaluare care presupun cooperare 
i lucru în echip , am reu it eliminarea segreg rii colectivului.  

Consider c  tratarea diferen iat  a elevilor reprezint  o problem  de actualitate a înv mântului 
modern. În acest sens, ca strategii didactice în procesul de evaluare, am utilizat mai des dou  tehnici: 
activitatea pe grupe de elevi i activitatea individualizat . 

Activitatea individual
Pentru elevii cu un nivel sc zut la înv tur , cu un ritm mai lent de activitate intelectual , cu 

posibilit i limitate, m-am orientat spre sarcini de recunoa tere pentru a-i ajuta s  realizeze obiectivele 
programei la nivel de limit . Acestea au vizat: formarea deprinderilor de citire, de scriere precum i spiritul 
de observa ie, însu irea algoritmilor simpli de calcul mintal (opera iile aritmetice de baz ) i în scris 
(necesare disciplinei Modul II L c tu erie general , la U.Î. Mijloace de m surat i verificat), s  rezolve 
probleme la nivelul clasei respective (m surarea unei dimensiuni a unei piese, folosind ublerul sau 
micrometrul). Sarcinile de acest gen au fost formulate în termeni ca: “rezolva i”, “calcula i”, “afla i”, ”da i 
exemple de…” etc. 

Alte strategii de diferen iere i individualizare pe care le-am utilizat în vederea optimiz rii evalu rii 
colare a elevilor au fost sarcinile diferite în acela i interval de timp, folosind fi e de lucru diferite: cu nivel 

redus de dificultate (Fig. 1) i cu nivel ridicat de dificultate (Fig. 2), pentru acelea i obiective din program : 
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Activitatea pe grupe de elevi 

inând cont de deosebirile dintre elevi manifestate atât prin capacitatea general  de înv are cât i 
cea specializat , am experimentat numeroase modalit i de diferen iere a activit ii instructiv-educative, 
cum ar fi: împ r irea pe grupe eterogene de câte doi, dup  criteriul - un elev cu poten ial, unul cu posibilit i 
mai reduse. Am observat îmbun t irea performan elor celor mai slabi, deoarece erau ajuta i de colegii din 
pereche i reu eau s  re in  anumite informa ii. Nu toate, doar o parte, ceea ce m-a mul umit pentru un 
timp.  

Referitor la un elev cu dificult i de înv are, am fost tentat  la începutul anului s -l mut cu un coleg 
de acela i nivel. Dar, în urma unei activit i desf urate cu ocazia zilei de 5 Octombrie a.c. - Ziua Mondial
a Educa iei, intitulat  ,,Profesorul ideal, elevul ideal - dezbatere interactiv ”, mi s-a dezv luit faptul c
elevul dorea ,,s  nu pun pe copiii iste i în prima banc , iar pe cei mai pu in de tep i în ultima”, ,,s  nu fac 
deosebire între ei i s -i las la locurile lor ocupate de la începutul anului”, adic  cu acel coleg, care i-a 
devenit prieten între timp. Ceea ce am f cut. Ulterior, am v zut rezultatele din interac iunea cu prietenul 
s u. De exemplu, la lec ia de desen tehnic ,,Reprezentarea în sec iune a formelor constructive cu goluri”, 
de la disciplina M I Reprezentarea pieselor mecanice, am fixat, folosind brainstormingul, ce înseamn  o 
sec iune transversal , apoi am organizat clasa în grupe de 2 elevi, c rora li s-au împ r it fi e de lucru despre 
reprezentarea sec iunilor. Elevii au avut de stabilit coresponden a dintre vederi i sec iunile reprezentate, 
putând s  se ajute unii pe al ii în cadrul echipei. Fi ele de lucru au fost diferen iate, având grad de dificultate 
mediu i redus, ca în Fig. 3 i Fig. 4 de mai jos: 

  
                     Fig. 3                                                                          Fig. 4 
Rezultatele ob inute scot în eviden  suficient de pregnant avantajele introducerii în procesul de 

evaluare a instruirii centrate pe elev,prin utilizarea activit ilor de înv are diferen iate pe stilurile de 
înv are ale elevilor. 

Motivul pentru care am ales aceste metode este c  una din cerin ele înv mântului modern este aceea 
a form rii la elevi a deprinderilor de studiu individual i de munc  independent , a capacit ii de a gândi 
creator, de a solu iona individual sau prin conlucrare multitudinea de probleme cu care se confrunt  în anii 
de coal . Prin diferen ierea sarcinilor de îndeplinit se poate asigura maximum de randament colar. Munca 
independent  este un mijloc de sporire a eficien ei procesului de predare- înv are- evaluare.  

Organizarea individual  a procesului de înv mânt cultiv  inventivitatea, gândirea independent i 
creatoare a elevilor, îns  îmbinarea muncii frontale cu cea pe grupe i individual  spore te eficien a 
evalu rii didactice.  

În acest mod, se poate realiza u or tratarea diferen iat  a elevilor, asigurând fiec ruia ob inerea unor 
performan e colare ridicate i formarea proceselor sale psihice. Sporirea ponderii înv rii prin activit i 
independente constituie o modalitate eficient  de reformare i modernizare a înv mântului actual 
românesc, impunând anumite restructur ri ale lec iei tradi ionale.
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Paralel  intre evaluarea prin metode traditionale si evaluarea on line 

Prof. Danciu Rodica, Liceul M t sari 

 Verificarea oral  face parte din categoria metodelor tradi ionale de evaluare i este cea mai utilizat
în clasa de elevi din sistemul românesc de înv mânt, dar în situa ia examenelor na ionale, utilizarea ei 
este redus  sau lipse te.,,Evaluarea oral  recupereaz  cel mai pregnant naturale ea i normalitatea unei 
rela ii umane.” (C. Cuco ) 

Verificarea practic  permite identificarea capacit ilor de aplicare a cuno tin elor dobândite, a 
gradului de încorporare a unor deprinderi i i priceperi practice-ac ionale. Probele practice ofer
posibilitatea elevului de a- i dezvolta atât competen e generale (comunicare, analiz , sintez , evaluare), cât 
i pe cele specifice (manipularea instrumentelor de lucru, interpretarea rezultatelor). Probele practice pot 

lua diverse forme: - realizarea unui obiect dup  o schi ; - construirea unei machete; - efectuarea unor 
experimente fizice sau chimice; - analizarea unui preparat la microscop; - conceperea unui program pe 
calculator; - realizarea unui proiect. Pentru realizarea unei activit i practice, este important ca elevii s
cunoasc  de la începutul secven ei de înv are tematica lucr rilor practice, baremele de evaluare, condi iile 
oferite pentru realizarea acestor activit i. Factorii care intervin în decizia de a utiliza probele practice ca 
metode de evalure pot fi: timpul de realizare, gradul de complexitate al opera iilor, resursele la care se 
apeleaz . Probele practice reflect  cel mai bine ceea ce tiu elevii s  fac , demonstrând explicit utilitatea 
celor înv ate, motivând elevii pentru a înv a în continuare. 14 

  Verificarea în mediul online  
Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. Primii 

care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a 
produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze. La polul 
opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima prima interac iune cu educa ia online este 
necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite pentru 
grupul int .  

În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist coala ca spa iu, ca 
tot ansamblul rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat
de tehnologie, nu mai este atât de persuasiv i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu 
un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele pentru înv are: de 
preg tire pentru coal   i de înv are ,,Evaluarea oral  recupereaz  cel mai pregnant naturale ea i 
normalitatea unei rela ii umane.” (C. Cuco ) Avantaje: - caracter interactiv, ce solicit  abilit ile de 
comunicare i de rela ionare ale elevilor; - încurajeaz  manifest ri care permit evaluarea comportamentului 
afectiv-atitudinal; - asigur  un feed-back imediat, - ofer  posibilitatea de a clarifica i de a corecta imediat 
eventualele gre eli sau neîn elegeri ale elevului în raport cu un con inut specific; - elevul are posibilitatea 
de a r spunde într-un mod original, are mai mult  libertate pentru argumentare. 

 Verificarea scris  constituie, de asemenea o metod  tradi ional  de evaluare, adecvat  pentru 
evaluarea formativ , fiind concretizat  într-o gam  variat  de suporturi scrise: lucr ri de control, teze, 
referate, eseuri.  

c) Verificarea practic  permite identificarea capacit ilor de aplicare a cuno tin elor dobândite, a 
gradului de încorporare a unor deprinderi i i priceperi practice-ac ionale.  

d) Verificarea în mediul online Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se 
desf oar  în mediul online. Primii care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine 
oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i 
ar fi mult mai greu s  se realizeze. La polul opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima 
prima interac iune cu educa ia online este necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce 
instrumente i tehnici sunt potrivite pentru grupul int  (elevi sau cadre didactice). În educa ia online se 
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schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist coala ca spa iu, ca tot ansamblul rela ionar. 
Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat  de tehnologie, nu mai este 
atât de persuasiv i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult mai amplu 
de resurse ce urmeeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele pentru înv are: de preg tire pentru coal
(plecarea spre coal , drumul în sine au efecte psihologice asupra mobiliz rii înv rii) i de înv are 
(informa iile nu mai sunt primite în acela i fel, nu se mai înva  la fel). 

EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE  
Atât în înv are, cât i în evaluare, fiecare r spuns al elevului implic  un process cognitiv, fiecare la 

un alt nivel. Se recomand  utiliazarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoa tere i în elegere, aplicare i ra ionament. În procesul de evaluare online trebuie s  se 
acorde o importan  deosebit  pentru designul evalu rii, astfel: 

-analizarea lecturii critice a programelor 
-analizarea competen elor 
-crearea de specifica ii asociind niveluri toxonomice cu con inuturi i sarcini de evaluare 
-instrumente 
-tipuri de itemi - sarcinile de evaluare 
Avantajele sistemului de evaluare online  
Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor faciliteaz  furnizarea unei experien e de 

înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul 
centralizat.  

Aceste sisteme ajut  la: • Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor • 
Reduce i costurile, eforturile i timpul necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri • Scanarea 
i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid i sigur  • Op iuni pentru ad ugarea de 

comentarii i feedback pentru referin a elevului • Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce 
erorile umane • Evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web 
• Recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor • Urm rirea rezultatelor 
fiec rui elev i a progresului acestuia în timp Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce 
timpul de a teptare i ofer  elevilor rezultate instantanee ale test rii.  

Sistemele de evaluare online simplific  sarcina de a aduna i corecta manual documentele de r spuns 
i de a împ rt i rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

Prof. Dancu Maria Adriana                                                              
coala Gimnazial  „Simion B rnu iu”, Blaj-Tiur 

Evaluarea elevilor s-a schimbat fundamental i, de i metodele tradi ionale au înc  rolul lor, noile 
tehnologii evolueaz  zilnic pentru a asista profesorii în aceast  sarcin . Evalu rile calitative în mediul 
online ajut  la determinarea competen ei elevilor i nivelul cuno tin elor acestora, utilizând instrumente i 
metode specifice. Evaluarea este procesul de colectare a informa iilor despre ceea ce tiu i ce pot face 
elevii, pe baza experien ei lor educa ionale. Rezultatele evalu rii sunt de obicei utilizate pentru a identifica 
domeniile de îmbun t it i pentru a se asigura c  con inutul cursului satisface nevoile de înv are. 

Evident, evalu rile sunt mai mult decât note. Atunci când sunt semnificative i bine construite, îi ajut
pe elevi s  se preg teasc  pentru succes provocându-i s  reflecteze, s  interac ioneze i s - i aplice 
cuno tin ele pentru a r spunde la întreb ri, rezolva probleme i comunica informa ii. În ultima perioad  ne-
am pus frecvent întrebarea dac  evaluarea online este eficient  sau nu, comparativ cu cea tradi ional . 
Observ m mai întâi c  procesul de proiectare a cursului nu este static i c  fiecare curs ar trebui evaluat în 
func ie de cei c rora li se adreseaz . Acest lucru este deosebit de important în contextul înv rii online i 
mixte, întrucât colegii reticen i i directorii se întreab  adesea: „Unde este dovada c  func ioneaz ?”. 

Întreb rile deschise sunt una dintre cele mai simple metode calitative de evaluare în mediul online, 
ele încurajând libertatea de exprimare i creativitatea. Nu exist  r spunsuri corecte sau gre ite. În schimb, 
cursan ii online trebuie s  reflecteze asupra subiectului i s  trag  propriile concluzii, singurul impediment 
fiind c  întreb rile deschise sunt dificil de notat. 

Studii de caz pentru rezolvarea problemelor, ca tehnic  de evaluare calitativ , transform  cursan ii 
online în detectivi, astfel încât s  poat  rezolva problema i s  î i etaleze cuno tin ele. 

Este foarte important dac  sarcinile i con inutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare 
i schimb  evaluarea rigid  într-o experien  exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul c  orice act de 

evaluare este i un act de înv are. 

Avantajele sistemului de evaluare online  

Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor faciliteaz  furnizarea unei experien e de 
înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul 
centralizat. Aceste sisteme ajut  la:  

• Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor;  

• Reduce i costurile, eforturile i timpul necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri; 

• Scanarea i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid i sigur ;  

• Op iuni pentru ad ugarea de comentarii i feedback pentru referin a elevului;  

• Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce erorile umane;  

• Evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web;  

• Recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor;  

• Urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp.  

Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 
rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
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progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe rapid. Procesul de evaluare online elibereaz , de 
asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica domeniile de performan
sc zut , astfel încât profesorii s  se poat  concentra asupra acestor lacune de înv are. Rapoartele detaliate 
ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru ace ti cursan i, ceea ce duce la un rezultat mai 
bun al înv rii i spore te încrederea elevilor. Sistemele de evaluare online simplific  sarcina de a aduna 
i corecta manual documentele de r spuns i de a împ rt i rezultatele. Se reduc costurile care merg în 

imprimarea materialelor. 

Analizând eficien a evalu rii online putem deduce c  acest tip de evaluare poate fi eficient atunci 
când situa ia o cere, dar totodat  cred c , doar evaluarea tradi ional  ne poate oferii un screening obiectiv 
asupra cuno tin elor asimilate de elevi. 

Bibliografie: 

1. elearningindustry.com/qualitative-elearning-assessment-methods-track-online-learners-progress 

2. www.ispringsolutions.com/blog/8-ways-to-assess-online-student-learning 
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EVALUARE ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                    
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

PROFESOR: DÁNIEL ISTVÁN 

 Tr im într-un proces de globarizare,care este un proces complex, el se desf oar  în toate sectoarele 
de activitate uman  din întreaga lume, în condi ii diverse de dezvoltare economic , social , politic i 
cultural i este utilizat de to i. De asemenea, globalizarea este un proces de integrare mondial  a statelor, 
cu scopul cre rii i asigur rii unei comunit i mondiale, proces care contribuie foatre mult i la educarea 
genera iilor actuale. Societatea secolului  nostru este o societate informatic , în care mijloacele tehnologice 
moderne au o pondere foarte important  în via a cotidian .  

coala online a devenit repede un exemplu eficient al globaliz rii pentru cadrele didactice i elevii 
con tiincio i, mai ales pentru cei care au avut i resurse materiale. Evaluarea online a devenit necesar i 
obligatorie, îns  destul de dificil de realizat.   

Treptat atât profesorii, cât i elevii s-au adaptat noilor condi ii i au continuat procesul de înv are, în 
care începuturile au fost grele, iar solu iile au ap rut pe parcurs.  

Platformele educa ionale au luat locul s lii de curs i au facilitat interac iunea profesor-
elev.                                                                                                                                                            

 Dintre cele mai utilizate, cunoscute i r sp ndite platforme educa ionale    de predare i de evaluare 
la nivel na ional este Google Classroom, numeroase coli implementând aceast  solu ie oferit  de Google 
pentru asigurarea unui proces educativ de calitate i aceast  platform  a fost folosit i de profesorii colii 
noastre la toate disciplinele. Utilizarea platformei Google Classroom este relativ facil  datorit  faptului ca 
are o interfa  prietenoas  atât pentru profesor, cât i pentru elev,are multe avantaje atât la predarea 
materiei,cât i la evaluare elevilor.Cadrul didactic are la dispozi ie o serie de instrumente prin care poate 
realiza predarea noilor con inuturi: postarea de materiale sub forma unor fi iere înc rcate pe platform  – 
documente word, link-uri, prezent ri Power Point, filmule e, diagrame,h r i,sau utilizarea comentariilor 
pentru a ine leg tura în permanen  cu elevii, precum i utilizarea Google Meet pentru interac iune video.  

De asemenea, platforma ofer i instrumente specifice pentru realizarea evalu rii în mediul online. 
Evaluarea, ca parte integrant  a procesului de înv mânt, este extrem de important  pentru a verifica în ce 
m sur  elevul a dobândit competen ele stabilite prin programa colar  la  discipline. În predarea online i               
în cadrul platformei Google Classroom se pot realiza formulare Google care pot înlocui testele 
docimologice tradi ionale, astfel profesorul poate propune elevului rezovarea testelor ce con in itemi 
obiectivi (cu alegere dual , cu alegere multipl , de tip pereche), semiobiectivi (itemi cu r spuns scurt, 
întreb ri structurate sau itemi cu r spuns de completare) i subiectivi (itemi de tip eseu). O alt  modalitate 
de evaluare a competen elor dobândite de c tre elevi în urma studierii noilor con inuturi este postarea 
temelor.  

Temele pot fi structurate sub forma unor fi e de lucru,pus  sub forma unor teme de problematizare a 
c ror rezolvare este postat  de elev i verificat  de profesor. Temele primite pot forma portofoliul elevului, 
portofoliu ce poate fi evaluat i notat de c tre cadrul didactic. Este recomandat  setarea unui termen limit
de realizare a temei, în acest mod elevul fiind anun at, la accesarea platformei, c  are de rezolvat i de postat 
o tem  la o anumit  disciplin . Avantajele platformei Google Classroom, în ceea ce prive te evaluarea 
online, sunt: accesibilitatea (elevul se poate conecta de pe orice dispozitiv – laptop, tablet , smartphone, 
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calculator desktop ,sau chiar de pe un telefon inteligent– pentru a participa la procesul de evaluare), 
feedback imediat (nota testului poate fi returnat  elevului împreun  cu explica iile necesare dup  corectare, 
acest lucru se poate realiza utilizând comentariile private), nu se mai folosesc coli de hârtie, elevul are un 
dosar personal virtual cu toate evalu rile primite, profesorul poate urm ri mai u or progresul sau regresul 
elevului, p rintele are acces la rezultatele copilului s u deoarece sistemul permite ca i p rintele s  fie parte 
a procesuluieduca ional.                                                                                                                                

Evident c  evaluarea în mediul online are i dezavantaje, ea nu va putea înlocui în totalitate evaluarea 
tradi ional , a a cum coala din mediul online nu va putea înlocui niciodat coala fa  în fa .  Întoarcerea 
în coal  este dorit  atât de profesori, cât i de elevi; avem nevoie de interac iunea profesor – elev,de pauze 
comune,de activit i inter i extra colare, avem nevoie s  ne socializ m. Întoarcerea la normalitate se va 
întâmpla la un moment dat, iar atunci când revenim la coal , ideal ar fi s  aducem în sala de curs toat
experien a pozitiv  pe care am dobândit-o în mediul online, inclusiv noile modalit i de evaluare testate i 
aplicate în contextul actual.  

Profesorii i-au dovedit m iestria i originalitatea în modalit ile diverse de evaluare. Astfel, pe 
platforme educa ionale precum, Google Classroom, Google Jamboard, Google Forms, Kahoot, Adservio 
,Twinker profesorii la diferite discipline au creat teme interesante, bazate pe teste clasice de evaluare, fi e 
de lucru, portofolii tematice prezentate pe Meet, vizion ri ale unor documentare,filme video /materiale 
didactice i dezbaterea lor, realizarea unor jocuri de rol online, implicând foarte mul i elevi, vizitarea unor 
muzee i biblioteci virtuale i apoi realizarea feedback-ului la nivelul clasei, sus inerea unor eseuri 
personalizate, teme colaborative. Evaluarea online a devenit o provocare pentru elevi i profesori, adesea 
surprinzând prin originalitate. 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesar  a înv rii la distan . 
Instrumentele de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . Instrumentele de 
evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua i ghida procesul de înv are al elevilor lor.  

Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an colar.Evalurea este un sistem de concep ii, principii i tehnici care se 
refer  la m surarea i aprecierea rezultatelor colare, dar i a procesului de înv mânt, în ansablul 
s u. Evaluarea online sumativ  aplicat  în sistemul de înv mânt universitar românesc i la sus inerea 
gradelor didactice din înv mântul preuniversitar, categoric au schimbat pentru totdeauna conceptul 
tradi ional de evaluare.  

Experien a colii online ne ajut  s  în elegem faptul c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu 
mult  aten ie i în mod adecvat. Marea provocare pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de 
evaluare ca un simplu document  – adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de h rtie cu un document 
electronic – i s  foloseasc  tehnologia pentru a determina elevii s  devin  autonomi în înv are. De 
exemplu, înv area i evaluarea pe proiect, ofer  elevilor posibilitatea de a fi creativi, originali, interesa i 
de domeniul studiat.  

Autoevaluarea, înv area prin descoperire, evaluarea de c tre colegi, reflec ia, sunt câteva dintre 
metodele prin care elevii sunt încuraja i s  î i dirijeze înv area i propria evaluare.În contextele online, 
implicarea este absolut esen ial i toate aceste instrumente trebuie s  creeze o interac iune uman  mai 
profund i mai semnificativ .  
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Evaluarea n nv mântul preuniversitar                                                  
ntre online i traditional 

prof. nv. Primar, Daniela Dogaru 

n coal , introducerea internetului i a tehnologiilor moderne duce la schimb ri importante în 
procesul de înv mânt.  Astfel, actul înv rii nu mai este considerat a fi efectul demersurilor i muncii 
profesorului, ci rodul ac iunii elevilor cu calculatorul i al colabor rii cu profesorul.  Aceast  schimbare în 
sistemul de înv mânt a urm rit ni te obiective bine structurate i anume: 

1. Cre terea eficien ei activit ilor de înv are 

2. Dezvoltarea competen elor de comunicare i studiu individual 

În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie s  urm reasc  valen ele pedagogice ale acestora 

 (gradul de interac iune, de comunicare i colaborare, dezvoltarea competen elor secolului al XXI-lea etc.) 
 Tehnologiile educa ionale i înv mântul modern vin s  se completeze reciproc cu un scop nobil 
de a forma o nou  genera ie cu abilit i sporite i poten ial de dezvoltare. Pentru a r spunde cerin elor 
secolului în care tr im este nevoie s  avem un înv mânt flexibil, care s  le permit  elevilor s - i pun  în 
valoare cuno tin ele prin modul în care ei cred c  o fac cel mai bine i le reu e te sut  la sut  s  se manifeste. 

i desigur, c  pentru a ajunge la rezultatul dorit este cazul ca mijloacele TIC s  fie utilizate combinat cu 
metodele tradi ionale, astfel încât s  atingem cu succes obiectivele propuse actului de predare-înv are-
evaluare. 

 Ca intrumente pentru comunicare putem aminti: 

GoogleMeet- este o aplica ie din suita Google for Education pe care o putem accesa doar dac  avem 
un cont de gmail. Gmailul a primit recent, datorit  pandemiei, i op iunea de meet care anterior a fost doar 
pl tit . Meet este aplica ia Google similar  cu Skype de la Microsoft – o platform  de comunicare instant 
prin video i chat, unde pute i crea un link de întâlnire, iar participan ii trebuie doar s -l acceseze, f r  s
aib  vreun cont, pentru a putea intra n sesiunea online. Meet accept  pân  la 100 participan i gratuit i 
ofer  comunicare cu participan ii cu video, microfon i prin chat, partajarea ecranului, activarea modului 
silen ios pentru anumi i participan i, împ rt irea de alte link-uri prin chat. 

Zoom este o platform  de ore online cea mai utilizat  de c tre cadrele didactice din România. Se 
creeaz  conturi gratuite pentru profesori (contul colii nu are limit  de timp) .  

Pe Whitebord se poate desena, se poate colora, se pot face opera ii matematice sau adnot ri pe ecran, 
se pot partaja ecranul i documentele aflate în calculator. Se pot crea camera secundare  pentru colari 
pentru a încuraja lucrul n echip  în grupuri mici ( Breakout rooms).  Exist  op iunea s  se înregistreze 
întreaga conferin  audio-video. 

n procesul de predare se pot folosi i alte instrumente i aplica ii ca Youtube, ZeeMaps, Padlet, 
Jigsaw, Wordwall, LearningApps, Kahoot!, Quizz, Quizzizz etc. în timpul lec iilor de la clas , dar i în 
sistem on-line, pentru a rezolva anumite cerin e i pentru ca procesul de înv are s  devin  din ce în ce mai 
personalizat, individualizat i eficient.  
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Partea cea mai delicat  a nv rii on-line este evaluarea. E dificil s  crezi c , din fa a unui ecran po i 
avea o evaluare corect i eficient , dar perioada aceasta ne-a for at s  g sim solu ii. Aceastea sunt 
reprezentate de aplica iile de feed-back, printer cele mai cunoascute fiind Google Forms, Quizizz, Kahoot, 
Mentimeter etc. 

Google Forms face parte din pachetul de instrumente pus la dispozi ie de colosul din Mountain View 
(sediu google) numit G.Suite, prin care poti crea sondaje online gratuit. 

Google Forms î i permite s  colectezi informa ii folosind chestionare sau sondaje personalizate. 
Aceste rezultate sunt înregistrate automat pe o foaie de calcul Excel, oferind autorului chestionarului sau 
sondajului posibilitatea ca aceste rezultate s  fie verificate în timp real pe tot parcursul desf ur rii lor. 

Kahoot este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul c ruia se creeaz  teste interactive 
pentru copii; profesorul creeaz  testul, apoi trimite codul de acces (PIN) elevilor care acceseaz  testul într-
un timp limitat. Putem ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor pentru a cre te gradul de 
interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt vizibile 
tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. 

Quizizz este un instrument online pentru feed-back, cu ajutorul c ruia se pot realiza evalu ri 
formative într-un mod distractiv pentru colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, imagini, audio 
text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i pentru cea de acas
. Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele oferite de 
platform . Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precum i rapoarte 
detaliate despre r spunsuri, timp etc. 

Mentimeter este o aplica ie care î i permite s  interac ionezi cu un grup int  în timp real. Este un 
instrument pentru sondaje unde po i pune întrebarea i grupul int  poate da r spunsul folosind un telefon 
mobil sau orice alt dispozitiv conectat la internet, 

 Evaluarea online ca i folosirea instrumentelor de predare-înv are-evaluare au atât avantaje cât i 
dezavantaje. Printre avantaje putem enumera:  

• Se pot transmite foarte repede informa iile dorite; 
• Prin internet pot fi transmise i imagini, videoclipuri, fi iere i orice fel de materiale virtuale care 

întotdeauna au eficientizat înv area; 
• Stimularea capacit ii de înv are inovatoare, adaptabil  la condi ii de schimbare social  rapid ; 
• Prin utilizarea instrumentelor digitale, procesul de predare-înv are-evaluare este mai atractiv 

pentru elevi; 
• Utilizarea unor instrumente digitale poate transforma testarea cuno tin elor într-o activitate 

distractiv i interactiv , reducând anxietatea pe care mul i elevi o resimt atunci când aud cuvântul „test”; 
• Stimularea gândirii logice i a imagina iei; 
• Instalarea climatului de autodep ire, competitivitate; 
• Dezvoltarea culturii vizuale etc. 
Dac  vorbim de dezavantaje, putem aminti: 

 lipsa echipamentelor informatice  
 conexiunea slab  la internet  
 re eaua de curent electric inexistent  în anumite zone  
 preg tirea insuficient  cadrelor didactice i înd r tnicirea unora dintre ei de a folosi instrumente 

digitale  
 folosirea în exces a instrumentelor digitale poate duce la pierderea abilit ilor practice de calcul i 

de investigare a realit ii  
 individualizarea excesiv  a înv rii duce la negarea dialogului profesor-elev  
 costurile ridicate ale tehnologiei de ultim  or  ce constituie un impediment 

Cu to ii tim c  internetul, instrumentele, aplica iile digitale sunt foarte utile în înv are. 
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Utilizarea  instrumentelor digitale în procesul de predare-înv are-evaluare face ca însu irea 
cuno tin elor s  fie atractiv   pentru elevi. Aceste instrumente digitale fac ca predarea s  fie mai dinamic
i interactiv , le permit elevilor s  r spund  la întreb ri altfel decât prin clasica ridicare a mâinii i  pot 

transforma evaluarea cuno tin elor într-o activitate distractiv .  

Accesul la tehnologii digitale i utilizarea lor pot contribui la reducerea decalajului la înv tur  dintre 
elevii care provin din medii socioeconomice favorizate i cei din medii defavorizate. Tehnicile de predare 
personalizate determin  cre terea motiva iei elevilor/studen ilor prin concentrarea personalizat  a 
eforturilor profesorilor asupra fiec ruia dintre ace tia în parte. 

De i, nu toate colile primare dispun de conexiuni în band  larg i nu toate cadrele didactice au 
competen ele i încrederea de a utiliza instrumentele digitale în activitatea lor de predare – înv are – 
evaluare,  s-a demonstrat c  prin utilizarea instrumentelor digitale, rezultatele la înv tur  pot fi 
îmbun t ite. 

Pentru a atinge un maxim de eficien i sustenabilitate, inovarea trebuie sus inut  de cadre didactice 
bine preg tite i trebuie integrat  în obiective didactice clare. Trebuie s  se depun  mai multe eforturi pentru 
a stabili cum se pot utiliza cel mai bine mijloacele digitale pentru a atinge obiectivele în materie de educa ie. 

Îmbun t irea educa iei i a competen elor, reprezint , a adar, un element-cheie al viziunii generale 
pentru transformarea digital  în Europa. 

Bibliografie:
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Temele de acas  între necesitate i modernism 

Prof. Înv. Primar Vida Daniela 
coala Gimnazial  Nr. 25 Bra ov 

În contextul socio-economic actual generat de criza timpului petrecut de p rin i al turi de copiii lor, 
de implicarea activ  a familiei în via a colar , în  condi iile cre terii rapide a num rului de copii i tineri 
care î i petrec majoritatea timpului în afar  mediului familial i a propriei locuin e, care e ueaz  la examene 
i, mai apoi,  în via , toat  aten ia se îndreapt  spre coal i spre modul în care aceast  r spunde 

adev ratelor nevoi ale societ îi. 
Câmpul comun în care familia i coala intervin împreun , zilnic, asupra elevilor este constituit de 

temele pentru acas . Acestea sunt un subiect controversat, ce a generat polemici de-a lungul timpului i 
p reri diferite în rândul cadrelor didactice, elevilor i p rin ilor. Diferen ele de opinie dintre cei care le 
consider  un impediment în calea dezvolt rii adev ratelor aptitudini i interese ale copiilor i sus în torii 
temelor zilnice sunt tot mai frecvente. 

Temele pentru acas  au intrat în cultura colilor române ti de mult  vreme, genera ii la rând 
continuând acas  lucrul început în institu iile de înv mânt. Astfel, au ap rut caiete de lucru, diferite tipuri 
de teme, dar i copii i familii nemul umi i de existen a lor care le-au contestat eficient . Ghiozdanele 
copiilor devin din ce în ce mai grele, c rând câte dou -trei caiete pentru fiecare disciplin colar , auxiliare, 
proiecte, mape i instrumente colare. 

În aceast  perioad , sistemele de înv mânt din rile dezvoltate, care aloc  o importan  deosebit
educa iei, dar i fonduri pe m sur , se transform  în ritm alert, urmând drumul tehnologiz rii, al eficien ei 
con inuturilor predate i centr rii pe elev. Se pune accent pe înv area prin experien , proiecte, mi care i 
activit i în aer liber, studiu individual în func ie de aptitudinile i interesele elevilor, dar i pe dezvoltarea 
armonioas  a acestora, pe preg tirea lor pentru integrarea cu succes în societate. 

P rin ii r mân primii i cei mai importan i educatori ai copiilor pentru c  îi influen eaz  moral la 
vârsta cea mai fraged i pentru c  au asupra lor autoritatea incomparabil  a iubirii p rinte ti, deci la ei vor 
caut  sus inere în efectuarea temelor, a proiectelor, în gestionarea eficient  a timpului de lucru sau a 
resurselor materiale. De i din ce în ce mai informa i i educa i, nu toate categoriile de p rin i sunt la fel de 
capabili s  se implice în sus inerea efectiv  a copiilor, din diferite motive. De pild , unii p rin i las  aceast
responsabilitate în grij  afterschoolurilor sau medita iilor pl tite din ore suplimentare petrecute la serviciu, 
departe de copii, al ii consider  c  elevul trebuie s  se descurce singur, deoarece ,,tema este a elevului”, iar 
al ii nu sunt în asentimentul cadrelor didactice care propun temele respective. În plus, de i exist
reglement ri legale cu privire la cantitatea temelor pentru acas , este foarte greu de decis m sura în care 
advertiserii încalc  aceste reguli. 

Cre terea unui copil este una dintre cele mai dificile i de mare r spundere îndatorire a unui p rinte, 
dar totodat  cea mai pl cut i mai plin  de satisfac îi. Se poate spune c  slujba de p rinte este o slujb  „full 
time” pentru care primim cea mai precar  instruire profesional . Cuno tin ele în domeniul cre terii copiilor 
provin din cultur i familia p rin ilor, ceea ce poate duce la perpetuarea experien elor sociale. Luarea unei 
decizii în privin a cre terii i educ rii unui copil este întotdeauna dificil , cu atât mai mult ast zi, când avem 
la dispozi ie atâtea informa ii, idei i opinii. 

În încercarea de a da r spunsuri relevante întreb rilor puse asupra eficien ei temelor pentru acas , 
Alfie Kohn, cunoscutul psiholog i scriitor american, face o ampl  analiz  a prejudec ilor p rin ilor i 
cadrelor didactice cu privire la acest subiect, dar i a cercet rilor în domeniu existente pân  acum. 
Convingerile împ mântenite despre temele pentru acas  sunt demontate, iar convingerile conform c rora 
performan ele colare ale elevilor ar fi îmbun t ite sunt puse sub semnul îndoielii. Totodat , arat  c
cercet rile privind acest subiect sunt relativ pu ine, slab documentate, învechite sau au rezultate cu caracter 
subiectiv. 
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Utilitatea temelor pentru acas , con inutul i abordarea acestora au dat na tere unor controverse care 
nici ast zi nu putem spune c  au fost solu ionate, de i au trecut aproape 100 de ani de când se dezbat. Între 
anii 1920 i 1940 s-a creat o polemic  bine contruit  în privin a temelor, iar ideile progresiste au entuziasmat 
cercet torii i teoreticienii americani, f r  a reu i s  produc  mari schimb ri în practica colar  în general. 

Dac  studiem literatur  de specialitate observ m c  cercet rile tiin ifice au g sit în general o corela ie 
pozitiv  între volumul temei pentru acas i performan a elevilor de liceu (de i nici un studiu nu arat  o 
rela ie clar  de cauzalitate). Cu toate acestea, efectul temei asupra performan ei elevilor din clasele primare 
este înc  neclar. 
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Integrarea activit ilor asistate de animale                                                 
în evaluarea psihomoticit ii elevilor cu c.e.s. 

prof. psihopedagog D nil  Mariana                                                       
C.S.E.I. Tg. Neam

Psihomotricitatea reprezint  o func ie complex , o aptitudine care integreaz  atât aspecte ale 
activit ii motorii, cât i manifest ri ale func iilor perceptive. Dezvoltarea psihomotorie se bazeaz  pe 
func ionarea simultan  a mai multor aspecte: motricitate global , motricitate fin , schem  corporal , 
lateralitate, structuri perceptiv-motrice de form , m rime, culoare, orientare, organizare i structurare 
spa iotemporal .  

Înv area psihomotric  instrumenteaz  copilul pentru scris-citit, dar i pentru activit i matematice, 
activit i practice, pentru via a colar  în general. Îns , ca orice tip de înv are, are nevoie i de o sus inere 
motiva ional . „Activit ile asistate de animale ofer  oportunit i motiva ionale, educa ionale i/sau 
recrea ionale de îmbog ire a calit ii vie ii”, conform defini iei date de Organiza ia Delta, ce ofer
programe de instruire i aplicare a terapiei asistate de animale i a activit ilor asistate de animale, fiind una 
dintre cele mai cunoscute organiza ii de acest tip la nivel interna ional (www.deltasociety.org; Delta, 2005). 

Ghidul „Primii pa i spre coal , cu Azorel” cuprinde activit i asistate de animale i fi e de lucru 
pentru patru capitole: Schem  corporal i lateralitate, Structuri perceptiv-motrice de culoare, form i 
m rime, Orientare spa ial i Orientare temporal .  

În urma parcurgerii activit ilor din acest ghid cu un elev cu Sindrom Down aflat în clasa a III-a, am 
realizat o prob  de evaluare ce vizeaz  unele aspecte ale psihomotricit ii copilului, pe care o prezent m în 
continuare: 

Prob  de evaluare psihomotric

Scop: 

Evaluarea motricit ii fine, a coordon rii oculomotorii i a structurilor perceptiv-motrice de culoare  

Obiective:  

- S  selecteze de pe panoul de comunicare o zgard  de o anumit  culoare (conform indica iilor 
primite) 

- S  lege zgarda la gâtul câinelui  

- S  identifice un ham de aceea i culoare cu zgarda 

- S  aplice hamul câinelui 

- S  selecteze o les  de aceea i culoare cu hamul i cu zgarda 

- S  ata eze lesa de ham. 

Resurse: 

Animal de terapie (câine), panou de comunicare pe care sunt grupate zg rzi, hamuri, lese (câte un set 
pentru fiecare culoare). 

Descrierea probei: 
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Se prezint  copilului c elul i obiectele de pe panoul de comunicare, specificându-le denumirea, 
culoarea i modul de utilizare (sistemele de închidere/deschidere, prindere pentru cataramele zg rzilor, 
hamurilor, leselor).  

Instructaj:  

 “Trebuie s  preg te ti c elul s  mearg  la plimbare. Îi vei pune o zgard , un ham i o les .” 

Itemi: 

1. Alege zgarda ro ie. (Copilul r spunde solicit rii.) 

2. Prinde-o la gâtul c elului. (Copilul execut .) 

3. Alege hamul ro u. (Copilul face alegerea.) 

4. Pune hamul ro u câinelui. (Copilul execut .) 

5. Alege lesa ro ie. (Copilul face alegerea.) 

6. Aga  lesa de inelul hamului. (Copilul execut .) 

Cotare: 

4 – execut  independent corect  

3 – execut  independent cu ezit ri/erori 

2 – execut  corect cu sprijin din partea adultului 

1 – execut  cu ezit ri/erori chiar dac  este ajutat de adult 

0 – nu execut

Itemi/Note 4 3 2 1 0 

Motricitate 
fin i coordonare 
oculomotorie 

2      

4      

6      

Structuri 
perceptiv-motrice 
de culoare 

1      

3      

5      

Bibliografie: 

D nil  M., Mih ileasa l., Sârghiu  F.: - „Primii pa i spre coal , cu Azorel: ghid de bune practici 
pentru integrarea activit ilor asistate de animale în educarea psihomotricit ii” , Ed Egal, Bac u, 2015  
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EVALUAREA INI IAL -NECESITATEA I 
IMPORTAN A EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTIC

Prof. D r ban Viorica 
coala Gimnazial  „Viorel Horj”, Dr g ne ti 

Evaluarea ini ial  ofer  elevului i profesorului o reprezentare a poten ialului de înv are, dar i a 
eventualelor lacune ce trebuie completate i a unor aspecte ce necesit  corectare sau îmbun t ire. Ea nu î i 
propune aprecierea performan elor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor i astfel se recomand  raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evalu rii ini iale este cu atât mai bine atins, cu cât reu im s -i determin m pe elevi s  fie 
receptivi i s  in eleag  importan a evalu rii colare, pentru ca ei s  trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, s  le fie trezit  motiva ia cunoa terii i dorin a solu ion rii corecte a problemelor 
enun ate. În elegând-o ca un exerci iu util activit ii de înv are i nu ca o evaluare propriu-zis  care implic
emo ii, mai ales c  rezultatele ei nu se consemneaz  în catalog, elevii se pot concentra liber i în mod expres 
asupra rezolv rii itemilor propu i i astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dac  elevii au preg tirea 
necesar  cre rii premiselor favorabile unei noi înv ri. 

Al turi de predare i înv are, evaluarea reprezint  o func ie esen ial i o component  a procesului 
de înv mânt. Cele trei forme de evaluare (ini ial ,formativ i sumativ ) sunt în rela ie de 
complementaritate, determinat  de func iile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea ini ial  ofer  elevului i profesorului o reprezentare a poten ialului de înv are,dar i a 
eventualelor lacune ce trebuie completate i a unor aspecte ce necesit  corectare sau îmbun t ire. Ea nu î i 
propune aprecierea performan elor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor i astfel se recomand  raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evalu rii ini iale este cu atât mai bine atins, cu cât reu im s -i determin m pe elevi s  fie 
receptivi i s  in eleag  importan a evalu rii colare, pentru ca ei s  trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse ,s  le fie trezit  motiva ia cunoa terii i dorin a solu ion rii corecte a problemelor 
enun ate. În elegând-o ca un exerci iu util activit ii de înv are i nu ca o evaluare propriu-zis  care implic
emo ii, mai ales c  rezultatele ei nu se consemneaz  în catalog, elevii se pot concentra liber i în mod expres 
asupra rezolv rii itemilor propu i i astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dac  elevii au preg tirea 
necesar  cr rii premiselor favorabile unei noi înv ri. 

Referitor la importan a evalu rii ini iale, Ausubel preciza ”ceea ce influen eaz  cel mai mult înv area 
sunt cuno tin ele pe care elevul le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în 
consecin ”. Ea ofer  profesorului i elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situa iei 
existente i de a formula cerin ele urm toare. Pe baza informa iilor evalu rii ini iale se planific  demersul 
pedagogic imediat urm tor i eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie 
urmat  de rezultatele scontate e nevoie s  se in  seama de urm toarele: 

- tratarea diferen iat  a elevilor; 
- selec ia riguroas  a con inutului înv arii; 
- utilizarea a acelor metode i procedee didactice care s  antreneze cel mai mult capacit ile 

intelectuale,care asigur  înv area activ i formativ ; 
- îmbinarea eficient i alternarea formelor de activitate la clas  (frontal , individual i pe grupe).
  Evaluarea predictiv  poate fi considerat  o strategie psihopedagogic  distinct , deoarece poate fi 

desf urat  nu numai la începutul anului colar, ci i la mijlocul sau sfâr itul lui, atât înaintea unor teme, 
cât i în orice moment al ei. Pe de alt  parte, aceast  strategie nu se limiteaz  la testarea cuno tin elor 
elevilor deoarece î i propune, de cele mai multe ori i eviden ierea unor priceperi i aptitudini. Evaluarea 
ini ial  este util  pentru refacerea sau remedierea unor st ri de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
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recuperare sau de refacere a no iunilor fundamentale ce vor fi implicate în sus inerea înv rii urm toare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cuno tin e i abilit i indispensabile unui nou proces. 

Pentru a cre te impactul pozitiv al evalu rii ini iale, am eviden iat reu itele elevilor pân  în acel 
moment. Aceste reac ii au contribuit la cre terea încrederii în for ele proprii i au catalizat energii noi în 
direc ia realiz rii planului individualizat de înv are. Aten ia va fi concentrat  întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimb rii, cu evitarea supraînc rc rii elevilor. Se vor urm ri c ile de mers împreun
înainte, prin împ rt irea ideilor i explorarea solu iilor posibile i nu prin formularea excesiv  de sugestii. 
Întotdeauna am ales cu mare aten ie itemii care au alc tuit evaluarea ini ial , inând seama de prevederile 
curriculumului pentru înv mântul primar i pentru ca aceasta s  reflecte cât mai obiectiv nivelul de 
preg tire al elevilor, pe care s  se plieze cât mai bine preg tirea urm toare. 

Evaluarea în general, deci i cea ini ial , are rolul de a regla permanent i a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât i la resursele umane implicate. Importan a ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul c ” este mai u or s  previi decât s  vindeci”. Astfel i în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea i controlul sau monitorizarea permanent  a nivelului de reu it  a elevilor 
pot contribui la interven ii i decizii pertinente i prompte din partea cadrului didactic. O evaluare ini ial , 
urmat  de o evaluare continu  constituie un autentic instrument de lucru al dasc lului, cu ajutorul c ruia se 
perfec ioneaz  activitatea pus  în beneficiul colarului. Procesul evaluativ î i îndepline te pe deplin func ia 
major  numai atunci când, atât dasc lul cât i colarii reu esc s  colaboreze nu pentru c  trebuie, ci pentru 
c  î i doresc acest lucru, fiecare îmbun t indu- i comportamentul în func ie de reac iile celuilalt. 

BIBLIOGRAFIE: 

Radu, I. T.,Teorie i practic  în evaluarea eficien ei înv mântului, Editura Didactic i Pedagogic
Bucure ti, 1981. 

Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 2000. 

Stoica, A.,Evaluarea în înv mântul primar. Descriptori de performan , Editura Humanitas 
Educa ional, Bucure ti, 1998. 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar 
între on-line i tradi ional 

Prof. înv. primar Darie Anca 
coala Gimnazial  Nr 1 Sat P dureni 
Comuna P dureni, Jude ul Vaslui 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, face parte integrat
dintr-un tot unitar,  nu trebuie tratat  izolat, ci în strâns  leg tur  cu celelalte activit i prin care se realizeaz
procesul de înv mânt, cu predarea i înv area. Cu alte cuvinte ea const  în culegerea, valorificarea, 
aprecierea i interpretarea informa iilor ob inute din procesul de înv are. 

Câteva caractersistici ale evalu rii se impune a fi punctate: ea trebuie s  fie în slujba procesului 
educativ i integrat  acestuia, s  arate drumul parcurs de elevi- respectiv progres/regres, s  stimuleze 
activitatea elevului i s  faciliteze progresul acestuia, s -l ajute pe elev i s  se fac  în folosul copilului. Ea 
se impune s  fie continu , complet i corect  iar profesorul în procesul de evaluare trebuie s  fie neutru i 
obiectiv pe cât posibil. 

Dac  este f cut  eficient, evaluarea arat  profesorului m sura în care au fost atinse obiectivele 
propuse, îl ajut  s  fac  o diagnoz  a progresului elevilor i s  regleze activit ile acestora în func ie de 
posibilit ile lor. 

 “Un dasc l cu adev rat bun este acela care mai întâi se înva  pe sine pentru a-i înv a pe al ii”.(Ralph 
Waldo Emerson) 

În aceast  perioad  cu to ii am fost nevoi i s  ne mut m activitatea în mediul on-line i s  lucr m în 
aplica ii care faciliteaz  înv area la distan . 

În situa ia în care elevii au acces la înv area on-line prin intermediul platformelor putem folosi ca 
metode i instrumente de evaluare: evaluarea oral  pe parcursul orei, fi e de lucru, teste de evaluare, 
proiecte. Am folosit la clas  câteva aplica ii ce s-au dovedit de un real succes: 

-Google Classroom -aici putem discuta cu elevii, pot fi corectate temele i poate fi oferit feedback 
direct fiec rui elev; 

-Google Jamboard – este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte (to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale); 

-Google Forms – permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
crearea de teste; 

-Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin profesori, construind ei în i i itemi 
de teste; 

-Wordwall – aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, chestionare, 
jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips ; deasemenea putem crea cu u urin  un set de întreb ri 
pe care le folosim în cazul pred rii sincrone sau asincrone. 

M-am confruntat i cu situa ia în care unii elevi nu au avut acces la internet (lips  dispozitive 
electronice). Pentru ace tia testele de evaluare i fi ele de lucru au fost printate i transmise elevilor prin 
rota ie de cadrele didactice din coal . Aceast  perioad  ne-a ar tat înc  o dat  c  procesul instructiv – 
educativ, la orice nivel, presupune trio-ul profesor – elev – familie. 

La revenirea la cursuri din luna martie i pân  în luna iunie au fost organizate orele de recuperare prin 
Programul coal  dup coal . 

În urma folosirii evalu rii on-line la clas  am desprins câteva avantaje – rapiditate în interpretare, 
posibilitatea de a rezolva i a doua oar  a testului, formarea i dezvoltarea competen elor IT de la vârste 
fragede, monitorizarea momentului în care s-a realizat rezolvarea, imposibilitatea comunic rii elevilor între 
ei chiar dac  au acela i tip de test, motivarea pentru studiu individual, dar i dezavantaje – nu poate fi 
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aplicat  tuturor elevilor în acela i timp(nu au dispositive/internet), atribuire de r spunsuri la întâmplare de 
c tre elevi, timp pentru eleborarea testelor i transmiterea c tre elevi, imposibilitatea modific rii unor itemi 
în cadrul testelor create de c tre alte cadre didactice. 

Evaluarea î i dovede te necesitatea din cel pu in trei perspective: a cadrului didactic responsabil de 
formarea elevilor, a elevului dar i a societ ii care beneficiaz  de produsele sistemului educa ional. 

Metodele tradi ionale -probe orale, scrise, practice ce domin  procesul instructiv-educativ sunt ast zi 
folosite al turi de metodele complementare de evaluare. Prin intermediul acestora se urm re te 
diversificarea controlului activit ii colare având ca finalitate formarea unor competen e i capacit i 
opera ionale în mai multe domenii. Indiferent de metodele de evaluare folosite, ea trebuie s  stimuleze 
elevii pentru a- i ameliora rezultatele, s  eviden ieze progresul i nu incapacitatea lor de a realiza anumite 
cerin e colare. 

Oricât de performant  ar fi o aplica ie de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe deplin 
multiplele ac iuni ale feedback-ului înv rii directe, fa  în fa . 

 “Ceea ce influen eaz  cel mai mult înv area sunt cuno tin ele pe care elevul le posed  la plecare. 
Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în consecin ”.(Ausubel) 

          
         
Bibliografie: 

C., Cuco , Psihopedagogie, Editura Polirom, Ia i, 1998 
C., Cuco , Teoria i metodologia pred rii, Editura Polirom, Ia i, 2010 
S., Cristea, Pedagogie general . Managementul educa iei, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 

1996 
M., Ionescu, Demersuri creative în predare i înv are, Editura Presa Universitar  Clujean , Cluj 

Napoca, 2000         
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Evaluarea – de la teorie la practic

Prof. Dasc li a Ana - Maria 
coala Gimnazial  C teasca, Arge

Ce înseamn  evaluarea? 

“Evaluarea reprezint  totalitatea activit ilor prin care se colecteaz , se organizeaz i se interpreteaz
datele ob inute în urma aplic rii unor instrumente de m surare în scopul emiterii unei judec i de valoare 
pe care se bazeaz  o anumit  decizie pe plan educa ional.”2

Alte defini ii ale evalu rii ar putea fi: "gradul de coresponden  între un ansamblu de informa ii 
privind înv area de c tre elev i un ansamblu de criterii adecvate obiectivului fixat, în vederea lu rii unei 
decizii." (de Ketele, 1982)3. "Actul prin care...referitor la un subiect sau la un obiect, se emite o judecat
având ca referin  unul sau mai multe criterii." (Noizet, 1978).4

Evaluarea este o etap  foarte important  a procesului instructiv-educativ, deoarece ea reprezint  feed-
back-ul primit atât de profesor, cât i de elev pentru munca depus . Evaluarea are un caracter stimulator, 
"ea trebuie s  încurajeze elevul, îndemnându-l s  descopere propriile valori, s  se bucure de progresul 
realizat i s  îi ofere multiple posibilit i de ilustrare a capacit ilor i a competen elor dobândite în timpul 
efectu rii sarcinilor de înv are."5

Evaluarea formativ  trebuie s  fie continu , sistematic i analitic , "pentru a-i putea oferi 
evaluatorului informa ii concrete în leg tur  cu nivelul de atingere a obiectivelor educa ionale, cu 
dificult ile de înv are ale elevilor, sugerându-i modific ri, amelior ri sau corective adecvate."6

Evaluarea poate fi clasificat  din mai multe perspective, dar, în lucrarea de fa , voi aduce în discu ie 
metodele de evaluare scris i voi insista pe o form  a acesteia, lucrarea scris  semestrial . 

Evaluarea scris  se realizeaz  cu ajutorul probelor scrise de evaluare, care le solicit  elevilor 
elaborarea, exprimarea în scris a ideilor i tratarea sarcinilor de lucru în scris. Dintre formele de evaluare 
scris  cele mai cunoscute sunt: lucr rile de control, lucr rile scrise semestriale (teze), testele i testele 
docimologice. 

Lucr rile scrise semestriale dureaz  o or  sau dou i acoper  o anumit  parte a materiei predate. Spre 
deosebire de probele scrise curente, tezele sunt anun ate i preg tite în cadrul unor lec ii de recapitulare a 
cuno tin elor. Prin administrarea lucr rilor scrise semestriale se urm re te stabilirea volumului materiei 
însu ite de elevi, capacitatea lor de a selecta i de a sistematiza ceea ce este esen ial dintr-un volum mai 
mare de cuno tin e, capacitatea de a opera ionaliza cuno tin ele i de a le aplica în rezolv ri de exerci ii i 
probleme. 

Propun pentru exemplificare un subiect de lucrare scris  semestrial  aplicat la clasa a VII-a, în 
semestrul I al anului colar 2019-2020. Acesta este structurat în dou  subiecte. Primul subiect con ine un 
text suport pe baza c ruia am formulat cerin e care vizeaz  atât no iuni de literatur , cât i aspecte legate 
de gramatic . Subiectul al doilea presupune alc tuirea unei compuneri în care elevii trebuie s  demonstreze 
apartenen a textului citat la genul epic. 

Lucrare semestrial  scris
Limba i literatura român

2 Mihai Stan (coord.), Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare – Ghid de evaluare. Limba i literatura român , Bucure ti, 
Ed. Aramis, 2001, p.6. 
3 Idem., p.4. 
4 Idem., p.4. 
5 Florentina Sâmih ian, Mariana Norel, Didactica limbii i literaturii române, vol. al II-lea, 2005, p. 97. 
6 Mu ata Boco , Dana Jucan, Teoria i metodologia instruirii. Teoria i metodologia evalu rii, Pite ti, Ed. Paralela 45, 2007, 
p. 141. 
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Semestrul I 

I.Cite te cu aten ie textul urm tor i r spunde corect cerin elor: 
" i zicând acestea, puse tarni a pe cal, anin  armele la oblânc, î i lu  merinde i bani de ajuns, 

schimburi în desagi i o plosc  plin  cu ap . Apoi s rut  mâna tat -s u, primind carte de la dânsul c tre 
împ ratul, zice r mas bun fra ilor s i i a treia zi c tre sear  porne te i el, mergând din pasul calului. i 
merge el, i merge, pân  se înnopteaz  bine. i când e prin dreptul podului, numai iaca îi iese i lui ursul 
înainte, morm ind înfrico at. Calul atunci d  n val  asupra ursului, i fiul craiului, ridicând buzduganul s
dea, numai iaca ce aude glas de om zicând: 

- Dragul tatei, nu da, c  eu sunt. 
Atunci fiul craiului descalec , i tat -s u, cuprinzându-l în bra e, îl s rut i zice: 
- F tul meu, bun tovar i-ai ales; de te-a înv at cineva, bine i-a priit, iar  de-ai f cut-o din capul 

t u, bun cap ai avut. Mergi de-acum tot înainte, c  tu e ti vrednic de împ rat. Numai ine minte sfatul ce- i 
dau: în c l toria ta ai s  ai trebuin i de r i, i de buni, dar s  te fere ti de omul ro , iar  mai ales de cel 
spân, cât îi putea; s  n-ai de-a face cu dân ii, c ci sunt foarte ugube i. i, la toat  întâmplarea, calul, 
tovar ul t u, te-a mai sf tui i el ce ai s  faci, c  de multe primejdii m-a sc pat i pe mine în tinere ile 
mele! Na- i acum i pielea asta de urs, c i-a prinde bine vreodat . 

Apoi, dezmierdând calul, îi mai s rut  de câteva ori pe amândoi i le zice: 
- Merge i în pace, dragii mei! De-acum înainte, Dumnezeu tie când ne-om mai vedea!" 
                              (Ion Creang , Povestea lui Harap-Alb) 

A. Limba român  (7 x 6 puncte = 42 de puncte) 
1. Scrie sinonime contextuale pentru termenii: porne te, glas, crai, c l torie, primejdie, dezmierdând.  
2. Alc tuie te câmpul lexical al gradelor de rudenie. (6 termeni) 
3. Desparte în silabe cuvintele: împ ratul, sfatul, tinere e, urs, dezmierdând, tie. 
4. Selecteaz , din text, un atribut apozi ional i o construc ie în vocativ. 
5. Scrie func ia sintactic  pentru cuvintele subliniate în text. 
6. Extrage, din text, un verb la timpul perfect compus, un verb la perfect simplu, un verb la viitor 

popular i un verb la modul imperativ. 
7. Alc tuie te propozi ii în care substantivul urs s  aib  urm toarele func ii sintactice: nume 

predicativ (caz nominativ), atribut substantival genitival, atribut substantival prepozi ional, complement 
indirect. 

B. În elegerea textului (3 x 6 puncte = 18 puncte) 
8. Nume te personajele din text. 
9. La ce persoan  se realizeaz  nara iunea? Ce tip de narator exist ? 
10. Extrage din text un indice spa ial i un indice temporal. 

II. Redacteaz  o compunere de 15-25 rânduri, în care s  argumentezi c  textul citat este epic. (30 de 
puncte) 

Se acord   10 puncte din oficiu.                                                                       Succes!!! 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
între online i tradi ional 

Prof. Dasc lu Ancu a 
Liceul Tehnologic ,,Vasile Gherasim’’ Marginea 

,, Atâta timp cât instruc ia i educa ia vor necesita contact direct între om i om, examenul i notarea, 
aprecierea la un nivel înalt i individual nu se vor putea efectua decât printr-un dialog direct i uman între 
examinator  i examinat.”  (Vasile Pavelcu) 

Procesul de înv are define te oamenii la orice vârst . Existen a uman  în sine este condi ionat  de 
înv are; pentru a supravie ui suntem nevoi i s  înv m: s  cunoa tem mediul, s  ne cunoa tem apropia ii 
i, forma cea mai profund , s  ne autodep im.  

Pe scena lumii, apar valuri din ce în ce mai mari de tineri con tien i de faptul c coala tradi ional
nu-i mai ajut  atât cât ar dori, c  acest tip de institu ie trebuie s  lase locul unei coli moderne, care s -i 
preg teasc , într-adev r, pentru o societate aflat  în continu  schimbare. Noile genera ii sunt, acum, 
capabile s  utilizeze, f r  rezerve, toate tehnologiile i instrumentele de ultim  or , cerând schimbare, 
cerând un înv mânt deschis, flexibil, care s  pun  în centrul aten iei elevul. Iat  de ce milit m i noi, cu 
toat  convingerea, pentru construirea unui sistem modern, care s  aib  ca funda ie tot ceea ce a avut mai 
bun coala tradi ional ! În acest sistem aflat în construc ie, metodele de evaluare utilizate au un rol hot râtor 
în formarea elevului ca persoan  care s  fie în stare s - i schimbe stilul de via  dup  nevoile societ ii, ca 
persoan  care s tie s  tr iasc  mai bine, ca persoan  capabil  de autoevaluare i autoformare, în sfâr it, 
ca persoan  care s - i utilizeze libertatea i drepturile într-un mod creativ i pozitiv. 

Cea mai nou  tendin  în înv mânt, cunoscut i apreciat  ca cea mai eficient i de dorit de pân
acum, este înv mântul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, conceptul de 
înv mânt electronic (sau virtual) este reprezentat de interac iunea dintre procesul de predare – înv are i 
tehnologiile informa ionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un concept, este parte din 
înv mântul actual, tinzând s  devin  tot mai c utat prin economia de timp pe care o implic . E-learning 
semnific , într-o defini ie neconsacrat , ansa omului de a se informa facil, rapid, în orice domeniu, nefiind 
condi ionat de un suport fizic (c r ile din hârtie) sau de un intermediar (profesorul). Acest concept permite 
flexibilizarea procesului de înv mânt pân  la a oferi cea mai larg  gam  de c r i electronice, sfaturi, 
imagine i text. 

Evaluarea folosit  în înv mântul românesc poate contribui mai mult la modernizarea educa iei 
aflate acum în plin proces de inovare. De elev i de educator depinde calea pe care va înainta educa ia, c ci 
ambii î i pun amprenta asupra procesului de înv mânt, se formeaz  unul pe altul, având grij  s -
i schimbe rolurile alternativ i ambii merit  o ans  pentru a- i schimba mentalitatea. Niciunul dintre cei 

doi parteneri nu trebuie s  stea în calea celuilalt, c ci ,,omul î i poate lua cuno tin ele numai de la om; a a 
cum bazinul se umple cu ap , focul se aprinde cu foc, tot a a sufletul omului se modeleaz  datorit
sufletului unui alt om.“ (Rabindranath Tagore) 

Una dintre principalele întreb ri la care înv mântul tradi ional încearc  s  ofere r spuns în acest 
moment este: dac i în ce mod aplicarea noilor TIC în educa ie i instruire, ceea ce denumim ast zi prin 
termenul eLearning poate s  ofere o alternativ  viabil  pentru înv mântul tradi ional într-un context 
educa ional caracterizat prin fluiditatea rolurilor, demers didactic centrat pe elev.  

Utilizarea noilor TIC faciliteaz  tranzi ia de la modelul tradi ional al instruirii în clas  la o mai mare 
personalizare a con inutului i un mai mare control al celui care înva  asupra procesului instruirii. Este de 
asemenea vizibil faptul c  utilizarea noilor TIC faciliteaz  stabilirea de noi rela ii între institu ii, profesori, 
comunitate, locul de munc , familie i persoana care înva .  
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 De la traditional la modern, în studiul matematicii, s-a trecut de la abordarea bazat  pe metode 
clasice la abordarea bazat  pe metode interactive care utilizeaz  cooperarea între elevi, precum i la 
folosirea platformelor educa ionale eLearning. Pentru o bun  asimilare a cuno tin elor de c tre elevi este 
necesar ca profesorul de matematic  s  îmbine metodele clasice cu cele moderne precum i cu platformele 
educa ionale. 

Bibliografie: 

- Ionescu, M. ,,Strategii de activizare a elevilor în procesul didactic”, Universitatea Cluj-Napoca, 1980 
- Ionescu, M., Radu, I. ,,Didactica modern ”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995 
- Mihaela Brut ,,Instrumente pentru e-Learning.Ghidul informatic al profesorului modern”, Ed. Polirom, 
2006 
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coala tradi ional i educa ia în mediul online 

Autor: Prof. DASCALU VASILE 
Liceul “Dimitrie Cantemir” Darabani, Botosani 

În contextul pandemiei generate de Covid-19, lec iile online au început în luna martie a anului colar 
2019-2020 destul de nesigur, cu o mul ime de întreb ri i probleme de rezolvat.  

Ne-am întrebat ce platform  educa ional  s  alegem, cum s  cre m o clas  virtual , ce program de 
lucru s  alegem, cum vom transmite elevilor cuno tin ele, cum î i vor crea to i elevii cont pe acea platform , 
dac  au to i elevii no tri conexiune la internet i computer, tableta sau smartphone pentru a participa la 
lec iile online.  

Am g sit solu ii pentru toate problemele, de multe ori prin efort individual, fiindc  în foarte scurt 
timp a trebuit s  ne adapt m cu to ii noii situa ii. Chiar dac  am postat lec ii, teme, teste pe diferite platforme 
educa ionle, am dialogat pe Zoom sau Google Meet, zâmbetul larg de pe chipul elevilor când ne-am rev zut, 
la coal  sau pe strad , a ar tat cât ne-am lipsit unii latora.  

Am avut astfel prilejul s  experiment m, pe parcursul unui an colar, pe lâng  înv mântul 
tradi ional i varianta e-learning. 

De i ambele stiluri educa ionale prezint  limit ri, dar i avantaje, sunt totu i situa ii în care e-learning 
poate fi alegerea optim  pentru o instruire eficient i de succes. Lec iile online sunt un instrument de 
înv are nou pentru majoritatea elevilor, pofesorilor p rin ilor. 

Deocamdat  nu se pot trage concluzii privind aplicarea acestui model de înv are pe termen lung. Cu 
toate acestea educa ia în mediul online va fi, cu siguran , o component  nelipsit  a colii viitorului.  

Pentru dezvoltarea armonioas  a copiilor, este îns  foarte important  dozarea corect  a propor iilor 
dintre coala tradi ional i educa ia online. Nevoia uman , elementar  a dialogului fa  în fa , a 
interac iunii directe, în persoan , este de neînlocuit.  

Printre avantajele sus inerii lec iilor online s-ar putea enumera: - elevul poate înv a în ritmul lui, f r
a fi presat de timp sau perturbat de colegi; - cursurile i resursele ata ate acestora pot fi accesate oricând; - 
evaluarea (manual  sau automat ) a rezultatelor ob inute de elevi se poate realiza relativ rapid - înv area 
digital  este mult mai interactiv , mai u or de re inut i asimilat decât manualele voluminoase i putem 
spune c , din acest punct de vedere, digitalizarea reprezint  un context mai bun, care ofer  o perspectiv
mai larg i activit i mult mai atractive decât metodele tradi ionale de înv mânt iar acest lucru îi ajut
pe elevi s  se conecteze mai bine cu materialele de studiu. - instrumentele i tehnologiile digitale 
educa ionale, cum ar fi platformele sociale, îi ajut  pe profesori s  creeze i s  administreze grupuri de lucru 
/ comunicare. 

Astfel, câ tig  foarte mult timp i reu esc s  raspund  elevilor, f când educa ia mai productiv  prin 
comunicare dinamic , ceea ce nu se poate realiza în totalitate folosind numai metodele tradi ionale. - 
înv area digital  nu numai c  permite elevilor s  acceseze tot mai multe informa ii, dar pot i s  se asigure 
c  informa iile sunt adaptate nevoilor lor specifice. Posibilitatea ca fiecare elev s  înve e în cea mai eficient
manier , este cel mai important beneficiu al înv rii digitale. - instrumentele i tehnologia digital  ofer
profesorilor ansa de a împ rt i rapid informa ii i resurse educa ionale cu al i profesori, în timp real.  

În contextul dinamicii locurilor de munc , a meseriilor care dispar fiind înlocuite de altele noi, este 
necesar ca elevii s  fie familiariza i cu metode noi de înv are i educa ie, începând chiar de la coala 
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primar . De la impactul pe care il are asupra mediului nevoia de a folosi mai pu in  hârtie pentru manuale 
i c r i, pân  la economisirea timpului prin acces rapid la informa ii, înv area digital  ofer  o modalitate 

eficient  de reducere a costurilor, de maximizare a resurselor i de sporire a impactului asupra elevilor i 
profesorilor deopotriv . Printre limit rile impuse de inv area online, men ion m dificultatea profesorului 
de a oferi: explica ii suplimentare pentru în elegerea conceptelor, fenomenelor, consiliere individual , 
feedback pentru corectarea prompt  sau pentru corectarea achizi iilor, sprijin personalizat pentru elevii cu 
nevoi speciale de înv are.  

Este dificil  monitorizarea progresului fiec rui elev, comunicarea autentic  (rela ionrea uman ). 
Lipsa unui dialog autentic cu clasa, administrarea dificil  a probelor de evaluare, imposibilitatea urm ririi 
noti elor elevilor, toate acestea sunt obstacole importante în înv area online.  

Perioada în care s-a desf urat exclusiv coala online (martie-iulie 2020) a relevat discrepan e mari 
între colile din mediul rural i cele din mediul urban generate, în principal, de lipsa echipamentelor i a 
conexiunii la internet într-un procent mai mare pentru elevii i prfesorii din mediul rural fa  de cei din 
mediul urban. De asemenea, un procent important de elevi i profesori (atât din mediul rural cât i din 
mediul urban) nu au avut cuo tin ele necesare pentru a lucra pe plaformele educa ionale.  

Lipsa competen elor de utilizare în context didactic a noilor tehnologii a avut un impact negativ 
asupra actului didactic, în perioada men ionat . Profesorii au constatat c  au dedicat mai mult timp educa iei 
online decât în maniera tradi ional i au reu it mult mai greu s  motiveze i s  men in  treaz interesul 
elevilor.  

În concluzie, se pare c  ideea îmbin rii înv mântului tradi ional cu instruirea online este solu ia 
optim . Interac iunea dintre elevi i profesori în sala de clas , în timpul orei de curs, este de neînlocuit. 

Nu to i copiii sunt dispu i s  participe la lec ii online chiar dac  au posibilitatea s  o fac . Le lipse te 
motiva ia, le e greu s  progreseze f r  s  comunice direct cu profesorii, cu colegii.  

Nu renun area la educa ia tradi ional  ci înv area digital  privit  ca o completare a educa iei 
tradi ionale, în sensul eficientiz rii acesteia din urm , este viitorul. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Între online i tradi ional 

Pîp. David Mihaela                                                                     
coala Gimnazial  ”Gheorghe S vinescu”, com. Cr c oani, jud. Neam

Evaluarea este definit  ca activitatea prin care sunt colectate, prelucrate i interpretate informa iile 
privind starea i func ionarea   unui sistem, a rezultatelor pe care le ob ine, aprecierea acestora pe baza unor 
criterii i prin care este influen at  evolu ia sistemului. 

Evaluarea este apreciat  nu ca scop în sine, ci ca un element relevant, dar dependent în complicatul 
proces educa ional. Ea face dovada calit ii actului de predare, oglindit în calitatea înv rii, iar elevului si 
familiei acestuia le d  m sura nivelului înv rii. De asemenea ea este un continuu punct de referin  al 
procesului la care particip  atât  elevul cât i i înv torul.  

Evaluarea tradi ional  centrat  pe acumularea de cunostin e, în care notarea este un scop în sine, un 
mijloc de clasificare, constituindu-se un moment separat de activitatea de predare-înv are cap t  noi 
conota ii. Evaluarea actual  se realizeaz  în vederea adopt rii unor decizii i m suri ameliorative, pune 
accent pe problemele de valoare, pe emiterea judec ii de valoare, ce acoper  atât domeniile cognitive cât 
i pe cele afective i psihomotorii ale înv rii scolare. Aceasta î i asum  un rol activ, dezvoltând mereu o 

func ie de feed-back pentru elev, iar elevul devine partener într-o rela ie educa ional ,  ce ofer  transparen , 
siguran , deschidere.  Elevul este evaluat pentru ceea ce tie, nu este sanc ionat pentru ceea ce nu tie.   
Înv mântul din zilele noastre a solicitat conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de 
referin  care s  aib  la baz   formarea competen elor  elevului,  centrarea pe competen e fiind  o preocupare 
major  a ultimilor ani. 

 Evaluarea online este o metod  a evalu rii care poate r spunde eficient situa iilor identificate, mai 
ales c  poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu i 
cumulativ .  Cea mai frecvent  punere în practic  a evalu rii online este reprezentat  de testele tip 
chestionar. Acestea pot presupune r spunsuri de tip „da”/”nu” („adev rat”/”fals”) sau selectarea uneia sau 
a mai multor variante corecte de r spuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întreb ri cu 
r spuns deschis. 

Astfel, evaluarea online, prin teste de tip chestionar, este o metod  ce poate fi aplicat  indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate i provoac  elevii s  aib  o aten ie sporit  pentru a face alegerile 
sau complet rile corecte, în acela i timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Exist  un num r de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un num r mare de r spunsuri; 
monitorizarea r spunsurilor elevilor; 
evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; 
evalu rile pot fi p strate i reutilizate; 
furnizarea de feedback imediat. 

Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiec rui elev. 
Evaluarea ar trebui s  fie îndeajuns de flexibil i divers  pentru a lua în considerare nevoile i 
circumstan ele diferite ale elevilor care urmeaz  cursuri online. Flexibilitatea poate însemna: 

sus inerea de exerci ii de evaluare pentru a dovedi circumstan ele i nevoile elevilor; 
furnizarea de flexibilitate în durat  sau furnizarea de op iuni pentru situa ii neprev zute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferen ele în ceea ce prive te conexiunile tehnologice; 
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furnizarea posibilit ii de alegere a locului de desf urare a procesului de evaluare, deoarece elevii 
pot efectua exerci ii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acas  sau orice alt loc . 

Evaluarea online este sus inut  de acelea i principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate i 
echidistan i utilizeaz  multe din strategiile folosite în predarea i evaluarea tradi ionale fa  în fa . 
Diferen a const  în contextul evalu rii, în interac iunile dintre evaluator i cei care sunt evalua i i procesele 
de colectare i administrare. Evaluarea online poate fi utilizat : 

ca o surs  independent  de dovezi pentru evaluare; 
ca o contribu ie la întregul proces de evaluare; 
în vederea colect rii, transmiterii i administr rii materialelor de evaluare i resurselor. 

Evaluarea online poate furniza: 
mai mare flexibilitate asupra locului, momentului i modului în care este efectuat  evaluarea; 
o mai larg  gam  de op iuni elevilor pentru a- i demonstra cuno tin ele i abilit ile. 

  Evaluarea poate fi efectuat  de c tre cadrul didactic, elev, colegi sau de c tre o persoan  sau un grup 
din afar . Cele mai comune strategii de evaluare online sunt: utilizarea comunic rii prin computer ca mediu 
de transfer pentru a trimite i a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alc tuirea i predarea de 
portofolii; i pentru testarea pe computer, de ex. r spunsuri scurte, întreb ri cu r spuns de tipul alegere 
multipl  . Unele dintre op iunile online enumerate în literatura de specialitate includ: 

teme scrise; 
participarea la discu ii online; 
publicarea lucr rilor/prezent rilor elevilor; 
quiz-uri i întreb ri online; 
activit i experien iale, cum ar fi jocul de rol; 
teme colaborative; 
dezbateri; 

portofolii. 

 Bibliografie: 

1. Cuco  Constantin – Pedagogie colar , ed. Polirom, Ia i, 2002 

2. M.E.N. Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare, Ghid de evaluare pentru înv mântul 
primar, Bucure ti, 1999 

3. Ghidul programului de informare/formare a institutorilor/înv torilor, Bucure ti, 2003 
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Evaluarea între modern i tradi ional 

prof. David Iuliana                                                                     
coala Gimnazial  ,,Nicolae B lcescu  - Tecuci 

Lec ia de verificare i evaluare este organizat  cu  scopul de a  determina nivelul de achizi ie a 
cuno tin elor de c tre elevi. În func ie de constat rile profesorului, realizarea sau nerealizarea obiectivelor, 
profesorul î i optimizeaz  activit ile didactice viitoare, îmbun t ind sau ajustând strategiile didactice.7
Dup  modelul tradi ional, structura unei astfel de lec ii este urm toarea: 

- organizarea colectivului de elevi; 
- anun area con inutului ce urmeaz  a fi verificat; 
- verificarea propriu-zis ; 
- evaluarea rezultatelor; 
- tema pentru acas . 

Ca exemplu de lec ie de evaluare bazat pe instrumente clasice, am putea propune o activitate de 
evaluare scris , sumativ ,  pe baza unui text docimologic care permite o evaluare obiectiv i cantitativ . 
Testul este ,,o prob  bine definit , ce implic  îndeplinirea unor sarcini identice pentru subiec ii de examinat, 
în conformitate cu o strategie precis 8. Un astfel de test se poate aplica pentru evaluarea unit ii de înv are 
,,Familia i importan a ei  , la clasa a V-a, dup  manualul alternativ tip rit de Editura Aramis, care are ca 
text suport D-l Goe... de I. L. Caragiale. Aplicarea testului ar valorifica tema familiei prin itemi 
semiobiectivi de completare ( Mam' mare, mami a i tanti Mi a merg la Bucure ti deoarece ...; Goe o s rut
pe mami a dup  ce ...) sau itemi de tipul r spuns scurt (Cuvintele din text care demonstreaz  tema familiei 
sunt: ...). Ca exemplu de item subiectiv cu r spuns deschis ar putea cuprinde redactarea unei compuneri în 
care elevii s - i exprime p rerea despre atitudinea i comportamentul lui Goe fa  de cele trei rude (mama, 
bunica i m tu a). 

O lec ie de evaluare modern , în care s  predomine metodele interactive, cuprinde urm toarele 
secven e: 

- organizarea colectivului de elevi; 
- captarea aten iei; 
- anun area temei sau a con inuturilor de evaluat i a obiectivelor opera ionale; 
- conducerea procesului de evaluare propriu-zis ; 
- asigurarea feedbackului; 
- asigurarea reten iei i a transferului. 

O lec ie de evaluare, cu structura amintit  mai sus, s-ar putea desf ura la clasa a  VIII -a, având ca 
subiect Baltagul de Mihail Sadoveanu în cadrul c reia se poate valorifica tema familiei. Este o lec ie 
interactiv  pentru care profesorul trebuie s  organizeze colectivul de elevi pe grupe, în func ie de metoda 
aplicat . Detaliem în continuare urm toarele etape reprezentative: 

Conducerea procesului de evaluare propriu-zis  poate fi realizat  sub forma unei dezbateri Philips 
6/6 asupra urm toarei teme de discu ie: Este Vitoria Lipan o bun  ini iatoare a lui Gheorghi ? Discu iile 
pe baza acestei teme poate aduce în aten ie rela ia mam -fiu în contextul epocii la care se raporteaz
evenimentele. De asemenea se poate folosi pentru aceast  secven  metoda Frisco prin care profesorul 
propune elevilor diverse roluri pentru abordarea urm toarei probleme: Ce fel de adult va deveni 
Gheorghi ?  

7 Cf. Corneliu Cr ciun, etodica pred rii limbii i literaturii române în gimnaziu i în liceu, Edi ia a VII-a, Editura Emia, 2018, 
pp.11-16., p. 12. 
8 Constantin Cuco , Pedagogie, Edi ia  a II-a rev zut i ad ugit , Editura Polirom, Ia i, 2002, p. 403. 
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Asigurarea reten iei i a transferului poate consta în comunicarea temei pentru acas ,  un eseu 
structurat: Redacteaz  o compunere de 150-300 de cuvinte în care s - i exprimi opinia despre importan a 
respect rii tradi iilor din familie. În compunerea ta trebuie: s  formulezi dou  argumente care s  justifice 
punctul de vedere, s  valorifici idei din textul studiat, s  ai un con inut i un stil adecvat cerin ei formulate, 
s  respec i num rul minim de cuvinte precizat. 

Pe baza exemplific rilor de mai sus, putem considera c  modelul clasicizant de proiectare a lec iilor 
de literatur  ofer  varii posibilit i de valorificare a diverselor teme literare în secven ele în care elevul 
poate fi implicat în înv area efectiv . Lec ia clasic  este înc  necesar i util i poate fi un demers reu it 
dac inem cont de experien a de via  a elevilor, de lecturile lor (obligatorii i individuale), de implicarea 
în via a social  a comunit ii din  care fac parte.  
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Evaluarea colar , între online i traditional 

DAVID LOREDANA ELENA 

„Evaluarea reprezint  un proces continuu formal sau informal de apreciere a calit ii, a importan ei 
sau a utilit ii activit ii de predare-înv are, proces desf urat din nevoia cotidian  de secole, de comparare 
sau amelioare a acesteia”. Verbul „a evalua” nu define te doar închiderea unui proces, ci i deschiderea 
unui altul. Evaluarea, ca parte component  a procesului instructiv-educativ are rolul de a m sura i aprecia 
eficien a procesului de predare-înv are. În prezent, evaluarea colar  joac  un rol important în reglarea, 
eficientizarea i optimizarea activit ilor de predare-înv are. Cele mai utilizate expresii pentru a denumi 
evaluarea tradi ional  sunt: verificarea, examinarea, controlul i ascultarea.  

Pentru a realiza o evaluare corect i eficient  trebuie s  se defineasc i s  se formuleze cât mai 
obiectiv caracteristicile procesului evaluat. De asemeni, identificarea tehnicilor i a instrumentelor utilizate 
în cadrul evalu rii sunt foarte importante în realizarea acestui proces. 

Evaluarea se poate realiza: oral i în scris, prin intermediul activit ilor practice, realizarea eseurilor, 
proiectelor, portofolii i interviuri. Evaluarea predictiv , formativ  sau sumativ  se materializeaz , în ciclul 
gimnazial, prin acordarea unei note de la 1 la 10. De asemeni, media semestrial  sau cea anual  pentru 
fiecare disciplin  de studiu trebuie s  fie încadrat  în intervalul men ionat anterior.  

În mediul online, evaluarea trebuie s  includ  instrumente adecvate i s  fie aplicat  cu foarte mare 
aten ie în aceast  perioad  pandemic . Cea mai mare provocare pentru cadrele didactice este de a se 
îndep rta de formatul clasic a unui document realizat în programul clasic de scriere Word i a utiliza 
tehnologia de evaluare asistat  de calculator pentru a-i sprijini i a-i ajuta pe elevi ca s  devin  autonomi în 
aceast  parte a procesului educativ.  

Utilizarea mediului online atrage o aten ie sporit  a elevilor în cadrul realiz rii proiectelor în 
programe adecvate, ca de exemplu: Power Point; precum i distribuirea ulterioar  în cadrul orelor de curs, 
putând s  prezinte materialul realizat atât profesorului, cât i colegilor s i. Astfel, se poate crea un mediu 
favorabil din care pot prelua modalit i de realizare a documentelor, precum i modul de prezentare efectiv
a lucr rii realizate.  

Dintre re elele de socializare, cele mai des utilizate putem enumera: Google Classroom (unde se poate 
realiza întâniri cu elevi pe Meet Chat – în cazul realiz rii orelor de curs sincron, se pot trasa sarcini de lucru 
sau posta materiale necesare dobândirii cuno tin elor noi, chiar i în cazul orelor asincron; corectarea 
temelor i oferirea feedback-ului direct fiec rui elev în parte, etc); Google Forms (permite utilizatorilor 
crearea unor formulare care sunt folosite i cu scopul de a ob ine feedback-ul confirm rii de participare în 
cadrul unui eveniment, dar i pentru realizarea unor teste scrise. Acesta red  posibilitatea profesorului de a 
putea insera imagini sau videoclipuri cu scopul de avpune la dispozi ia elevului spre a reflecta sau pentru a 
fi evaluat. Întreb rile adresate elevilor pot fi: deschise, dar i închise de tip alegere multipl , completare, 
etc. 

 Avantajul func iei Quiz este de a oferi elevilor un feedback imediat. În cazul acestui tip de test, un 
rol important îl are cadrul didactic care trebuie s  construiasc  distractori – rezultate poten ial ob inute 
dintr-un proces de gândire sau calcul eronat, frecvent întâlnite la un num r cât mai mare de elevi.); Google 
Jamboard reprezint  o modalitate de a vedea în timp real în principal activitatea profesorului care prin 
intermediul unei tablete grafice poate reda elevilor rezolvarea unor exerci ii sau probleme în timp real i 
totodat  fiind înso ite de explica iile aferente neceasare în realizarea acestora. 

Aceast  perioad  dificil  prin care trecem a creat modalitatea de a înv a la distan . Noua experien
de înv are, înv mânt la distan , reproduce îndeaproape pe cel cu prezen  fizic  – profesorii au asimilat 
cuno tin e i deprinderi pentru a putea oferi o instruire adecvat  elevilor, care la rândul lor s  îndeplineasc
standardele în mediul de înv mânt online. Cu to ii trecem printr-un proces de adaptare i flexibilizare, dar 
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cel mai important este s  men inem constant o leg tur  strâns  cu elevii, s -i sprijinim, ascult m i 
în elegem. 

Înv mântul online necesit  costuri crescute comparativ cu înv mântul tradi ional, costuri care nu 
pot fi în toate situa iile suportate de c tre familiile elevilor sau de c tre autorit ile locale. Consider c
aceasta este cea mai mare problem  a perioadei actuale pe care o travers m. Lipsa tehnologiei 
computerizate i a echipamentelor necesare conect rii la o re ea de internet defavorizeaz  elevii care i-ar 
dori s  participe în cadrul procesului de înv mânt. 

În cadrul ariei curriculare: Matematic i tiin e, atunci când elevii au acces la înv area online prin 
intermediul platformelor ca: Google Classroom, Adservio, Microsoft Teams, etc; evaluarea se poate realiza, 
ca i cea tradi ional , sub form  oral  pe parcursul orei, prin intermediul fi elor de lucru, teste de evaluare, 
proiecte, referate. 

În educa ia online este schimbat mediul de înv are. coala, ca spa iu, nu mai exist , aceasta fiind 
înlocuit  de platforme virtuale. De asemeni, modific ri apar i în comunicare, care în mediul virtual, este 
filtrat  de tehnologie i nu mai este atât de persuasiv  ca în cazul cadrului tradi ional de desf urare, Pentru 
acestea, se impune un efort suplimentar de a veni cu un suport mai complex de resurse informa ionale ce 
urmeaz  a fi investite, resurse care trebuie expuse într-un mod cât mai atractiv.  

Consider c  schimbarea rutinelor de a ne preg ti pentru a merge la coal i de a înv a au efecte 
psihologice asupra mobiliz rii noastre spre a înv a, iar dobândirea cuno tin elor nu mai este la fel deoarece 
predarea nu se mai realizeaz  în modul clasic cu care eram obi nui i. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL ON LINE                                                         

EVALUAREA IN INVA AREA ON LINE 

SCOALA GIMNAZIALA ,,SPIRU HARET,, OLTENITA                                    
PROF. INV. PRIMAR: Decu MARIANA 

Evaluarea poate fi oral , în scris, bazat  pe activit i practice, pe referate i proiecte, interviuri, 
portofolii, precum i alte instrumente elaborate de catedrele unit ii de înv mânt i aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educa iei Na ionale i de inspectoratele colare. În timpul înv mântului 
primar, fiecare evaluare a elevilor (continu , formativ  sau sumativ ) pentru fiecare disciplin  se 
materializeaz  într-un calificativ dintre urm toarele: insuficient, suficient, bine i foarte bine. Calificativul 
final semestrial i anual pentru fiecare disciplin  trebuie s  fie încadrat în unul dintre cele patru calificative 
men ionate anterior. 

Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei 
buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin
autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. 

Modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare: 

– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.)        

Func ia Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un 
test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc
distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai 
buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le 
primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 
Înv mântul la distan  desemneaz  o nou  experien  de înv are, pe care elevii no tri, o 

experimenteaz  cu succes de aproape trei s pt m ni. În timp ce aceast  înv are la distan  (Distance 
Learning) reproduce înv area la fa a locului, profesorii no tri au început s  ofere o instruire adecvat  care 
s  permit  elevilor s  îndeplineasc  standardele a teptate într-un mediu online. 

În absen a rela ion rii fa  în fa  cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare i meta-înv are. Cu alte cuvinte, exers m al turi de elevi i suntem modele pentru 
elevi 
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Ne propunem s inem o legatur  cât mai apropiat  cu elevii, astfel cât s  trecem cu bine peste acest 
moment dificil. Credem c  feedback-ul în timp util este esen ial pentru înv area elevilor; acest lucru este 
valabil mai ales în mediile de înv are on-line, atunci când elevii nu sunt în m sur  s  pun  întreb ri, a a 
ar fi în mod normal, în cadrul clasei. 
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INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE 

Prof.dr. Dedu Elena M d lina 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorit  numeroaselor cercet ri, studii, lucr ri 
elaborate pe aceast  tem . Evaluarea colar  este perceput  ast zi ca fiind organic integrat  în procesul de 
înv mânt, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. 

Evaluarea rezid  în culegerea, valorificarea, aprecierea i interpretarea informa iilor rezultate din 
procesul de înv are; m surile pedagogice, proiectele curriculare care rezult  din aceste activit i. 

Evaluarea reprezint  totalitatea activit ilor prin care se colecteaz , organizeaz i interpreteaz
datele ob inute în urma aplic rii unor tehnici, metode i instrumente de m surare, elaborate în conformitate 
cu obiectivele i tipul evalu rii, în func ie de con inutul i grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei 
judec i de valoare pe care se bazeaz  o anumit  decizie în plan educa ional. 

Evaluarea elevilor în coli i în s li de clas  a fost întotdeauna un subiect de specula ie. Educatorii 
lucreaz  continuu pentru a construi o metod  de evaluare excelent  care s  ia în considerare toate abilit ile 
unui elev i, de asemenea, s  recunoasc  capacit ile i poten ialul acestora. Abordarea tradi ional  sau 
conven ional  a evalu rii poate s  nu fie în beneficiul elevilor în cel mai bun mod, a a c  a ap rut o nou
metod  cunoscut  sub numele de evaluare alternativ  sau autentic . Aceast  metod  este mai incluziv i 
mai practic  în abordarea sa i a dat rezultate excelente. 

Evaluarea ofer  elevilor o imagine a nivelului de înv are la care se situeaz , aceasta func ionând ca 
un catalizator i sprijinindu-i în dezvoltarea continu . Pe lâng  observarea i reglarea procesului de înv are 
al elevului sau al întregii clase de elevi, evaluarea îi ajut i pe profesori în stabilirea obiectivelor pentru 
fiecare semestru sau capitol de înv at i verificarea gradului de realizare a acestor obiective, a m surii în 
care au fost atinse. 

Un alt scop esen ial al evalu rii este acela de a func iona ca un instrument puternic de feedback care 
ajut  profesorii s - i dea seama dac  metodele i stilul de predare sunt func ionale i s  le adapteze pentru 
ob inerea unor rezultate optime.    

A vorbi despre evaluarea tradi ional  înseamn  adesea referirea la teste formale care verific
capacitatea elevilor de a memora i de a reproduce con inutul studiat în timpul unui curs. Acestea sunt de 
obicei teste cronometrate standardizate care sunt aplicate tuturor cursan ilor în acelea i condi ii. Cele mai 
utilizate instrumente tradi ionale de evaluare includ teste cu r spunsuri multiple, teste cu r spuns 
adev rat/fals, teste cu r spunsuri scurte i eseuri. Sunt utilizate în mod obi nuit de profesori, coli i 
organiza ii de evaluare, deoarece sunt economice, obiective i u or de punctat. 

În multe institu ii de înv mânt tehnologia a preg tit calea educa iei online, colile din întreaga lume 
realizând c  predarea i evaluarea elevilor sunt ac iuni care nu trebuie s  se limiteze la dimensiunile fizice 
ale s lilor de clas . Odat  cu adoptarea dispozitivelor inteligente, a laptopurilor i computerelor, aceste 
responsabilit i pot fi implementate în orice moment, indiferent de locul în care se afl  elevii sau profesorii. 

Prin urmare, nu este surprinz tor faptul c  multe institu ii de înv mânt fac trecerea progresiv  de la 
aplicarea metodelor tradi ionale de evaluare la utilizarea dispozitivelor i aplica iilor de evaluare online 
care sprijin  atât elevii cât i profesorii în atingerea obiectivelor. 

Sunt binecunoscute avantajele evalu rii online. 
Flexibilitatea în timp i spa iu – este, probabil, cel mai discutat succes al evalu rilor online, deoarece 

le permite elevilor s  opteze pentru accesul la un examen la o loca ie aleas  de ei i asigur  profesorilor 
posibilitatea supravegherii acestuia de la distan , eliminând stresul i economisind timp i cheltuieli de 
c l torie. 
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Reducerea sarcinii administrative – examenele online reduc semnificativ sarcina administrativ
asupra colii, ajutând la economisirea timpului i a efortului petrecut pentru tip rirea i distribuirea de 
lucr ri de examen, înfiin area de centre de examinare i amenajarea s lilor de clas . 

Preg tirea, identificarea i gestionarea cu u urin  a testelor – pe lâng  un sistem de evaluare online, 
profesorul poate crea o „banc ” cu întreb ri aprobate care s  fie folosite pentru toate documentele 
electronice viitoare. De asemenea, evaluarea online ofer  posibilitatea de a verifica, gestiona i marca 
rezultatele examenelor mai rapid i standardizat.  

Ob inerea mai rapid  a rezultatelor – evalu rile online sunt mai u or de estimat, pot fi notate mai 
rapid i unele dintre ele ofer  posibilitatea autoevalu rii, ceea ce permite cunoa terea mai rapid  a 
rezultatelor de c tre elevi, eliminând timpul de a teptare i stresul. Feedbackul instantaneu permite i 
profesorilor s  observe eficacitatea metodelor lor de predare i s  le adapteze în func ie de rezultatele 
elevilor. 

Pe lâng  acestea, evaluarea online este i o solu ie „prietenoas ” cu mediul, eliminându-se utilizarea 
hârtiei, este o solu ie pentru îmbun t irea securit ii examenelor i a datelor personale ale elevilor i 
permite generarea simpl i rapid  a rapoartelor despre performan ele elevilor. 

Instrumentele evalu rii online pe care le pot utiliza cadrele didacte  în activitatea cu elevii reprezint
un punct important al educa iei online. Folosirea unor metode i tehnici de evaluare online eficiente permite 
profesorului s  cunoasc  în timp real gradul de în elegere de c tre elevi a informa iilor transmise i s
modifice lec iile viitoare la acesta, pentru acoperirea lacunelor. 

Instrumentele de evaluare utilizate pot fi de natur  formativ  sau sumativ , fie pentru modelarea 
lec iilor în curs, fie pentru notarea final  de la sfâr itul capitolului sau al semestrului. 

Instrumente de evaluare formativ  sunt chestionarele, temele, întreb rile i discu iile din timpul orelor 
pe care profesorii le folosesc atât pentru a evalua i ghida/ forma procesul de înv are al elevilor, cât i 
pentru a modifica, adapta planurile de lec ii viitoare pe baza r spunsurilor elevilor. 

Instrumente de evaluare sumativ  sunt eseurile i testele finale sus inute la sfâr itul unui proiect, 
capitol, semestru sau an colar pe care profesorii le folosesc pentru a evalua înv area elevilor, comparând 
performan ele cu un punct de referin , de exemplu testele ini iale. 

Dintre multiplele instrumente de evaluare online ce pot fi utilizate pentru urm rirea progresului 
elevilor, putem folosi cu succes urm toarele: 

1. Socrative – chestionare cu notare în timp real 
Este unul dintre cele mai apreciate instrumente de evaluare pentru profesori, conform sutelor de 

recenzii online f cute de educatori i evaluatori profesioni ti deopotriv . Este un instrument digital 
interactiv care v  permite s  testa i, s  nota i i s  evalua i din mers, „la viteza de înv are”. Profesorii pot 
alege dintre întreb rile rapide pentru feedback instantaneu sau chestionare complete pentru o în elegere mai 
profund . 

2. Google Forms – u or de folosit pentru crearea de chestionare cu variante multiple sau cu r spunsuri 
scurte 

3. Mentimeter – cuprinde abloane educa ionale; poate fi folosit la crearea de chestionare i teste cu 
implicarea eolevilor. 

4. Kahoot – instrument bazat pe joc; profesorii pot alege dintr-un num r de jocuri de înv are sau pot 
crea unul propriu în câteva minute. Elevii primesc imediat feedback-ul prin slide-uri animate. 

Aceste instrumente permit crearea i administrarea u oar  a chestionarelor, în activit i live sau ca 
teme i ofer  caracteristici cheie precum notarea instantanee, grafice, distribuirea automat i rapid  a 
notelor c tre elevi. În timpul înv rii online, profesorii vor trebui s  evalueze elevii pentru mai mult decât 
competen a educa ional . Cele mai bune instrumente de evaluare online pentru profesori le permit s
interac ioneze cu studen ii la nivel personal. 

Bibliografie: 

Frank Quansah – „Traditional or Performance Assessment: What is the Right Way in Assessing 
Leaners?”, 2018 

Vi an Florina Viorica – „Strategii de evaluare în mediul online”, Editura EduLand, Bucure ti, 2021 
https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 

1105



Adaptarea evalu rii didactice la procesul educativ online 

Prof. înv. primar Deleanu Mariana 
coala Gimnazial  ”Iustin Pîrvu” 

Poiana Teiului, Neam

Evaluarea reprezint , al turi de predare i înv are, o component  opera ional  fundamental  a 
procesului de înv mânt, aceasta fiind elementul reglator i autoreglator, de conexiune invers , prin 
sistemul de înv mânt privit ca sistem cibernetic. În perspectiva corela iilor sistemice dintre predare-
înv are-evaluare, evaluarea ne informeaz  despre eficien a strategiilor i metodelor, de predare-înv are 
dar în acela i timp asupra corectitudinii stabilirii obiectivelor opera ionale i a m surii în care acestea se 
reg sesc in rezultatele colare. 

În literatura de specialitate sunt men ionate metodele  tradi ionale -probe orale, probe scrise, probe 
practice- i metodele complementare (moderne) -observarea sistematic  a comportamentului, 
referatul/eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

În ultimii doi ani, întregul sistem educa ional a suferit din cauza crizei sanitare , atât la nivel mondial, 
european, dar i na ional sau local. Politicile educa ionale existente au încercat adaptarea situa iei 
generalizate la contexul pandemiei, punând de multe ori în dificultate factorii educa ionali , din cauza lipsei 
preg tirii tehnice a acestora, a mijloacelor educa ionale informatizate, a resuselor ,a legisla iei chiar. 
F cându-ne o autoevaluare , mul i am realizat c , de i credeam c coala româneasc  se afl  la strandarde 
înalte, realitatea arat  c  mai sunt multe aspecte care  necesit  îmbun t iri.  

Pe perioada carantinei, sistemul educa ional a trebuit s  se adapteze unei noi realit i accentuând 
necesitatea investi iilor în tehnologie, resurse, formare, astfel încât fiecare copil s  aib  acces la educa ie. 
Cu toate acestea , înv area în mediul online a fost o provocare atât pentru copiii i profesori, dar i pentru 
p rin i, mul i neavând abilit ile necesare pentru a sus ine lucrul pe internet. Cele mai norocoase coli au 
fost cele în care directorii au înv at singuri cum s  creeze platformele educa ionale, instruind apoi 
profesorii i elevii . Din acest punct de vedere , coala noastr  a fost printre primele din mediul rural care 
au beneficiat de înv area pe platform  , chiar dac  nu exist  un informatician, ci doar oameni care sus in 
educa ia , oameni c rora le pas  de elevi , oameni care sunt uni i de acelea i idealuri i de aceea i  pasiune: 
aceea de a înv a i de a-i înv a pe al ii. 

Timpul lung în care s-a efectuaat înv area în mediul online a impus necesitatea utiliz rii unor forme 
de evaluare adaptate acestui mod de a interac iona cu elevii. Platformele educa ionale, aplica iile de 
comunicare în timp real au f cut posibil  folosirea cu succes a evalu rii prin intermediul: Google 
Classroom, Google forms, chestionarelor online sau chiar a evalu rilor orale pe Google Meet, Zoom sau 
Skype.  

La clasele primare, lucrul în mediul virtual nu prea se poate realiza f r  ajutorul p rin ilor. Ei trebuie 
s  fie acolo, s  îi ajute s  foloseasc  instrumentele de lucru pentru e-learning, iar de multe ori e greu de 
verificat dac  elevul este cel evaluat i nu cumva p rintele a intervenit în oferirea r spunsurilor. În acestea 
condi ii, cât de util  este evaluarea din spatele ecranelor? Ne ofer  o imagine real  a st rii de fapt? Putem 
s  ne continu m predarea-înv area dup  rezultatele evalu rii? 

 Înv area online, prin natura sa, necesit  un grad de independen  al elevilor i abilitatea de a rezolva 
probleme (adic , abilitatea de a rezolva probleme de înv are i probleme tehnice). Lucrul în afara colii, 
departe de profesori i colegi, înseamn  c  elevii trebuie s - i asume responsabilit i mai mari dac  doresc 
s  reu easc  la cursurile online. În plus, exist  percep ia conform c reia elevii sunt încuraja i s - i asume 
i mai multe responsabilit i pentru propriul proces de înv are pentru a face fa  a tept rilor angajatorilor 
i ale comunit ii. S-a încercat trecerea c tre abord ri mai centrate pe elev în ceea ce prive te predarea i 

înv area care încurajeaz  elevii s  fac  acest lucru. Se pare c  acest principiu ar trebui extins i la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de c tre colegi, înv area prin descoperire, reflec ia i articularea sunt doar câteva 
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metode prin care elevii sunt încuraja i s - i administreze propria înv are i evaluare. Alte metode includ 
op iuni de discutare a activit ilor de evaluare, mod de prezentare, durat  a evalu rii i decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care r mâne este aceea de a g si rezultate m surabile pentru a demonstra 
însu irea competen elor i a abilit ilor dorite. 

Cum aplic m acest tip de evaluare la clasele primare? În primul rând feedback-ul va fi unul constant 
pe parcursul orei sau putem acorda o  aten ie sporit  la finalul orei (alocarea a 5 minute pentru explica i, 
sugestii, întreb ri). Cu ajutorul instrumentelor digitale quizziz, kahoot, learningapps, liveworksheets, 
edpuzzle , wordwall, google forms sau mentimeter, putem stabili ceea ce nu s-a în eles, unde trebuie s  ne 
aloc m mai mult timp. Putem primi rezultatele în timp real i ne putem stabili un plan remedial în func ie 
de rezultatele primite. 

Evalu rile sumative sunt la sfâr itul unei unit i de înv are i au ca scop m surarea st pânirii 
con inuturilor. Aceasta este gradat i notat  în schimb i vizeaz  nivelul de în elegere a no iunilor studiate. 
Testele, eseurile, evaluarea de tip proiect, portofoliile sunt strategii eficiente de evaluare i pot m sura în 
ce m sur  elevii au ajuns la progres. Testele pot fi alocate elevilor sincron cu ajutorul Google Forms sau 
Liveworksheets, având rezultate în timp real. Pentru proiecte, elevii din clasele primare pot folosi Padlet 
sau Bookcreator, chiar pot realiza în Canva diferite prezent ri. Filmarea cu ajutorul telefonului pentru a 
explica diferite no iuni sau pa i de urmat în cadrul unui proiect primit,  este o alt  metod  care îi va ajuta 
s  fie dezinvol i, s  se preg teasc i s  ia locul profesorului, care la rândul s u stimuleaz  motiva ia i 
dorin a de progres. 

Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplica ie de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele ac iuni ale feedback-ului înv rii, ac iuni ini iate prin microdeciziile educatorului. 
A adar, facem evaluare doar pentru c  trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate. 
O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educa ie i de tot ceea ce înseamn  ea. 

Bibliografie: 

1. Dulam  Eliza, De la teorie spre practic  în evaluarea online, Presa Universitar  Cluj, 2020 
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METODE INTERACTIVE DE                                                           
PREDARE-ÎNV ARE- EVALUARE ÎN ERA DIGITAL

PROF. ÎNV. PRIMAR DELLA SULTANA,                                                
coala Gimnazial  nr. 11”Dr. Constantin Angelescu„ Constan a 

Cadrele didactice au deveni din ce în ce mai preocupate de nivelul de implicare al elevilor la ore. 
Profesorii caut  tot mai multe metode interactive de predare pentru ca experin a copiilor la coal  s  fie una 
de impact asupra viitorului lor. 

Despre educa ia digital

Tr im în era informa iei, cunoscut i ca era digital , care este o perioad  din istoria omenirii 
caracterizat  prin trecerea de la produc ia industrial  la informa ie i computerizare, schimbând 
semnificativ modul în care oamenii interac ioneaz  între ei, dar i cu institu iile publice i entit ile 
economice. Dac  acum un an ni se p rea înv mântul la distan  o realitate îndep rtat , acesta a ajuns la 
stadiul în care progresul care s-a f cut într-un an pe aceast  direc ie, ar fi durat cel pu in 10 ani, dac  nu 
exista contextul actual.  

Cu certitudine, faptul c  to i au fost lua i prin surprindere, în special cadrele didactice, deoarece au 
trebuit ca în decurs de câteva luni s  se adapteze noului sistem de predare, care în mod normal, ar trebui s
ia cel pu in un an. Pentru a-i sus ine i ajuta, multe entit i au elaborat cursuri prin care au instruit cadrele 
didactice în cum s  foloseasc  tehnologia pentru a- i structura informa ia care trebuie predat i pentru a 
face cursurile cât mai atractive i interactive pentru copii. 

Progresele în tehnologia digital  au permis elevilor s  aleag  ce, cum i când s  înve e. Se str duiesc 
pentru o înv are personalizat  care s  se potriveasc  preferin elor i nevoilor lor individuale. O cultur  a 
înv rii independente se dezvolt  puternic atunci când oamenii se îndreapt  s  continue s  înve e. 
Instruirea ar trebui s  sprijine în mod direct activit ile pe care angaja ii le desf oar  în lumea real i la 
locul de munc , mai degrab  decât s  se concentreze pe predarea cuno tin elor i a teoriei. Oamenii ar trebui 
s  poat  accesa aceast  înv are special  în propriul context, atunci când au nevoie de ea. 

Înv area are loc continuu, într-o varietate de contexte i moduri sus inute de tehnologii care permit 
oric rui elev s  acceseze cu u urin  informa ii interne i externe i s  interac ioneze în re ele cu exper i i 
colegi. Mixarea metodelor face ca înv area s  fie mai eficient . E cert faptul c  predarea în mediul online 
este diferit , dar nu cu un grad înalt de dificultate, informa iile pe care le vei preda r mân la fel, doar c  vor 
trebui selectate metode interactive de predare, deoarece la distan  este mai greu s -i ii focusa i pe copii pe 
o perioad  mai lung , astfel i interactivitatea va fi la acela i nivel. Astfel, propunem 4 metode interactive 
de predare online. 

Metode interactive de predare online 

Informa ii structurate 

E necesar  prezen a mai multor activit i de predare-înv are cu elevii, s  nu fie doar teorie. Teoria 
ar trebui s  ocupe doar 20 de minute din cadrul unei ore de curs. Pentru structurarea informa iilor care 
urmeaz  s  fie predate, recomand m prezent rile PowerPoint. Slide-urile vor cuprinde doar cele mai 
importante informa ii, astfel, urmând s  se dezvolte împreun  subiectul cursului. 

De asemenea, prezent rile PowerPoint trebuie s  fie atractive, dar nu obositoare pentru ochi, astfel, 
alege o tem  de culoare i culori care se pot citi. Mai mult, adaug  imagini i video-uri, dar î i recomand m 

1108



ca videourile s  fie scurte, deoarece vei pierde aten ia copiilor, fiindc  acestea con in prea multe informa ii 
sau prea multe detalii iar copilul se plictise te. 

Chestionare i quiz-uri 

Mereu este nevoie de o verificare a informa iilor predate. Evaluarea sub form  de chestionare sau 
quiz-uri sunt metode bune i interactive de evaluare la fiecare sfâr it de or . Pe internet exist  o mul ime 
de platforme care î i permit s  evaluezi gradul de cuno tin e r mase în urma informa iilor predate. Aceste 
metode ofer  un plus foarte mare pentru cadrele didactice, deoarece fa  de evaluarea tradi ional  de la 
fiecare sfâr it de curs, în care se întreba elevii despre ce au discutat azi la or , respectivele metode ofer
posibilitate de a intra mai în detaliu în cuno tin ele asimilate pe parcursul orei, precum i posibilitatea de 
a- i autoevalua tehnica de predare, deoarece dac  mai majoritatea elevilor au însu it corect informa iile 
predate, atunci e clar c  profesorul face aproximativ tot ce trebuie. 

De asemenea, aceste metode permit cadrelor didactice s  î i dea seama care copii nu au în eles 
subiectul i au nevoie de o aten ie sporit  sau care copii nu au fost aten i la or i ar trebui de implicat mai 
mult. Dar, î i recomand m ca aceste chestionare i quiz-uri s  nu fie notate, pentru a nu intimida copilul i 
pentru a fi perceput ca o activitate educativ .  

Proiectul 

Aceasta este o metod  complex  de evaluare, de regul  are loc la sfâr itul unui modul sau semestru. 
Cu aceast  metod  se evalueaz  progresele pe care le-au f cut în timp elevii. Aceast  metod  pun elevii în 
situa ia de a analiza i cerceta informa ii pe care le-au descoperit singuri. Cu ajutorul accesului la internet 
i la volumul mare de informa ii, ace tia vor înv a s - i structureze informa ia i s  o integreze în a a fel 

într-un proiect încât s  fie pe în elesul tuturor. 

De asemenea, pentru ca acest proiect s  fie mai interesant de realizat, dar i de prezentat de c tre elei, 
încuraja ii pe ace tia s  utilizez platforme sau alte aplica ii online pentru a crea suport vizual pentru 
proiectul lor. S  integreze poze sau videouri despre subiectul ales, astfel, realizarea proiectului devine mai 
captivant . 

Jocurile didactice 

Jocul este o metod  interactiv  eficient  în procesul de predare-înv are-evaluare, iar în înv mântul 
la distan  este mai accesibil, u or de organizat i eficient, exist  jocuri deja special concepute pentru multe 
subiecte care sunt predate la coal . Astfel, tu, ca i cadru didactic, trebuie doar s  îl identifici sau chiar s
îl creezi tu. Exist  multe platforme care î i ofer  aceast  op iune i tutoriale despre cum ar trebui s  folose ti 
platforma. De asemenea, po i informa copilul în leg tur  cu faptul c  exist  astfel de jocuri didactice, care 
sunt foarte captivante, chiar i pentru un om matur.  

Avantajele respectivelor metode interactive de predare: 

– preg tirea devine individual , inând seama de caracteristicile personalit ii, interesele i nevoile 
fiec rui elev; 

– devine posibil  prezentarea concis i succint  a oric rei cantit i de informa ii educa ionale; 

– percep ia vizual  se îmbun t e te de mai multe ori, procesul de însu ire a materialului educa ional 
este mult simplificat; 

– activitatea cognitiv  a elevilor este intensificat , ace tia primesc cuno tin e teoretice i abilit i 
practice. 

Concluzie 

Indiferent de unde se desf oar  procesul de predare-înv are-evaluare, acesta trebuie s  fie centrate 
pe nevoile elevilor, s  r spund  diferitelor nevoi de înv are a elevilor, deoarece nu to i elevii înva  în 
acela i ritm. Dac  materialele didactice vor fi structurate în a a fel încât s  plaseze copilul pe primul loc, 
atunci acesta vor participa la activit ile colii cu pl cere. 
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Principala problema cu care s-a confruntat sistemul de înv mânt românesc a fost lipsa de structur
i lipsa infrastructurii minimale (laptop, tablet , telefon, conexiune la internet). dar i lipsa cuno tin elor 

tehnice ale cadrelor didactice, dar i a p rin ilor. Astfel, furnizorii de servicii educa ionale s-au adaptat rapid 
la contextul actual, cercetând i analizând modele de predare-înv are-evaluare online au reu it s  dezvolte 
cursuri pentru cadrele didactice i p rin i în care îi instruiesc pe ace tia pe partea de folosire a tehnologiei 
în domeniul educa iei. 

Ini ial, aceste cursuri ofereau informa ii minime i generale despre educa ia la distan , dar la 
aproximativ un an de la trecerea la înv mântul la distan , aceste cursuri au devenit mai complexe i 
specifice, în func ie de nevoile identificate ale cadrelor didactice. Tot astfel, se poate observa faptul c
copiii, dar i majoritatea cadrelor didactice au acceptat aceast  nou  realitate i se afl  într-un continuu 
proces de înv are i dobândire a competen elor digitale.  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

PROFESOR DEMETRESCU DANA,                                                     
LICEUL TEORETIC SEBI , JUDE UL ARAD 

Evaluarea in înv mântul online poate p stra atât aspectul formativ, cât i pe cel sumativ al evalu rii 
clasice, dar adaptat la condi iile de lucru specifice educatiei online. 

Este important s  luam în considerare faptul c  evaluarea ofer  elevilor i cadrelor didactice 
feedbackul necesar pentru a vedea în ce m sur  obiectivele de înv are propuse au fost realizate. In timp ce 
elevii pot identifica par ile unde este necesar s  insiste, profesorii pot adapta atât modul de predare cât i 
experien a de inv are pentru a r spunde mai bine nevoilor de inv are ale elevilor. Pe de alt  parte, 
notele/calificativele sunt rezultate ale evaluarii sumative i ele pot fi primite i în urma evalu rii online.  

Putem porni de la urm torul punct de vedere: "Orientarea i reglarea proceselor de instruire si de 
invatare, pe baza datelor oferite de actiunile evaluative alcatuiesc un proces continuu. Permanen a 
verific rilor în actul didactic, caracterul lor sistematic i continuitatea lor reprezint  condit a necesar
pentru ca evaluarea s - i fac  evidente func iile sale reglatoare în activitatea colar ".( I. T. Radu).  

In plus, din didactica clasic tim deja c  exist  cateva fa ete majore, cum ar fi: cunoa tere, în elegere, 
aplicare i analiza/sinteza.  

Exist  posibilitatea ca ele s  fie dezvoltate i evaluate în înv t mântul online prin utilizarea unor 
tehnici i metode prezentate, pe scurt, în continuare.  

O metoda de evaluare care permite elevilor timp suficient de pregatire si mai pu in  presiune sau stres 
emo ional ca rezultat al unei evaluari de tip test este proiectul. Proiectul are avantajul flexibilit ii in 
alegerea temei, în alegerea modului de prezentare, dar i datorita faptului ca ofera posibilitatea elevilor sa 
lucreze în grup, aspect care- mai ales la clasele mici- ajut  la stabilirea confortului emo ional al copilului. 

Folosit in înv mântul clasic, testul poate fi adaptat ca metod  de evaluare i in înv mântul online. 
Pentru a se desf ura in cele mai bune condi ii, este bine ca profesorul sa stabileasc  cu claritate aspectele 
de organizare : modul de desf urare, durata, tipul intreb rilor, modul de trimitere a raspunsurilor. Pentru 
a lua cateva exemple pe care le putem folosi ca metod  de testare in timpul orelor de limbi str ine, sunt 
utile testele scurte, online, de cateva minute. Sau teste in care elevilor li se cere s  creeze individual ceva 
anume, de exemplu : ‘Formula i 12 fraze, de cel pu in 14 cuvinte fiecare, in care sa folosi i Past Perfect’. 

Pentru a profita de beneficiile oferite de tehnologie, webinarul are marele avantaj al flexibilit ii in 
ceea ce priveste scopul realizarii sale. Pe lang  utilitatea sa ca modalitate de informare sau de discutii, 
webinarul poate fi folosit pentru a integra si componenta de evaluare intr-o lectie online. Componenta 
interactiv  permite unui profesor de limbi str ine, de exemplu, sa verifice daca elevii au abilitatea de a 
argumenta, intr-o limba str ina, opiniile prezentate, daca utilizeaz  o gam  variat  de conectori pentru a 
eviden ia rela iile dintre idei, daca folose te corect structurile gramaticale sau dac  folose te un vocabular 
variat si adecvat temei. 

Oricare ar fi modalitatea selectat i metoda utilizat , evaluarea online necesit  o 
abordare sistematic i o pregatire temeinic  pentru a reprezenta un instrument de verificare de 

n adejde în procesul educa ional  

Bibliografie:  
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https://sites.psu.edu/onlineassessment/gather-evidence/ 

1111



Cum facem evaluarea în online? 

Prof.inv primar: Demusca Livia 
Sc. Gim. Tg. Trotusc, com. Tg. Trotus, jud. Bacau 

Platformele i aplica iile disponibile online, deschid drumul  diverselor tehnologii utile în predare i 

evaluare, dar ceea ce trebuie primeaza este modul în care tehnologia va îmbun t i pedagogia folosit . Deci, 

pedagogia mai întâi si mai apoi tehnologia.  

Din experienta întelegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în mod adecvat.  

Provocarea pentru profesori este s  treaca de  la evaluare ca document Word – adic  de la simpla 

înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe 

elevi s  devin  autonomi în înv are.  

Astfel  înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect,  utilizat  media, confer  elevilor o serie de op iuni. 

Dar nu uit m natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c tiu – au înv at 

s  fac ?Putem s  amintim de cateva:  

1. Google Classroom: se poate discuta cu elevii – Meet video chat fiind gratuit acum; pot fi corectate 

temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru feedback 

mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc.   

2. Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul 

primar.  

3. –  Google Jamboard este o aplicatie prin care se poate verifica r spunsurile scurte, iar elevii pot 

vizualiza toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale.  

În evaluarea la nivel  online, implicarea este foarte important i aceste instrumente trebuie s  creeze 

o leg tur  uman   profund i semnificativ .  
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE ON-LINE  
ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. înv. pre colar: DENU A SAVETA - FLORICA 
coala Gimnazial  Nr. 1, Fini

Este incontestabil faptul c  societatea româneasc  este într-o continu  dezvoltare, astfel, necesitatea 
unei schimb ri majore în sistemul educa ional fiind practic inevitabil . Aceste schimb ri au fost impuse, 
pu in for at, de contextul perioadei pandemice pe care o travers m. Mutarea actului educa ional în on-line 
a prins mul i elevi i profesori nepreg ti i, f r  abilit i digitale sau resursele necesare acestor schimb ri. 
Mul i copii i cadre didactice s-au confruntat cu necesitatea unei adapt ri rapide, realizat  prin studiu 
individual sau, dup  caz, urmând cursuri de perfec ionare costisitoare. 

Dac  pentru nivelul primar, gimnazial i liceal, lucrurile sunt oarecum mai clare, în înv mântul 
pre colar aspectul educa iei on-line este pu in diferit, pentru c , indiferent de forma desf ur rii 
activit ilor, sincron sau asincron, actul educa ional depinde în mare m sur  de disponibilitatea, suportul i 
implicarea p rin ilor. 

Practic, înv mântul on-line nu se poate desf ura f r  instrumente digitale, de aceea, este nevoie de 
o selec ie clar , inându-se cont de valen ele pedagogice pe care acestea le ofer : interac iune, colaborare, 
comunicare, evaluare, dar i de nevoile, caracteristicile sau nivelul de dezvoltare al grupei. 

Deoarece, principala noastr  activitate în gr dini  este jocul, sub toate formele sale, în strategia 
didactic  pentru grupa mea, am folosit instrumente digitale care s  p streze sim ul ludic, dar care s -mi 
ofere i posibilitatea de a capta aten ia i a men ine interesul copiilor pe toat  durata activit ii, îmbinând 
aspectul formativ cu cel informativ într-un context creativ, urm rind în acela i timp crearea de abilit i i 
competen e specifice activit ii propuse. Din experien a personal , am constatat c  aplica iile de jocuri on-
line sunt pl cute i iubite de c tre copii. Orice soft sau aplica ie poate fi folosit  creativ în procesul didactic, 
îns  f r  folosirea în exces a acestora.  

În gr dini e nu este permis  testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul 
curriculum este promovat  ideea încuraj rii i dezvolt rii imaginii pozitive de sine, a încrederii în for ele 
proprii ale copiilor i progresul individual în ritm propriu. 

În aceast  perioad , când inem leg tura cu copiii i p rin ii on-line, educatorul nu are o sarcin
u oar . Deci reprezint  o form  de înv are la distan , facil , destinat  celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de înv mânt clasic, tradi ional, ”fa  în fa ”. 

Cu to ii ne-am mutat activitatea în mediul online, am f cut cuno tint i am ”îmbl nzit” aplica ii care 
faciliteaz  înv area la distan . i continu m împreun , în mediul online, s  oferim aceea i educa ie de 
înalt  calitate i s  ne îndeplinim misiunea noastr  în contextul în care gr dini a/ coala ”fa  în fa ” este 
închis . 

Pentru pre colar, func iile specifice ale evalu rii sunt: 
îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 

evaluarea o determin , s  le integreze în sisteme; 
s -i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative; 
îi sus ine interesul pentru cunoa tere, stimulându-i i dirijîndu-i înv area; 
contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare; 
contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia; 

În activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp, evaluarea 
urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a 
con inuturilor i a modalit ilor de transmitere ale acestora. 
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În activitatea din gr dini  ca metode de evaluare utiliz m: 
- metode tradi ionale: probe orale, probe practice, probe scrise, (foarte rar) 
- metode complementare (moderne): observarea sistematic  a comportamentului,, portofoliul,  

autoevaluarea. 
Comunicarea cu copiii în perioada activit ii on-line am avut-o pe grupul de WhatsApp prin 

trimititerea de filmule e video, audio i mesaje scrise. Pentru probele orale am folosit f r  nici o problem
comunicarea video-audio unu la unu, atunci când copiii doreau s  st m de vorb , dar f r  ca pre colarul s
simt  c  este evaluat. În activitatea de evaluare on-line continu i sumativ  de la sfâr itul grupei mijlocii 
am folosit cu succes probe scrise (desenate) pentru a observa cuno tin ele acumultate de copii. 

Pentru a evalua cuno tin ele acumulate la o tem  dat , dar i pentru a-i stimula în compunerea 
spa iului plastic am aplicat în mod repetat copiilor testul “Completeaz  cum dore ti”, pe baza a trei teme: 

Tema nr. 1 – Ce po i desena dintr-un p trat? 
Tema nr. 2 – Ce po i desena pornind de la un punct? 
Tema nr. 3 – Ce po i desena dintr-un triunghi? 
În urma aplic rii repetate a probelor, s-a observat un salt calitativ i cantitativ privind nivelul de 

cuno tin e, deprinderi de lucru ale copiilor precum i o evolu ie a creativit ii lor. 
Pentru a observa nivelul creativit ii am analizat i cercetat compozi iile elaborate de copii în cadrul 

activit ilor propuse on-line, ca urmare a repovestirii pove tii, sarcina lor fiind de a desena aspecte preferate 
din poveste. 

Un alt test de creativitate evaluat este ,,Pata de cerneal ”- pre colarilor care au vrut s  participe la 
acest exerci iu de creativitate le sunt prezentate într-o imagine pe monitor pe o coal  mai multe pete de 
cerneal , iar fiecare pre colar trebuie s  enumere cât mai multe obiecte cu care se aseam n  fiecare pat  de 
cerneal . 

,,Realizarea unor pove ti” a fost o alt  modalitate de a evalua cuno tin ele i abilit ile pre colarilor 
- am pornit de la câteva cuvinte inregistrate i am cerut copiilor s  alc tuiasc  cu ele o poveste, oricât de 
scurt  (exemplu cuvinte: copac, veveri , balt , fericit , ghinde). 

În perioada de predare-înv are-evaluare on-line cu pre colarii, am realizat c  activitatea didactic
poate fi realizat i de la distan , iar instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispozi ie o gam  larg  de 
posibilit i de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai preg tit  decât suntem noi dispu i s  explor m.

Pornind de la multitudinea de instrumente digitale existente, fiecare profesor are libertatea s  aleag
dup  preferin e i experien a personal , astfel încât s  ofere coeren  actului didactic, în acest context 
dinamic. Chiar dac  înv mântul on-line nu poate suplini pe deplin înv mântul clasic, dar având un rol 
important ca extensie a acestuia, integrarea noilor tehnologii în educa ie au scopul de a influen a pozitiv 
rezultatele procesului instructiv-educativ i de a îmbog ii performan ele sistemului educa ional. 

BIBLIOGRAFIE: 

Cuco , C., Teoria i metodologia pred rii, Editura Polirom, Ia i, 2010; 
Botnariuc P, Cuco  C, ,, coala Online-elemente pentru inovarea educa iei”; 
http://www.proiecteducational.ro/simpozion/evaluare-invatamantul-online-editia-2020 
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RAPORT DE EVALUARE INI IAL                                                     
(exemple de bune practici) 

PROF. DENU A VIOLETA,                                                            
G. P. P. ,,TOLDI SALONTA, BIHOR 

Evaluarea initial  pe care am realizat-o la inceputul semestrului I, an colar 2021 – 20222, respectiv 
în perioada 13.09-24.09.2021 a avut drept scop evaluarea cuno tin elor, priceperilor i abilit ilor 
dobândite, socializarea copiilor în cursul anului colar anterior. Altfel spus, a fost o evaluare a gradului de 
dezvoltare al copiilor în raport cu tematica parcurs . 

Având în vedere faptul c  s-a lucrat tot mai mult abordând con inuturile din perspectiva 
interdisciplinar , am considerat necesar ca i evaluarea s  se fac  abordând con inutul din acelea i 
perspective.  

Pentru a nu abuza de fi ele de lucru am selectat i aplicat probe de evaluare care s  permit
pre colarului s  se manifeste liber, creativ i astfel s-au constatat mai u or cuno tin ele dobândite i 
capacitatea de aplicare a acestora în practic . 

Prin evaluarea interdisciplinar , datorit  posibilit iii pe care pre colarul o are de a se folosi de cât 
mai multe domenii, exersându- i capacit ile de transfer.  

     Analizând i interpretând datele ob inute raportate la obiectivele propuse i comparate totodat  cu 
cele ob inute la începutul etapei de instruire am tras urm toarele concluzii: 

I. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNIC RII I PREMISELE CITIRII I SCRIERII 

-  Educarea limbajului  

Referitor la educarea limbajului, copiii au realizat progrese în ce prive te volumul vocabularului cât 
i exprimarea. Sunt copiii care prezint  o exprimare defectuoas  din punct de vedere fonetic i gramatical, 

prezint  deficien e de pronun ie i exprimare; aten ia i memoria voluntar  sunt slab dezvoltate de scurt
durat ,acest lucru ducând la reproducerea defectuoas  a fragmentelor de poezie sau poveste . 

M suri ameliorative-Copiii care se exprim  mai greu în propozi ii vor fi antrena i i activa i într-un 
program de recuperare i exersare a comunic rii orale în activit ile alese de repovestire dup  imagini pentru 
reactualizarea con inuturilor pove tilor cunoscute i pentru antrenarea tuturor copiilor în repovestiri. 
Ceilal i copii vor fi antrena i în activit i pentru dezvoltarea limbajului oral i a comunic rii orale, fiind 
solicita i în rezolvarea unor sarcini mai complicate, cu grad de dificultate mai ridicat. 

 II. DEZVOLTAREA COGNITIV I CUNOA TEREA LUMII – Activitate matematic   

La to i copiii am observat un progres în ceea ce prive te cuno tin ele i reprezent rile matematice. 
To i copiii formeaz i denumesc corect mul imi dup  diferite criterii; num r  corect în limitele 1 – 3. 
Majoritatea recunosc i descriu corect formele geometricve înv ate i identific  corect pozi iile spa iale ale 
obiectelor. Cu toate acestea putem spune c  am observat i o durat  scurt  de concentrare a aten iei la unii 
copii, folosirea defectuoas  a limbajului matematic.  

M suri ameliorative-Copiii se vor juca mai mult în cadrul activit ilor de la aria tiin i în 
activit ile recuperatorii. De asemenea vom încerca s  folosim softurile educa ionale matematice pentru a 
atrage mai mult copiii în fixarea cuno tin elor matematice. 

1115



III. DEZVOLTAREA COGNITIV I CUNOA TEREA LUMII – Cunoa terea mediului  

În urma evalu rii am constatat c  majoritatea copiilor au însu ite cuno tin ele referitoare la mediul 
înconjur tor. Ei descriu, enumer , clasific  elemente componente ale mediului (plante, animale, 
obiecte,....), îns  nu to i adreseaz  întreb ri în leg tur  cu cele observate; nu to i denumesc corect 
anotimpurile, nu asociaz  corect imaginea cu anotimpul cerut; nu respect  ordinea efectu rii opera iilor din 
sarcina didactic . 

M suri ameliorative:Se va lucra diferen iat, cu copiii care au întâmpinat dificult i, atât la activit ile 
comune cât i la jocurile desf urate la sectorul tiin . Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc s - i consolideze 
i sistematizeze cuno tin ele referitoare la anotimpuri i la caracteristicile acestora. Se vor organiza vizite 
i excursii, urm rindu-se formarea unor atitudini ecologice fa  de mediul înconjur tor. 

IV. DEZVOLTAREA SOCIO-EMO IONAL  – Educa ie pentru societate  

Majoritatea copiilor accept i respect  regulile de convie uire în grup, îns , exist i unii copii care 
dovedesc un comportament necivilizat în rela iile cu cei din jur. Unii copii colaboreaz  în grup pentru 
realizarea unei sarcini, pe când al ii, prefer  lucrul (jocul) individual. 

Am constatat c  majoritatea copiilor se implic  s  ia atitudine în anumite situa ii problem , 
con tientizeaz  consecin ele pozitive i negative ale actelor de comportament asupra celorlal i, î i adapteaz
comportamentul la diferite situa ii. 

Totu i, de i majoritatea cunosc regulile i le aplic  unii copii sunt mai rezerva i, nu au ini iativ , dar 
r spund bine provoc rilor. 

M suri ameliorative- Copiii vor fi antrena i în jocuri i exerci ii atractive pentru a- i dezvolta 
capacit ile de a lua ini iativ  într-o situa ie oarecare. De asemenea vom desf ura majoritatea jocurilor i 
activit ilor pe grupuri pentru a le dezvolta abilit ile de lucru în echip .  

V. CAPACIT I I ATITUDINI DE ÎNV ARE – Activit i practice  

Copiii cunosc materialele i uneltele folosite în cadrul activit ilor practice, utilizându-le corect în 
cadrul diferitelor tehnici însu ite realizând în general lucr ri practice estetice.  

Nu to i copiii finalizeaz  lucr rile, nu au formate deprinderile de a asambla întregul din p r ile lui 
componente; coordonarea ambelor mâini nu este perfec ionat . 

M suri ameliorative-Copiii vor fi încuraja i, stimula i i ajuta i în finalizarea lucr rilor. Vom 
desf ura activit i pentru a le dezvolta abilit ile practice de lucru în echip . 

VI. CAPACIT I I ATITUDINI DE ÎNV ARE – Activita i artistico – plastice  

În urma evalu rii am constatat mari progrese în ceea ce prive te mânuirea corect  a instrumentelor 
de lucru; modeleaz  plastilina realizând forme de dimensiuni i culori diferite utilizând tehnici specifice. 

Sunt unele probleme în ceeea ce prive te aranjarea i încadrarea în pagin , respectarea propor iilor; 
rigiditatea mâinilor. 

M suri ameliorative - Copiii vor fi încuraja i s  acopere tot spa iul de lucru, s  respecte propor iile, 
s  realizeze lucr ri îngrijite, s - i exprime opinia fa  de propria lucrare sau a altora i mai ales s - i 
motiveze p rerea. 

VII. CAPACIT I I ATITUDINI DE ÎNV ARE – Educa ie muzical   

Am constatat c  majoritatea copiilor respect  linia melodic i textul cântecului, audiaz  cu aten ie 
un fragment dintr-un cântec cunoscut, unii recunoscând cu u urin  cântecul i denumind titlul. 

Am observat îns  ezit ri la marcarea ritmului, nu executa mi c rile în concordan  cu textul, nu cânt
to i deodat  la unison. 
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M suri ameliorative- Vom înv a i vom repeta în cadrul activit ilor ( de joc, alese), unele cântece 
ritmate la care se folosesc b t i din palme, observa ii sonore.. 

VIII. DEZVOLTAREA FIZIC , A S N T II I IGIENEI PERSONALE – Educa ie fizic   

În urma activit ilor de evaluare am constatat c  pre colarii execut  corect deprinderile motrice 
înv ate i reu esc s  le utilizeze corect în diferite contexte, de asemenea execut  mi c ri care necesit
orientare spa ial i temporal . Unii copii întâmpin  dificult i în perceperea schemei corporale, în p strarea 
rândului, nu execut  alergarea cu gura închis , pe vârfuri, etc.. 

M suri ameliorative-Se va face repetarea asez rii în forma ie i în cadrul altor activit i; exersarea 
individual  pentru   a- i însu i corect cuno tin ele referitoare la propria schem  corporal ; copiii vor fi 
antrena i în activit i sportive i ajuta i ca s - i perfec ioneze deprinderile motrice. 

Constat rile prezentate mai sus eviden iaz  progresul realizat de copii în ceea ce prive te nivelul de 
cuno tin e, priceperi, deprinderi i abilit i însu ite pe parcursul anului colar i deci o evolu ie în ce prive te 
dezvoltarea intelectual , psiho-fizic i socio-afectiv  a copiilor, astfel încât to i pre colarii grupei pot urma 
cu succes grupa mare.. 

Bibliografie: Curriculum pentru educa ie timpurie, 2019,MECT, Bucure ti 
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Rolul portofoliului în evaluare 

Prof. Deva Andreea Eugenia                                                             
coala Gimnazial  A el, Jude ul Sibiu 

În practica colar  s-au îmbun t it metodele i tehnicile de evaluare în scopul realiz rii unor corela ii 
eficiente între predare-înv are-evaluare i pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea 
personalit ii autonome, libere i creatoare. 

Portofoliul reprezint  “cartea de vizit ” a elevului, prin care profesorul poate s -i urm reasc
progresul – în plan cognitiv, atitudinal i comportamental – la o anumit  disciplin , de-a lungul unui interval 
mai lung de timp (un semestru sau un an colar). 

Reprezint  un pact între elev i profesorul care trebuie s -l ajute pe elev s  se autoevalueze. Profesorul 
discut  cu elevul despre ce trebuie s tie i ce trebuie s  fac  acesta de-a lungul procesului de înv are. La 
începutul demersului educativ se realizeaz  un diagnostic asupra necesit ilor elevului de înv are pentru a 
stabili obiectivele i criteriile de evaluare. Diagnosticul este f cut de profesor i este discutat cu elevul 
implicat în evaluare. 

Portofoliul cuprinde: 
- lista con inutului acestuia, (sumarul, care include titlul fiec rei lucr ri/fi e, etc. i num rul paginii 

la care se g se te); 
- argumenta ia care explic  ce lucr ri sunt incluse în portofoliu, de ce este important  fiecare i cum 

se articuleaz  între ele într-o viziune de ansamblu a elevului/grupului cu privire la subiectul respectiv; 
- lucr rile pe care le face elevul individual sau în grup; 
- rezumate; 
- articole, referate, comunic ri; 
- fi e individuale de studiu; 
- proiecte i experimente; 
- temele de zi de zi ; 
- probleme rezolvate; 
- înregistr ri, fotografii care reflect  activitatea desf urat  de elev individual sau împreun  cu colegii 

s i; 
- reflec iile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucreaz ; 
- autoevalu ri scrise de elev sau de membrii grupului; 
- interviuri de evaluare; 
- alte materiale, hârti cognitive, contribu ii la activitate care reflect  participarea elevului/ grupului la 

derularea i solu ionarea temei date; 
- viitoare obiective pornind de la realiz rile curente ale elevului/grupului, pe baza intereselor i a 

progreselor înregistrate; 
- comentarii suplimentare i evalu ri ale profesorului, ale altor grupuri de înv are i/sau ale altor 

p r i interesate, de exemplu p rin ii; 
Evaluarea portofoliului începe de obicei prin explicarea de c tre profesor, la începutul perioadei, a 

obiectivelor înv rii în perioada pentru care se va primi nota. Profesorul i elevii cad de acord asupra 
produselor pe care trebuie s  le con in  portofoliul i care s  dovedeasc  îndeplinirea obiectivelor înv rii 
(mul i profesori le reamintesc aproape zilnic elevilor s  pun  în portofoliu e antioane care s  le aminteasc
mai tarziu de munca depus ). 

Atunci când elevul i i prezint  portofoliul, profesorul realizeaz  de obicei un interviu cu acesta, 
trecând în revist  lucr rile anexate, analizând atitudinea lui fa  de munca depus , l udându-l pentru 
lucrurile bune, i ajutându-l s  se concentreze asupra aspectelor care trebuie îmbun t ite. 

Portofoliul reprezint  un element flexibil de evaluare, care, pe parcurs, poate s  includ i alte 
elemente c tre care se îndreapt  interesul elevului i pe care dore te s  le aprofundeze. Aceast  metod
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alternativ  de evaluare ofer  fiec rui elev posibilitatea de a lucra în ritm propriu, stimulând implicarea 
activ  în sarcinile de lucru i dezvoltând capacitatea de autoevaluare. 

Prin complexitatea i bog ia informa iei pe care o furnizeaz , sintetizând activitatea elevului de-a 
lungul timpului (un semestru, an colar sau ciclu de înv mânt), portofoliul poate constitui parte integrant
a unei evalu ri sumative sau a unei examinari. 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar - între online i tradi ional                           
Proiectul i portofoliul - Metode complexe de evaluare 

Prof. Diaconescu Loredana Elena                                                         
Liceul Tehnologic " Dacia" Pite ti 

Spre deosebire de metodele tradi ionale care realizeaz  o evaluare a rezultatelor colare ob inute pe 
un timp limitat i în leg tur  cu o arie mai mare sau mai mic  de con inut, ,etapele alternative de evaluare 
prezint  cel pu in doua caracteristici : pe de o parte, realizeaz  evaluarea rezultatelor în strâns  leg tur  cu 
instrumentele, pe de alt  parte, ele privesc rezultatele colare ob inute pe o perioad  mai îndelungat , care 
vizeaz  formarea unor capacit i, dobândirea de competen e i mai ales schimb ri în planul intereselor, 
atitudinilor, corelate cu activitatea de înv are. 

Proiectul este o metod  de evaluare modern  care permite elevilor s  î i dezvolte abilit ile de a lucra 
în echip , de a interac iona, de a- i organiza eficient timpul de lucru. 

Aceast  metod  a ap rut la începutul secolului XX datorit  necesit ii de flexibilitate i relevan  a 
curriculumului. 

În utilizarea acestei metode se parcurg urm toarele etape: 

1. Stabilirea temelor proiectului 
2. Stabilirea i precizarea perioadei de realizare a proiectului 
3. Familiarizarea elevilor cu exigen ele specifice elabor rii unui proiect 
4. Planificarea activit tii( individuale sau de grup): 
- formularea obiectivelor proiectului; 
- constituirea grupelor de elevi; 
- distribuirea/ alegerea subiectului de c tre fiecare elev/ grup; 
- identificarea surselor de informare/ documentare; 
- realizarea produsului/ materialelor; 
- prezentarea rezultatelor ob inute; 
- evaluarea proiectului. 

Portofoliul în procesul de înv are a ap rut în anii 1970 în Marea Britanie i Noua Zeeland . 

Portofoliul este un instrument de evaluare complex i flexibil, care con ine i structureaz  o colec ie 
de informa ii referitoare la presta ia, performan ele, competen ele teoretice i practice, rezultate 
extra colare, care determin  progresul colar al unui elev. 

Portofoliul reprezint  o metod  de evaluare complex , longitudinal , proiectat  într-o secven  mai 
lung  de timp, care ofer  posibilitatea de a se emite o judecat  de valoare, bazat  pe un ansamblu de 
rezultate. Poate fi astfel, o alternativ  a evalu rii standardizate i serve te unor scopuri foarte diferite de 
evalu rile tradi ionale. 

Prin materialele pe care le con ine, el poate fi ilustrativ pentru crearea imaginii unei institu ii. 

Avantajele portofoliului: 

- U or adaptabil la orice disciplin ; 
- Stimuleaz  înv area prin implicarea direct ; 
- Permite elevului aplicarea cuno tin elor teoretice într-un mod creativ în situa ii noi, practice; 
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- Permite autoevaluarea; 
- Evaluarea devine motivant i nu stresant  pentru elev; 
- Elevul poate realiza sarcini complexe. 

Dezavantajele portofoliului: 

- Nu to i elevii pot fi responsabiliza i în realizarea portofoliului; 
- Necesit  timp pentru a culege informa iile; 
Impune Stabilirea unor criterii corecte de evaluare; 

Portofoliul unui elev dezv luie i modele de comportament ce se fac v zute doar când se iau în 
considerare mai multe exemple. 

Bibliografie:  

1) M. Stanciu  " Didactica postmodern . Fundamente teoretice 
2) S. Nastas " Portofoliul : orient ri i perspective" Studia Universit i Moldaviae, nr.9, 2013 
M. Cârja " Proiectul, metod  alternativ  de evaluare ", Revista Edict, ian. 2018. 
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FORMELE I METODELE DE M SURARE I APRECIERE 
A REZULTATELOR COPIILOR 

Prof. înv mântul pre colar: DIACONU MARICICA 
COALA GIMNAZIAL  ,,SCARLAT LONGHIN”, DOFTEANA 

La începutul fiec rui an colar, primele dou  s pt mâni sunt rezervate culegerii de date pentru 
cunoa terea fiec rui copil. 

Metodele utilizate de educatoare sunt:  
• observarea copilului în timpul diferitelor activit i i momente din programul zilnic, consemnarea 

în Fi a pentru aprecierea progresului individual al copilului înainte de înscrierea în clasa preg titoare  
• dialogul cu copilul i cu p rin ii, pentru cunoa terea dezvolt rii psiho-fizice, a nivelului de 

cunoa tere, a deprinderilor pre colarilor  
În timpul anului colar, se realizeaz  în mod implicit o evaluare continu  a nivelului de cuno tin e i 

deprinderi prin oportunit ile oferite de regimul zilnic, fi ele de evaluare, observa ie zilnic , prin convorbiri, 
studiul produselor activit ii, test.  

Observarea copiilor în timpul regimului zilnic reprezint  perceperea organizat , sistematic , de durat
a conduitei în situa ii variate. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea 
instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de vedere psiho-pedagogic.  

Convorbirea este un dialog între educator i copil dup  un plan de întreb ri, urmând consemnarea 
r spunsurilor i interpretarea lor. 

Testul este o prob  standardizat  care furnizeaz  date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri. 

Studiul produselor activit ii ofer  date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motiva iilor copiilor. Se studiaz  desene, obiecte confec ionate, colaje, picturi, modelaje 
..a. 

La sfâr itul anului colar i la finele unui ciclu se impune o evaluare atent , detaliat  a copiilor pentru 
a stabili programul urm tor sau pentru a finaliza fi ele de acces în coala primar . Pentru acest scop se 
planific  o perioad  de circa dou  s pt mâni de evaluare final . Fiecare tip de activitate i fiecare categorie 
de activit i comune are forme i metode specifice. Se vehiculeaz  o serie de  fi e de evaluare consacrate 
în practic , ce pot fi îns  îmbog ite i diversificate. Cele mai multe s-au elaborat în sfera activit ilor 
matematice sau pentru exerci iile grafice. În povestiri, repovestiri sau convorbiri se apeleaz  la 
recunoa terea unor scene din pove ti, ordonarea lor cronologic , recunoa terea unor obiecte, fiin e, lucruri.  

La activit ile de educa ie plastic i activit ile practice evaluarea se realizeaz  chiar prin analiza 
crea iilor; la educa ie muzical  sau la art  dramatic  se pot organiza serb ri sau spectacole pentru p rin i, 
iar la activit ile de educa ie pentru societate se propun ac iuni de cur enie, ordine, autogospod rire, 
îngrijirea spa iilor verzi sau împodobirea s lii (în care pot fi evaluate contribu iile fiec rui copil). De 
asemenea, la educa ie fizic  se aplic  probe de motricitate, for , rezisten , îndemânare specifice vârstei. 

Contribu ia jocurilor i a activit ilor alese, a op ionalelor i extinderilor se evalueaz  împreun  cu 
cea a activit ilor comune, deoarece este dificil s  determin m cât din performan ele copiilor se datoreaz
fiec rei forme de activitate. Important este ca la finele fiec rei activit i, pre colarii s - i îmbun t easc
rezultatele, s  se comporte conform regulilor stabilite de comun acord. Astfel, prin toate aceste forme de 
evaluare i metode de apreciere a rezultatelor, pre colarii devin treptat capabili s  se autoaprecieze, s
descopere ce au lucrat bine, corect, ce achizi ii noi au, dar i ce lipsuri trebuie compensate.  

Totodat , trebuie s  fim con tien i de faptul c  progresul copilului trebuie în permanen  monitorizat, 
comunicat i discutat cu familia acestuia. Implicarea p rin ilor ca surs  de informa ii i evaluatori direc i se 
poate realiza prin activit i comune (p rin i – copii - educatoare), activit i de consiliere, prin discu ii 
informale, individuale, periodice sau zilnice, dac  este necesar, prin analiza portofoliului individual al 
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copilului.Acest lucru ajut  familia s tie care sunt obiectivele programului educa ional corespunz tor 
vârstei copilului lor, precum i ce înseamn i care sunt domeniile de dezvoltare, care este stadiul de 
dezvoltare al propriului copil, ce este capabil s  rezolve la un moment dat, în raport cu vârsta i cu stadiul 
anterior de dezvoltare, etc. 

A adar, prin evaluare, copilul  se preg te te pentru o integrare f r  disfunc ii în coal  ,educatoarea 
furnizând înv torilor datele necesare continu rii ac iunii instructiv-educative pe diferite trepte.  

Într-o reform  structurat  a înv mântului românesc, pe baza noilor reglementari legislative, avem 
credin a c  înv mântul pre colar ca prioritate na ionala se va a eza pe coordonate moderne în contextul 
ideilor pedagogice europene cu obiective care dezvolt  întreaga personalitate a copilului construit  pe 
op iune , ac iune i pe libertate.  

Ac iunile educative întreprinse satisfac nevoia de cunoa tere a copilului , vin în sprijinul form rii 
personale, a dezvolt rii unor capacit i , comportamente , abilit i pe care le poate utiliza singur oricând are 
nevoie. Pentru realizarea acestor obiective este necesar ca societatea s  con tientizeze i s  respecte 
drepturile copilului, s  schimbe mentalit ile, s  aduc  o noua concep ie, privind copilul c  membru al 
comunit ii, s  ajute la formarea unor rela ii de tip democratic, referitor la familie, comunitate, gr dini a. 

Bibliografie: 

Scrisori metodice pentru înv mântul pre colar  
Munteanu C., Munteanu E. – Ghid  pentru invatamantul prescolar: o   abordare din perspectiva 

noului curriculum – Ed. Polirom- 2009,  
 Cuco , C.- Pedagogie -Editura Polirom- 2006 
 Ionescu, M.- Instruc ie i educa ie-Editura Garamond -2004 
 Boco , M.- Teoria i practica instruirii i evalu rii-  Editura Casa C r ii de tiin -2003 
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Resurse educa ionale utile în procesul de                                                   
predare – învatare - evaluare on - line 

prof. înv. pre colar: Diaconu Simona                                                      
G. P. P. Nr. 1 C lim ne ti 

Informatizarea înv mântului, care a cunoscut o important  cre tere în ultima perioad ,  presupune 
atât dotarea cu calculatoare i laptopuri a unit ilor colare dar mai ales folosirea acestora de c tre profesori 
la or , mai ales în aceast  perioad  în care înv mântul tradi ional (fa  în fa ) a fost înlocuit cu cel online. 

Acest lucru presupune o preg tire adecvat  a cadrelor didactice pentru utilizarea tehnologiei 
informa iei în procesul de predare. Este o diferen  major  între a deschide calculatorul ,a transmite, i a 
manevra elementele unei lec ii. Prin urmare  preg tirea cadrelor didactice este un element de baz . F r
perfec ionarea personalului didactic sunt anse mici ca tot acest demers, care presupune mult  munc i 
fonduri uria e, s  aib  o finalitate.  Vor  trebui de   asemenea reprofilate programele colare i manualele, 
pentru ca ele s  poat  fi adaptate cu o mai mare u urin   la  o programare  a  unei lec ii  pe  calculator.  

Luând în vedere toate aceste considerente, abordarea temei ” Resurse educa ionale utile în procesul 
de predare-învatare-evaluare on-line” este una binevenit , întrucât schimbul de idei dintre cadrele didactice 
a fost considerat dintotdeauna un factor important în dezvoltarea abilit ilor educative ale acestora. 

Este  evident c  aceste noi concepte în educa ie nu le pot  înlocui  pe cele tradi ionale  în  mod  radical. 
Exist   domenii sau etape ale procesului de înv mânt  în care educa ia tradi ional  este de neînlocuit- faza 
pre colar i primii ani de educa ie în coli fiind cele mai semnificative-, când influen a personal  a 
educatorului r mâne  determinant i de neînlocuit! 

În urma unor studii întreprinse atât în ara noastr , dar mai ales plan interna ional s-au desprins  o 
serie de concluzii  interesante cu privire la eficien a utiliz rii  resurselor educa ionale online, dintre  care  
amintim:  

ofer  informa ii organizate;  
chestioneaz   pe  cel  ce  înva ;  
stimuleaz   creativitatea;  
constituie  un  mijloc  atractiv  de  a  verifica, consolida  i  recapitula cuno tin ele;  
ne  determin   s   g sim  solu ii  interactive  i  moderne  de  abordare  a lec iilor;
diminueaz   factorul  de  stres; 
este  prezent  caracterul  ludic;  
reduce  timpul  de  studiu;  
se  modific   pozitiv  atitudinea  fa   de  computer. 

De i nu to i copiii posed  instrumentele necesare pentru desf urarea unei lec ii online, pre colarii 
no tri, cu ajutorul p rin ilor, s-au familiarizat cu micile sesiuni on-line desf urate prin cadrul platformei 
ZOOM. Mai mult de atât, am descoperit pentru ei diferite programe i site-uri de lucru cu ajutorul c rora 
încerc m s  le cre m materiale interactive, atractive, educative, stimulative i originale. 

Unul dintre acestea este JINGSAW PLANET- o platform  foarte u or de utilizat de c tre cadrele 
didactice pentru a crea materiale pentru copii. Adresa web oficial  este www.JigsawPlanet.com. 

Dând un click pe acest  adres , cadrul didactic are posibilitatea de a selecta jocuri-puzzle pentru copii 
dup  tema dorit  sau poate crea propriul cont în vederea personaliz rii activit ii. Contul se creaz  prin 
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completarea câtorva informa ii (alegerea unui nume de utilizator, parol , adres  de email pentru 
confirmarea i finalizarea înscrierii/cre rii contului). 

Apoi, prin alegerea op iunii ”Creaz ”, se pot realiza puzzle-uri variate ,cu grad diferit de dificultate, 
în func ie de vârsta copilului, de tema s pt mânii etc. 

Atunci când am abordat tema ”Ce fac animalele toamna”, de exemplu, le-am preg tit copiilor 
ghicitori despre vie uitoare...iar r spunsul nu a fost confirmat de c tre mine, ci a fost ”ascuns” în spatele 
pieselor de puzzle pe care copilul le-a pozi ionat corect în vederea reîntrgirii imaginii. Jocul a fost atât 
instructiv cât i educativ.  

Educa ia online ofer  posibilit i nelimitate de a înfrumuse a actul educa ional...dar prezen a copiilor 
i a cadrului didactic fa  în fa  în vederea realiz rii feed-back-ului permanent, în timp real, într-un ambient 

potrivit/ institu ionalizat, râmân factori esen iali în formarea viitorului adult. 
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Importan a evalu rii ini iale 
-metode si tehnici- 

Profesor înv mânt pre colar: DIDU IONICA MIRELA 
Colegiul Na ional ,,Fra ii Buze ti”, Craiova 

                                                                                  

In reforma educationala intreprinsa in momentul de fata in invatamant, importanta activitatii de 
evaluare devine din ce in ce mai accentuata , deoarece permite cadrului didactic sa aprecieze  gradul in care  
au fost atinse obiectivele procesului de  invatamant , precum si dificultatile acestuia. 

Evaluarea se poate defini ca un sistem de conceptii, principii si tehnici referitoare la masurarea si 
aprecierea rezultatelor scolare si a procesului didactic. 

In invatamantul prescolar actul de evaluare  pastreaza  caracteristicile evaluarii  activitatiididactice, 
avand drept  scop masurarea si aprecierea  cunostintelor, priceperilor si deprinderilor ,dobandite  de copii 
in cadrul  actului  educational. 

In  acelasi timp, evaluarea urmareste si aspectele formative ale muncii  educatoarei, concretizata in 
atitudinile si comportamentele dobindite de copilul prescolar prin procesul de invatamint. 

Din perspectiva momentului efectuarii si a modului de interpretare a datelor cu relevanta in 
desfasurarea procesului didactic, se contureaza utilizarea in invatamintul preprimar a urmatoarelor de 
evaluare: 

- evaluare initiala – predicativa 
- evaluare cumulativa- sumativa, certificata 
- evaluare formativa- continua 

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, 
oferind solu ii de perfec ionare actului didactic. 

Evaluarea ini ial  se efectueaz  la începutul unui program de instruire; identific  nivelul achizi iilor 
pre colarilor în termeni de cuno tin e, competen e i abilit i, în scopul asigur rii premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa urm toare. 

Evaluarea initial  ofer  cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exact  a 
situa iei existente (poten ialul de înv are al copiilor, lacunele ce trebuie completate i remediate). Pe baza 
informa iilor evalu rii ini iale cadrul didactic planific  demersul pedagogic imediat urm tor i eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i 
modalit i de verificare, m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

  
n conceperea testelor de evaluare sunt parcurse urm toarele etape: 

- Stabilirea exemplelor de comportamente, în func ie de obiective; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea timpului necesar fiec rui item; 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
- Stabilirea unei sc ri de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic. 

Metode i tehnici de evaluare folosite în Domeniul Limb i Comunicare 
-tradi ionale: probe orale - conversa ia de verificare;  
                                            - interviul (tehnica discu iei);  
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                                            - verificarea realizat  pe baza unui suport vizual;  
                                            - verificarea oral  cu acordarea unui timp de preg tire;  
                                            - redactarea unui con inut, a unui ansamblu de informa ii, evenimente, 

fapte, situa ii, prezentate oral. 
                      probe scrise – fi e de lucru 
-complementare: - observarea sistematic  a vocabularului copilului; 
                            - grila de evaluare / autoevaluare;  
                            - fi a de evaluare individual ;  
                            - portofoliul. 
-interactive: - piramida;  
                     - ghicitorile; 
                     - tehnica fotolimbajului;  
                     - ciorchinele,  
                     - examinarea povestirii;  
                     - turnirul întreb rilor;  
                     - R.A.I. (R spunde. Arunc . Interogheaz .)  

                  
Bibliografie:  

Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”, Bucure ti, 
EDP.; 

Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006; 
,,Curriculum pentru înv mântul pre colar”, ( 2009), Bucure ti, Ed. Didactica Publishing House. 
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Evaluarea în înv mânt preuniversitar tradi ional sau online 

bibliotecar, Dimcea Carmen                                                             
coala Gimnazial  „Gh. Banea”M cin, Tulcea                                              

Structur coala Primar  Nr. 1 

Perioada pe care o travers m este o adev rat  provocare pentru omenire dar mai ales pentru sistemul 
de înv mânt.       

Profesorii i-au dovedit m iestria i originalitatea în modalit ile diverse de evaluare. Astfel, pe 
platforme educa ionale precum, Google Classroom, Google Jamboard, Google Forms, Kahoot, Adservio 
etc, profesorii au creat teme interesante, bazate pe teste clasice de evaluare, fi e de lucru, portofolii tematice 
prezentate pe Meet, vizion ri ale unor documentare /materiale didactice i dezbaterea lor, realizarea unor 
jocuri de rol online, implicând foarte mul i elevi, vizitarea unor muzee i biblioteci virtuale i apoi realizarea 
feedback-ului la nivelul clasei, sus inerea unor eseuri personalizate, teme colaborative etc. 

Evaluarea este apreciat  nu ca scop în sine ci ca un element relevant dar dependent în complicatul 
proces educa ional. Evaluarea online a devenit o provocare pentru elevi i profesori, adesea surprinzând 
prin originalitate.  

Evalurea este un sistem de concep ii, principii i tehnici care se refer  la m surarea i aprecierea 
rezultatelor colare, dar i a procesului de înv mânt, în ansablul s u. Formele de evaluare pot fi evaluare 
ini ial , formativ i sumativ .  

Evaluarea online sumativ  aplicat  în sistemul de înv mânt universitar românesc i la sus inerea 
gradelor didactice din înv mântul preuniversitar, categoric au schimbat pentru totdeuna conceptul 
tradi ional de evaluare.  

Experien a colii online ne ajut  s  în elegem faptul c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu 
mult  aten ie i în mod adecvat. Marea provocare pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de 
evaluare ca document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de h rtie cu un document electronic 
– i s  foloseasc  tehnologia pentru a determina elevii s  devin  autonomi în înv are.  

De exemplu, înv area i evaluarea pe proiect, cu utilizarea media, ofer  elevilor posibilitatea de a fi 
creativi, originali, interesa i de domeniul studiat. Autoevaluarea, înv area prin descoperire, evaluarea de 
c tre colegi, reflec ia, articularea sunt câteva dintre metodele prin care elevii sunt încuraja i s  î i dirijeze 
înv area i propria evaluare.  

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i toate aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . Printre beneficiile evalu rii online putem aminti: 
diverse op iuni prin care elevii î i pot demonstra abilit ile, cuno tin ele i modalitatea de realizare a 
evalu rii care este mult mai flexibil .  
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EVALUAREA ONLINE – O NOUTATE? 

Prof. DIMULESCU RODICA 
coala Gimn. „Dr. Aurel Vlad” Or tie 

Începând din anul colar trecut, am început s  utiliz m din ce în ce mai mult aplica iile i platformele 
în activitatea noastr  didactic , atât în predare cât i în evaluare.  

În zilele noastr , cursurile online au devenit extrem de populare, deoarece situa ia epidemiologic  o 
impune tot mai mult pentru protejarea popua iei. Cu toate acestea, în ciuda popularit ii educa iei online, 
grupuri de oameni resping astfel de metode, în mare parte datorit  concep iei gre ite. În acelasi timp, tim 
c  întotdeauna, a existat dou  fe e ale unei monede. Pentru unii indivizi, formarea on-line este mai potrivit , 
în timp ce pentru al ii formarea în clas  este metoda preferat . 

Proiectarea i organizarea întregului program de preg tire i integrare colar i profesional  a tinerei 
genera ii este una din premisele fundamentale ale procesului de înv are. Al turi de predare i înv are, 
evaluarea reprezint  o func ie esen ial i o component  a înv mântului. În cadrul tiin elor educa iei, 
evaluarea înseamn  cunoa terea, explorarea i previziunea factorilor i condi iilor care asigur  buna 
func ionare a procesului instructiv-educativ. 

Dup  ce are loc predarea i înva atarea, evaluarea are ca scop principal cuantificarea m surii în care 
au fost atinse obiectivele propuse anterior. Dac  vorbim de evaluarea online facem referire la o metod  a 
evalu rii care poate r spunde eficient la toate cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu i 
cumulative. Cea mai frecvent  punere în practic  a evalu rii online este reprezentat  de de testele tip 
chestionar, care pot presupune r spunsuri de tip „da”/„nu”, „adev rate”/„fals” sau selectarea uneia sau mai 
multor variante corecte de r spuns din mai multe posibile, sociere de imagini, texte sau întreb ri cu r spuns 
deschis. 

În continuare sunt prezentate instrumente/aplica ii ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor: 

1. În Google Classroom se poate discuta cu elevii, pot fi corectate temele i poate fi oferit feedback 
direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru feeabdack. 

2. Platforma LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit ii 
interactive, teste, etc. conturile se creeaz  accesând adresa learninfapps.org 

3. O aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, tabele, teme, 
muzic  este Quizizz, aplica ie ce poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet sau computer. 

4. Aplica ia Kahoot are ca baz  pedagogic  faptul c  elevii pot deveni „profesori”, construind ei în i i 
itemi pentru teste. 

În situa ia în acre elevii au acces la înv area online prin intermediul platformelor se pot folosi ca 
metode i instrumente de evaluare i evaluarea oral  pe parcursul orei, fi ele de lucru, testele de evaluare, 
eseurile, referatele, proiectele, portofoliile. De asemenea, se pot utilize activit ile de tip dezbatere, jocul 
didactic, jocul de rol, concursul, studiul de caz, etc. 

Cu toate acestea, se spune c  cel mai bun instrument în evaluare este cel pe care fiecare dintre noi, 
dasc lii, îl st pânim mai bine i îl consider m cel mai potrivit a fi utilizat în procesul de înv mânt. i de 
aceea este recomandat s  explor m i s  permitem i elevilor s  fac  acela i lucru. 

BIBLIOGRAFIE: 
1. quizizz.com 
2. learningapps.org 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Profesor înv. pre colar – Toma Gheorghi a 
Gr dini a nr. 242, sector 5, Bucure ti 

Profesor înv. pre colar – Dinu Constan a 
Gr dini a nr. 242, sector 5, Bucure ti 

Inova ia în procesul de educa ie const  în preocuparea cadrelor didactice de a g si metode, solu ii 
ingenioase care s  aib  rolul de a men ine pre colarul i nevoile sale de înv are în prim- plan, fie c  este 
vorba de o activitate de predare, consolidare sau evaluare. Introducerea metodelor interactive în procesul 
de predare nu mai este o noutate, multe cadre didactice folosesc cu succes calculatorul, proiectorul, tableta, 
Internetul, etc..  

La pre colari, actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, priceperilor i 
deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp, evaluarea urm re te i 
aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a con inuturilor i a 
modalit ilor de transmitere ale acestora. 

În activitatea din gradini  ca metode de evaluare utilizam: 
metode tradi ionale: probe orale, probe practice, probe scrise; 
metode complementare (moderne): observarea sistematic  a comportamentului, portofoliul etc.. 

Ca urmare a deciziei Ministerului Educa iei i Cercet rii de a suspenda cursurile fa -în-fa , sistemul 
de înv mânt se reorienteaz  c tre practici noi de comunicare i de cooperare prin care s  asigure 
continuitatea înv rii i func ionarea organiza ional .  

În activitatea de evaluare online continu i sumativ  am folosit cu succes probe scrise 
(desenate) pentru a observa cuno tin ele acumulate de copii. 

Pentru a evalua cuno tin ele acumulate la o tema dat , dar i pentru a-i stimula în compunerea 
spa iului plastic am aplicat copiilor testul “Completeaz  cum dore ti”, pe baza a trei itemi: 

            1. Ce po i desena dintr-un p trat? 
            2. Ce po i desena pornind de la un punct? 
            3. Ce po i desena dintr-un triunghi? 
În urma aplic rii probelor, s-a observat un salt calitativ i cantitativ privind nivelul de cuno tin e, 

deprinderi de lucru ale copiilor precum i o evolu ie a creativit ii. 
Pentru a observa nivelul creativit ii am analizat i cercetat compozi iile elaborate de copii în cadrul 

activit ilor propuse online, ca urmare a repovestirii unei pove ti, sarcina lor fiind de a desena aspecte 
preferate din poveste. 

Un alt test de creativitate a fost ,,Pata de cerneal ”. Pre colarilor le-a fost prezentat  o imagine pe 
monitor cu mai multe pete de cerneal , iar fiecare pre colar a enumerat cât mai multe obiecte cu care se 
aseam n  fiecare pat  de cerneal . 

Instrumente digitale utilizate în înv mântul pre colar pentru evaluarea online/aplica ii feedback: 
 BOOK CREATOR - este un instrument online pentru evaluare/feedback, cu ajutorul c ruia se pot 

realiza evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Book Creator este un instrument simplu 
pentru a crea c r i digitale minunate. i în planificarea s pt mânal , toate sarcinile pot fi legate în jurul 
pove tii. Astfel vom ti cine ne urm re te ac iunile zilnice. Când finaliz m sarcinile, primim feedback de 
la copii i p rin i.  

 QUIZIZZ - este un instrument online pentru evaluare/feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, 
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imagini, audio, text, sondaje, r spunsuri deschise. Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or 
de utilizat în diferitele modele oferite de platform . Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, 
progresul copiilor, precum i rapoarte detaliate despre r spunsuri, timp etc.  

 KAHOOT- este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul c ruia se 
creeaz  teste interactive pentru copii. Pute i ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor pentru a 
cre te gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. Rezultatele 
testului sunt vizibile tuturor, sub forma unui clasament. 

În contextul evalu rii online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze 
o interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

  
BIBLIOGRAFIE: 

Cuco , C., Teoria i metodologia pred rii, Editura Polirom, Ia i, 2010 

Botnariuc P., Cuco  C., coala Online-elemente pentru inovarea educa iei (Raport de cercetare), 
2020 
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MASS-MEDIA I FORMELE DE COMUNICARE 

Dinu Constantin 

Competen e specifice: 
1.1.Explicarea locului i rolului mediilor în dinamica societ ii contemporane 

Desf urarea lec iei 

A.Introducerea lec iei 

Discu ii cu elevii: 
-ce simt atunci când nu g sesc la chio cul de difuzare a presei revista preferat ? 
-ce simt atunci când o defec iune tehnic  îi impiedic  s  urm reasc  la televizor o emisiune îndelung 

a teptat ? 
-cum ar fi via a voastr  de fiecare zi f r  ziare i reviste, f r  radio i televizor? 

Discu ii cu elevii despre m sura în care mediile fac parte integrant  din via a noastr  de fiecare zi. 

Se subliniaz  dependen a omului modern de medii. 

De asemenea, discu ii cu elevii despre : 
-ce gândesc atunci când relat rile despre un anumit eveniment, furnizate de ziare sau posturi diferite 

de radio i TV, sunt contradictorii? 
-se simt câteodat  cople i i de avalan a de mesaje transmise prin medii? 

Explic elevilor c  lectia despre Mass-media le va permite nu doar s  studieze problematica fascinant
a mediilor, dar s i dobândeasc , în calitate de consumatori de mesaje media, concepte-cheie cu ajutorul 
c rora s  se poat  raporta critic la medii. 

Adresez întreb ri elevilor despre ce aspecte i-ar interesa s  studieze în cadrul  acestei ore.Notez 
propunerile elevilor pe tabl .Fac referire la propunerile elevilor, care in de a tept rile lor i la m sura în 
care aceste propuneri se reg sesc în programa colar  sau care pot fi abordate suplimentar. 

Scriu pe tabl  concepte-cheie ale lec iei, astfel: 
-Comunicare interpersonal ; 
-Comunicare mediat ; 
-Mass-media. 

B. Mass-media i locul ei între formele de comunicare  

Precizez c  o prim  caracterizare a mediilor are în vedere locul acestora între formele de comunicare. 

Rog pe elevi s  citeasc i s  urm reasc  cu ajutorul tabelului din manual formele de comunicare, 
tipurile de rela ii pe care se bazeaz  comunicarea, modul de realizare a comunic rii i efectele acesteia.Cer 
elevilor, pentru fiecare form  de comunicare, s  dea exemple i s  ilustreze diferitele aspecte ale respectivei 
forme de comunicare.Astfel, 
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cu referitoare la comunicarea interpersonal , un exemplu poate fi reprezentat de o discu ie între doi 
elevi despre un examen care se apropie ; se pot pune în eviden : 

-interven ia, pe rând, în discu ie a celor doi elevi( î i schimb  rolul; sunt, pe rând, emi tor i receptor); 
-comunicarea de p reri, gânduri, sentimente; 
-influen a reciproc (în bine, în r u, direct , camuflat ); 
-formularea, acceptarea/respingerea unor critici etc. 

Dup  parcurgerea întregului tabel i exemplificarea formelor de comunicare, precizez c , în literatura 
de specialitate, conceptul de mass-media este asociat cu cel de comunicare de mas . 

C. Conceptul de mass-media(medii) 

Întreb elevii cum ar defini, avînd în vedere i discu iile purtate, conceptul de ,mass-media”.Cer 
elevilor s  citeasc  din manual defini ia de dic ionar a acestui concep. Precizez cum s-a format termenul 
mass-media prin sinteza cuvintelor ,,mass”(din limba englez ) i ,,media”(din limba latin ).Fac referire, 
din aceast  perspectiv , la exprimara pleonastic  ,,mijloacele mass-media” care trebuie eliminat  din 
limbajul celui ce cunoa te semnifica ia termenilor. 

Prezint elevilor, la videoproiector, folia 1 care sintetizeaz  aspectele diferite pe care le acoper
termenul ,,media” în concep ia lui Yves Lavoine. 

D.Evaluare  

Cer clasei s  lucreze pe grupe de patru elevi.Repartizez fiec rei grupe de elevi o foaie de flip-chart i 
un marker.Rog grupele de elevi s  desemneze un raportor care s  prezinte întregii clase, rezultatele 
activit ii.Explic elevilor c  sunt solicita i s  ilustreze printr-un desen semnifica ia conceptului mass-media, 
pornind de la cuno tin ele dobândite. 

Dau elevilor suficient timp pentru a realiza activitatea pe grupe.Pe m sur  ce elevii finalizeaz
activitatea, îi ajut s  afi eze, în clas , în locuri vizibile, foile de flip-chart cu rezultatele activit ii 
desf urate.Invit apoi, pe rând, pe raportorii fiec rei grupe s  explice clasei cum au ilustrat conceptul de 
mass-media.Solicit elevilor s  desemneze prin vot deschis desenul care ilustreaz  cel mai bine conceptul. 

Rog elevii ca la urm toarea lec ie s  aduc , fiecare dintre ei, ziarul sau revista preferat  de ei i/sau 
familia lor, pe care au obi nuin a s  le cumpere i s  le citeasc . 

E. Extindere. 

1.Solicit elevilor s  realizeze un eseu cu tema: ,,Sunt dependent de mass-media? 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 
EVALUARE ONLINE IN INVA AMANTUL PRE COLAR 

DINU CRISTINA-GEORGIANA 

În gr dini e nu este permis  testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul 
curriculum este promovat  ideea încuraj rii i dezvolt rii imaginii pozitive de sine, a încrederii în for ele 
proprii ale copiilor i progresul individual în ritm propriu.      

În aceasta perioad , când inem leg tura cu copiii i p rin ii online, educatorul nu are o sarcin  u oar . 
Deci reprezint  o form  de înv are la distan , facil , destinat  celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de înv mânt clasic, traditional, ”fa  în fa ”.      

Dar exist  multe instrumente, jocuri online i pentru copii pre colari. Prin platformele i aplica iile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare i evaluare, dar ceea 
ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t ii pedagogia folosit . Deci, pedagogia 
mai întâi; apoi tehnologia.Cu to ii ne-am mutat activitatea în mediul online, am f cut cuno tint i am 
”îmbl nzit” aplica ii care faciliteaz  înv area la distan . i continu m împreun , în mediul online, s
oferim aceea i educa ie de înalt  calitate i s  ne îndeplinim misiunea noastr  în contextul în care gr dini a/ 
coala ”fa  în fa ” este închis .           

Pentru pre colar, func iile specifice ale evalu rii sunt: 

o îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 
evaluarea o determin , s  le integreze în sisteme 

o s -i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative 
o îi sus ine interesul pentru cunoa tere 
o stimulându-i i dirijîndu-i înv area 
o contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare 
o contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia 
oEvaluarea este un sistem de concep ii, principii i tehnici care se refer  la m surarea i aprecierea 

rezultatelor colare, dar i a procesului de înv mânt, în ansablul s u. Formele de evaluare pot fi evaluare 
ini ial , formativ i sumativ . 

oEvaluarea online sumativ  aplicat  în sistemul de înv mânt universitar românesc i la sus inerea 
gradelor didactice din înv mântul preuniversitar, categoric au schimbat pentru totdeuna conceptul 
tradi ional de evaluare.Experien a colii online ne ajut  s  în elegem faptul c  tehnologiile sunt instrumente 
de aplicat cu mult  aten ie i în mod adecvat. Marea provocare pentru profesori este s  se îndep rteze de 
no iunea de evaluare ca document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de h rtie cu un 
document electronic – i s  foloseasc  tehnologia pentru a determina elevii s  devin  autonomi în înv are. 

oDe exemplu, înv area i evaluarea pe proiect, cu utilizarea media, ofer  elevilor posibilitatea de a 
fi creativi, originali, interesa i de domeniul studiat. 

oAutoevaluarea, înv area prin descoperire, evaluarea de c tre colegi, reflec ia, articularea sunt 
câteva dintre metodele prin care elevii sunt încuraja i s  î i dirijeze înv area i propria evaluare. 

o În contextele online, implicarea este absolut esen ial i toate aceste instrumente trebuie s  creeze 
o interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

oPrintre beneficiile evalu rii online putem aminti : diverse op iuni prin care elevii î i pot demonstra 
abilit ile, cuno tin ele i modalitatea de realizare a evalu rii care este mult mai flexibil . 
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coala online a devenit repede un exemplu eficient al globaliz rii pentru cadrele didactice i elevii 
con tiincio i, mai ales pentru cei care au avut i resurse materiale. Pentru majoritatea elevilor îns , coala 
online a fost precum o lung coal  de var  . Evaluarea online a devenit necesar i obligatorie, îns  destul 
de dificil de realizat pentru adep ii evalu rii tradi ionale. 

In activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp, evaluarea 
urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a 
con inuturilor i a modalit ilor de transmitere ale acestora. 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar - Între online i traditional 

PROFESOR ÎNV. PRE COLAR: DINU DANA-ELENA                                     
COALA GIMNAZIAL  PETRACHE CERN TESCU, CERN TE TI 

În contextul actual al pandemiei de COVID-19 care afecteaz i ara noastr , înv mântul românesc 
este pus în fa a unei provoc ri f r  precedent: suspendarea cursurilor fa  în fa i trecerea procesului de 
predare-înv are-evaluare în mediul online. Incertitudinea, teama de necunoscut, dar i lipsa unei strategii 
na ionale în ceea ce prive te modul de desf urare a activit ii didactice în mediul online au fost principalele 
probleme cu care s-au confruntat cadrele didactice, elevii i p rin ii în momentul în care au fost suspendate 
cursurile. Treptat, atât profesorii, cât i elevii s-au adaptat noilor condi ii i au continuat procesul de 
înv are. Începuturile au fost grele, dar solu iile au ap rut pe parcurs.  

Al turi de înv are i predare, evaluarea este o component  important  a pocesului educa ional care 
furnizeaz  informa ii despre calitatea i func ionalitatea acestuia. Prin implica iile ei, evaluarea dep e te 
cadrul strict al procesului de înv mânt i al colii. Astfel, evaluând elevii, evalu m în acela i timp (direct 
sau indirect) calitatea activit ii didactice, a institu iei colare i în cele din urm  a sistemului educativ în 
ansamblu. Evaluarea este procesul prin care se stabile te dac  obiectivele sistemului sau procesului de 
înv mânt sunt realizate. Informa iile ob inute în urma activit ii de evaluare sunt necesare pentru reglarea 
i perfec ionarea activit ii de predare- înv are. Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile 

sunt instrumente de aplicat cu aten ie, îns  înv area i evaluarea cu ajutorul tehnologiilor pot oferi elevilor 
multe op iuni. Elevii î i pot manifesta creativitatea, îns  trebuie s  aib  în vedere i natura academic . 
Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în predare 
i înv are pot alege dintr-o gama variat . În contextul înv rii on-line, este esen ial  atât implicarea 

elevilor, cât i a profesorilor pentru a crea o interac iune uman  mai profund . Produsele elevilor sunt cea 
mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care tehnologia o exprim , sunt subiecte de 
discu ie la superlativ în mediile academice. Evaluarea on-line poate fi: atractiv , stimulativ , eficient .  

Instrumentele pe care le-am folosit în perioada de online: Google Classroom, Meet video chat, Google 
jamboard, Google Forms, Kahoot, Wordwall. Exist i programe de anima ie pe care elevii le pot folosi 
pentru a realiza prezent ri: Animaker, Prezi. 

 Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii 
pot vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri 
gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 
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Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse 
activit i interactive pentru elevi: fi e, chestionare, potriviri, 
jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast
aplica ie se g sesc i materiale gata create de al i utilizatori. 
Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 
Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu u urin  un set de 
întreb ri pe care s  le folosim în cazul pred rii sincrone sau 
asincrone. 

Activitate aplicativ ! 

Împreun  cu pre colarii grupei mijlocii Albinu ele am hot rât s  realiz m o activitate în cadrul 
domeniului experien ial Estetic i creativ, categoria de activitate artistico-plastic . Tema activit ii a fost 
Chipul Zânei Toamna, mijlocul de realizare pictur  iar tipul activit ii formare de priceperi i deprinderi. 

În cadrul momentului organizatoric s-au asigurat condi iile necesare desf ur rii activit ii. 
Reactualizarea cuno tin elor s-a realizat pe baza conversa iei euristice dintre educatoare i pre colari 
referitoare la aspectele caracteristice anotimpului toamna.  

Captarea aten iei s-a realizat prin prezentarea unui personaj surpriz , Zâna Toamn , care a dorit s
asiste la desf urarea activit ii, ulterior albinu ele fiind anun ate de tema activit ii pe care o vor desf ura.  

Dirijarea înv rii a debutat cu prezentarea i analiza modelului educatoarei. În cadrul explic rii i 
demonstr rii modului de realizare al lucr rii s-a insistat pe tehnica de lucru i pe criteriile de reu ite. Înainte 
de a începe realizarea lucr rii, pre colarii au fost ruga i s  execute câteva exerci ii pentru înc lzirea 
mu chilor mici. Dup  ce le-au fost explica i pa ii care trebuie urma i în realizarea lucr rii, pre colarii au 

lucrat tema, men ionându-le s  cear  ajutorul în caz 
de nevoie.  

Pe parcursul activit ii am repetat copiilor s
lucreze ordonat i curat,p strând aspectul estetic al 
lucr rii. Am urm rit modul de lucrul al fiec rui copil 
i am intervenit în cazul în care ace tia au avut nevoie 

de ajutor. 

Dup  finalizarea lucr rii, am recurs la turul 
galeriei, pentru evaluarea i autoevaluarea lucr rilor 
copiilor.  

Albinu ele au fost încurajate s  numeasc
lucrarea care le-a pl cut cel mai mult i s  precizeze 
criteriile de reu it  care au fost respectate în cadrul 

lucr rii alese de ei.  

Încheierea activit ii a constat în înmânarea unor stimulente în form  de frunzuli e. S-au f cut 
aprecieri verbale generale i individuale asupra modului de desf urare a activit ii. 
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EVALUAREA PRESCOLARILOR 

Prof. înv. presc. Dinu Elena Camelia 
G. P. P. Nr. 6, Rm. Valcea 

Cunoa terea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la fiecare dintre cele 
trei componente ale procesului instructiv educativ: predare, înv are i evaluare. Dac  pedagogiile 
tradi ionale p strau în umbr  evaluarea, considerând c  predarea i înv area dep esc cu mult importan a 
acesteia, în pedagogiile moderne evaluarea  cap t  valen  de instrument corector, de indice al calit ii 
pred rii i înv rii prin func iile ei de control, reglare i predic ie. Ast zi evaluare nu mai este reprezentat
doar de un sistem de nota ie ea înso e te înv area fiind cea care o asist , m soar  achizi iile individuale 
ale copilului i sus ine fiecare interven ie educativ  prin feed-back. 

Pentru a ne opri i a discuta despre procesul de evaluare trebuie s  începem cu o defini ie a termenului, 
defini ie dat  de dic ionarul de termeni pedagogici : evaluarea este un act de valorizare ce intervine în toate 
activit ile umane, se refer  la sistemul de înv mânt dar se afl  în rela ie strâns  cu mecanismele 
sistemului social, generând informa ii cu func ie autoreglatoare, pentru cre terea eficien ei instruirii. Avem 
nevoie, în orice interven ie sus inut  asupra copilului, de resurse care s  ne ajute ca în orice moment s
putem m sura progresul, dar i s  îmbun t im din mers întregul demers pedagogic i, astfel, intervine 
procesul evaluativ, nelipsit in orice domeniu social i având rol de instrument corector al întregului sistem 
instructiv-educativ. 

A adar, evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea,  performan ele i eficien a acestora la un moment 
dat, oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic. Evaluarea face posibil  aprecierea rezultatelor, în 
compara ie cu obiectivele propuse, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea 
psihofizic  a copilului, precum i date despre nivelul de cuno tin e i deprinderi ale acestuia. Se urm re te 
prin aceasta, s  se realizeze însu irea tematicii, sistematizarea i consolidarea celor înv ate anterior. În 
urma rezultatelor ob inute, se impune stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu 
rezultate foarte bune i programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai pu in bune. 

Buna cunoa tere psihologic  a copilului e important  in pre colaritate cu atât mai mult cu cât la 
aceast  vârst , evolu ia e foarte rapid i diversificat , iar educarea trebuie s - i adapteze activitatea la 
particularit ile copiilor. 

În activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp, evaluarea 
urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a 
con inuturilor i a modalit ilor de transmitere ale acestora. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu i final . 
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 

preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse. 

Datele ob inute ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului con inut al programei, organizarea unui program de recuperare, dac  este cazul, i 
adoptarea unor m suri de sprijinire i recuperare a unora din pre colari. 

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt. 
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Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu. 

Evaluare a pre colarilor se poate realiza prin mai multe modalit i a c ror eficient  variaz  în func ie 
de particularit ile de vârst i individuale ale copiilor, de structura personalit ii lor i de resursele didactice 
de care dispune educatoarea. În continuare vom analiza câteva modalit i de evaluare ale pre colarilor ele 
variind de la un cadru didactic la altul, dar având acela i principiu: nevoia de a înregistra progresul i de a 
sun ine demersul spre nivelul urm tor, pentru c , evolutiv, pre colarul cunoa te salturi importante  pe toate 
planurile în perioade de timp specifice fiec rui copil, educatorul f când posibil  dezvoltarea plenar i 
armonioas  a acestora prin coordonarea procesului instructiv educativ cu nevoile, interesele i priorit ile 
celui instruit la momentul prezent. 

Observara copiilor în timpul regimului zilnic reprezint  perceperea organizat , sistematic , de durat
a conduitei în situa ii variate. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea 
instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de vedere psiho-pedagogic. 

Convorbirea este un dialog între educator i copil dup  un plan de întreb ri, urmând  consemnarea 
r spunsurilor i interpretarea lor. 

Testul este o prob  standardizat  care furnizeaz  date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri. 

Studiul produselor activit ii ofer  date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motiva iilor copiilor. Se studiaz  desene, obiecte confec ionate,  colaje, picturi, model. 

Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului. Tipuri de portofolii: 

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri); 
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii); 
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.) 
Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e. 

Educa ia presupune progres, evaluarea este instrumentul de cuantificare i conducere a pre colarului 
spre evolu ie, fiindu-i educatoarei cea mai la îndemân  metod  de control i analiz  a demersului pedagogic, 
în vedere atingerii finlit ilor proiectate i form rii copilulului pentru o integrare optim  în urm torul modul 
evolutiv, coala. 

Educatoarea se g se te de cele mai multe ori în situa ia de a trasa o cale nou  acolo unde toate 
drumurile î i au doar început, sau parafrazându-l pe Ralph Waldo Emerson putem spune c  educa ia nu 
const  neap rat în a merge unde te duce drumul, ci, mai degrab , s  mergi pe unde nu exist  un drum i, 
tocmai pe acolo, s  la i o urm . 

  
  
Bibliografie: 

1. Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
2. Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna” Bucure ti, EDP; 
3. Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006; 
4. Curriculum pentru înv mântul pre colar, Bucure ti, DPH, 2019 

1139



EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Prof. înv. pre c. Dinu Ionela 
coala Gimnazial  „Ecaterina Teodoroiu” Br ila 

Evaluarea joac  un rol important în procesul de înv are – atât evaluarea sumativ  cât i formativ
ofer  informa ii despre progres i ghideaz  înv area. Evaluarea este esen ial  pentru procesul de certificare 
i rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a m sura evolu ia i succesul elevilor, profesorilor, 

cursurilor sau ale institu iilor. Datorit  importan ei evalu rii, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprins  într-o sarcin  sau exerci iu autentic de înv are, poate fi de 
asemenea parte din experien a înv rii.  

Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede c  va ajuta la administrarea unor volume 
mari de notare i adminstrare. 

În ciuda utiliz rii r spândite a computerelor în predare i înv are, utilizarea acestora în ceea ce 
prive te evaluarea a fost limitat . Exist  o tendin  de a asocia evaluarea bazat  pe utilizarea computerului 
cu întreb rile cu alegere multipl , poate din cauz  c  a a s-a utilizat pentru prima oar  tehnologia 
informatic .  

Evaluarea bazat  pe utilizarea computerului nu face numai s  genereze exerci ii de rutin  ca aceste 
întreb ri cu alegere multipl , ci poate îmbog i experien a elevilor. Principala utilizare a evalu rii online 
poate avea ca scop mai degrab  evaluarea formativ  decât sumativ  a elevilor. Acesta furnizeaz  cea mai 
întâlnit  form  de feedback prin intermediul forumurilor de discu ii sau exerci iilor online. O alt  utilizare 
popular  a tehnologiilor online este predarea electronic  a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai pu in pre uit i utilizat  este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajeaz  independen a elevului i îi ajut  pe ace tia s  dezvolte abilit ile necesare pentru o 
înv are autonom  ( i pe tot parcursul vie ii).  

Exist  un num r de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca:posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un num r mare de r spunsuri, 
monitorizarea r spunsurilor elevilor, evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis, evalu rile 
pot fi p strate i reutilizate, furnizarea de feedback imediat. 

Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiec rui elev. 
Evaluarea ar trebui s  fie îndeajuns de flexibil i divers  pentru a lua în considerare nevoile i 
circumstan ele diferite ale elevilor care urmeaz  cursuri online.    

Flexibilitatea poate însemna: sus inerea de exerci ii de evaluare pentru a dovedi circumstan ele i 
nevoile elevilor; furnizarea de flexibilitate în durat  sau furnizarea de op iuni pentru situa ii neprev zute 
pentru a compensa lipsa de fiabilitate sau diferen ele în ceea ce prive te conexiunile tehnologice; furnizarea 
posibilit ii de alegere a locului de desf urare a procesului de evaluare deoarece elevii pot efectua exerci ii 
de evaluare la locul de studiu, care poate fi acas , locul de munc  sau orice loc aleg. 

M sura în care aceste alegeri sunt disponibile în înv area online depinde de mul i factori, inclusiv 
aspecte pragmatice de management al înv rii i al cursan ilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
i software utilizat, cerin e de a începe i a finaliza la anumite date i a a mai departe. 

Evaluarea online este sus inut  de acelea i principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate i 
echidistan i utilizeaz  multe din strategiile folosite în predarea i evaluarea tradi ionale fa  în fa . 
Diferen a const  în contextul evalu rii, în interac iunile dintre evaluator i cei care sunt evalua i i procesele 
de colectare i administrare.  

Evaluarea online poate fi utilizat : ca o surs  independent  de dovezi pentru evaluare; 
ca o contribu ie la întregul proces de evaluare; în vederea colect rii, transmiterii i administr rii 

materialelor de evaluare i resurselor. 
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Evaluarea online poate furniza: mai mare flexibilitate asupra locului, momentului i modului în care 
este efectuat  evaluarea; o mai larg  gam  de op iuni elevilor pentru a- i demonstra cuno tin ele i 
abilit ile. 

Evaluarea poate fi efectuat  de c tre cadrul didactic, elev, colegi sau de c tre o persoan  sau un grup 
din afar . Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate  sunt în prezent: utilizarea comunic rii prin 
computer ca mediu de transfer pentru a trimite i a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alc tuirea 
i predarea de portofolii; i pentru testarea pe computer, de ex. r spunsuri scurte, întreb ri cu r spuns de 

tipul alegere multipl i quiz-uri.  
Unele dintre op iunile online enumerate în literatura de specialitate includ: teme scrise; 
participarea la discu ii online; eseuri; publicarea lucr rilor/prezent rilor elevilor; quiz-uri i întreb ri 

online; activit i experien iale, cum ar fi jocul de rol; teme colaborative; dezbateri; portofolii;revizuiri; 
examene online (cu carte deschis , structurate, cronometrate). 

Înv area online, prin natura sa, necesit  un grad de independen  al elevilor i abilitatea de a rezolva 
probleme (adic , abilitatea de a rezolva probleme de înv are i probleme tehnice). Lucrul în afara colii, 
departe de profesori i colegi, înseamn  c  elevii trebuie s - i asume responsabilit i mai mari dac  doresc 
s  reu easc  la cursurile online. În plus, exist  percep ia conform c reia elevii sunt încuraja i s - i asume 
i mai multe responsabilit i pentru propriul proces de înv are pentru a face fa  a tept rilor angajatorilor 
i ale comunit ii. S-a incercat trecerea c tre abord ri mai centrate pe elev în ceea ce prive te predarea i 

înv area care încurajeaz  elevii s  fac  acest lucru. Se pare c  acest principiu ar trebui extins i la evaluare.  
Autoevaluarea, evaluarea de c tre colegi, înv area prin descoperire, reflec ia i articularea sunt doar 

câteva metode prin care elevii sunt încuraja i s - i administreze propria înv are i evaluare. Alte metode 
includ op iuni de discutare a activit ilor de evaluare, mod de prezentare, durat  a evalu rii i decizii 
referitoare la punctaj sau notare.  

Provocarea care r mâne este aceea de a g si rezultate m surabile pentru a demonstra însu irea 
competen elor i a abilit ilor dorite. 
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TESTUL - INSTRUMENT AL EVALU RII DE CALITATE 

Dinu Mariana Elena                                                                    
Scoala I. A. Bassarabescu Ploie ti 

Testele de evaluare pentru disciplinele de înv mânt din toate ariile curriculare reprezint
instrumentele de evaluare pe care le au la îndemân  cadrele didactice pentru a putea evalua i nota elevii 
ca urmare a consolid rii informa iei predate anterior.  

Consider c  nu se poate vorbi de calitate f r  proiectarea i realizarea unei evalu ri obiective care s
promoveze o înv are eficient . 

S  nu uit m c  evaluarea în sine, ca act didactic complex, urm re te m surarea cantit ii cuno tin elor 
dobândite dar mai ales valoarea, nivelul, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, oferind în 
acela i timp solu ii de perfec ionare a demersului didactic în sine. 

Este important s  fim convin i de faptul c  a evalua rezultatele colare înseamn  a determina în ce 
m sur  au fost atinse obiectivele programului de instruire, precum i dac  metodele de predare-înv are au 
fost eficiente. Cu siguran  esen a evalu rii const  în cunoa terea efectelor ac iunii pedagogice pentru ca, 
pe baza informa iilor ob inute, activitatea respectiv  s  poat  fi ameliorat  în decursul unui interval de timp. 
Astfel, evaluarea presupune m surarea, interpretarea, aprecierea rezultatelor i adoptarea unei decizii 
eficiente. 

Testele ca instrumente de evaluare sunt folosite, a a cum indic i termenul de origine, latinescul 
,,testimonio’’ care înseamn  ,,m rturie, dovad ’’ ,  pentru a afla ceea ce se întâmpl  în spiritul adev rului. 
În limba englez  ,, to test’’ înseamn  ,, a încerca, a pune la încercare, la prob ’’ .   A a c  testul constituie  
o alternativ i o cale de eficientizare a evalu rii tradi ionale, este o prob  standardizat  ce asigur  o 
obiectivitate mai mare în procesul de evaluare. 

Testul pedagogic continu i prelunge te evaluarea propriu-zis  pân  la acordarea efectiv  a unui 
calificativ sau a unei note, ierarhizeaz i clasific  elevii dup  performan ele ob inute.  

Avantajul s u este acela c  permite verificarea întregii clase  într-un timp foarte scurt, c  acoper
esen ialul din întregul con inut ce trebuie asimilat i determin  formarea unor deprinderi de înv are 
semnificativ  la elevi.  

Dezavantajul principal const  în faptul c  favorizeaz   o înv are ce apeleaz  la detalii, la secven e 
informa ionale izolate i nu stimuleaz  formarea capacit ilor de prelucrare a acestora, de sintez  sau de 
crea ie. 
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GOOGLE FORMS I EVALUAREA ONLINE A ELEVILOR 

Prof. dr. ing. DINU MONICA – GABRIELA                                               
COLEGIUL ECONOMIC VIILOR, BUCURE TI 

Probele de evalurare scrise sunt apreciate de cadrele didactice pentru obiectivitate i notarea unui 
num r mare de elevi într-un timp scurt. Evaluarea scris  se face utilizând testele docimologice, teste în care 
itemii sunt crea i gradual ca dificultate, asigurând un prag minim de reu it . Totu i corectarea testelor 
necesit  un timp relativ de mare, mai ales atunci când testul cuprinde eseu structurat. Alegerea unei variante 
cât mai obiective pentru notare a fost determinant  pentru evaluarea progresului elevilor. 

Provoc rile, pe care le-au adus activit ile online în ultima perioada, s-au resim it în mod special în 
momentul evalu rii. Este tiut c  exist  mai multe criterii de clasificare a formelor evalu rii: dup  cantitatea 
de informa ie verificat  (evaluare par ial i global ); dup  criteriul obiectivit ii în notare (evaluare 
obiectiv i subiectiv ); dup  sistemul de referin  privind emiterea judec ilor de valoare asupra 
rezultatelor evaluate (evaluarea criterial i evaluarea normativ ); dup  agen ii evalu rii (evaluarea intern
i extern ), dup  momentul în care se realizeaz  se pot distinge trei forme de evaluarea: ini ial ; continu

(formativ ); final  (sumativ , de bilan ). 
În practica obi nuit  profesorul pred  lec ia, fixeaz  o tem , o noteaz , indic  ce este incorect, dar nu 

verific  dac  elevul i-a îndreptat deficien ele i trece la urm toarea lec ie. În acest caz evaluarea este 
sumativ . Este cunoscut faptul c  atât calitatea cât i cantitatea înv rii depind de aptitudine, iar rolul 
evalu rii este acela de a m sura aceast  aptitudine. Dac  înv area are deficien e se datoreaz  lipsei de 
aptitudine. 

În mediul online situa ia este pu in mai sensibil . În studiul de caz, s-a folosit platforma Googles 
Forms i Adservio. Google forms este o aplica ie Google Drive care permite realizarea documentelor la 
care elevii pot colabora în timp real folosind smartphone-uri, tablete i laptopuri, calculatoare. Se pot 
ad uga tipuri de întreb ri, imagini. Întreb rile pot fi aranjate în ordinea dorit , se poate personaliza 
formularul cu teme simple de fotografii sau culori. r spunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google 
Sheets, fiind u or de urm rit.

Pentru crearea unui test in contul google se acceseaz  o foaie de lucru. Dup  finalizarea testului elevii 
primesc pe email sau whatsapp linkul testului, care, a a cum se vede în figura 1, este personalizat pentru 
disciplina ce urmeaz  a fi evaluat . Elevii trebuie s  se identifice cu adresa de email. 

Figura 1. Prezentare pagin  de start test 
Urmeaz  parcurgerea itemilor a a cum se pot vedea ca exemplu în figurile 2 si 3. Profesorul poate 

seta de la început obligativitatea de a r spunde la toate întreb rile.  

1143



Figura 2 Itemi cu alegere dual

Foaia de lucru permite înserarea itemilor cu r spuns scurt sau eseu a a cum se poate vedea în figura 
3.  

Figura 3 Itemi cu r spuns scurt i eseu 

Dup  parcurgerea testului, elevii trimit testul prin tastarea tastei TRIMITE. În situa ia în care 
profesorul seteaz  op iunea ca elevul s  primeasc  feedback-ul imediat, a a cum se vede în figura 4, acesta 
va afla imediat punctajul. 

Figura 4. Prezentarea punctajului i cheia de r spuns 
La finalul colect rii testelor, foilor de testare, profesorul poate apela la statisticile pe care Google le 

creaz  automat. Va ti câte r spunsuri a primit, situa ia clasei pe itemi, i unde s-a gre it frecvent, a a cum 
reiese din figura 5, de mai jos. 
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Figura 5. Situa ia statistic  a r spunsurilor 
În concluzie, metodele de evaluare online, pot fi atractive i diversificate, chiar dac  nu pot asigura 

în totalitate siguran a împotriva fraud rii r spunsurilor. Totu i se pot aplica cu succes i offline, în clas , în 
prezen a profesorului. Se va trimite linkul pe divice-ul folosit de elev, iar la expirarea timpului, profesorul 
va bloca accesul la link. Google Forms este o op iune modern  pentru crearea testelor de evaluare online. 
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Particularit i ale evalu rii                                                              
la disciplina Matematic i explorarea mediului 

Înv. Dinu Raluca                                                                       
coala Gimnazial  ”Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca 

Evaluarea rezultatelor la matematic  este conceput  ca un proces unitar, menit s  le ofere elevilor, 
indiferent de manualul sau de auxiliarele utilizate, repere la care s  î i raporteze nivelul de performan
atins, iar înv torului posibilitatea adapt rii/modific rii viitoarelor demersuri instructive-educative. 

Noua program  propune câteva schimb ri în predare, înv are i evaluare. Devine necesar
organizarea unor contexte de înv are în care elevul s  fie participant activ la propria formare. Ca atare, 
devine mai important  evaluarea realizat  cu scopul de a dezv lui progresul elevului, în detrimentul unei 
evalu ri normative. 

Pentru a putea evalua toate competen ele, înv torul trebuie s  fac  apel la o gam  larg  de modalit i 
de evaluare, mergând de la verificarea prin probe scrise, de exemplu, la evaluarea prin proiecte, de la 
evaluarea realizat  de cadrul didactic la notarea reciproc . Profesorul va verifica, m sura i aprecia 
progresul înregistrat de elev, deopotriv  continuu i sumativ. 

Pentru verificarea i aprecierea nivelului form rii anumitor competen e specifice prev zute în 
programa de Matematic i explorarea mediului, este indicat s  se apeleze la metodele alternative de 
evaluare. 

De exemplu, dac  avem în vedere verificarea nivelului form rii competen ei care vizeaz  formularea 
unor consecin e rezultate în urma observ rii unor rela ii, fenomene, procese simple, putem folosi 
investiga ia. Înv torul va formula tema i indica iile menite s  ghideze activitatea elevilor, le va pune la 
dispozi ie resursele bibliografice i materiale de care ace tia ar putea avea nevoie, va stabili timpul, va 
acorda sprijin acolo unde este nevoie, în în elegerea materialului de investigat. 

Pentru monitorizarea progresului elevilor, dar i a abilit ilor de colaborare în cadrul grupului, 
înv torul va elabora liste de verificare. Aceste liste de verificare au un impact direct asupra form rii i 
dezvolt rii la elevi a autonomiei în înv are. 

Exemplu: List  de verificare a progresului se va completa de întreaga echip

Activit i În lucru Finalizat 

Am scris despre toate elementele cerute  

Am ad ugat desene/imagini   

Am preg tit o pagin  cu numele membrilor 
echipei, numele grupei i titlul temei 

Am stabilit cum anume vom prezenta 

Am f cut repeti ii înaintea prezent rii   
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List  de verificare a colabor rii se va completa de fiecare elev în parte 

 Da Nu 

Am solicitat ajutor atunci când am 
avut nevoie. 

  

Am oferit ajutorul, atunci când mi-a 
fost solicitat. 

Am acceptat împ r irea sarcinilor.   

Am ascultat atunci când cineva i-a 
expus ideile. 

  

Mi-am împ rt it ideile cu ceilal i 
membri ai grupei. 

  

Am realizat toate sarcinile primite.  

Evaluarea presupune m surarea unor aspect precum: strategia de rezolvare abordat , aplicarea 
cuno tin elor, corectitudinea înregistr rii i prelucr rii datelor, forma prezent rii i calitatea produselor 
finale. 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar 

Andreea Dobînd

Evaluarea este definit  în literatura de specialitate ca fiind un act didactic complex, integrat procesului 
de înv mânt, ce urm re te m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i 
eficien a acestora la un moment dat, oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
urm torii pa i: 

 - Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al elevilor; 

- Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse; 

- M surarea rezultatelor aplic rii programei;  

- Evaluarea rezultatelor. 

A adar, evaluarea determin  m sura în care obiectivele propuse au fost atinse, precum i eficien a 
metodelor de predare-înv are cu ajutorul c rora se vor stabili m surile amelioratorii ce vor fi utilizate în 
timp. În perioada pre colar , educatoarea afl  cu ajutorul evalu rii ce au acumulat pre colarii, ce lacune 
exist  în preg tirea acestora, care sunt posibilit ile i ritmurile proprii de înv are, precum i interesele 
acestora.  

În literatura de specialiatate se reg sesc numeroase clasific ri a metodelor de evaluare. Dintre acestea, 
cele mai utilizate în practica educa ional  sunt: probele scrise, probele orale, probele practice i cele mixte, 
precum i observarea sistematic  a comportamentelor copiilor, portofoliul, investiga ia, etc. 

Pornind de la aceaste metode, în perioada înv mântului online am considerat c  este benefic pentru 
copii s  ma axez pe o evaluare predominant  de probele practice. A fost mai u or adaptez i diversific 
aceste probe pornind de la situa iile reale de via .  

Câteva dintre activit ile pe care le-am propus sunt: pictur , desen, modelaj, construc ie, gospod re ti, 
experimente pentru observarea unor fenomene (ex: „Apa în cele trei st ri: lichid , solid , gazoas ”, „ De 
ce plutesc anumite corpuri?”), confec ionarea unor c r i sau albume, realizarea unor colec ii, rezolvarea 
unor sarcini cu  con inut matematic, sarcini de comunicare oral  sau scris , pe baza softurilor educa ionale 
( softurile Piticlic au alte programe educa ionale).  

În concluzie, ultimile luni ne-au demosntrat c  predarea, înv area, dar cu prec dere evaluarea au avut 
nevoie de o adaptare la noile condi ii, ceea ce nu a fost neap rat simplu, dar pre colarii ne-au demonstrat 
c  pot asimila cuno tin e utilizând o serie se resurse educa ionale online. Aceste aspect a adus numeroase 
controverse în domeniul educa iei, îns  via a ne demosntraz  c  avem nevoie de cuno tin e i abilit i cât 
mai diverse în vederea întegr r rii cu succes perioada colar , iar mai tarziu pe pia a muncii. 
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Evaluarea online  - o provocare  contemporan

Prof. Dobre Ana Amalia                                                                 
Liceul Tehnologic Motru 

În  anul  colar  2021-2022  disputa  coala  online  versus  coala  clasic   ("fa  în  fa ") creeaz   
mereu  controverse  i  confuzie.  Experien a  anilor   colari  anteriori   i  examenele  importante  ce  in  
de  evaluarea  sumativ   subliniaz   dou   lucruri  importante:  interesul/lipsa  interesului profesorilor   
pentru  un demers  didactic  eficient  i  interesul  elevilor   sau  lipsa  motiva iei  lor  în  ceea  ce  prive te  
procesul  educa ional  de  predare-înnv are-evaluare.  

Am  avut   ansa  ,în  ace ti  ani, s   lucrez  cu  elevi  de  liceu  (teoretic  i  tehnologic) i  cu  elevi  
de  gimnaziu  din  coli  diferite. Am  în eles  repede  c   în  fiecare  domeniu, dar  mai  ales  în  educa ie  
i  familie," omul  sfin e te  locul"  ,în  acest  caz, implicarea  real   a  profesorilor  treze te  motiva ia 

elevilor, dorin a  lor  de  a  se  implica  în  actul   educa ional  pe  m sura  capacit ii  lor  intelectuale  sau  
a  curajului   de  a  vorbi  liber  în  fa a  camerei  video , în  cadrul  educa iei  online. 

Am  ales  s   realizez  ore  interactive  i  evalu ri  ce  in  de  metodele  noi  de  predare  i  evaluare  
utilizate  în  toat   lumea  civilizat ,  mai  ales  în  SUA, Europa, Canada, Turcia, Japonia, Israel  i  Australia. 
În calitate  de  student   am  înv at  i  m-am  documentat  despre  coala  australian   care   de  zeci de  
ani  utilizeaz   înv area  online  i  înv tarea  de  la  distan   la  toate vârstele ,  mai  ales  datorit   factorilor  
geografic, climatic  i  demografic. În  perioada  ianuarie  -martie  2021  am  participat  la  cursul " CRED  
-Curriculum  relevant , educa ie  deschis   pentru  to i "  la  disciplina  istorie  ,iar  formatorii  ne-au  înv at  
s    vedem  procesul  educa ional   modern " , mai  ales  pe  cel  online  din  dubl   perspectiv   profesor  i  
p rinte. De  asemenea  ,fiecare cursant  a  fost  pus  i  în  ipostaza  elevului/studentului  dornic  s  înve e  
i  încrez tor  în  evaluarea  obiectiv   i  feedback-ul colegilor.  

Am  în eles  cât  de  u or  putem  utiliza  i  integra  interdisciplinaritatea  în procesul  de   predare  i  
în  evaluarea  cuno tin elor  elevilor. De i  cursul  CRED  a  fost  gândit  în  prima  etap   doar  pentru  
ciclul  gimnazial, el  poate  fi  deja  u or  integrat  i  în  procesul  de  predare-evaluare  al  profesorilor  care  
predau     la  liceu.  

Am   reu it  s   evaluez  online  elevii  de  clasele  a  IX  a  i  a  X a  prin  proiecte  complexe  realizate  
în  echipe, de i  unii  membrii ai  echipelor  locuiau  în  alte  localit i. I-am educat   s   argumenteze  
natural, folosind  limbajul  de  specialitate, integrând  u or  în  discurs  motiva ia  alegerii  temei  de  
dizerta ie  i  opinia  personal    asupra  subiectului  istoric dezb tut. i  totul  a  fost  în  fa a  camerelor  
deschise, privind  spre  colegii  lor  pe  ecran , tiind  c   pot  fi asculta i  i  de membrii  familiei  acestora.  
Am  reu it  s   improvizez  la  clasele  gimnaziale  jocuri  de  rol, de i  fiecare  elev  era  în  alt   loca ie   i  
s -i  înv  "s   înve e", s   cunoasc   ,s   întrebe. Am  reu it  s   evaluez  oral  elevii  la  istorie prin  
rezolvarea  unor  teste  oral  sau  prin  intermediul  unor  întreb ri  frontale, studii  de  caz  la  care  le-am  
sugerat  anterior  bibliografie  de   specialitate.  Ne-am  "jucat " adesea  folosind  metoda  cubului, metoda  
p l riilor  gânditoare, ciorchinele  i  investiga ia, f r   a  resim i  stresul  catalogului  real.  

Evaluarea  online  consum   de dou   ori  mai  mult  timp  profesorului  i  solicit   mult   munc   
indivdual    i  /sau  în  echip   din  partea  elevilor  , dar  este  i cea   care  primes e  cel  mai  onest  
feedback  din  partea  colegilor  celor  evalua i.  

Evaluarea  online  am   realizat-o  i  prin  observarea  individual   a  elevilor  , participarea  lor  activ   
sau  pasiv    la  fiecare  evaluare  frontal , referate, prin  exerci ii, aplica ii, fi e  de  lucru  i  proiecte. 
Receptivitatea  elevilor  fa   de  metodele  moderne  de  evaluare  este  mai  mare  decât  fa   de  cele  
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clasice , îns  , din  p cate , nu  întotdeauna  toat    lumea  are  internet  foarte bun  i  nici  acces  la  predarea  
online.  Acest  procent  mic  de  elevi  a  fost  evaluat   prin  proiecte  trimise pe  mail, fi e de  lucru  postate  
pe  platforme  de la  colegi  sau  chiar   prin  evaluare  direct   la  coal   (în  situa ii  exep ionale ).  

Materialele  le-au  primit  prin  po t , pos a  electronic   , whatsapp  si  prin  intermediul    colegilor  
de  clas .  Au  fost  situa ii  în  care  s-au  conectat  câte  trei  elevi  din  aceea i  clas   de  pe  contul  unuia  
dintre  ace tia  i  din  locuin a  lui.  Toate  acestea  au  subliniat  faptul  c    dincolo  de  orice  situa ie  
extrem    sau  orice  context  socio-sanitar, colegialitatea  exist   înc   în  colile  române ti,  mai  ales  în  
mediile  defavorizate.   

Am  reu it  s   înv   de  la elevii  mei  faptul   c   uneori  simplul  atruism  spune  mai  multe  despre 
un  om  decât  o  mie  de  recomand ri   i  c    un  profesor  eficient  este  acela  care  în elege  nevoile  
clasei  i  transform   unele   lacune  educa ionale  ale  elevilor  în  oportunit i  pentru  creatorii  de  educa ie. 
Suntem  ceea  ce   spun  faptele  noastre  despre noi, principiile  de  la  care  nu  ne  abatem   i  feedback-
ul  claselor.  Elevii  nu  pot  aprecia  mereu  erudi ia  unui  dasc l  , dar  apreciaz   un  bun  pedagog, 
dasc lul  care   mai  întâi  vorbe te  pe  în elesul  lor  i  treptat   cre te    dificultatea  discursului  didactic  
/academic. 

Într-o  lume  a  dilemelor, a  socializ rii  online  ,deja  mai  mult  decât  cea  real   i  a  diviz rii  
societ ii  postcovid  19, în  adep i  i  du mani  ai  vaccin rii, România  r mâne  din  punct  de  vedere  
educa ional, politic,  cultural  i  social  prins   între  Occident  i  Orient.  
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1968.  

  

1150



ONLINE VERSUS TRADI IONAL 

Prof. înv. Primar Dobre Aurelia - Georgeta                                                 
coala Gimnazial , Comuna M gurele, jud. Prahova 

A preda înseamn  a organiza experien e de înv are care s  provoace schimb ri dezirabile în 
comportamentele copiilor. (M. Boco , D. Jucan, 2007)  

Etapele principale ale procesului de predare sunt: prezentarea unui material concret/verbal, 
organizarea i conducerea unor activit i în care s  se valorifice materialul prezentat, acordarea de sprijin 
copiilor pentru a putea observa, analiza, compara, extragerea esen ialului (împreun  cu copiii) i fixarea lui 
în no iuni, concepte, ra ionamente, opera ionalizarea cuno tin elor copiilor prin conceperea i rezolvarea 
de probleme, de sarcini teoretice i practice. (M. Boco , D. Jucan, 2007)  

Dat  fiind situa ia actual , putem afirma c  aceast  pandemie, starea de urgen  instituit  de la o zi la 
alta, au provocat un adev rat experiment în domeniul educa iei. La nivel mondial sistemele educa ionale 
sunt nevoite s  se adapteze situa iei, s  se reinventeze.  Milioane de copii au fost obliga i s  stea în cas , iar 
profesorii au fost for a i de situa ie s  î i mute activitatea online, s  înve e s  utilizeze diferite tehnologii i 
platforme digitale pentru a continua predarea i pentru a p stra leg tura cu copiii. Astfel s-a demonstrat c
atât profesorii cât i copiii au fost capabili s  se adapteze la noul mod de abordare al educa iei i la un nou 
mod de comunicare. Cu toate c  a existat deschidere din partea cadrelor didactice precum i a copiilor 
pentru desf urarea activit ii educa ionale online, au fost câteva dificult i pe care unii le-au întâmpinat. 
Amintim aici lipsa unui mijloc de conectare (laptop, tablet , telefon), lipsa conexiunii la internet, lipsa 
cuno tin elor în domeniul tehnologiei pentru unii p rin i sau profesori.  

Astfel, prin realizarea unei analize, dup   luni de când predarea i înv area s-au mutat în coala de 
acas  putem trage câteva concluzii cu privire la avantajele pred rii online i cele ale pred rii tradi ionale, 
adic  ce au avut copiii în plus în aceasta perioad i ce le-a lipsit:  

a) predarea online:   
- Copiii au petrecut mult timp în familie, al turi de p rin i, s-au bucurat de prezen a i sprijinul 

acestora în realizarea sarcinilor de lucru;   
- i-au desf urat activitatea într-un mediu familiar, pl cut i f r  zgomotul i agita ia din clas ;   
- Activit ile online nu începeau atât de devreme precum cele de la coal i ei s-au putut bucura de 

o or  de somn în plus diminea a; 
- Rela iile între coal i familie au avut de câ tigat, deoarece p rin ii au putut observa în mod direct 

efortul f cut de cadrul didactic în reu ita procesului de predare i înv are;  
- Putem spune c  aceasta perioada a favorizat înv area i dezvoltarea unor noi aptitudini p rin ilor 

prin folosirea instrumentelor i platformelor pe care lucreaz  copiii;   
- Predarea online a favorizat colaborarea profesorilor, prin împ rt irea de noi experien e, schimbul 

de materiale i idei.  

    b) Predarea tradi ional  (fa  în fa ):   

-  Ce a lipsit cel mai mult copiilor în aceste luni de coal  de acas  a fost satisfacerea nevoii de 
socializare, de a petrece timp împreuna cu colegii. Aceast  lips  de socializare a fost resim it  de c tre to i 
copiii;  
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-  În cadrul activit ilor organizate fa  în fa  cadrul didactic de ine un mai bun control în men inerea 
aten iei copiilor, precum i în dirijarea modului de realizare a sarcinilor individuale de lucru.   

-  Prin crearea unui mediu educa ional stimulativ, prin utilizarea materialelor didactice atractive, prin 
crearea de situa ii de înv are i concretizarea acestora în experien e de înv are, cadrul didactic permite 
dezvoltarea creativit ii copilului.   

„Orice metod  pedagogic  rezult  din întâlnirea mai multor factori i, din acest punct de vedere, 
educa ia va r mâne mereu o art : arta de a adapta, la o situa ie precis , indica iile generale date de c r ile 
de metodologie.” Gaston Mialaret 

Bibliografie: 
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Portofoliul digital 

prof. Dobrea Mihaela                                                                   
Liceul Economic Al. I. Cuza Piatra Neamt 

Portofoliul de prezentare este un document de analiz  a profesorilor cu care elevii iau leg tur  în anii 
urmatori, o materializare a unui parcurs didactic care poate deveni un factor relevant pentru întreaga 
biografie a elevului, r mânând in via a sa un element cu reverbera ii importante. Interpretat în mediul 
digital, portofoliul polarizeaz  dimensiuni, asigurând func ionalit i didactice în cel pu in trei direc ii: 
predare, înv are, evaluare. Suporturile propriu-zise, de i preluate din mediul virtual, pot fi clasice, 
translatate pe dischete, CD-uri sau pe o pagin  Web. 

În ceea ce prive te tematica, aceasta este un element esen ial pentru demersul de utilizare a 
portofoliului, intrucât prezint  elevului un orizont larg de informa ii (diferite de cele utilizate la coal ), 
având acces la forme de relatare mai complexe, care au scopul de a stimula interesul elevului, de a-l 
sensibiliza i de a-l dezvolta atat pe pe plan psiholoic, cat i intelectual. 

Conform Ministerului de Educa ie din Québec (Ministère de l’Education du Québec, 2002), 
portofoliul digital prezinta ipostaze distincte: surs  de înv are i mijloc de prezentare a portofoliului. 

Portofoliul, în calitate de surs  de înv are, cuprinde lucr ri, dar i reflec ii ale elevilor asupra 
acestora, care verific  si valideaz  progresele elevilor. Structura dosarului este compusa atât de profesori, 
cât i de elevi, ace tia ad ugand noi puncte de vedere, remarci, complicand „construc ia” dosarului cu noi 
teme. Acest portofoliu se înfiin eaz  treptat i construie te profilul evolutiv al elevului, datorit  flexibilit ii 
digitale care ofer  oportunit i de redactare a entit ilor informa ionale. Datorit  mijloacelor tehnice, 
precum calculatoarele, imprimantele, camerele foto sau video este posibil  realizarea portofolului digital, 
unde elevul porne te de la o organizare minimal  (informa ii de baz ) i ajunge la noi ordon ri (structuri 
compuse). 

Portofoliul ca dosar de prezentare cuprinde piesele alese de elev, care reprezint  interesele principale 
ale sale, pentru întreaga sa conduit  didactic , acestea putând fi introduse într-un program de prezentare 
(ex: Power Point). Scopul central al acestui instrument este de a expune propriile progrese dar si de a 
comunica cu profesorii, p rin ii sau al i colegi, unde elevul adopt  rolul de critic al propriei activit i, 
impunându- i targeturi pe parcursul conduitei didactice. Elevul adapteaza astfel publicului o serie de piese 
care îl avantajeaz , identificând reac iile acestuiac i urm rind o serie de interese care duc la dezvoltarea 
trasaturilor de personalitate ale sale. 

De acest portofoliu beneficiaz  atât cadrul didactic, care evaueaz i noteaz  rezultatele elevilor, dar 
i elevii care realizeaz  autoevalu ri pe baza lui. Astfel, evaluarea prin portofoliu r mâne o formul

complementar  evalu rii prin probe tradi ionale. 

Bibliografie: 
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2. Cazan-Carmen Manuela- Teoria i practica evalu rii, Editura ProUniversitaria; 
3. Truta Elena- Rela ia profesori-elevi: blocaje i deblocaje, Editura Aramis, Bucure ti 2005 
4. Musata Dacia-Bocos, Dana Jucan- Teoria i metodologia instruirii. Toria i metodologia evalu rii, 
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Evaluarea colar  între e ec i succes 

Prof. Dobric  Cristina,                                                                  
Colegiul Spiru Haret Ploie ti 

Una din problemele cu care confrunt  actualmente înv mântul este cea a evalu rilor standardizate 
(sumative, cumulative sau de bilan ) cu mize mari (trecerea la un nivel superior de colarizare) care domin
peisajul educa ional din toat  lumea, mari generatoare de stres, anxietate sau frustrare. În toat  perioada 
cuprins  între gr dini i clasa a XII-a elevii sunt supu i la numeroase test ri (fie ele “simul ri” sau test ri 
propriu-zise).  

Trebuie îns  s  fim con tien i c  mediile generale i notele nu spun nimic despre inteligen a i 
creativitatea elevilor. Evalu m o stare a memoriei i un nivel de cuno tin e la un moment anume, m sur m 
volumul de informa ii i nu calitatea gândirii sau caracterul.  

Testele nu iau în considerare factorii contextuali ce pot afecta performan a elevilor. i cel mai 
important, testele nu apreciaz  creativitatea, adesea sanc ionat  în colile noastre. În ultimii ani, problema 
major  care afecteaz  elevii din România este faptul c  prin reorganizarea înv mântului în privin a 
admiterii la liceu i facultate, evaluarea a ajuns pentru marea majoritate a elevilor ( i mai ales a p rin ilor 
lor) o lupt  disperat  de a accesa “cele mai bune coli”.  

Num rul copiilor absolven i de gimnaziu cu 10 pe linie a crescut exagerat. Putem totu i afirma cu 
convingere c  acei copiii tiu totul despre materiile evaluate? Prin presiunea permanent  de a performa la 
nivel maxim îi for m s  fie perfec i, le transmitem mesajul c  nu sunt suficient de buni dac  nu reu esc s
fie admi i la cele mai bune coli, cu cele mai bune medii. Îns  trecutul ne-a demonstrat c  nu putem 
niciodat ti unde este ascuns urm torul geniu. Poate c  îl neglij m în favoarea unei programe, a unui 
curriculum de respectat i a unor criterii fixe de evaluare.  

Automat permitem etichet ri i îi plas m în categorii, le definim i limit m viitorul. Toate aceste 
catalog ri i etichet ri afecteaz  stima de sine a elevilor înc  din primii ani de coal , când sunt deja 
împ r i i în copii “ageri”, copii “len i”, copii “buni” i copii “slabi”, f r  s  ne d m seama c  în timp toate 
acestea favorizeaz  e ecul sau insuccesul colar, unul din fenomenele negative persistente cu care se 
confrunt coala româneasc , reflectat în randamentul sc zut al înv rii, sub nivelul cerin elor i 
obiectivelor i, de multe ori sub nivelul propriilor capacit i i manifestat sub dou  aspecte: r mânerea în 
urm  la înv tur i abandonul colar. Insuccesul colar se manifest  prin incapacitatea de a face fa
activit ilor colare, incapacitatea sau refuzul de a înv a, de a nu avea rezultate în func ie de capacit i.  

Cauzele sunt multiple, rolul evalu rilor fiind acela de a le scoate la lumin , pentru a putea organiza o 
strategie de recuperare i a o aplica cu succes, în vederea îndrept rii elevului spre ob inerea succesului 
colar, încercând pe cât posibil reducerea repercursiunilor negative asupra personalit ii acestuia. Vorbim 

adesea despre succes colar, implicând automat c  acesta ar însemna doar rezultate maxime la examene, 
concursuri, olimpiade.  

Îns , succesul colar implic  o bun  cunoa tere de sine, o con tientizare a for elor, mobilizare i 
perseveren  în dep irea obstacolelor. Poate c  ar trebui s  ne concentr m mai mult pe aceste achizi ii, s
apreciem i s  asigur m suport în dep irea conflictelor interioare, în învingerea propriilor limite. De cele 
mai multe ori, în spatele succesului colar se afl  renun ri la activit i extra colare care aduc mult  pl cere 
i satisfac ie, dar i nelini te i team  de nereu it . Testele i evalu rile ar trebui s  fie instrumente de 

identificare a golurilor în educa ie i de concentrare în repararea i recuperarea lor. Ar trebui v zute drept 
o surs  de date referitoare la competen e (total diferite de poten ial).  

Orice activitate educa ional  este înso it  de procesul de evaluare, întreaga via colar , stând sub 
semnul valoriz rii. Func iile de diagnoz i pronostic, precum i cele de feed-back ale evalu rii, precum i 
formele de evaluare ini ial i continu , ne asigur  suportul necesar pentru identificarea din timp a 
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problemelor de înv are i recuperarea lor în vederea ob inerii succesului colar. Evaluarea ini ial  permite 
identificarea modului cel mai adecvat de predare al con inutului, dar i modalit i de instruire diferen iat , 
centrat  pe elev. Este util  în situa iile de recuperare a unor no iuni de baz , pierdute de parcurs sau 
neachizi ionate la timp, implicate în sus inerea înv rii unor concepte noi.  

De i suntem presa i de obligativitatea respect rii curriculumului i programei colare, suntem 
responsabili de asigurarea succesului sau insuccesului colar al elevilor no tri. Dac  în urma evalu rilor 
rezult  necesitatea relu rii unor concepte fundamentale mai vechi, trebuie s  ne adapt m activitatea în 
vederea recuper rii lor. Pân  la urm , înv area înseamn  în elegerea conceptelor fundamentale i a 
modului lor de aplicare în situa ii diverse. Dac  este s  analiz m evaluarea dintr-o perspectiv  istoric , 
definitorii sunt demersurile din ultimii 100 de ani. Înc  din anii ‘70, Europa era preocupat  de regândirea 
modului de evaluare, importând de pe ocean modelul evalu rii prin obiective, bazat pe formularea de 
obiective de atins, urmate de organizarea drumul de parcurs, de anticiparea dificult ilor i definirea 
obiectivelor. A evalua înseamn  a ra ionaliza, a optimiza în vederea elimin rii pierderilor dintr-un sistem.  

Evaluarea era v zut  ca un “proces circular, activ i dinamic de perfec ionare a instruirii i a rela iei 
pedagogice (prin “bucla retroactiv ”), de adaptare reciproc i adecvare a mijloacelor /strategiilor la situa ia 
de instruire, la particularit ile celor evalua i, la context etc.” Îns i ideea de evaluare porne te de la 
integrarea erorilor în procesul de înv are, de corectare a lor ca surs  de înv are.  Pedagogia postmodern
vede în evaluare o înso itoare permanent  a proceselor de predare i înv are. Dintre modelele existente în 
plan european, cel mai deschis spiritului secolului al XXI-lea este modelul constructivismului, model 
promovat de pedagogia postmodern i care î i are originea în psihogeneza dezvolt rii intelectuale i în 
cercet ri ale psihologiei cognitive.  

Înv area este contextual , iar construc ia cunoa terii este colaborativ , dar i motiva ional , 
metacognitiv , atitudinal . În constructivism, evaluarea vizeaz  capacitatea de investiga ie, capacitatea de 
conceptualizare, capacitatea de rezolvare a problemelor, capacitatea de gândire critic , capacitatea de 
evaluare, autoevaluare etc. În Europa postmodernist , sub influen a constructivismului, asupra pred rii, 
înv rii i evalu rii se impune o paradigm  existen ial - umanist  asupra educa iei, în care profesorul 
lucreaz  cu elevii i cu ace tia, înv area bazându-se pe o puternic  investi ie cognitiv i afectiv . Modelul 
european cel mai recent de evaluare se axeaz  pe competen e i are ca instrument portofoliul de competen e. 
Astfel, pe lâng  notele din gimnaziu sau media de la testarea na ional , elevul va primi i recomand ri din 
partea profesorilor. Portofoliul educa ional, care poate fi considerat un fel de carte de identitate 
educa ional , permite s  se identifice punctele tari ale elevului, dificultatile si r mânerile în urm , pentru a 
putea stabili m suri de remediere.  

Evaluarea sumativ  se face periodic, dup  clasa a II-a, a IV-a, a VI-a, pentru ca m surile de remediere 
s  poat fi instalate înainte de a fi prea târziu. În prezent, test rile standardizate au devenit o obsesie în sine. 
Chiar i copiii mici petrec mare parte din timpul lor preg tindu-se pentru a da teste sau a r spunde la 
întreb ri similare celor din teste. În varianta extrem , coala devine un program de preg tire pentru teste. 
Accentul pe testele standardizate vine la pachet cu pre ul de a nu-i mai înv a pe copii cum s - i valorifice 
alte talente înn scute, talente care ar putea s  îi protejeze fa  de caracterul imprevizibil al viitorului.  

Ar trebui regândit  complet strategia de admitere în înv mântul liceal i universitar, luând exemplul 
la modul de recrutare al angaja ilor din cadrul companiilor, astfel încât pe lâng  note i medii generale s
fie apreciate i activit ile extracurriculare, recomand ri, eseuri scrise de candida i, interviuri.  

Bibliografie: 

Pâni oar , Ion-Ovidiu i Marin Manolescu (coordonatori), Pedagogia înv mântului primar i 
prescolar, Ia i, Editura Polirom, 2019 

P un, Emil i Dan Potolea (coordonatori), Pedagogie. Fundament ri teoretice i demersuri 
aplicative, Ia i, Editura Polirom, 2002 
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EVALUAREA TRADI IONAL  ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Dobric  Paula Andreea                                                                 
Gr dini a cu P. P. nr. 3, Drobeta Turnu Severin 

Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde urm torii pa i: 

Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor; 
Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse; 
M surarea rezultatelor aplic rii programei; 
Evaluarea rezultatelor. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: 

evaluarea ini ial ; 
evaluare continu ; 
evaluare final . 

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 
preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse. 

Datele ob inute ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului con inut al programei, organizarea unui program de recuperare, dac  este cazul, i 
adoptarea unorm suri de sprijinire i recuperare a unora din pre colari. 

Evaluarea continu  (formativ ) î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, 
fapt ce permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare 
secven  de înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.  

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu. 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului. 
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Tipuri de portofolii: 

portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri); 
portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii); 
portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.) 
Portofoliul poate cuprinde: 

list  cu comportamente a teptate; 
observa ii asupra evolutiei copilului; 
lucrari ale acestuia; 
poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar; 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.; 

În concluzie, portofoliul nu este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi 
reprezentativ pentru crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e. 

Printre metodele i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , 
se înscriu urm toarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta 
conceptual /cognitiv , Tehnica florii de nuf r, metoda col urilor, tehnica analitico-sintetic , cubul, turnirul 
întreb rilor, cvintetul, R.A.I. (R spunde. Arunc . Interogheaz .) jurnalul grupei. 

Dup  Ausubel, ”evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrant . Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii” astfel 
evaluarea este prioritar  în cadrul procesului de înv mânt din ara noastr , fiind considerat  o surs  a 
solu iilor de perfec ionare a actului didactic. 

Evaluarea tradi ional   expresiile cele mai frecvent folosite pentru denumirea activit ii de evaluare 
sunt:  

- examinare, verificare, ascultare, control, chiar dac  aceast  activitate se desf oar  într-un context 
cotidian i nu la finalul unui program de instruire; 

- aprecierea colar  sau verificarea se constituie ca moment separat de activitatea de predare - 
înv are; 

- este sinonim  cu aprecierea clasic , cu controlul continuu al înv rii colare; 

- se finalizeaza cu clasificarea (clasamentul elevilor) (evaluare comparativ ); 

- selecteaz i exclude anumite domenii ale înv rii mai greu de evaluat: atitudini, comportamente, 
tr s turi de personalitate; 

- este centrat  pe cuno tin e; 

BIBLIOGRAFIE: 

* Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 

* Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006; 
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Metode alternative de evaluare în gr dini

Prof. înv. pre colar Dobrin Maria Mihaela                                                 
Gr dini a ,,Zâna Florilor”, Bucure ti 

Evaluarea este „culegerea, valorificarea, aprecierea i interpretarea informa iilor rezultate din 
procesul de înv are; m surile pedagogice, proiectele curriculare care rezult  din aceste activit i” (Schaub, 
Zenke).  

Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia c : „O evaluare corect  a înv mântului nu va 
putea fi posibil  niciodat  cu ajutorul unui instrument unic i universal. Trebuie s  ne orient m ferm spre o 
abordare multidimensional  ".  

Metoda de evaluare este o cale prin intermediul c reia noi educatoarele „oferim copiilor posibilitatea 
de a demonstra nivelul de st pânire a cuno tin elor, de formare a diferitelor capacit i testate prin utilizarea 
unei diversit i de instrumente adecvate scopului urm rit". 

Metodele alternative de evaluare care sunt mai frecvent folosite în coli i gr dini e sunt: observarea 
sistematic  a activit ii i a comportamentului copilului, proiectul, portofoliul, studiu de caz, metoda R.A.I., 
evaluarea cu ajutorul calculatorului, tehnica 3-2-1, investiga ia, interviul e.t.c. Multe dintre aceste metode 
alternative de evaluare sunt modalit i eficiente de evaluare a copilului pre colar. Alegând s  folosim 
metodele alternative de evaluare: RAI, Portofoliul, Evaluarea cu ajutorul calculatorului la copiii pre colari, 
rezultatele acestor evalu ri ne pot oferi progresul acestora într-un mod constructiv, având drept urmare 
revizuirea actului didactic. 

În continuare v  prezent m câteva modalita i alternative considerate de noi eficiente în evaluarea 
pre colarilor, utilizate la grup : metoda RAI, Portofoliul, Evaluarea cu ajutorul calculatorului. 

Metoda RAI stimuleaz i dezvolt  capacit ile elevilor de a comunica prin întreb ri i r spunsuri 
ceea ce tocmai au înv at.  

Poate fi utilizat  în cadrul unei activit i frontale sau de grup, aceast  metod  poate fi utilizat  în orice 
moment al activit ii didactice sub form  de joc. În cazul unei activit i frontale se precizeaz  con inutul, 
tema supus  evalu rii, se ofer  o minge u oar  elevului desemnat s  înceap  activitatea. Acesta formuleaz
o întrebare i arunc  mingea c tre un coleg care va preciza r spunsul; la rândul s u, acesta va arunca mingea 
altui coleg, adresându-i o nou  întrebare; copilul care nu va putea oferi r spunsul corect la întrebare va ie i 
din joc, r spunsul corect fiind specificat de cel ce a formulat întrebarea.  

Acesta are dreptul de a mai adresa o întrebare, iar în cazul în care nici el nu cunoa te r spunsul corect, 
va p r si jocul în favoarea celui c ruia i-a adresat întrebarea. În joc vor r mâne numai copiii care 
demonstreaz  c  de in cuno tin e solide în leg tur cu tema evaluat , iar la final, educatoarea clarific
eventualele probleme, întreb ri r mase f r  r spuns. Foarte des am folosit-o în domeniul experiential, 
stiin a - cunoa terea mediului având ca obiectiv caracteristicile anotimpurilor, folosind întrebari ca: 

- În ce anotimp suntem? 

- Ce stii despre ex. iarna? 

- Ce jocuri preferate ai in anotimpul iarna? 

- Ce sport practici iarna? etc 
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Pe parcursul activit ii, am urm rit, ca observator, s  identific eventualele omisiuni în preg tirea 
copiilor ca s  pot adopta astfel deciziile necesare pentru îmbun t irea performan elor acestora, precum i 
pentru optimizarea procesului de predare-înv are. 

Aceast  metod  alternativ  de evaluare poate fi utilizat  în cadrul oric rui domeniu experiential, 
educatoarea aten ionând îns  copiii în ceea ce prive te necesitatea varierii tipurilor de întreb ri. Metoda 
RAI, elimina emo iile copiilor, permite formarea i consolidarea deprinderii de ascultare activ , formarea 
i dezvoltarea capacit ii reflective, dezvoltarea competen elor de rela ionare, dezvoltarea competen elor 

de comunicare, formarea i dezvoltarea competen elor de evaluare i autoevaluare. 

Prezentat sub forma unei mape, portofoliul grupei cuprinde lucr ri reprezentative i reu ite, poze din 
timpul unor activit i mai deosebite, cât i din timpul unor activit i extracurriculare (excursii, concursuri, 
activit i de voluntariat), de asemenea cuprinde mostre de lucr ri care au necesitat cooperarea între doi sau 
mai mul i copii din grup , diferite observa ii f cute de c tre copii privind modul în care au interac ionat în 
timpul unor activit i desf urate pe grupe sau în perechi. 

Aranjate în ordine cronologic , materialele din componen a portofoliului de grup eviden iaz
progresele copiilor, punctele tari ale activit ilor desf urate i analiza lor este un prilej pentru stabilirea 
unor obiective noi de înv are i deprinderi sociale pe care i le propun copiii grupei.  

Am ales s  folosim portofoliul din urmatoarele considerente:  

-   ofer  o privire de ansamblu asupra copilului i a activit ii desf urate de acesta în gr dini ; 

-   are un grad sporit de adaptabilitate la specificul diferitelor categorii de activitate, a condi iilor 
existente în grup , a particularit ilor copilului pre colar; 

-   cuprinde în actul evalu rii unele lucr ri realizate de copii care în mod obi nuit nu ar fi avute în 
vedere; 

-   încurajeaz  copiii în exprimarea personal , îi determin  s  se angajeze în activitate mai activ, îi 
motiveaz  pentru realizarea unor lucr ri care s - i reprezinte; 

-  implic  direct copiii în actul evaluator determinându-i s  fie mai interesa i de rezultatele evalu rii; 

-   dezvolt  capacitatea copiilor de autoevaluare; 

-   este utilizat cu succes în activitatea cu p rin ii. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului, constituie un mijloc modern i util în realizarea procesului 
evaluativ. Deoarece lucrul la calculator este o activitate foarte îndr git  de copii poate constitui un prilej de 
evaluare care asigur  unitate cunoa terii, dep ind grani ele disciplinelor printr-o abordare interdisciplinar
a con inuturilor.  

Jucându-se la calculator jocuri atractive, copilul este pus în situa ia de a aplica în contexte noi i 
variate cuno tin ele acumulate anterior. 

Utilizam evaluarea cu ajutorul calculatorului în diferite situa ii: la finele unor activit i frontale, în 
timpul unor jocuri didactice, a activit ilor integrate, în cadrul activit ilor liber alese i la activitatea 
op ional  “Prietenul meu calculatorul”.  

Evaluarea cu ajutorul calculatorului are câteva caracteristici: r spunsurile sunt apreciate cu exactitate, 
timpul util de lucru este gestionat corect, rezultatele sunt confirmate sau infirmate imediat, exist
posibilitatea abord rii unui subiect printr-un joc, dar cu nivel diferit de complexitate, fapt ce ofer  satisfac ii 
tuturor copiilor. 
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Metodele alternative de evaluare sunt modalitati eficiente de evaluare a copiilor pre colari, ca o 
alternativ  la metodele tradi ionale i sunt menite s  îmbun t easc  practica evaluativ . 

’’Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat . Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii.’’ (D. Ausbel) 

Bibliografie: 

Oprea, Crengu a, L cr mioara, Pedagogie. Alternative metodologice interactive . Editura 
Universit ii, Bucure ti, 2003. 

Boco , M., (2003), Teoria i practica instruirii i evalu rii, Editura Casa C r ii de tiin , Cluj-Napoca 
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CE REPREZINT  EVALUAREA? 

PROF. PTR. ÎNV. PRE C: DOBRIN M RIOARA C T LINA                           
GR DINI A CU P. P. NR. 19 SIBIU 

Adunarea de inform ii cu scopul de a lua dedcizii (Me learn 1996). 

La nivel pre colar prin evaluare urm rim procesul fiec rui copil pentru a dezvolta abilit i i a 
interveni în cazul unor dificult i observate. 

Altfel spus evaluarea este cel mai complex proces didactic integral structurat în procesul educa ional 
din gr dini i are ca scop cunoa terea copilului, urm rirea procesului acestuia în raport cu propria 
peersoan . Putem spune c  evaluarea nu reprezint  doar un control al cuno tin elor sau un  mijloc de 
m surare a acestor cuno tin e, ci i o modalitate de perfec ionare.  

Evaluarea nu este o etap  suprapus  a procesului de înv are ci constituie un act integrat activit ii 
pedagogice.  

Activit ile educative desf urate cu pre colarii în gr dini  fie fizic/online sunt complexe i necesit
forme de monitorizare i evaluare variate, multiple i în concordan  cu particularit ile de v rst  ale 
acestora. 

Dup  cum tim suntem unici, deci fiecare copil este unic motiv pentru care este necesar s  se 
foloseasc  tehnici i strategi de comunicare i de lucru diferite potrivite astfel încât pre colarul s
beneficieze de o stimulare corespunz toare pentru dezvoltarea abilit ilor i comportamentelor dar în 
acela i timp i sprijin  pentru acesta.  

Atât  online cât i offline principalele metode utilizate pentru colectarea datelor care au ca scop 
dezvoltarea copiilor sunt: observarea acestuia în timpul programului zilnic/activitate online, dialogul 
(conversa ia, interviul) atât cu pre colarul cât i cu parin ii, care are ca scop cunoa terea dezvolt rii psiho-
fizice, a cuno tin elor i deprinderilor pre colarilor i proba practic . 

Din punctul meu de vedere evaluarea în mediul online ne provoac  ca i cadre didactice, deoarece 
f r  o conectare direct /fizic  cu ace tia de cele mai multe ori nu reu im s  oferim sprijin la nevoile 
pre colarilor i noi la rândul nostru avem nevoie de ajutorul parin ilor în special c nd metoda adoptat  este 
cea practic  (po i s -i îndrumi, dar nu i s -i sprijini). 

Evaluarea este instrumentul de cuantificare i conducere a pre colarului spre evolu ie, fiindu-i 
educatoarei cea mai la îndemân  metod  de control i analiz  a demersului pedagogic, în vedere atingerii 
finlit ilor proiectate i form rii copilulului pentru o integrare optim  în urm torul modul evolutiv, coala. 
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Evaluarea 

Prof. înv. primar Dobrinean Ligia 
coala Gimnazial  ,,Lucian Blaga” Jibou 

Dac  la început evaluarea se referea numai la rezultatele ob inute de c tre elevi în procesul de 
înv mânt, ast zi aria acestei activit i se extinde. Nota ob inut  de elev, care pune în eviden  „cât tie” 
acesta, este un indicator complex.  

Educa ia reflect  atât m surarea i aprecierea rezultatelor ob inute de elevi (informa ii, deprinderi, 
fond aptitudinal, motivarea elevului pentru actul înv rii), cât i eficacitatea activit ii profesorului.  

Astfel, evaluarea dep e te limitele individualit ii i „cuprinde” ambii parteneri ai cuplului 
instructiv-educativ, elevul i profesorul; dac  cel care stabile te obiectivele, analizeaz  resursele, 
elaboreaz  strategiile, este educatorul, atunci nota pus  unui elev îl prive te în mare m sur  pe educatorul 
însu i. 

Eficien a înv mântului din punct de vedere al evalu rii pedagogice este dat  de raportul dintre 
obiectivele proiectate i rezultatele ob inute de c tre elevi. Într-un sens derivat eficien a este dat  de raportul 
dintre rezultatele ob inute i resursele consumate. Astfel, dac  o activitate s-a încheiat cu rezultate bune, 
dar cu eforturi epuizante pentru elevi i profesori, eficien a ei este mai mic  decât a acelora i rezultate 
ob inute cu eforturi mai mici. Se spune c  o activitate didactic  este cu atât mai eficient  cu cât obiectivele 
ei au fost realizate într-un timp cât mai scurt, cu cheltuieli minime de resurse materiale, cu mai pu in
oboseal i cu mai mult  pl cere pentru efortul depus. 

Randamentul colar este dat de raportul dintre nivelul de preg tire teoretic i practic  a elevului 
i prevederile programelor colare. Acest concept (randamentul colar) se reg se te i în gradul de asigurare 

a form rii i dezvolt rii personalit ii elevului în ansamblul ei. 
 Calitatea înv mântului este alt termen care graviteaz  în jurul problemei evalu rii i este dat

de raportul dintre rezultatele ob inute i rezultatele scontate (stabilite prin obiectivele opera ionale).  
Evaluarea trebuie conceput  nu numai ca un control al cuno tin elor sau ca mijloc de m surare 

obiectiv , ci i ca o cale de perfec ionare ce presupune o strategie global  asupra form rii. Opera ia de 
evaluare nu este o etap  supraad ugat  ori suprapus  procesului de înv are, ci constituie un act integrat 
activit ii pedagogice. Evaluarea constituie o ocazie de validare a juste ei secven elor educative, a 
componentelor procesului didactic i un mijloc de delimitare, fixare i de interven ie asupra con inutului 
activit ii educa ionale i asupra obiectivelor educa ionale. 

Principalele tendin e de modernizare a evalu rii colare pot fi sintetizate astfel: 
*S-a îmbog it cantitativ i s-a dezvoltat calitativ cadrul conceptual din domeniul evaluativ ; în 

vocabularul cotidian, cu privire la evaluare se întâlnesc frecvent o multitudine de termeni noi, în timp ce 
al ii folosi i tradi ional i-au îmbog it semnifica ia, în consens cu schimb rile din planul teoriei i practicii 
educa ionale.  

*Evaluarea modern  este abordat  în termeni de procese i nu de proceduri / modalit i de m surare 
a rezultatelor înv rii.  

*Termenul clasic de “evaluare”, care ne conduce în mod spontan i obligatoriu cu gândul la “control”, 
“verificare”, “examinare”, ar trebui înlocuit, nu numai la nivel terminologic, cât mai ales ca mod de 
concepere, prin sintagma „activitate evaluativ ”. 

* Din perspectiva modern , “a evalua” înseamn  a desf ura o activitate care înso e te pas cu pas 
procesul de predare-înv are. 

*Introducerea în teoria i practica pedagogic  a conceptului de „evaluare formativ ” a determinat 
aten ionarea pedagogilor asupra faptului c  obiectul lor de studiu în domeniul evaluativ, în consens cu ideile 
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psihologiei cognitive, trebuie s -l reprezinte cu prioritate procesele de înv are ale elevilor i nu 
comportamentele manifestate de ace tia ca rezultat al înv rii. 

*O alt  idee de baz  vizeaz  coresponsabilizarea celui care înva  (elevul). Aceasta presupune 
dezvoltarea capacit ii de autoreflec ie asupra propriei înv ri, intrarea în func iune a mecanismelor 
metacognitive. Cu alte cuvinte, “cunoa tere despre autocunoa tere”.  

*Înv mântul modern solicit  conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de referin
care s  aib  la baz  formarea competen elor elevilor. Multe sisteme de înv mânt, inclusiv cel românesc 
din ultimii ani, î i propun s  dezvolte activitatea instructiv-educativ  având ca referen ial competen ele 
generale i specifice pe care trebuie s  le dobândeasc  cel ce înva  – elevul – pe parcursul i la finalul unui 
ciclu de instruire, al unui an de studiu. 

În înv mântul bazat pe competen e instruirea este orientat  c tre rezultatele finale elevii fiind 
implica i în activitatea de înv are continu i de autoevaluare a competen elor. Astfel elevii au 
reprezentarea achizi iilor finale i a demersului (teoretic i practic) de dobândire a acestora. Prin evaluarea 
pe criterii i indicatori de performan , fiecare elev în elege cum este evaluat i de ce are nevoie pentru 
câ tigarea/dobândirea competen ei. 

Profesorii dobândesc competen e de proiectare didactic  în baza modelului centrat pe rezultate – 
reconstruiesc oferta de curs din perspectiva competen elor inten ionate, stabilesc nivelurile de complexitate 
ale competen elor, asociaz  teme suport care sus in i asigur  formarea competen elor, creeaz  situa ii 
practice de înv are implicând activ clasa, stabilesc criterii de evaluare privind dobândirea competen ei, 
evalueaz  elevii într-un mod complex, precum i oferta educa ional . 

Bibliografie: 

1. M.Palicia, C.  Gavril ,  L. Ion, Pedagogie, Editura Mirton Timi oara, 2007 
2.RAPORT DE CERCETARE ,„Modalit i de dezvoltare a competen elor cheie în înv mântul 

primar”, Cercetare diagnostica cu valoare aplicativ  ,Programul Opera ional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 

3.  G. Petty, Teaching today, Nelson Thornes, 2009. 
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EVALUAREA ONLINE 
ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

DOBROICA LAURA-AMALIA 
coala Gimnazial  „Aurel Vlaicu” Arad – Gr dini a P. N. 7 Arad 

Evaluarea ofer  educatoarei informa ii despre cuno tin ele de care dispune copilul, despre modul în 
care utilizeazã aceste cuno tin e în rezolvarea sarcinilor care îl implic , despre capacita ile pe care le are i 
nu în ultimul rând despre poten ialul creativ.  

Integrarea permanent  a actului educativ în activit i îl obi nuie te pe copil cu efortul, îi formeaz
calit i de voin  care-l vor sus ine în viitoarele demersuri de înv are: perseveren , spontaneitate, 
independen . 

Pepedagogia modern  este într-o permanent  c utare de tehnici i instrumente de evaluare care s
ajute, s  mobilizeze, s  sprijine copilul în procesul de înv are. Pe lâng  informa iile ob inute prin metodele 
tradi ionale, am folosit i alte procedee care s  r spund  nevoilor copiilor, intereselor acestora, care s
contrabalanseze r spândirea în exces a fi elor – devenite de acum clasice. Astfel am folosit: investiga ia, 
enun urile incomplete, jocurile de rol, dramatiz rile, jocurile didactice, jocurile exerci iu, concursurile, 
expozi iile, portofoliile i proiectele.  

Evaluarea este o activitate etapizat  care vizeaz  domenii i probleme complexe, nu doar evaluarea 
copiilor. „A evalua” reprezint  nu numai un verb de încheiere, ci i de deschidere. 

A preda înseamn  a organiza experien e de înv are care s  provoace schimb ri dezirabile în 
comportamentele copiilor. (M. Boco , D. Jucan, 2007) 

În educa ia online se schimb , mediul de înv are. Nu mai exist  gr dini a ca spa iu. Modific ri apar 
i în ceea ce prive te comunicarea. Se schimb  rutinele pentru înv are i de preg tire pentru gr dini . 

În alegerea instrumentelor digitale, cadrele didactice trebuie s  urm reasc  valen ele pedagogice ale 
acestora, gradul de interac iune, de comunicare i colaborare. 

Cu toate c  existat  deschidere din partea cadrelor didactice precum i a copiilor pentru desf urarea 
activit ii educa ionale online, au fost câteva dificult i pe care unii le-au întâmpinat. Lipsa unui mijloc de 
conectare (laptop, tablet , telefon), lipsa conexiunii la internet, lipsa cuno tin elor în domeniul tehnologiei 
pentru unii p rin i sau cadre didactice. 

Educa ia online reprezint  un mediu de înv are mult mai confortabil pentru pre colari. Copiii petrec 
mai mult timp cu familia, bucurându-se de prezen a i sprijinul acestora în realizarea sarcinilor de lucru. 
Activitatea fiind desf urat  într-un mediu familiar, pl cut i f r  zgomotul i agita ie. 

Predarea online favorizeaz  colaborarea cadrelor didactice, prin împ rt irea de noi experien e, 
schimbul de materiale i idei.  

Se pot folosi diverse jocuri online: 
- Jocul anotimpurilor; 
- Jocul numerelor; 
- Recunoa te personajul; 
- Puzzle etc. 
De fiecare dat  când au ca parteneri de joac  p rin ii, pre colarii sunt foarte încânta i i dornici s

câ tige/s  se prezinte în fa a p rin ilor prin antrenarea aten iei, a r bd rii etc. i p rin ii au fost la în l ime 
i au creat materiale foarte variate în vederea desf ur rii jocurilor. 

Copiii se bucur  atunci când navigheaz  în mediul online i astfel, sunt mai receptivi la informa iile 
venite din zona digital . Ei se distreaz  f r  a- i da seama c  înva  în acela i timp. Atât copiii cât i p rin ii 
primesc feedback rapid i permanent. Accesul la materiale este la liber  alegere i poate fi utilizat la orice 
or i în orice loc, temele fiind u or de postat i particularizate prin titlu, imagini sau filmule e de pe 
YouTube i site-uri omologate. Este necesar ca p rin ii s -i ghideze cu mult  aten ie i pricepere. 
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Rela iile între gr dini i familie, p rin ii pot observa în mod direct efortul f cut de cadrul didactic 
în reu ita procesului depredare i înv are. Aceasta perioad  favorizeaz  înv area i dezvoltarea unor noi 
aptitudini p rin ilor prin folosirea instrumentelor i platformelor pe care lucreaz  copiii. 

Evaluarea nivelului de preg tire a copilului, este impus  de trei aspecte esen iale: respectarea 
particularit ilor de vârst i individuale; g sirea unor metode i mijloace adecvate pentru ca evaluarea s
contribuie la dezvoltarea personalit ii copilului pre colar; s  r spund  sarcinii gr dini ei de a preg ti  copii 
pentru integrare cu succes în activitatea colar . 

Bibliografie: 

Boco  M., Jucan D., (2007) Teoria i metodologia instruirii, Teoria i metodologia evalu rii, 
Paralela 45, Pite ti. 
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www.proeducation.md/dw.php3?f=/files/Evaluare/Evaluarea%20performantelor%20scolare/Cab

ac.doc 
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Evaluarea online 
în înv mântul primar 

Dobroica Zaharia 
coala Gimnazial  „Aurel Vlaicu” Arad 

Evaluarea este o activitate etapizat  care vizeaz  domenii i probleme complexe, nu doar evaluarea 
elevilor. „A evalua” reprezint  nu numai un verb de încheiere, ci i de deschidere. 

Exist  multe defini ii pentru evaluare, în func ie de realit ile educa ionale de care se ine cont. De 
exemplu, Doina Mihala cu (2006) consider  c : „Evaluarea este activitatea care permite formularea unor 
judec i privind starea, func ionarea, evolu ia viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe 
baza informa iilor colectate prin intermediul instrumentelor de m sur .” 

Evaluarea elevilor în cadrul unei discipline, în viziune tradi ional , cuantific  doar cuno tin ele, 
priceperile i deprinderile specifice acelei discipline. Din acest motiv este imperios necesar  evaluarea 
alternativ  a elevilor. 

Evaluarea online este o metod  a evalu rii care poate r spunde eficient situa iilor identificate, mai 
ales c  poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu i 
cumulativ . 

În cadrul evalu rii online, prin intermediul platformelor, se pot folosi urm toarele metode i 
instrumente de evaluare: evaluarea oral  pe parcursul orei, fi e de lucru, teste de evaluare, eseuri, referate, 
portofolii, proiecte. 

ca metode alternative interactive se mai pot folosi activit ile de tip dezbatere, jocul didactic, jocul de 
rol, studiul de caz, concurs etc. 

Cadrele didactice trebuie s tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. 
Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesar  a înv rii la distan . Dac  avem 
un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta lec iile pentru a viza respectivele lacune. 

Evaluarea online este sus inut  de acelea i principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate i 
echidistan i utilizeaz  multe din strategiile folosite în predarea i evaluarea tradi ionale fa  în fa . 
Diferen a const  în contextul evalu rii, în interac iunile dintre evaluator i cei care sunt evalua i i procesele 
de colectare i administrare.  

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . 
Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an colar. 

Exist  un num r de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un num r mare de r spunsuri; 
monitorizarea r spunsurilor elevilor; evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; evalu rile 
pot fi p strate i reutilizate; furnizarea de feedback imediat. 

Contextul actual a accelerat, fie c  ne-am dorit sau nu, procesul de înv are online. Chiar dac  mul i 
dintre elevi i cadre didactice nu au fost preg ti i pentru aceasta, unii nici nu i-au dorit, acum predarea prin 
intermediul internetului a devenit o necesitate.  

Sigur, nevoi sunt multe. Sunt copii care nu au suportul de lucru i nici acces la internet. Sunt profesori 
care nu tiu cum s  adapteze predarea clasic  la cea din mediul online. Sunt i cei care nu tiu ce platforme 
educa ionale online pentru elevi sunt mai u or de folosit i mai practice.  
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Dintre aceste platforme, enum r: 

– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz este 
o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, tabele, teme, muzic , 
meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfa a aplica iei. În partea stâng
g sim meniul care prezint  urm toarele facilit i: 

• crearea unui test; 
• c utarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• con ine colec ii cu testele create sau salvate de la al i colegi; 
• con ine clase create sau importate de pe Classroom; 
• con ine domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 

itemi de teste. 
– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
 Sugestii pentru cadrele didactice: 
 - s  adapteze itemii de evaluare din punnct de vedere calitativ i cantitativ; 
 - s  se adapteze la diversele situa ii în care se afl  un elev; 
 - s  manifeste toleran  fa  de postura în care se afl  p rin ii copiilor. 
 - adaptare, creativitate, r bdare, ingeniozitate.....DASC L MODERN! 

BIBLIOGRAFIE: 

Oprea, C.L., (2006). Strategii didactice interactive, Bucure ti, E.D.P.; 
Learningapps.org 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
între online i tradi ional 

Prof. Dobromir Andreea 
Colegiul Na ional Pedagogic “Regina Maria” Deva 

Pentru noi, profesorii, evaluarea este o parte important  a procesului de înv mânt al turi de predare 
i înv are. Ea are ca scop identificarea i m surarea obiectivelor atinse i reglarea i eficientizarea 

procesului instructiv-educativ. Evaluarea determin  în ce m sur  se ating prin rezultatele concrete 
obiectivele propuse ini ial. Aceste obiective sunt formulate în programele colare. Consider c  evaluarea 
este la fel de important  ca predarea i înv area i trebuie planificat  cu mult  grij . 

To i folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea ini ial  (predictiv ),evaluare continu
(formativ ) i evaluare sumativ  (cumulativ ). Evaluarea ini ial  se aplic  la începutul unui semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Ea are atât o func ie diagnostic , cât  i prognostic . Evaluarea sumativ  se 

realizeaz  la sfâr itul unui semestru, an, ciclu de înv mânt sau chiar i la sfâr itul unui capitol. Ea are 
func ie de ierarhizare i de certificare (recunoa terea unor cuno tin e în urma examenelor de bacalaureat, 
evaluare na ional ). Evaluarea formativ  se poate face în orice moment al lec iei i are o func ie de reglare.  

Ca profesor de limba englez , evaluarea ini ial  este foarte important  pentru mine, deoarece prin 
intermediul acesteia aflu la ce nivel sunt elevii i unde exist  anumite probleme. De asemenea, evaluarea 
ini ial  se mai poate folosi pentru repartizarea copiilor pe grupe sau pe nivele de studiu, ceea ce se practic
în unele cazuri la limbile str ine. De asemenea, evaluarea formativ  e la fel de important , deoarece m
ajut  s  îmi dau seama la fiecare or  dac  informa ia predat  a fost în eleas . Prin intermediul evalu rilor 
sumative, care se pot manifesta prin teze, teste de progres la sfâr itul unor unit i sau module, examene de 
bacalaureat etc., sunt cele care atest  nivelul la care a ajuns clasa i care ajut  la consolidarea final  a 
informa iei predate. 

Metodele de evaluare sunt modalit i prin care elevilor li se ofer  posibilitatea de a- i dovedi nivelul 
de preg tire. Exist  trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice i probe scrise. Ele se mai 
numesc i metode tradi ionale de evaluare. 

Metoda de evaluare oral  este una dintre cele mai r spândite. Principalul avantaj al acestei metode îl 
constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discu ie liber . În cazul unor erori, elevul 
se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarit i profesorul poate cere elevului informa ii suplimentare 
sau o motivare a r spunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversa ie, redarea unui con inut etc. 
Folosesc aceast  metod  aproape la fiecare or , aceasta ajutându-m  s  fac o diagnoz  a în elegerii lec iei 
precedente, s  recapitulez cuno tin ele anterior predate i este, de asemenea, i o parte important  pentru 
formarea competen ei de exprimare oral  la limba englez . La ora mea, evaluarea oral  are loc printr-o serie 
de întreb ri legate de tema lec iei sau diferite exerci ii de vorbire precum descrierea unei imagini, descrierea 
unor experien e personale ale elevilor etc. Încerc pe cât posibil când îmi permite tema lec iei s  folosesc 
ipostaze din via a real  a elevilor, folosind un limbaj care s  le fie pe viitor de folos. 

Metoda de evaluare scris  include diferite forme: extemporal, tez , test, chestionar, eseu, referat, 
tem  executat  acas , portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un num r mare de elevi 
simultan. Este o metod  mai obiectiv  decât cea oral . Metoda de evaluare scris  cea mai tradi ional i, 
totodat , cea mai des întrebuin at  de mine este testul. Folosesc testul la sfâr itul fiec rei unit i sau a unui 
modul, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversifica i, având atât itemi obiectivi, cât i subiectivi. La 
limba englez , avem pentru competen ele de în elegere a textul citit i a celui audiat itemi cu alegere 
multipl , cu alegere dual  sau itemi de completare. În schimb, pentru competen ele de producere a 
mesajelor scrise avem itemi subiectivi.  
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Testele m  ajut  s  depistez eventualele probleme de scriere, de vocabular sau de gramatic  pe care 
elevii nu le-au aprofundat. Sunt, de asemenea, rapid de corectat i de conceput, ceea ce e un avantaj mare 
pentru mine. 

Eseul este o metod  preluat  din literatur i cuprinde dou  tipuri: eseu liber i eseul structurat. Eseul 
liber d  ocazia elevului de a- i exprima liber opinia în leg tur  cu o tem  dat , f r  a ine cont de o anumit
structur  sau schem . În schimb, în ceea ce prive te eseul structurat, elevul trebuie s  se supun  unei 
anumite structuri, care le va fi folositoare pentru a- i organiza mai bine con inutul. Al turi de referat, eseul 
poate evalua doar un anumit aspect din cuno tin ele elevului, pentru o viziune de ansamblu a nivelului de 
preg tire al elevilor este necesar  aplicarea i altor metode.  

La limba englez , avem dou  tipuri de eseuri pe care le folosim în predare i evaluare: eseul de opinie 
(opinion essay) i eseul pro i contra (for and against essay). Acestea sunt eseuri structurate, ambele având 
un anumit num r de paragrafe. De exemplu, la eseul de opinie elevii încep cu introducerea, dup  care 2 
paragrafe trebuie s  includ  p rerea lor despre subiect, un alt paragraf despre un punct de vedere opus celui 
prezentat în eseu, iar la final încheierea. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului le ofer , atât profesorilor cât i elevilor, o mare diversitate de 
modalit i. Tehnologia stimuleaz  interesului elevilor i astfel se folose te un mod interactiv de testare a 
cuno tin elor. Aceast  metod  economise te timpul i implic  o evaluare obiectiv . Totodat , e necesar
folosirea unor resurse de care nu orice coal  dispune. În cadrul limbii engleze, acest  form  de evaluare 
se folose te la exemenele Cambridge în cadrul c rora elevii pot da acest examen prin intermediul 
calculatorului, ob inând astfel un certificat care atest  nivelul lor de cuno tin e. 

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investiga ia, 
autoevaluarea, fi a de evaluare, chestionarul. 

Proiectul este o metod  mai ampl . Acesta presupune formularea temei de c tre profesor i explicarea 
sarcinilor, precum i perioada de realizare. Urmeaz  o perioad  în care elevii se documenteaz , colecteaz
date i aplic  tehnicile de lucru sugerate de profesor. Dup  finalizeaz  produsului, are loc o prezentare a 
proiectului. Aceast  metod  stimuleaz  creativitatea i elevii pot face dovada capacit ii de a investiga un 
subiect dat, de a formula o concluzie, folosind metode i instrumente diferite, precum i cuno tin e din 
diverse domenii.  Proiectul este o metod  care are un succes în rândul elevilor. De exemplu, anul acesta am 
folosit aceast  metod  la clasa a IX-a i i-am pus pe elevi s  fac  un proiecte despre tradi ii si obiceiuri de 
Halloween. 

Portofoliul poate con ine temele pentru acas  ale elevilor, noti ele din clas , compuneri, fi e de lucru, 
r spunsuri la chestionare. Acestea trebuie s  fie f cute de c tre elev, de unul singur în afara colii sau sub 
îndrumarea profesorului sau a p rin ilor. Poate fi un instrument de evaluare, cât i un instrument de 
autoevaluare pentru a cuantifica progresul f cut i o dovad  a aceea ce a înv at. Avantajele acestei metode 
sunt stimularea creativit ii i a implic rii elevului în procesul de evaluare, dezvoltarea sim ului critic i a 
motiva iei. Pentru a diversifica notarea, portofoliul este o alt  medod  folosit  de mine. La limba englez , 
am cerut eleviilor s  alc tuiasc  portofolii care s  includ  toate compunerile i alte texte scrise de-a lungul 
unui semestru urmând a fi evalua i în fun ie de cât de bine a fost alc tuit i de componen a lui. Alte portofolii 
mai pot con ine diferite fi e cu texte sau cu exerci ii rezolvate în clas i care au fost verificate de colegi 
sau de mine, lucr ri scrise par iale etc. 

În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente i pot fi folosite în diferite scopuri i pentru obiective 
diferite de c tre profesor. Profesorul trebuie îns  s  diversifice evaluarea i s  o centreze pe obiectivele de 
la clas . Sunt de p rere c  abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesa i i 
rezultatele vor fi mai productive. 

Evaluarea poate fi oral , în scris, bazat  pe activit i practice, pe referate i proiecte, interviuri, 
portofolii, precum i alte instrumente elaborate de catedrele unit ii de înv mânt i aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educa iei Na ionale i de inspectoratele colare. În timpul înv mântului 
primar, fiecare evaluare a elevilor (continu , formativ  sau sumativ ) pentru fiecare disciplin  se 
materializeaz  într-un calificativ dintre urm toarele: insuficient, suficient, bine i foarte bine. Calificativul 
final semestrial i anual pentru fiecare disciplin  trebuie s  fie încadrat în unul dintre cele patru calificative 
men ionate anterior. 

Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei 
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buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin
autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. 

Modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare: 
– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri 
gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 
Înv mântul la distan  desemneaz  o nou  experien  de înv are, pe care elevii no tri, o 

experimenteaz  cu succes de aproape trei s pt m ni. În timp ce aceast  înv are la distan  (Distance 
Learning) reproduce înv area la fa a locului, profesorii no tri au început s  ofere o instruire adecvat  care 
s  permit  elevilor s  îndeplineasc  standardele a teptate într-un mediu online. 

În absen a rela ion rii fa  în fa  cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare i meta-înv are. Cu alte cuvinte, exers m al turi de elevi i suntem modele pentru 
elevi 

Ne propunem s inem o legatur  cât mai apropiat  cu elevii, astfel cât s  trecem cu bine peste acest 
moment dificil. Credem c  feedback-ul în timp util este esen ial pentru înv area elevilor; acest lucru este 
valabil mai ales în mediile de înv are on-line, atunci când elevii nu sunt în m sur  s  pun  întreb ri, a a 
ar fi în mod normal, în cadrul clasei. 

Bibliografie: 
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Editura Mirton, 2005; 
MANOLESCU, M., Evaluarea colar . Metode, tehnici, instrumente, Bucure ti, Editura Meteor Press, 
2006; 
MOGONEA, Florentin Remus, Pedagogie pentru viitorii profesori, Craiova, Editura Universitaria, 2010 
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EVALUAREA ONLINE – ÎNTRE PROVOCARE I NECESITATE 

Autor: Profesor înv mânt primar Dochili  Mariana,                                  
coala Gimnazial  Desa, Dolj 

Zi de zi, în online, ne str duim cu to ii, elevi i profesori deopotriv , s  ducem la bun sfâr it misiunea 
nobil  de a educa tân ra genera ie, adic colarii acestui secol al vitezei, al Internetului, dar i al 
provoc rilor medicale, sociale i profesionale, datorate unui virus mic, foarte "activ", necru tor i nev zut. 

Educa ia în online, îns , "a pus pe tapet" problema, deosebit de spinoas , a lipsei condi iilor necesare 
desf ur rii acesteia: dispozitive capabile s  conduc  ELEVUL în fascinanta lume a cunoa terii. 

Odat  dep it  bariera material , se ajunge la contextul în care noi, dasc lii acestui secol modern, ne 
punem problema modului în care realiz m, atât un transfer de cuno tin e cât mai eficient i util, dar i 
modalitatea în care s  realiz m o evaluare cât mai obiectiv , aproape de adev r, în favoarea elevilor no tri. 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  prevaleze este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni, 
experien a noastr  dovedind c  le place acest lucru. Dar nu pierde i din vedere natura academic  a actului 
didactic în sine, adic  teoria este, totu i teorie, iar în multe dintre cazuri nu se poate substitui abilit ilor 
practice. Rolul nostru, ca dasc li pentru viitori liceeni i studen i, este s  îmbin m, cu tact pedagogic, teoria 
cu practica, dar i utilul cu pl cutul…grea misiune i o provocare…deopotriv . 

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate: platforme, aplica ii, formulare online, chestionare 
interactive accesate în scopul apropierii elevilor de cuno tiin ele teoretice prin folosirea memoriei vizuale, 
auditive, dar i tactile…c ci ce poate fi mai folositor decât ceva realizat prin for e proprii, aplicând 
cuno tin e acumulate/dobândite de-a lungul unei perioade de studiu. 

Evaluarea online este sus inut  de acelea i principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate i 
echidistan i utilizeaz  multe din strategiile folosite în predarea i evaluarea tradi ional  fa  în fa . 
Diferen a const  în contextul evalu rii, în interac iunile dintre evaluator i cei care sunt evalua i i procesele 
de colectare i administrare. 

Evaluarea online poate fi utilizat : 
ca o surs  independent  de dovezi pentru evaluare; 
ca o contribu ie la întregul proces de evaluare; 
în vederea colect rii, transmiterii i administr rii materialelor de evaluare i a resurselor. 

Evaluarea online poate furniza: 
o mai mare flexibilitate asupra locului, momentului i modului în care este efectuat  evaluarea; 
o mai larg  gam  de op iuni elevilor pentru a- i demonstra cuno tin ele i abilit ile. 

Evaluarea poate fi efectuat  de c tre cadrul didactic, elev, colegi sau de c tre o persoan  sau un grup 
din afar . Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în prezent sunt în strâns  leg tur  cu 
utilizarea comunic rii prin computer, ca mediu de transfer, pentru a trimite i a comenta pe marginea 
temelor de genul eseuri, alc tuirea i predarea de portofolii i pentru testarea pe computer, de exemplu 
r spunsuri scurte, întreb ri cu r spuns de tipul alegere multipl i quiz-uri. 
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Unele dintre op iunile online enumerate în literatura de specialitate includ: teme scrise, dezbateri 
online, eseuri, publicarea lucr rilor/prezent rilor elevilor, quiz-uri i întreb ri online, activit i 
experien iale, cum ar fi jocul de rol, portofolii, examene online (cu carte deschis , structurate, 
cronometrate). 

Testele care evalueaz  procesele de înv aresunt ca un indicator pentru procesele de predare i 
înv are. Acestea le permit elevilor i profesorilor s  verifice nivelul de reu it . Lacunele i nesiguran a pot 
fi rezolvate prin sarcini suplimentare. 

Posibilit i de testare: observarea elevilor în timp ce rezolv  o sarcin  de lucru, examinare i analiz
atent  a sarcinilor realizate, discu ii individuale despre sarcinile realizate, întreb ri despre modul în care a 
fost rezolvat  o problem , teste scurte. 

Evaluarea rezultatelor înv rii (sau evaluarea sumativ ) este, pe scurt, o evaluare a rezultatelor 
elevului. Aceasta rezum  toate cuno tin ele i competen ele dobândite. Se comport  ca un instrument de 
feedback pentru p rin i, elevi i profesori. Evaluarea rezultatelor înv rii este utilizat  în coli la toate 
disciplinele. Chiar dac  sunt necesare pentru notarea elevilor i le ofer  profesorilor informa ii selective 
despre performan a general  a elevilor, acestea au diverse probleme. Ca mijloc de feedback, se folosesc 
calificativele, iar în leg tur  cu ele s-au emis, de-a lungul timpului, câteva impedimente, nerezolvate, dar 
prezente înc  în actul educational. 

Înv area online, prin natura sa, necesit  un grad de independen  al elevilor i abilitatea de a rezolva 
probleme.  

Astfel, reu ita actului educational, în complexitatea lui, depinde de o evaluare cât mai obiectiv , cât 
mai eficient , dar i încurajatoare i motivant  pentru elevul care se dedic  studiului. 
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Evaluarea tradi ional  pentru educa ie plastic 

Prof. Dodi  Elena                                                                      
coala Gimnazial  "Lucian Grigorescu" Medgidia 

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea,  performan ele i eficien a acestora la un moment 
dat, oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

Metodele tradi ionale de evaluare sunt cel mai des utilizate la clas . Acestea sunt grupate pe categorii 
în func ie de modalitatea de evaluare dup  cum urmeaz : 

Probe orale- au o importan  în stabilirea unei interac iuni directe profesor-elev, ofer  posibilitatea 
de a corecta imediat gre elile sau neîn elegerile elevului i de a adapta întreb rile în func ie de r spunsurile 
elevului, ofer  posibilitatea elevului de a argumenta un r spuns. 

Probe scrise- sunt cel mai des utilizate, ofer  o economie de timp în realizarea evalu rii permi ând 
evaluarea unui numar mare de elevi într-un timp relativ scurt, acoperirea ca volum i profunzime a 
con inutului evaluat, evaluarea este obiectiv , ofer  elevului timpul necesar de a rezolva cerin ele într-un 
ritm propriu , diminuarea st rii de stress mai ales în cazul elevilor mai timizi. 

Probe practice- evalueaz  aplicarea cuno tin elor, precum i gradul de st pânire a priceperilor i 
deprinderilor de ordin practic. Se evalueaz  atât procesul cât i produsul final.  

Rezultatele educationale care evidentiaza capacitatile de aplicare privesc mai ales unele discipline 
aplicative (tehnologice, artistice, de educatie fizica, practica pedagogica) si pe cele care cuprind continuturi 
cu caracter experimental (stiintele naturii). Se spune c  desenul copilului este un „ecran” al eului s u 
interior. Întreb rile sunt cum i cât se poate descifra lumea interioar   a elevului prin desen? Ce mesaje 
ascunse, necon tientizate sunt exprimate în produsele artistico-plastice ale copilului?  

R spunsul acestor întreb ri este dat de valoarea simbolic  a desenelor ca „activatori” de informa ie 
psihologic  pentru profesor care poate face din activit ile plastice adev rate surse de cunoa tere i evaluare 
a personalit ii copiilor.  

Desenul devine, astfel, un instrument de diagnoz , dar i prognoz  a atitudinilor creatoare ale copiilor. 
În planul flexibiliz rii rela iei cadrul didactic – copil, actul evaluativ prin atragerea copilului în aprecierea 
produselor plastice îi d  acestuia sentimentul libert ii, al propriei satisfac ii, al pl cerii vii de a crea. 

Bibliografie: 

Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”,    
Bucure ti,EDP.;  

Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna”m Bucure ti, EDP;  
Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006;  
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Evaluarea i coala online 

Prof. înv primar Dogaru Oana                                                           
Scoala Gimnazial  Tâmboe ti, jud Vrancea 

Evaluarea în înv mânt comport  mai multe abord ri în func ie de varietatea fenomenelor care fac 
obiectul ei: rezultate colare, procesul de instruire, institu iile colare. În perioada de desf urare a activit ii 
online toate aceste fenomene au fost influen ate. Abordarea evalu rii a impus o nou  perspectiv , o adaptare 
din mers a tehnicilor i mijloacelor de evaluare. Cadrele didactice s-au reg sit în situa ia în care s-au 
reinventat, s-au autoinstruit, s-au documentat i s-au adaptat la noile condi ii impuse de situa ia crizei 
sanitare din ara noastr . Bineînteles, acest proces a fost influen at atât de capacitatea si dispozi ia 
profesorilor la schimbare cât i de resursele hardware, software i infrastructura digital  de care dispune 
fiecare. Este de la sine în eles ca, din acest punct de vedere, profesorii din mediile cu o infrastructur  de 
telecomunica ii deficitar  au fost dezavantaja i. 

Analizând rela ia evalu rii cu procesele de instruire reies principale func ii ale evalu rii:de orinetare, 
de corec ie i de reglare. Astfel evaluarea se dovede te un factor esen ial pentru un proces instructiv-
educativ de calitate.  Profesorul î i poate regla din mers activitatea prin reconsiderarea strategiilor folosite 
i adecvarea lor la noile situa ii ap rute în timpul desf ur rii procesului didactic. In timpul cursurilor online 

cel mai afectat pare a fi feedback-ul în timp real al elevilor. Acesta se arat  distorsionat sau absent. 
R spunsurile pot fi ascultate pe rând, timpii de asteptare cresc pentru cei care î i asteapt  dreptul la cuvânt, 
nu pot fi vizualiza i simultan to i membrii clasei. Toate aceste aspecte îngreuneaz  observa ia continu
sistematica a elevilor i influen eaz  negativ procesul de autoreglare a actului didactic. 

Metodele i tehnicile de evaluare online reclam  adaptarea la particularit ile de v rst  ale elevilor, 
specificul disciplinei de studiu i mijloacele tehnice pe care le avem la dispozi ie. 

În situa ia în care elevii au acces la o platform  de înv mânt online evaluarea se poate desf ura 
oral, pe parcursul orei. De asemenea, se pot folosi aplica ii prin intermediul c rora elevul poate fi chiar 
”scos la tabl ”,  unde i profesorul i elevii au acces la aceast  tabl  virtual . Se pot da fi e de lucru, teste 
de evaluare, referate, proiecte, portofolii. Referatele, proiectele, portofoliile pot fi înc rcate pe platforma 
de înv mânt online, unde profesorul le poate vizualiza i le poate evalua.  

Mailul i aplica ia Whatsapp pot fi de asemenea folosite ca mijloc de comunicare i transmitere de 
fisiere.  Testele de avaluare pot fi create pe Google Classroom, Google Forms. Acestea pot fi aplicate în 
timpul orei de curs sau pot fi înc rcate ulterior pe platform . Bineîn eles, aceste metode pun la îndoial
veridicitatea rezultatelor evalu rii, în condi iile în care aceasta nu se mai desf oar  în clas , sub observa ia 
i îndrumarea profesorului.  

P rin ii, motiva i de dorin a de a- i ajuta copiii, intervin uneori mai mult decat ar fi necesar în 
rezolvarea sarcinilor, f când ca rezultatele evalu rii online s  nu reflecte neap rat realitatea. Acest aspect 
face imperios necesar  o comunicare si colaboare constanta cu p rin ii. Ace tia trebuie consilia i în privin a 
celei mai bune atitudini si a gradului de implicare în desf urarea cursurilor online ale copilului. 

Situa ia în care elevii nu au o conexiune stabil  la internet face imposibil  desf urarea cursurilor în 
timp real, sincron. În acest caz împrejur rile restrâng gama de instrumente de evaluare disponibile. Ne 
putem folosi în continuare de fi e de lucru, referate, portofolii.  

În contextul înv mântului online implicarea deopotriv  a profesorilor i a p rintilor este esen ial . 
Autoeduca ia, inv area prin descoperire sunt premisele incontestabile pentru evolu ia unui cadru didactic 
implicat. Tehnologia pune la dispozi ie posibilit i infinite, barierele fiind puse doar de creativitatea noastr . 
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Metode alternative de evaluare a elevilor din înva mântul primar                             
în mediul online 

Doi  Monica Alexandra 

Evaluarea elevilor în mediul online reprezint  o etap  important  ce se desf oar  în mediul online, 
nu în s lile de clas  a a cum sunt obi nui i elevii. Primele persoane care trebuie s  se adapteze i s  se 
perfec ioneze în acest domeniu sunt cadrele didactice care au oportunitatea nu numai de a înv a lucruri 
noi, ci i de a produce schimb ri în metodele de desf urare a activit ilor didactice. De asemenea, trebuie 
luat în considerare i faptul c  exist  posibilitatea s  apar  incertitudini, frustr ri, dar i a tept ri diferite. 
Pentru ca procesul instructiv – educativ s  fie eficient trebuie s  se cunoasc  foarte bine instrumentele i 
tehnicile potrivite pentru nevoile i cerin ele elevilor în func ie de nivelul lor de vârst .  

inând cont c  în prim vara anului 2020 toate colile din România au încetat brusc s  mai func ioneze 
fizic din cauza pandemiei SarsCov2, atât Ministerul Educa iei, cât i cadrele didactice s-au v zut obliga i 
s  caute noi strategii de lucru pentru ca procesul de predare – înv are – evaluare s  î i continue ritmul. 
Astfel, profesorii i-au transferat activit ile didactice în mediul on-line încercând astfel s  continue 
demersul didactic. Printre aceste platforme se pot enumera Google Classroom, Zoom, Meet, dar i Skype. 
Pentru ca aceste platforme s  fie eficiente cadrele didactice s-au v zut nevoite s  realizeze cursuri de 
formare în domeniul tehnologiei ca mai apoi s  ofere sprijinul necesar p rin ilor i elevilor.   

În ceea ce prive te evaluarea peforman elor colare ale elevilor din înv mântul primar prin 
intermediul probelor orale se pot folosi camerele web sau chiar comunicarea video.  

Instrumentele alternative de evaluare din mediul on-line ne pot pune la dispozi ie o gam  variat  de 
mijloace de evaluare a rezultatelor colare. Sistemul de evaluare a elevilor din înv mântul primar 
faciliteaz  furnizarea unei experien e de înv are personalizat  datorit  faptului c  rezultatele colare sunt 
urm rite de cadrele didactice în sistemul centralizat. Din acest motiv se poate identifica o serie de avantaje 
ale acestui tip de evaluare. Printre cele mai importante avantaje se afl  acela c  este mult mai u or ca 
rezultatele evalu rii s  se centralizeze i s  administreze prin intermediul unor platforme specializate. Un 
alt avantaj face referire la reducerea costurilor în ceea ce prive te materialele i resursele necesare evalu rii 
elevilor.  

De asemenea, prin intermediul sistemelor de evaluare în mediul online se simplific i sarcina 
cadrelor didactice de a corecta manual documentele pe care elevii le predau pentru evaluarea cuno tin elor 
dobândite. Astfel, în cazul evalu rii unui portofoliu în mediul online este mult mai simplu de a verifica dac
toate cerin ele acestuia au fost îndeplinite în mod corespunz tor, cadrele didactice bazându-se mai mult pe 
materiale realizate prin intermediul unor platforme sau aplica ii specifice. 

Evaluarea elevilor din înv mântul primar realizat  în platformele din mediul online poate reduce 
considerabil timpul de a teptare a rezultatelor dar le poate oferi elevilor i un feed – back într-un timp mai 
scurt, acesta având posibilitatea de a analiza mai repede progresul de înv are i de a identifica punctele tari 
i punctele slabe pe care trebuie s  le îmbun t easc .  Prin intermediul rapoartelor detaliate se pot realiza 

programe de înv are specifice pentru elevi, acest lucru conducând la sporirea încrederii de sine i cre terii 
performan elor colare.  

Pentru evaluarea elevilor în mediul online cele mai des întâlnite platforme sunt Google Forms, 
KAHOOT, ASQ, Wordwall, Quizizz, Edpuzzle. Prin intermediul acestor platforme cadrele didactice 
urm resc s  adapteze metodele alternative de evaluare a elevilor din mediul online la situa ia în care 
activitatea didactic  nu se poate desf ura fizic în unit ile de înv mânt din cauza pandemiei SarsCov2. 

Trebuie subliniat faptul c  toate aceste metode i strategii alternative de evaluare în mediul online se 
pot aplica doar atunci când cadrul didactic consider  c  a dobândit suficiente informa ii pentru a putea 
desf ura activit ile astfel încât s  nu existe probleme. De asemenea, chiar dac  tr im în era tehnologiei i 
a schimb rii nu trebuie s  uitam de metodele tradi ionale de evaluare, metode ce stau la baza oric rui proces 
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de evaluare. Acestea pot fi privite ca metode ce apar in de domeniul trecutului, îns  r mân cele mai des 
aplicate în cadrul înv mântului primar datorit  caracteristicilor specifice ale acestora. inând cont c  sunt 
recunoscute ca o acumulare a experien elor pozitive din cadrul procesului instructiv – educativ, se poate 
trage concluzia c  nu se vor demoda niciodat . Pentru ca eficien a lor s  poat  fi observat  este nevoie ca 
profesorul s  stabileasc  un echilibru între ele, asigurând calitatea corespunz toare a fiec reia dintre ele. 

În concluzie, pentru ca procesul de evaluare a elevilor din înv mântul primar s  fie atractiv i 
interactiv atât în s lile de clas , cât i în mediul online trebuie s  existe o îmbinare armonioas  între 
metodele tradi ionale i cele alternative de evaluare a cuno tin elor dobândite de c tre elevi pe parcursul 
procesului instructiv – educativ.  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

-între on-line i tradi ional- 

întocmit, prof. înv. primar, DOMNI EANU ILINCA 

În înv mântul preuniversitar, evaluarea urm re te aprecierea cu obiectivitate i prin mijloace 
tiin ifice efectele unei ac iuni pedagogice. 

Astfel, ne vom întreba nu ce evalu m, ci cum evalu m? 

Evaluarea poate fi:- una sumativ , care se îndreapt  asupra rezultatelor grupului de elevi i membrilor 
acestuia, reflectând performan ele acestora. 

alta formativ  care presupune analiza demersurilor de studiu i procesele de înv are diverse. 

Întreaga dinamic  a clasei este condi ionat  de evaluare, educa ia fiind astfel reglat i îmbun t it . 

Pentru ca sistemul de evaluare s  fie opera ional, evaluatorul va ine cont de urm toarele aspecte: DE 
CE EVALU M? CE EVALU M? CUI FOLOSE TE EVALUAREA? PE CINE EVALU M: C ND 
EVALU M? CUM EVALU M? 

În evaluarea tradi ional , în înv mântul preuniversitar, se folosesc foarte des evalu rile de tip teste, 
probe scrise, practice, orale. Elevii pot fi aprecia i, direct de c tre cadrul didactic, fiind observat 
comportamentul i starea de spirit din timpul evalu rii. 

În evaluarea on-line, în înv mântul preuniversitar, poate fi folosit  cu succes testarea tip gril . 

Elevii sunt solicita i s  bifeze r spunsul sau variantele corecte precum i s  completeze aritmogrifele. 

Acest tip de evaluare, on-line, este atractiv i starne te curiozitatea celor mici. 

Exist  jocurile on-line, care ii pot antrena pe cei mici i le pot dezvolta stima de sine. 

Faptul c  elevul nu se afl  direct în fa a evaluatorului, il poate deschide mai mult i se poate 
autoaprecia mai u or. 

În evaluarea on-line, p rin ii au un rol foarte important. Ace tia trebuie s  supravegheze întreaga 
activitate desf urat  de elevi, f r  s  intervin  atunci când ace tia au nevoie de un r spuns. 

Pot fi evalua i un num r considerabil de elevi într-un timp foarte scurt, îns  nu întotdeauna se reflect
cuno tin ele i competen ele reale. 

Portofoliul individual i de grup se poate realiza atât online cât i tradi ional. Este o metod  flexibil
care stimuleaz  creativitatea, ingeniozitatea i originlitatea elevului. On-line se pot organiza micro edin e 
de discutare a portofoliilorrealizate cu microgrupurile din clas , sporind motiva ia înv rii.        

Tendin ele actuale sunt subordonate unui management centrat pe angajament implicativ i mai pu in 
centrat pe control. Elevul trebuie înv at s  înve e, indiferent de modul în care acesta o va face. 

O evaluare eficient  atât tradi ional  cât i on-line trebuie s  îndeplineasc  anumite condi ii: 

evaluarea s  fie o experien  de înv are; 
s  se centreze pe ceea ce s-a însu it, nu pe ce s-a gre it; 
dialogul s  fie constant; 
s  fie motiva ional ; 
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s  se desf oare constant, înc  de la început, consiliind i ameliorând pe tot parcursul înv rii; 
s  fie constructiv i s  ofere posibilit i de gândire, reflec ie, revizuire. 

O evaluare interactiv  presupune existen a unui parteneriat între elev- profesor- p rinte- coal , bazat 
pe colaborare i negociere constructiv . 

                    

BIBLIOGRAFIE:  

Înv mântul primar, fondator: dr. RODICA GÂRLEANU- COSTEA 
De la pedagogie la tiin ele educa iei, 2007, FLORICA OR AN 
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Resurse educa ionale deschise:                                                           
o posibil  gril  de evaluare 

Prof. Dornean Silvia,                                                                    
coala Gimnazial  nr. 1 B lu eni 

Dou  perspective complementare sus in construc ia acestui demers de analiz  a resurselor 
educa ionale deschise în format digital. În primul rând, viz m reperele pentru elaborarea unei resurse 
educa ionale deschise (RED), ancorate în teoria pedagogic . Al doilea aspect important se refer  la 
relevan a i valoarea resurselor digitale pentru sus inerea eforturilor de ameliorare a sistemului i procesului 
de educa ie. Ne punem problema m surii în care putem favoriza i promova acele resurse educa ionale de 
calitate, a criteriilor pe baza c rora putem valida sau invalida o resurs  educa ional  deschis . Ast zi, 
sistematizarea modului în care privim resursele a devenit o necesitate, în condi iile în care asist m la un 
aflux de resurse educa ionale în format digital. 

Resursele educa ionale deschise au o contribu ie major  pentru transformarea procesului de educa ie. 
Realizarea de resurse digitale de c tre profesori, analiza i selectarea celor mai potrivite pentru includerea 
într-o activitate de înv are, experien a direct  de utilizare la clas  a propriilor resurse sau a unora create de 
alte cadre didactice sunt demersuri care (a) stimuleaz  reflec ia pedagogic i dezvoltarea profesional
continu , (b) transform i sus in demersul didactic, (c) contribuie la dezvoltarea de competen e, sus in 
procesul de înv are. 

Teoriile pedagogice, mai mult sau mai pu in noi, ne ajut  s  cre m o „foaie de parcurs” fundamentat
– o serie de jaloane orientative pentru ini iative, proiecte i programe care vizeaz  dezvoltarea educa iei cu 
suport digital, precum i pentru prioritizarea caracteristicilor i func iilor resurselor digitale în curs de 
dezvoltare. Spre exemplu, am putea r spunde la întrebarea: Ce ar trebui s  vizeze predominant un standard 
de proiectare i de evaluare a resurselor digitale pentru a sprijini educa ia (pe termen lung)? 

Cele mai importante atribute ale unei resurse educa ionale deschise în format digital au la baz
caracteristici generice ale unui material suport pentru activit i de înv are, îmbog ite prin posibilit ile 
oferite de noile tehnologii: 

Integrare multimedia 
Interac iune cu con inutul 
Integrare de jocuri educative (serious games) 
Interac iune cu colegi i cu cadrul didactic 
Leg turi între resurse 
Instrumente i resurse suplimentare accesibile 
Portofoliu de rezultate i de produse ale activit ii 
Posibilitatea de adaptare, corectare, actualizare, completare, versionare facil  (O. Istrate – Resurse 

educa ionale deschise). 
Dintre acestea, desprinderea criteriilor relevante pentru aprecierea unei resurse educa ionale deschise 

în format digital constituie o provocare, din mai multe perspective. În primul rând, resursele existente 
acoper  un evantai foarte divers de posibilit i pedagogice, tehnice, func ionale, dificil de surprins în grile 
func ionale, suficient de suple, utilizabile într-un proces eficient de analiz / de validare. În al doilea rând, 
natura variat  a suportului resurselor (text, imagine, audio, video, mixt) le face greu de încadrat într-o gril
unificat . În al treilea rând, în majoritatea cazurilor, multitudinea tipurilor de situa ii educative în care se 
poate valorifica o resurs  îi confer  acesteia deschideri pedagogice vaste, intrinseci (resursa nu poate fi 
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privit  disociat de rolul s u educa ional), îns  poten iale (resursa nu poate fi încadrat  definitiv pe un anumit 
nivel de utilizabilitate sau valoare). Nu în ultimul rând, practica demonstreaz  c  interpretarea 
evaluatorului, experien a lui educa ional i nivelul lui de preg tire pedagogic  joac  un rol important, 
ap rând varia ii semnificative între punctajele acordate de evaluatori diferi i pentru acelea i resurse 
educa ionale deschise. 

Utilizând experien a de validare a resurselor educa ionale deschise pentru portalul na ional 
digitaledu.ro, propunem în cele ce urmeaz  o gril  criterial  de evaluare a RED, exemplificând, în fiecare 
etap , cu maniera de punctare pe scala 0-5, respectiv 0-10 la sec iunea A- Con inut al înv rii. 

Grila are patru sec iuni, dintre care prima vizeaz  câteva condi ii preliminare, cu un standard minimal 
de 10 puncte (din 20 alocate), urmat  de sec iuni privind con inutul înv rii (30 de puncte posibile), 
demersul didactic (30 de puncte posibile) i elemente de func ionalitate, interfa a, aspect vizual (20 de 
puncte posibile). 

Aceast  propunere de gril  de evaluare a resurselor educa ionale deschise în format digital încearc
s  ofere câteva repere introductive pentru un demers mai amplu de organizare, de ierarhizare, de validare 
i, nu în ultimul rând, de valorificare a acestor instrumente noi, demers complicat, contestabil i par ial 

steril. O ipotez  plauzibil  este aceea c  orice resurs  poate fi util , în momentul i la locul potrivit – iar de 
aceea, o ierarhizare pe criterii axiologice obiective nu este posibil . În fond, valen ele pedagogice ale RED 
trebuie s  fie analizate mai degrab  normativ, contextual, în situa ii concrete de utilizare, unde valoarea sa 
variaz  în func ie de orizontul de posibilit i i de a tept ri al elevilor, de r spunsul de moment al grupului, 
de scopurile stabilite ale înv rii, de perspectiva profesorului asupra (organiz rii) con inutului educa iei 
etc. Îns  reflec ia privind semnifica ia resurselor educa ionale deschise i încercarea de a le face mai bune 
trebuie s  ne înso easc  mereu. 

Referin e: 

Istrate, O. (2021). Resurse educa ionale deschise. În: Revista Profesorului. Nr. 2/ 2021. 
Online: https://revistaprofesorului.ro/resurse-educationale-deschise/ 

Istrate, O. (2017). Resurse educa ionale deschise: Drepturile de autor. În: EDICT- Revista 
Educa iei, nr. 8/ 2017. Online: edict.ro/resurse-educationale-deschise-drepturile-de-autor/ 

* * * Exemple de resurse educa ionale deschise (accesat în martie 2021). 
Online: https://digitaledu.ro/ 
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CUM EVALU M ÎN ONLINE? 

Autor: PROF. ÎNV. PRIMAR DOROBAN U OANA,                                        
COALA GIMNAZIAL  GHER A MIC , jud. SATU MARE 

Perioada pe care o travers m reprezint  pentru noi to i mai mult decât o provocare obi nuit , întregul 
nostru stil de via  este pus la îndoial  pe o durat  nedeterminat . 

Tot ceea ce înseamn  proces de predare-înv are- evaluare a redevenit în aten ia noastr  sub titulatura 
de proces educa ional la distan . Cu to ii am fost nevoi i s  ne mut m activitatea în mediul on-line i am 
f cut cuno tint  cu aplica ii care faciliteaz  înv area la distan . 

Profesorii trebuie s tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. De aceea, elevii 
trebuie evalua i sistematic, iar la sfâr itul semestrului i al anului s  li se încheie o medie care s  reflecte 
atât în elegerea, cât i nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesar  a înv rii la distan . Dac  avem un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta 
lec iile pentru a viza respectivele lacune. 

Prin intermediul platformelor si aplica ilor utilizate în activitatea online elevii pot fi evalua i sincron 
i asincron. Instrumentele de lucru asincrone avantajeaz  elevii introverti i sau nesiguri pe competen ele 

lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întreb ri sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, i 
cadrul didactic are timp s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele, s  trimit  feedback.  

De asemenea, dac  se poate îmbun t i aceast  tem  în urma feedback-ului elevilor, la alt  clas  se 
poate trimite varianta revizuit . De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se aloc  teme, 
fi e de lucru, chestionare i se poate trimite feedback. Chiar dac  necesit  crearea unui cont sau logare, 
elevul are timp s  o fac i s  lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitat  creativitatea la maxim. Pe aceast
platform  elevii pot primi i un test quizizz în care pe lâng  itemi cu alegere multipl  sau cu completarea 
spa iilor libere pot ap rea i itemi cu r spuns deschis. Rezolvarea celor din urm  se fotografiaz i se trimite 
la finalul orei de curs.  

Elevii i profesorul sunt loga i pe meet pe perioada rezolv rii testului. De asemenea, profesorul are 
posibilitatea s  posteze o fi  de lucru sau un test de evaluare pe email, elevii rezolv  sarcinile de lucru într-
un interval de timp alocat, fotografiaz  rezolvarea i o trimit pentru a fi evaluat . Autoevaluarea sau 
evaluarea reciproc  a temelor se poate realiza cu suces.  

Dac  profesorul dore te s  ilustreze instant aprofundarea unor cuno tin e sau s  colecteze date pentru 
folosin  imediat , poate apela la instrumente de lucru sincrone. Cu ajutorul acestora, se poate face o 
evaluare a cuno tin elor sau a lacunelor elevilor pentru a se remedia imediat sau se poate motiva elevul care 
are o toleran  mic  la stresul provocat de a teptarea notei. Unele din aceste instrumente sunt: Google meet, 
Zoom- se poate ini ia un dialog între elev si professor, - Google docs – se pot crea paragrafele unui raport 
de c tre elevi diferi i, de exemplu - Miro, o tabl  interactiv  la care elevii se conecteaz i colaboreaz  în 
diferite formate - Poem generator, o aplica ie cu specii de poezii distincte pe care elevii le creeaz  pe loc - 
Mentimeter, program pentru colectare de date sau evaluare - Facebook messenger, Whatsapp pentru 
dezbaterea unei teme. Avantajul acestor instrumente este c  profesorul poate oferi feedback pe loc sau se 
poate asigura c  însu i elevul este cel care lucreaz . Ca un alt plus, profesorul poate face un screenshot al 
ecranului i p stra întreag  activitate drept prezen , rezultate, calitate în scopul evalu rii etc. 
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Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . 
Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile, întreb rile i discu iile depe platform  pe 
care profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile, proiectele, referatele i testele finale date la sfâr itul unei 
unit i de înv are, proiect, semestru, sau an colar. 

Pentru referate i proiecte putem folosi instrumente de management al con inutului pentru înc rcarea 
acestora i evaluarea ulterioar  de c tre profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. Dac  vorbim despre proiecte aplicate (modele, schi e, etc.) elevul poate filma 
prezentarea acestora i o poate posta on-line. 
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Evaluarea în înv mântul preunivesitar – între online i tradi ional 

Institutor Doroftei Cristina Mihaela 
oala Gimnazial  Sfera, Bistri a, jud. Bistri a-N s ud 

Via a st  sub semnul valorii i valoriz rii. Nimic din ceea ce se petrece în acest spa iu nu scap
exerci iului axiologic, de atribuire a unor valori. Înv mântul se afl , într-un dinamic proces de 
restructurare i revalorizare, de racordare la nivelul mondial în acest domeniu. Ins  cum orice reform
trebuie s  se încheie cu o evaluare a rezultatelor, aceast  component  este i ea reconsiderat i reglementat
pe criterii noi.  

’’Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat . Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii’’ sustinea D. Ausbel. Pornind 
de la aceasta premiza, se poate afirma cu certitudine c  evaluarea este o component  important  a procesului 
de înv mânt, ce permite luarea, în cuno tin  de cauz , a unor decizii de reglare, ameliorare i 
perfec ionare a activit ii colarului. 

Pentru ca individul s  fie preg tit pentru a se adapta la o lume în schimbare ”educatia trebuie 
organizat  în jurul a patru tipuri fundamentale de înv tare,care pe parcursul vietii constituie pilonii 
cunoasterii;a învãta sã stii,ceea ce înseamnã dobândirea cunoasterii; a învãta sã faci,astfel încât individul 
sã intre în relatie cu mediul înconjurãtor; a învãta sã trãiesti împreunã cu altii, pentru a coopera cu alte 
persoane, participând la activitãtile umane;a învãta sã fii, un element important ce rezultã din primele 
trei.”(J.Delors,2000,p.69). Aceastã viziune asupra educatiei, determinã o regândire a procesului instructiv 
educativ si al activitãtilor sale specifice: predarea-învãtarea-evaluarea. Scoala traditionalã a fost centratã 
exclusiv pe a învãta sã stii, iar evaluarea a constituit un demers de verificare si mãsurare a cunostintelor 
elevilor. 

Ast zi, demersul didactic se axeaz  pe formarea la elevi a unor competente, care sunt ansambluri 
structurate pe cunostinte si deprinderi dobândite prin învãtare. Acestea permit identificarea si rezolvarea în 
contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu al cunoasterii. Directiile actuale de 
restructurare a procesului evaluativ promoveazã nu doar aspectul informativ/instructiv a eficientei 
procesului didactic ci si pe cel formativ-educativ. 

În acest context este necesar a evalua aspecte legate de toate laturile educatiei pentru a avea o viziune 
unitarã asupra dezvolt rii personalit tii elevului. Copilul este o fiint  activ , cu o lume proprie. Acceptând 
termenul de evaluare, am gândit tratarea acesteia ca pe un proces, un instrument, un „barometru” de 
m surare a gradului de preg tire psihic  si socio-afectiv  a copilului. 

Evaluarea constituie în tot acest proces un element central, care are rolul de a regla permanent si a 
forma în spiritul unor decizii realiste atât cu privire la curriculum cât si cu privire la resursele umane 
implicate. Importanta acesteia este cu atât mai mare, cu cât este cunoscut faptul cã „este mai usor sã previi 
decât sã vindeci”. Astfel, si în cadrul procesului de evaluare prevenirea prin controlul sau monitorizarea 
permanentã a nivelului de reusitã a elevului pot contribui la interventii si decizii pertinente si prompte din 
partea cadrului didactic. 

Întrebarea care se pune este când, aceasta referindu-se la momentul optim al evalu rii. În acest sens 
în literatura de specialitate s-au impus trei momente care reprezintã de fapt trei mari forme ale evalu rii 
didactice:  

la începutul procesului - evaluare initial ; 
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pe parcursul procesului – evaluare continu  / formativ ; 

la finalul unui proces – evaluare sumativ  / cumulativ . 

De cele mai multe ori, educa ia are loc frecvent sub îndrumarea educatorilor. Cu toate acestea, 
perioada dificil i atipic  prin care trecem reprezint  pentru noi to i o provocare. Înv mântul on-
line deschide posibilitatea unei preg tiri structurate, coordonate i corect etapizate (vedem acum 
multitudinea de platforme i soft-uri educa ionale on-line, care abund  media în aceast  perioad ); 
reprezint  o form  de înv are la distan , facil , destinat  celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul 
de înv mânt clasic, traditional, ”fa  în fa ”  sau adecvat  unor contexte speciale, a a cum se întâmpl  în 
perioada actual  de pandemie, când întregul sistem de înv mânt, public i privat, indiferent de nivel sau 
ciclu curricular a fost pentru o perioad  închis sau a func ionat sub diferite scenarii conform condi iilor 
specifice fiec rei regiuni, localit i în parte. Acest mod de înv are este impus acum de perioada dramatic
pe care o travers m. 

Astfel, referindu-ne strict la procesul de evaluare se poate spune ca parerile sunt impartite. Exista pe 
de o parte cei care sustin faptul c  o evaluare corect  poate avea loc doar în cadrul colii tradi ionale, 
respectiv a prezen ei fizice a elevului i a cadrului didactic, iar pe de alt  parte sunt i cei care, adaptând 
metodele de evaluare folosite, favorizeaz  evaluarea on-line. Cu toate acestea, pentru ca evaluarea on-line 
s  fie cât de cât relevant , presupune ca elevul s  st pânesc  câteva competen e digitale, precum i cititul 
i scrisul. Prin urmare la clasele mici din înv mântul primar uneori este mai dificil de realizat o evaluare 

on line obiectiv i corect .  Tot aici exista, nu de putine ori, situatia in care chiar parintii intervin, in spatele 
camerei video, acestia nerealizand deserviciul pe care-l fac pe termen lung propriilor copii. 

Predarea i evaluarea online este o provocare pentru copii, pentru p rin i i pentru cadrele didactice. 
Ajut  îns  o atitudine deschis i flexibil , pentru a evalua corect ce func ioneaz i ce nu, pentru a încerca 
idei noi i pentru a înv a din experien a altor cadre didactice. 
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PROVOC RILE COLII ONLINE! 

Prof. Doro an Manuela Carolina                                                          
Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazu,, Vulcan 

Aceast  perioad  în care pandemia de coronavirus a adus cu ea o criz  care afecteaz  pe lâng  alte 
sectoare din societate i educa ia, care a fost pus  în fa a unei noi provoc ri: cea digital  (comunicare 
digital , gestionarea informa iei, crearea de con inuturi digitale educa ionale, implementarea aplica iilor de 
management colar, utilizarea echipamentelor digitale, respectarea normelor etice i legale în spa iul 
digital). Predarea i evaluarea online este o provocare atât pentru copii i pentru p rin i cât i pentru cadrele 
didactice. A fost de ajutor atitudinea deschis i flexibil , pentru a evalua corect ce func ioneaz i ce nu, 
pentru a încerca idei noi i pentru a înv a din experien a altor cadre didactice. 

Predarea online eficient  nu înseamn  doar preluarea con inutului lec iei i transmiterea lui folosind 
tehnologia. Mediul online de înv are vine cu provoc ri i resurse specifice pentru intregul proces de 
predare-evaluare, care presupune c  atât profesorii, cât i elevii s  se adapteze i s  î i schimbe modul de 
lucru.  

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorit  numeroaselor cercet ri, studii, lucr ri 
elaborate pe aceast  tem . Evaluarea colar  este perceput  ast zi ca fiind organic integrat  în procesul de 
înv mânt, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. 

Înv mântul de tip online poate fi aplicat cu succes în înv mântul liceal i universitar. Înv mântul 
online ofer  posibilit i multiple pentru explorarea de paradigme moderne pentru înv area experien ial , 
participativ , colaborativ , individual . Atâta timp cât avem infrastructura necesar  pentru a ne conecta i 
device-ul necesar pentru a interac iona, coala poate deveni spa iul virtual unde elevii pot studia cu diver i 
speciali ti din diverse domenii, din orice col  al lumii. 

Bineîn eles, mult  lume din alte domenii a fost nevoit  s  lucreze de acas , dar nu mult  lume a trebuit 
i s  conceap  lec ii online i apoi evaluare online. De la a participa la o întâlnire pe Zoom sau Meet pân

la a crea i a livra lec ii online cu mijloace tehnice noi i pe platforme de e-learning… e o diferen ! Au 
început cursurile de formare mai mult sau mai pu in oficiale, a început achizi ionarea de tehnologie care 
lipsea. i, încet-încet, a început coala online. Elevii au trebuit s  treac  de la „folosirea telefonului este 
interzis  la coal ” la „dac  nu ai un telefon, î i facem noi rost de unul!” – i timpul petrecut în fa a 
ecranului, considerat a fi pân  nu demult nociv, a crescut considerabil. 

Evaluarea modern , care promoveaz  tranzi ia de la no iunea de control al însu irii cuno tin elor la 
conceptul de evaluare atât a rezultatelor înv rii dar mai ales a proceselor pe care le implic , semnific
trecerea de la o pedagogie a transmiterii cuno tin elor la o pedagogie a însu irii cuno tin elor i a tiin ei 
de a deveni. 

Odat  cu începerea noului an colar în mediul online, am avut posibilitatea s  utiliz m i alte aplica ii 
dintre cele prezentate în cadrul cursului, cum ar fi wordart.com, worksheets.com, kahoot.it i altele. Acestea 
ne-au fost de un real folos pentru a face mai atractiv  predarea de acas , dar i în consolidarea i evaluarea 
cuno tin elor transmise elevilor. De i la început am fost sceptice în a folosi o multitudine de aplica ii care 
erau extrem de interesante, dar aveam impresia c  nu vor reu i s  le acceseze, pe m sur  ce am observat c
uneori se descurcau chiar mai bine decât noi, am introdus noi aplica ii. Acestea au reprezentat nu numai o 
modalitate util , distractiv i eficient  de a ne desf ura orele, ci le-a oferit i elevilor no tri ocazia s
devin  „profesori”. Bineîn eles c  nu to i au fost la fel de pricepu i la început în utilizarea aplica iilor, dar 
colegii lor au putut s  le explice i s  îi ajute. 

Din perspectiva abord rii curriculare i sistemice a procesului de înv mânt, evaluarea face parte 
integrant  dintr-un tot, nu trebuie tratat  izolat, ci în strâns  corela ie cu celelalte activit i prin care se 
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realizeaz  procesul de înv mânt, cu predarea i înv area. Pe de alt  parte, metodele, tehnicile i 
instrumentele de evaluare nu pot fi disociate de celelalte variabile ale evalu- rii: obiectul evalu rii (ce se 
evalueaz ), criteriile / obiectivele educa ionale, strategiile evaluative etc O caracteristic  a ultimelor lucr ri 
de referin  în domeniu este aceea c  în domeniul colar trebuie s  vorbim despre evaluare în termeni de 
procese. În locul termenului consacrat de “evaluare” trebuie s  vorbim de “activitate evaluativ ”, de 
“evaluare în ac iune, în desf urare”. 

În coala noastr  s-au f cut rapid conturi pe Google Classroom tuturor profesorilor i tuturor elevilor 
i coala a continuat. Orele le ineam sincron pe Google Meet, unde comunicarea oral i scris  cu elevii a 

avut loc ca i la o or  clasic . În loc de videoproiector sau de tabl  inteligent , am folosit func ia de 
prezentare a ecranului, cu ajutorul c reia am lucrat i pe filme, i exerci ii online, ba chiar am prezentat i 
poze sau teme rezolvate de elevi. Cu prezentarea ecranului am putut i noi, ca profesori, s  le prezint m 
diverse materiale în diverse formate, dar au putut i ei s - i prezinte proiectele sau temele f cute. 

Testele online, de i mai greu de conceput, au fost mai u or de corectat, pentru c  Google Docs î i 
permite s  centralizezi rezultatele dau s  faci corectarea imediat. Nimic mai simplu! Iar pentru eseuri sau 
proiecte, corectarea a putut fi f cut  tot online i trimis  elevilor individual. Citirea de texte s-a f cut foarte 
u or, cu textul prezentat pe ecran i numirea aleatorie a elevilor care s  citeasc , exerci iile auditive au fost 
f cute la fel, cele de vorbire s-au derulat exact ca la clas , doar c  pe Google Meet. Noi, ca profesori de 
discipline tehnice, nu am g sit absolut nimic din ceea ce f ceam la clas  s  nu putem- face i online.  

Combinarea optim  a mijloacelor i procedeelor specifice metodelor de evaluare clasic  – 
conversa ia, lucr rile scise, lucr rile practice – cu cele alternative, complementare – autoevaluarea 
investiga ia sau proiectul. Tratarea metodelor didactice (abordate curricular, precum i metode de predare 
inv are evaluare) i ca metode de evaluare in structura unei metode didactice. Multiplicarea surselor de 
evaluare continu  cu func ie formativ i formatoare i colectarea simultan  a rezultatului cu consum minim 
de energie. 

Important este i faptul c  aplica iile informatice sunt proiectate pentru a sprijini, nu pentru a înlocui 
procesele umane, de grup, iar nou , cadrelor didactice ne revine sarcina de a alege i a propune elevilor 
aplica ii accesibile care faciliteaz  înv area. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Petre Botnariuc i colaboratorii, coala online – elemente pentru inovarea educa iei, Editura 
Universit ii din Bucure ti, 2020.  

2. Cerghit, Ioan, 1983, Proiectarea lec iei, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti 
3. Nicola, Ioan, 1994, Pedagogie, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti 

Online:  
unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/05/Scoala_Online_Raport_aprilie_2020.pdf 

www.teachthought.com/learning/12-types-of-blended-learning/ 
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modernizare  
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EVALUAREA ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL                                        
LA DISCIPLINA EDUCA IE PLASTIC

PROF. ÎNV. GIMNAZIAL: AURELIA DR C ANU 
COALA GIMNAZIAL  NR. 112 , 

COALA GIMNAZIAL  ,,NICOLAE LABI ”, BUCURE TI 

Evaluarea este un act didactic complex ce implic  o bun  cunoa tere a elevilor pentru a identifica 
nevoile, interesele de cunoa tere i ritmul dezvolt rii fiec ruia.  

Pe lâng  preg tirea de specialitate, psihopedagogic i metodic , profesorul are o atitudine afectiv , 
deschis i moral  cu elevii, le stimuleaz  interesul pentru disciplina predat . S  nu uit m de creativitatea 
didactic  ce presupune modernizare în sfera demersului didactic, a proiect rii i a evalu rii, atât în sala de 
clas  cât i în mediul online. Aceast  modernizare presupune precizarea competen elor generale i specifice 
i  structurarea con inuturilor corelate cu nivelele de dezvoltare ale elevilor.  

În raport cu secven ele înv rii men ionez trei tipuri de evaluare: 
- ini ial  (predictiv , diagnostic , de plasament); 
- formativ  (continu , de progres, pe parcurs, permanent ); 
- sumativ  (cumulativ , certificativ , final ). 
Rezultatele înv rii urm resc progresul, achizi ia de competen e, deprinderi i cuno tin e artistice în 

mod progresiv de la un an la altul, dar vizeaz i procesul de predare-înv are. Profesorul este cel care 
orinteaz  actul înv rii spre dezvoltarea sensibilit ii artistice, formarea unor competen e bazate pe 
cuno tin e i deprinderi dobândite de elevi prin exerci ii practice. 

Dup  cum tim, o educa ie artistic  profund  se face printr-un contact permanent cu opera de art , iar 
pentru a le forma elevilor o cultur  artistic  este necesar ca ace tia s  fie îndruma i spre a vizita galerii de 
art  urm rind expozi ii tematice, vizitând muzee i consultând în permanen  albume cu reproduceri de 
art , dar nu în ultimul rând ace tia trebuie s - i însu easc  cuno tin e, priceperi i deprinderi în domeniul 
artelor plastice.   

Situa ia actual , a pandemiei COVID, a cerut o adaptare rapid  c tre mediul online.  Am folosit 
tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. Pentru a-i men ine activi în cadrul 
lec iilor din online, mijloacele didactice i activit ile de predare înv are- evaluarea au fost diversificate. 
Am animat lec ia cu tururi virtuale puse la dispozi ie de muzee i colec ii, am analizat imaginile lucr rilor 
de art  emblematice împreun  cu elevii, am introdus tutoriale scurte cu tehnici de lucru, demonstra ii, 
sesiuni de lucru interactive etc.  

Utilizarea tehnologiilor mederne folosite în mediul online atât sincron cât i asincron eficientizeaz
procesul educa ional. Platformele educa ionale au devenit o modalitate complementar , au rol de instruire, 
iar prin intermediul lor de inem controlul asupra preg tirii elevilor. Educatorul i educatul accept  situa ia 
transmiterii i recept rii mesajului educa ional la distan . 

Evaluarea prin lucr ri practice (plan ele elevilor) în cadrul orelor de educa ie plastic  are la baz  o 
tem  plastic , un subiect i itemi de evaluare. A a urm rim i identific m capacit ii de aplicare în lucrarea 
practic  a cuno tin elor dobândite, a priceperilor i deprinderilor, exprimarea ideilor, sentimentelor i a 
mesajelor în mod original, utilizând limbajul artistic-vizual în contextul dat. Itemii de evaluare sunt urma i 
de punctajele pentru notare i bareme. Evaluarea prin teste scrise din formatul unui document World, ast zi 
a ajuns s  fie transformat  pentru lec iile online folosind aplica ia Google Forms. Aceasta are i beneficiul 
de a trimite  feed-back prompt prin func ia Quiz. Profesorul poate s  adauge explica ii pentru r spunsul 
gre it.  

Kahoot este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul c ruia se creeaz  teste interactive 
pentru copii; profesorul creeaz  testul, apoi trimite codul de acces (PIN) elevilor care acceseaz  testul într-
un timp limitat. Se pot ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor pentru a cre te gradul de 
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interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. Prin  integrarea aplica iei la 
orele de educa ie plastic  capt m mai mult interesul elevilor. Printre metodele moderne de evaluare 
amintesc: proiectul i portofoliul. 

Proiectul presupune originalitate i creativitate. Acesta poate fi realizat cu u urint i în mediul online. 
Se poate baza i pe utilizarea media. Este indicat pentru evaluarea sumativ .      

Portofoliul poate s  con in : fi e de informare, referate, analize de imagini celebre, referate, plan e 
realizate de elev (desene, picturi, colaje). Structura, elementele componente obligatorii i criteriile de 
evaluare sunt stabilite de c tre profesor, având ca punct de plecare preocup rile elevului. Criteriile de 
evaluare sunt clar formulate înso ite de punctajele i baremele pentru notare. Plan ele realizate de elevi pot 
fi prezentate animat, la finalul semestrului prin aplica ia Animaker. Pot fi realizate expozi ii tematice prin 
acest program de anima ie.    

Prin verificarea i aprecierea rezultatelor colare urm rim, în principal, constatarea nivelului de 
preg tire a elevilor. A a ne d m seama cum trebuie s  preg tim activitatea viitoare, cum adapt m m surile 
de ameliorare prin perfec ionarea procesului de predare-înv are, adaptând m suri sincrone sau sucesive 
actului educativ. M surarea i aprecierea rezultatelor colare nu se face în sine i pentru sine, ci prin 
raportare la standarde  de performan , obiectivele, competen ele, con inuturile, metodele i mijloacele de 
înv are abordate.    

Pentru m surarea tuturor acestor indicatori sunt recomandate o serie de metode speciale, precum: 
observarea, convorbirea, chestionarul de personalitate, testul de personalitate. Sunt aspecte ce joac  un rol 
hot râtor când vine vorba de valorificarea func iei decizionale a evalu rii. 

Pedagogia contemporan  atrage, de asemenea, aten ia  asupra necesit ii nuan rii strategiei de 
evaluare i a folosirii mai flexibile a tehnicilor existente. Schema tradi ional  a tehnicilor de evaluare este 
considerat  deficitar  în anumite aspecte ale sale, a a c  s-au experimentat i s-au produs metode noi 
precum testul docimologic. 

Instrumentele tradi ionale de evaluare (probe orale, probe scrise, probe practice) trebuie îmbinate 
armonios cu alternativele moderne (observarea sistematic  a elevului, investiga ia, proiectul, portofoliul, 
tema de lucru în clas , evaluarea cu ajutorul calculatorului, autoevaluarea).          

Citând-o pe doamna Dorina S l vastru ,,Performan a nu reprezint , a adar, o simpl  demonstra ie a 
ceea ce elevul a înv at, ci este i un eveniment prin care el se judec , se evalueaz , se valorizeaz  ca 
persoan ”, iar feed-back-ul dat elevilor de c tre profesor cu privire la rezultatele ob inute pe parcursul 
procesului de înv are reprezint  un factor motiva ional ce va influen a elevii în procesul de înv are. 

Orice activitate creatoare, presupune mai întâi un bagaj de cuno tin e însu ite temeinic..Prin 
diversificarea evalu rii venim în beneficiul elevilor spre a-i apropia cu drag de frumosul transmis prin 
operele de art i nu numai.  

BIBLIOGRAFIE: 

1. Argintescu-Amza, N.,1973, Expresivitate, valoare i mesaj plastic, Editura Meridiane, Bucure ti. 
2. Cuco , Constantin, Teoria i metodologia pred rii, Editura Polirom, Ia i, 2010 
3. S l v stru, Dorina, 2004, Psihologia Educa iei, Editura Polirom, Ia i.  
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Evaluarea între tradi ional i modern 

Prof. învatamant primar Dr g nescu Elena- Claudia                                        
Liceul Tehnologic Baia de Fier 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorit  numeroaselor cercet ri, studii, lucr ri 
elaborate pe aceast  tem . Evaluarea colar  este perceput  ast zi ca fiind organic integrat  în procesul de 
înv mânt, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are.  Evaluarea 
rezid  în „culegerea, valorificarea, aprecierea i interpretarea informa iilor rezultate din procesul de 
înv are; m surile pedagogice, proiectele curriculare care rezult  din aceste activit i” (Schaub, Zenke, 
2001, 100-101). 

„Spre deosebire de metodele tradi ionale care realizeaz  evaluarea rezultatelor colare ob inute pe un 
timp limitat i în leg tur  cu o arie mai mare sau mai mic  de con inut, dar oricum definita,  metodele 
alternative de evaluare prezint  cel pu in dou  caracteristici: pe de o parte, realizeaz  evaluarea rezultatelor 
în strâns  leg tur  cu instruirea/înv area, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de alt  parte, ele privesc 
rezultatele colare ob inute pe o perioad  mai îndelungat , care vizeaz  formarea unor capacit i, 
dobândirea de competen e i mai ales schimb ri în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
înv are.” (Radu, 2000, 223-224). 

Evaluarea modern , care promoveaz  tranzi ia de la no iunea de control al însu irii cuno tin elor la 
conceptul de evaluare atât a rezultatelor înv rii dar mai ales a proceselor pe care le implic , semnific
trecerea de la o pedagogie a transmiterii cuno tin elor la o pedagogie a însu irii cuno tin elor i a tiin ei 
de a deveni. 

Integrarea evalu rii în structura activit ii didactice de c tre concep iile pedagogiei moderne 
determin  amplificarea func iei educative a acesteia, situând-o într-o pozi ie cheie în procesul instructiv-
educativ. Aceast  consecin  deriv  dintr-o fireasc  în elegere a evalu rii ca „ tiin  a valorii” (Ioan Cerghit, 
op. cit., pag. 287). A evalua înseamn , între altele, a emite judec i de valoare, ceea ce presupune a te 
raporta la valori sau a face trimitere la un sistem de valori. 

Procesul evaluativ î i relev  pe deplin func ia de feed-back atunci când educatorul i elevii se reg sesc 
în calitate de parteneri în cadrul procesului educa ional. Aceasta presupune ca fiecare dintre parteneri s
con tientizeze rolul pe care îl de ine la nivelul interac iunii didactice i s  foloseasc  reac iile celuilalt 
pentru a- i optimiza propriul comportament. 

Caracteristicile actuale ale conceptului de evaluare pot fi sintetizate astfel:               

-evaluarea colar  nu este decât un mijloc în slujba progresului elevului, nu un scop în sine; 

-evaluarea trebuie s  fie în slujba procesului educativ i integrat  acestuia; 

-evaluarea trebuie s  aprecieze înainte de toate drumul parcurs de elevi: progres/regres; 

-evaluarea trebuie s  stimuleze activitatea elevului i s  faciliteze progresul s u; 

-pentru a fi corect, profesorul trebuie s  fie neutru i obiectiv pe cât posibil; 

-a evalua un elev înseamn  a-i transmite informa ii utile; 
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-evaluarea trebuie s -l ajute pe elev; 

-evaluarea trebuie s  se adreseze unei fiin e în devenire care nu a încheiat procesul de dezvoltare; 

Evaluarea modern  este abordat  în termeni de procese i nu de proceduri / modalit i de m surare a 
rezultatelor înv rii. Termenul clasic de “evaluare”, care ne conduce în mod spontan i obligatoriu cu 
gândul la “control”, “verificare”, “examinare”, ar trebui înlocuit, nu numai la nivel terminologic, cât mai 
ales ca mod de concepere, prin sintagma „activitate evaluativ ”. Din perspectiva modern , “a evalua” 
înseamn  a desf ura o activitate care înso e te pas cu pas procesul de predare-înv are. 

Înv mântul modern solicit  conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de referin
care s  aib  la baz  formarea competen elor elevilor. Multe sisteme de înv mânt, inclusiv cel românesc 
din ultimii ani, î i propun s  dezvolte activitatea instructiv-educativ  având ca referen ial competen ele 
generale i specifice pe care trebuie s  le dobândeasc  cel ce înva  – elevul – pe parcursul i la finalul unui 
ciclu de instruire, al unui an de studiu etc. 

Tototdata s-a extins  gama metodelor de evaluare folosite de cadrele didactice la clas , vorbindu-se 
tot mai mult despre complementaritatea metodelor tradi ionale (evalu ri orale, scrise, probe practice etc.) 
cu altele noi, moderne (portofoliul, proiectul, investiga ia, autoevaluarea etc.), ce reprezint  de fapt 
alternative în contextual educa ional actual, când se cere cu insisten  deplasarea accentului de la evaluarea 
produselor înv rii la evaluarea proceselor cognitive ale elevului în timpul activit ii de înv are. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Dr g nescu Mihaela                                                                    
Colegiul Na ional „ tefan cel Mare”, Tg. Neam

Evaluarea are rolul de a certifica eficien a sistemului de înv mânt, „s  confirme sau s  infirme 
acumularea de c tre cei instrui i, a cuno tin elor i abilit ilor necesare unei activit i social-utile. " (I. T. 
Radu). 

Func iile pedagogice ale evalu rii constau în aspectul c  ofer  informa ii inerente rela iei dintre 
componentele interne ale ac iunii educa ionale referitoare la rela ia profesor-elev. Prin înregistrarea 
performan elor ob inute de elevi, se ive te posibilitatea de apreciere a modului în care competen ele 
proiectate s-au realizat în realit i psihice, devenind componente ale personalit ii umane. Cunoa terea 
adecvat  a acestor aspecte reprezint  pentru profesor cadrul de referin  în aprecierea/autoaprecierea 
muncii sale, iar pentru elevi reprezint  un factor stimulator în procesul de înv are. În esen , evaluarea 
constituie, pedagogic vorbind, temeiul autoregl rii procesului de înv mânt. De interes didactic general 
sunt dou  tipuri de evaluare: evaluarea intern  - de tip predictiv, formativ i sumativ - i evaluarea extern
– constând în examene i test ri na ionale, olimpiade i concursuri.   

Evaluarea de tip predictiv se efectueaz  la începutul unui an colar (sau chiar la începutul celui de al 
doilea semestru), având caracter de diagnosticare a nivelului performan ier al elevului. Prin intermediul 
acesteia, profesorul î i formeaz  un punct de vedere axat pe calificative concrete, pentru a avea o imagine 
de fundal, privitor la gradul de asimilare a cuno tin elor acumulate anterior. Calificativele ob inute nu trebuie 
s  reprezinte în mod obligatoriu un criteriu de notare strict , ci o posibilitate de investigare a calit ii i a 
cantit ii no iunilor asimilate (profesorul î i poate nota calificativele în caietul de studiu al evolu iei 
elevului, pentru a observa pe parcursul anului în ce m sur  elevul, subiect al înv rii, s-a implicat 
con tient i activ în pocesul de predare - înv are - evaluare). 

Evaluarea de  tip  continuu  sau  formativ  se  aplic  pe  tot parcursul procesului  instructiv-
educativ i are un caracter  permanent. Rolul evalu rii formative este de diagnosticare i de m surare 
permanent  a rezultatelor înv rii, sondându-se calitatea i cantitatea asimil rii no iunilor abordate în 
procesul de predare-înv are. Este necesar ca profesorul s  de in  o imagine clar  nu numai asupra 
momentelor ini ial i finale, ci i pe parcursul procesului instructiv-educativ, în vederea atingerii unor 
performan e superioare, prin raportare la clasa de elevi, în general, i  la elev, în particular.  

Evaluarea cumulativ  (sumativ ) se efectueaz  la intervale mai lungi, la finalul unor secven e 
temporale sau tematice (unitate de înv are, semestru, an colar, ciclu de înv mânt).  Are caracter 
retroactiv, oferind informa ii de ansamblu, cuprinzând o suit  de ac iuni educa ionale deja finalizate, fiind 
o cale concret  de apreciere a modului în care au fost atinse competen ele specificate în curriculele de 
specialitate (programe colare, planul-cadru pe nivel). 

Itemii de verificare, de m surare i de diagnosticare a cuno tin elor, a deprinderilor i capacit ilor 
elevilor pot fi utiliza i în toate tipurile de evaluare, prin intermediul lor ob inându-se o imagine particular , 
dar i de ansamblu asupra no iunilor studiate anterior sau ritmic. Ei sunt   de   trei   tipuri: obiectivi, 
semiobiectivi i subiectivi.     

1. Itemii obiectivi m soar  rezultate ale înv rii situate la niveluri cognitive inferioare, axându-se 
pe capacitatea elevului de a identifica anumite situa ii de înv are, într-un interval de timp relativ scurt, 
asigurând un grad de obiectivitate ridicat în m surarea rezultatelor colare. 
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2. Itemii semiobiectivi m soar  capacitatea elevilor de a formula, de a descrie, de a prezenta, de 
a explica diferite concepte, rela ii, argumente, metode de solu ionare a sarcinii de 
lucru propuse de profesor, oferind în acela i timp posibilitatea de a utiliza i materiale auxiliare 
utile elevilor în rezolvarea sarcinilor.  

3. Itemii subiectivi testeaz  în principal originalitatea, creativitatea i caracterul personal al 
r spunsului structurat ca un întreg. Ace ti itemi sunt u or de construit, îns  apar probleme în 
obiectivitatea evalu rii. Din acest motiv, sunt necesare criterii clare pe baza c rora se alc tuie te baremul 
de corectare i de notare, cu atât mai mult cu cât aceast  categorie de itemi vizeaz  demonstrarea de c tre 
elevi în r spuns a originalit ii i creativit ii lor. Este foarte important faptul c  prin intermediul lor se 
verific  toate tipurile de abilit i de identificare, de selectare, de analiz , de interpretare, de realizare  a  
unor  paralelisme.   
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Evaluarea online 

Prof. înv. presc.: Draghici Ana Maria Bianca 
G. P. P. ,,Constantin Brancusi” 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c tiu – au înv at s
fac ? 

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

S  enumer m câteva: 
– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu.            Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori 
(r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai 
mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de 
îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Verificarea în mediul online  

Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. Primii 
care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a 
produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze.  

La polul opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima prima interac iune cu educa ia 
online este necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce instrumente i tehnici sunt 
potrivite pentru grupul int  (elevi sau cadre didactice). 

 În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist coala ca spa iu, ca 
tot ansamblul rela ionar. 

 Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat  de tehnologie, nu 
mai este atât de persuasiv i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult 
mai amplu de resurse ce urmeeaz  a fi investite.  

Se schimb  rutinele pentru înv are: de preg tire pentru coal  (plecarea spre coal , drumul în sine 
au efecte psihologice asupra mobiliz rii înv rii) i de înv are (informa iile nu mai sunt primite în acela i 
fel, nu se mai înva  la fel). 

Educa ia online ofer  posibilit i nelimitate de a înfrumuse a actul educa ional...dar prezen a copiilor 
i a cadrului didactic fa  în fa  în vederea realiz rii feed-back-ului permanent, în timp real, într-un ambient 

potrivit/ institu ionalizat, râmân factori esen iali în formarea viitorului adult. 
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EVALUAREA - UN VECTOR IMPORTANT AL ÎNV RII 

Prof. DR GHICI CAMELIA, 
Gr dini a din cadru colii Gimnaziale ,,Constantin Negreanu”, 

Drobeta Turnu Severin, Mehedin i 

Motto: „Performan a înseamn  realitatea concret  ” (Harold Geneen) 

Didactica postmodern  (a doua jum tate a sec. XX) consider  procesul de înv m nt drept activitate 
de predare-înv are-evaluare, proiectat  în sens curricular, prin centrarea pe obiective i realizarea 
coresponden ei pedagogice dintre obiective-con inuturi-metodologie-evaluare. 

Evaluarea este ac iunea ini iat  de profesor pentru verificarea gradului de îndeplinire a sarcinilor de 
predare-înv are, proiectate i realizate conform obiectivelor programelor colare „traduse” de profesor la 
nivelul fiec rei activit i didactice. 

Evaluarea procesului de înv m nt reprezint  o ac iune managerial  proprie sistemelor socio-umane, 
în calitatea lor de sisteme deschise, care solicit  raportarea rezultatelor ob inute într-o anumit  activitate, la 
un ansamblu de criterii specifice domeniului în vederea lu rii unei decizii optime. 

Ac iunea de evaluare didactic  include trei opera ii principale: 
 m surarea=opera ia de evaluare care asigur  consemnarea unor caracteristici 

observabile exprimate în termeni cantitativi; 
 aprecierea=opera ia de evaluare care implic  interpretarea faptelor consemnate, în func ie de 

anumite criterii calitative, specific pedagogice; 
 decizia=opera ia de evaluare care asigur prelungirea aprecierii într-o not colar , caracterizare, 

recomandare etc. cu valoare de prognoz  pedagogic . 
Evaluarea randamentului colar stabile te nivelul de preg tire teoretic i practic  atins, la un moment 

dat, în activitatea cu elevii i a m surilor corespunz toare necesare pentru optimizarea acesteia . 
Un profesor poate fi asem nat unui navigator printre obiectivele-cadru i cele specifice. El trebuie s

in  un jurnal de bord, s  verifice coordonatele i s  stabileasc  itinerariul. 
Evaluarea este folosit  de profesor pentru: 
- a aprecia rezultatele ob inute; 
- a raporta rezultatele p rin ilor; 
- a stabili performan ele colare ale elevilor i a-i promova într-un alt ciclu de instruire. 
Tehnicile de evaluare trebuie adaptate colectivului de elevi ale c ror performan e sunt sondate. 

Acestea pot fi clasificate astfel: 
a) dup  cantitatea de informa ii sau experien : 
- evaluare par ial : se verific  con inuturi, competen e, aptitudini vizate de o secven  didactic

(ascultare curent , extemporale, probe practice curente); 
- evaluare global : se verific  o cantitate mare de informa ii, cuno tin e, deprinderi ob inute prin 

cumulare (examene i concursuri); 
b) din punct de vedere temporal: 
- evaluare ini ial : se face la debutul procesului instructiv-educativ, a unei etape de preg tire (teste 

docimologice, concursuri de admitere); 
- evaluare continu : se face în timpul secven ei de instruire (ascultare curent , teze, teste, exerci ii); 
- evaluare final : se face la sf r itul etapei de preg tire i se verific  stadiul atins pentru a promova 

într-o alt  etap  de instruire. 
Evalu rile mai pot fi clasificate în: 
- evaluare sumativ : se face prin evalu ri globale i finale cu scopul de a clasifica elevii i a m sura 

succesul; 

1195



- evaluare formativ : se face în timpul procesului instructiv-educativ i verific  stadiul atins de elevi 
cu scopul de a-l regla. 

Reforma educa ional  impune reforma sistemelor, metodelor i strategiilor de evaluare 
a randamentului i performan elor colare.  

Bibliografie: 

• Dragu A., Cristea S, „Psihologie i pedagogie colar ”, Editura Universit ii Ovidius,Constan a, 
2013. 

• C l un O.F., „Metodica pred rii”, Editura Universit ii „Alexandru Ioan Cuza”,Ia i, 2019. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

PROF. ÎNV. PRE COLAR DR GHICI ELENA-MIHAELA,     
GR DINI A CU P. N. I P. P. BRAZI 

Evaluarea didactic  reprezint  un act didactic complex prin care sunt furnizate informa ii cu privire 
la cuno tin ele acumulate de pre colari/elevi la un moment dat. Dup  cum explic i profesorul Marin 
Manolescu în lucrarea sa Teoria i metologia evalu rii (2010), evaluarea face parte dintr-un tot, ea neputând 
fi realizat  izolat de alte activit i precum cele de predare i înv are i nici nu poate fi disociat  de celelalte 
variabile ale evalu rii cum ar fi: obiectul evalu rii, obiectivele evalu rii sau strategiile evaluative. 
Profesorul ar trebui s  priveasc  procesul evalu rii ca un puzzle ale c rui piese sunt toate aceste elemente, 
iar pentru a-i în elege sensul, trebuie s  i se ordoneze toate piesele. 

Ast zi, întreaga omenire se confrunt  cu o serie de schimb ri, motiv pentru care, mai mult ca 
niciodat , întreg procesul educativ a trebuit s  dea dovad  de flexibilitate i s  se adapteze cerin elor i 
tendin elor actuale.  

Parte integrat  a acestui proces, evaluarea a suferit i ea o serie de modific ri odat  cu trecerea 
educa iei în sistemul online. Astfel, metodele evalu rii tradi ionale precum: fi ele/testele de evaluare 
clasice, probele orale, dar i probele practice au trebuit s  se plieze pe sistemul online. Astfel c , o parte 
dintre profesori au apelat, unii chiar pentru prima dat , la aplica ii precum: Kahoot, Hot Potatoes, Plikers 
sau chiar Google Forms. În aceste aplica ii, profesorii pot crea teste atractive i interactive pentru elevi, cu 
itemi varia i. Utilizarea unor astfel de aplica ii în procesul de evaluare prezint  numeroase avantaje pentru 
to i actorii educa ionali printre care faptul c  unele aplica ii corecteaz  automat r spunsurile, asigurând 
astfel obiectivitatea corect rii i facilitând munca profesorului. Totu i, au existat i al i profesori care au 
p strat metodele clasice de evaluare, chiar i în mediul online, precum: portofolii, proiecte, referate etc. 

Strategiile de evaluare tradi ionale au suferit i ele o serie de modific ri atunci când educa ia s-a 
desf urat în mediul online.  

Profesorii au trebuit s in  cont în momentul proiect rii activit ilor de factori precum: organizarea 
activit ilor atât în variant  sinrcon , cât i asincron , stabilirea unor itemi potrivi i de evaluare, alegerea 
unui moment optim al desf ur rii probei de evaluare etc.  

În cazul desf ur rii activit ilor realizate în varian  sincron , profesorii au trebuit s in  cont de 
timpul optim de expunere la ecran indicat pentru fiecare categorie de vârst . Studiile au ar tat c  pentru 
înv mântul pre colar timpul optim este de 2-3 sesiuni online cu participare direct  cu durata de 15-30 
minute; pentru înv mântul primar 3-4 întâlniri online s pt mânal a câte 1-2 sesiuni de lucru pe zi cu 
durata de 30-45 de minute, iar la gimnaziu 4-5 întâniri pe s pt mân , a câte 2-3 sesiuni cu durata de 30-45 
de minute.  

În ceea ce prive te itemii de evaluare, ace tia au trebuit s  fie mai mult reflexivi i mai pu in 
reproductivi, întrucât în variata lucrului online, profesorii nu mai au un atât de mare control asupra activit ii 
elevilor. 

În cazul înv mântului pre colar, realizarea unor astfel de instrumente de evaluare a fost o provocare. 
Personal, am lucrat foarte mult cu imagini, în aplica ii precum Kahoot, iar jocurile de tip Quizz Game au 
fost o adev rat  încântare pentru pre colari, motiv pentru care a ales s  mai folosesc aceast  metod  de 
evaluare i în momentul revenirii în format fizic în gr dini . 
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A adar, sunt de p rere c  experien a desf ur rii lec iilor în online, cu atât mai mult a probelor de 
evaluare, a reprezentat o adev rat  provocare pentru toate cadrele didactice, provocare din care am avut 
foarte multe de înv at i cu ajutorul c reia s-au dezvoltat cuno tin ele fiec ruia în materie de tot ceea ce 
înseamnn  utilizarea resurselor digitale în procesul educativ.  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Între online i tradi ional 

Prof. Craiu Mirela Nicoleta 

Motto: ”Orice om este îndrept it s  fie evaluat în momentele sale cele mai bune.”  

Ralph Waldo Emerson 

Evaluarea în educa ie are drept scop aprecierea efectelor unui demers pedagogic, în mod obiectiv i 
prin mijloace tiin ifice. Evaluarea controleaz i condi ioneaz  dinamica clasei, încât putem spune c  nu 
exist  înv are eficient  f r  evaluare.  

Evaluarea este o component  a procesului de înv mânt. Ea reprezint  totalitatea activit ilor prin 
care se colecteaz , se organizeaz i interpreteaz  datele ob inute în urma aplic rii unor instrumente de 
m surare, elaborate în conformitate cu obiectivele propuse, în scopul emiterii unei judec i de valoare pe 
care se bazeaz  o anumit  decizie în plan educa ional. Evaluarea are rolul de a masura i aprecia eficien a 
procesului de predare-înv are, de a asigura eviden ierea cantit ii cuno tin elor dobândite, nivelul, 
performan ele i eficien a acestora la un moment dat, precum i dezvoltarea proceselor intelectuale 

Metodele de evaluare sunt c i, instrumente, modalit i de ac iune prin intermediul c rora, evaluatorul 
ob ine informa ii în legatur  cu randamentul colar al elevilor, cu performan ele acestora, cu nivelul de 
st pânire a cuno tin elor. 

Metodele tradi ionale de evaluare, echilibrând palierul probelor orale, scrise i practice, sunt 
etichetate ca principale metode de evaluare ce domin  înc  în desf urarea actului evaluativ din 
înv mântul preuniversitar. 

Distingem dou  categorii principale de metode de evaluare: metode tradi ionale (evaluare oral , 
evaluare scris , evaluare prin probe practice) i metode alternative de evaluare (observarea sistematic , 
protofoliul, investiga ia, proiectul, autoevaluarea). 

În practica colar  s-au îmbun t it metodele i tehnicile de evaluare în scopul realiz rii unor corela ii 
eficiente între predare – înv are – evaluare i pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea 
personalit ii autonome, libere i creatoare. 

Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie s  conduc  la optimizarea întregului proces desf urat în 
coal . Ea trebuie s  fie formativ , situativ i s  dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 

mi care i de aceea evaluarea nu trebuie s  se rezume doar la un singur instrument, ci s  se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Societatea secolului al XXI - lea este o societate informatic , în care mijloacele tehnologice moderne 
au o pondere foarte important  în via a cotidian . 

Înv mântul la distan  desemneaz  o nou  experien  de înv are, pe care elevii, o experimenteaz
cu succes. În timp ce aceast  înv are la distan  (Distance Learning) reproduce înv area la fa a locului, 
profesorii au început s  ofere o instruire adecvat  care s  permit  elevilor s  îndeplineasc  standardele 
a teptate într-un mediu online. 

coala online a devenit repede un exemplu eficient al globaliz rii pentru cadrele didactice i elevii 
con tiincio i, mai ales pentru cei care au avut i resurse materiale. Pentru majoritatea elevilor îns , coala 
online a fost precum o lung coal  de var  . Evaluarea online a devenit necesar i obligatorie, îns  destul 
de dificil de realizat pentru adep ii evalu rii tradi ionale. 

Prin intermediul platformelor si aplica ilor utilizate în activitatea online elevii pot fi evalua i sincron 
i asincron. Instrumentele de lucru asincrone avantajeaz  elevii introverti i sau nesiguri pe competen ele 

lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întreb ri sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, i 
cadrul didactic are timp s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele, s  trimit  feedback. De asemenea, 
dac  se poate îmbun t i aceast  tem  în urma feedback-ului elevilor, la alt  clas  se poate trimite varianta 
revizuit . De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se aloc  teme, fi e de lucru, 
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chestionare i se poate trimite feedback. Chiar dac  necesit  crearea unui cont sau logare, elevul are timp 
s  o fac i s  lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitat  creativitatea la maxim. 

Prin platformele i aplica iile disponibile on-line, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . 

Printre beneficiile evalu rii online putem aminti : diverse op iuni prin care elevii î i pot demonstra 
abilit ile, cuno tin ele i modalitatea de realizare a evalu rii care este mult mai flexibil . 

Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 
rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe rapid. Procesul de evaluare online elibereaz , de 
asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica domeniile de performan
sc zut , astfel încât profesorii s  se poat  concentra asupra acestor lacune de înv are. Rapoartele detaliate 
ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru ace ti cursan i, ceea ce duce la un rezultat mai 
bun al înv rii i spore te încrederea elevilor. 

Evident c  evaluarea în mediul online are i dezavantaje, ea nu va putea înlocui în totalitate evaluarea 
tradi ional , a a cum coala din mediul online nu va putea înlocui niciodat coala fa  în fa . 

Oricât de performant  sau atractiv  ar fi o aplica ie de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele ac iuni ale feedbck-ului înv rii, ac iuni ini iate prin deciziile profesorului. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                   
ÎN ÎNV MÂNTUL PRIMAR 

Prof. Dr ghici Ileana 
coala Gimnazial  Radu Tudoran Br ila 

Când vorbim de evaluare în înv mântul primar, în special în înv mântul primar step by step, 
putem spune, f ra frica de a gre i, c  aceasta nu exist  cu adevarat în lipsa unei interac iuni, a 
unei rela ii interpersonale dasc l- colar, care s  permit  fiec ruia dintre actorii acestui proces 
s  raspund  în cuno tin  de cauz  la cerin e i a tept ri reciproce.  

Evaluarea este o no iune generic i frecvent , fiind folosit  cu multiple semnifica ii în 
diverse domenii. Cuvântul “a evalua”  îndrum  spre multe alte cuvinte cu un rost asem n tor: a estima, a aprecia, 
a judeca, a m sura, a examina, a considera, a constata, a cânt ri,  a nota, a observa, a valida (sau invalida), a valoriza (sau 
devaloriza), a expertiza. 

Cu cât o îndeletnicire este mai complex i se urm re te atingerea unor scopuri, a unor obiective, cu atât sunt mai 
necesare ac iunile de evaluare. Evaluarea în înv mântul primar st  la baza modelarii colarului, a direc ion rii acestuia 
spre atingerea scopurilor propuse i este mai mult decât o ac iune sau un procedeu, este o opera ie complex , un tot 
unitar format din interven ii, ac iuni, atitudini, st ri afective care conduc spre identificarea unor aspecte variate: 

 a) con inuturile i obiectivele ce trebuie evaluate; 
 b) care este menirea i din ce perspectiv  se efectueaz  evaluarea; 
 c) momentul propice pentru a realiza evaluarea  (la început, pe parcurs, la final 
 d) modalitatea  concret  de înf ptuire a evalu rii(cu ce instrumente, probe); 
 e)  în ce fel se prelucreaz  datele i cum se valorific  informa iile; 
 f)  pe baza c ror criterii se evalueaz  .  
Stabilirea obiectivelor i planificarea cursului ac iunilor de urmat în cadrul procesului de evaluare în 

înv mântul primar are valoare identic  cu a determina când evaluezi, sub ce form , cu ce metode i 
mijloace, cum valorifici informa iile ob inute. Bineîn eles, la final, în func ie de concluziile rezultate, 
colarul î i va modifica preferin a de a folosi anumite stiluri i strategii de înv are (chiar dac  nu 

le con tientizeaz  în permanen ), iar înv torul î i va schimba strategia de planificare, de programare, de 
organizare, de coordonare a pred rii.  

Deoarece este un proces ce implica o diversitate de ac iuni i procese, se pot identifica mai multe 
forme de evaluare:  

A. Evaluarea ini ial  sau predictiv  se realizeaz  la începutul unei activit i de instruire în scopul 
cunoa terii capacit ilor de înv are ale colarilor, a nivelului de preg tire de la care se porne te, a gradului 
în care sunt st pânite cuno tin ele i în scopul verificarii existen ei capacit ilor necesare asimil rii 
con inutului etapei ce urmeaz .  

B. Evaluarea continu  sau formativ  se efectueaz  prin m surarea i aprecierea rezultatelor pe 
parcursul derul rii unui proces, din momentul începerii i pân  la încheierea acestuia. Evaluarea formativ
este un tip de evaluare capital pentru înv mântul primar, întrucat r spunde func iilor i satisface cerin ele 
pe care trebuie s  le aib  actul de evaluare: acela de ameliorare, de producere a unor schimb ri imediate i 
cu efecte pozitive în preg tirea colarilor.  

Evaluarea se realizeaz  pe secven e mici, treptat i se centreaz  pe elemente esen iale, ceea ce face ca 
colarul s  se afle în permanen  „în priz ”, f r  s  fie suprasolicitat prin acumularea de 

informatii f r  valoare. Având scop de ameliorare, evaluarea continua nu prive te cantitatea, ci calitatea i 
nu conduce la ierarhizarea colarilor, ci la stimularea dezvolt rii lor, fiind indeplinit  astfel i cerin a step by 
step-ului, aceea de lips  a concuren ei, a absen ei stabilirii unei ierarhiz ri între colari, pentru c  pânâ la 
urm  ceea ce conteaz  cu adevarat nu este stimularea concuren ei, ci a dorin ei de a înv a în permanen , 
de a fii mai bun pentru tine, nu pentru a-l întrece pe  cel de lâng  tine. 
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Principalele avantaje ale evalu rii formative sunt: 
a) verific  sistematic, pe secven e  mici, to i colarii, din toat  materia; 
b) asigur  ghidarea colarului în înv are, corectarea oportun  a  gre elilor, remedierea lor ori 

aprofundarea prin programe de îmbog ire a cuno tin elor; 
c) evaluez  nu numai rezultatul înv rii, ci i procesul prin care s-a ajuns la un anumit rezultat, 

permi ând ameliorarea lui,  în viitor; 
d) înt re te cooperarea înv tor- colar i capacitatea de autoeducare, pe baza cunoa terii criteriilor de 

evaluare; 
e) consum  mai pu in timp decât alte tipuri de evaluari. 
C. Evaluarea cumulativ  sau sumativ  reprezint  modul tradi ional de evaluare a rezultatelor colare 

i const  în verificarea i aprecierea periodic , încheiate prin control final asupra întregului produs al actului 
pedagogic. Evaluarea sumativ  se poate realiza în faza final  prin aprecierea rezultatelor la sfâr itul unui 
semestru sau an colar, la sfâr itul unui ciclu de înv mânt.  Ea  se realizeaz  prin verific ri punctuale pe 
parcursul programului i o evaluare global , de bilan  la sfâr itul unor perioade de activitate. Prin evaluarea 
sumativ  se verific  nivelul unor capacit i i subcapacit i a c ror formare i dezvoltare necesit  o perioad
de timp mai mare. Rezultatele ob inute de colari la sfâr itul unui an sau ciclu de înv mânt constituie 
elemente de referin  unice, deci criterii de clasificare i promovare a lor, realizându-se astfel una din 
func iile evaluatorii. 

Sistemul metodic de evaluare cuprinde mai multe forme de verificare i procedee de eviden iere 
a performan elor elevilor, dup  cum urmeaz : 

1. Metoda de evaluare oral  este una din cele mai r spândite i folosite metode, realizându-se printr-
o alternan  de întreb ri i r spunsuri, fiind folosit , cu prec dere, ca verificare curent , par ial i pe 
parcursul procesului de instruire. Evaluarea oral  este o ac iune proprie, particular , special  situa iilor în 
care performan a trebuie manifestat , exprimat  prin comunicare oral . Ea implic  iscusin a, priceperea  de 
a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a formula întreb ri i r spunsuri, de a dialoga, de a identifica 
sensul cuvintelor prin raportare la context, de a integra cuvinte noi înv ate în enun uri proprii, de a povesti, 
de a avea o pronun ie clar i corect . Verificarea oral  se realizeaza în multiple forme, utilizându-se 
diverse tehnici, cum ar fi: a) conversa ia de verificare (prin întreb ri i r spunsuri); b) cu suport vizual 
(repovestire dup  imagini); c) descrierea i reconstituirea (prin piese de puzzle); e) completarea unor 
dialoguri incomplete. 

Avantajul probelor orale const  în aceea c  feed-back-ul se realizeaz  imediat. 
2. Metoda de evaluare scris  este un mijloc de înf ptuire a verific rii unui num r mare de colari într-

un timp limitat, oferind acestora posibilitatea s  gândeasc i s  lucreze în ritm propriu; asigurând în 
acelasi timp un grad mai mare de obiectivitate în notare. Evaluarea scris  pune la îndemâna 
colarilor mai emotivi sau a celor care gândesc mai lent instrumentul care le permite s - i prezinte toate 

cuno tin ele.  
În cadrul evalu rii scrise to i colarii sunt nevoi i s  r spund  unor întreb ri cu acela i grad de 

dificultate, ce verific  acela i con inut, fapt ce favorizeaz  o mai bun  comparare a rezultatelor. Metoda de 
evaluare scris  este utilizat  sub diferite forme, cum ar fi: a) extemporalul (lucrarea scris  neanun at ); b) 
activitatea de munc  independent  în clas ; c) lucrarea de control (anun at ); d) tema pentru acas ; e) testul. 

3. Metoda de evaluare practic  pune la dispozi ia colarilor ansa de a opera cu cuno tin ele teoretice 
însu ite, de a le aplica în diverse activit i practice, realizând în acela i timp i o evaluare a gradului de 
însu ire a priceperilor i a deprinderilor pe care le presupun activit ile respective.  

i aceast  metod  se realizeaz  printr-o mare varietate de forme: 
 a) confec ionarea unor obiecte; 
b) executarea unor experien e sau lucr ri experimentale; 
c) întocmirea unor desene, schi e, grafice; 
d) interpretarea unui anumit rol; 
e) trecerea unor probe sportive. 
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În înv mântul primar step by step, de o importan  covâr itoare sunt i metodele i instrumentele 
complementare, cum ar fi: 

a) observarea sistematic  a activit ii i comportamentului elevilo 
b) investiga ia; 
c) proiectul; 
d) portofoliul; 
e) autoevaluarea. 

Este clar c  toate metodele i tehnicile de verificare prezint  avantaje i limite, plusuri i minusuri i 
c  nu se poate vorbi de o verificare complet  a realiz rii obiectivelor vizate decât  printr-o îmbinare 
a diferitelor tehnici. 

Dupa aceast  scurt  prezentare, f r  a avea preten ia ca ar fi exhaustiv i cu valoare tiintific , 
putem conchide c  procesul evaluativ î i îndepline te pe deplin func ia major  de feed-back numai 
atunci când, atât dasc lul, cât i colarii reu esc s  colaboreze nu pentru c  trebuie, ci pentru c  î i doresc 
acest lucru, fiecare îmbun t indu- i comportamentul în func ie de reac iile celuilalt. 
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Evaluarea intre traditional si online  
in alternativa step by step 

Profesor învatamant prescolar Draghici Mihaela Alexandra 
Gradinita cu Program Prelungit ,,Raza de Soare,, Urziceni 

Step by step este o metoda alternativa de educatie a copiilor, de la nastere pana in adolescenta, metoda 
bazata pe datele stiintifice ale psihologiei copilului. 

Pe parcursul unei zile, mediul de desfasurare al activitatilor este prietenos, permite comunicarea intre 
copii, permite o relatie mai apropiata intre cadru didactic si copil. Fiecarui copil i se acorda aceeasi 
importanta, iar el isi invata drepturile. Este un sistem prin excelenta democratic. 

Copilul este tratat conform nevoilor lui si ritmului sau propriu. A respecta ritmul propriu de 
dezvoltare a fiecarui individ in parte, este un lucru esential, care sta la baza unei educatii solide, 
performante. 

Atunci cand evaluam fata in fata putem sa ne folosim de probe orale sau practice, sa intocmim mapa 
cu lucrari, sa expunem lucrarile pentru a observa, sau ne putem folosi de scaunul autorului, pentru a da 
copilului posibilitatea de a se exprima. 

Copilul se poate aseza pe scaunul autorului pentru a prezenta celorlalti colegi rezolvarile sarcinilor 
de la fiecare centru de activitate, dar si un rezultat obtinut in urma unei activitati extrascolare. Prin 
intrebarile sau completarile colegilor si ale educatoarei copilul isi va intelege corectitudinea sau 
incorectitudinea demersului sau, fara a fi clasificat sau notat. 

Toate lucrarile cu rezolvarile sarcinilor sunt expuse in sala de grupa. Exista posibilitatea de a compara 
cu ceilalti, de a intelege si a corecta anumite demersuri slab conturate. 

Mapa cu lucrari arata progresele pe care le face copilul. Este motivanta autodepasirea, curiozitatea 
proprie fiind cea care il ajuta sa progreseze. 

Dar ce facem atunci cand trebuie sa evaluam online? 
Cu totii am experimentat si acest tip de  activitate în mediul online, am f cut cuno tint  cu aplica ii 

care faciliteaz  înv area la distan  sau cu jocuri online pentru copii pre colari. Prin platformele i 
aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare i evaluare, 
dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i pedagogia folosit . Deci, 
pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Kahoot, este un instrument online pentru feedback, cu ajutorul c ruia se creeaz  teste interactive 
pentru copii. Profesorul creeaz  testul, apoi trimite codul de acces elevilor care acceseaz  testul într-un timp 
limitat. Se pot ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor, pentru a cre te gradul de interac iune 
al jocului. Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. 

Quizizz, este un instrument online pentru feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza evalu ri formative 
într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, imagini, audio text, 
sondaje, r spunsuri deschise.  

Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 
Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru copii: fi e, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc.( pentru grupa mare). În aceast  aplica ie se 
g sesc i materiale gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau 
Facebook. 

Toate aceste jocuri le pot juca prescolarii, fiind supravegheati de catre parinti.  

În mod normal i firesc, pentru fiecare feedback oferit de copii prin intermediul p rin ilor, este 
important s  acorzi felicit ri i recompense digitale, gen emoticoane, medalii sau diverse imagini sugestive.  
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Evaluarea tradi ional

Prof. înv. primar: Dr goi Doini a 
Liceul Tehnologic ,,Ion Barbu” Giurgiu 

Evaluarea reprezint  punctul final într-o succesiune de activit i ce urm resc formarea la elevi a unui 
comportament corespunz tor în situa ii variate.  

Prin evaluare în înv mânt se în elege actul didactic integrat acestui proces, care asigur  eviden ierea 
achizi iilor colare, valoarea, nivelul performan elor i eficien a acestora în vederea perfec ion rii 
procesului de predare – înv are.  

Într-o clasificare oarecum simplist , metodele de evaluare se împart în dou  mari categorii:  

 metode tradi ionale de evaluare;  

 metode moderne de evaluare/ alternative i complementare de evaluare;  

1. Metode tradi ionale de evaluare:  

 Evaluare oral ;  

 Evaluare scris ;  

 Evaluare prin probe practice;  

 Testul docimologic.  

2. Metode moderne, alternative i complementare de evaluare:  

 Portofoliul;  

 Investiga ia;  

 Proiectul;  

 Autoevaluarea, etc.  

În înv mântul românesc sunt reprezentative dou  forme de evaluare cu func ii complementare, ce 
utilizeaz  îns  proceduri diferite.  

Evaluarea formativ , evaluare continu , ce descrie achizi iile elevului în cursul înv rii, în raport cu 
obiectivele stabilite. Scopul principal al acestui tip de evaluare este acela de a dezvolta la fiecare elev 
autocunoa terea i încrederea în sine, având, în acela i timp, caracter diagnostic i recuperativ.  

Evaluarea sumativ  stabile te un bilan  final al unei secven e de înv are, având drept scop m surarea 
nivelului de realizare al obiectivelor.  

În unit ile colare, evaluarea formativ  este adeseori înlocuit  cu evaluarea curent , în accep iunea 
tradi ional  de ,,notare ritmic ”, constând în probe stereotipe precum dict ri, calcule, compuneri, diverse 
tipuri de exerci ii etc., care sunt apreciate prin note în mod aproximativ, f r  interes în ceea ce prive te 
nivelul cognitiv, afectiv, psihomotor, rela ional. O astfel de evaluare are în vedere doar unele tipuri de 
comportamente, de obicei nerelevante pentru personalitatea elevului i neglijeaz  aspecte importante, ca: 
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gândirea, imagina ia, atitudinea de responsabilitate, adoptarea unor metode proprii de lucru, competen a de 
comunicare i de rela ionare etc.  

Evaluarea înso e te în forme diferite, intregul proces instructiv-educativ, începând chiar cu elaborarea 
curriculum-ului, continuând cu faza de proiectare a activit ii de cadru didactic si cu realizarea predarii-
înv rii. Pentru a realiza conexiunea inversa, profesorul trebuie sa asocieze desfasurarii procesului didactic 
actiuni educative, sub diferite forme; initial , formativ , sumativ . 
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Proiectul, o agreat  metod  în evaluarea online 

Prof. Dr goi Monica Daciana,                                                            
Liceul Teoretic ,,Apaczai Csere Janos” – Cluj-Napoca 

Evaluarea online este o provocare pentru orice profesor, fiind cunoscut  neîncrederea în posibilitatea 
de a asigura un cadru obiectiv de apreciere a muncii elevilor. Cât este original din ceea ce scrie elevul într-
un proiect i apoi prezint i  în ce m sur  acesta contribuie cu adev rat la realizarea proiectului sunt dou
dintre întreb rile c rora un profesor le caut  r spunsul. Acesta poate veni i poate fi satisf c tor dac , în 
organizarea proiectului, se respect  ni te principii: atractivitatea temei alese spre studiere; posibilitatea de 
a recurge la interdisciplinaritate; oferirea unei bibliografii competente; acordarea libert ii elevilor de a- i 
prezenta munca în maniera dorit  de ei.   

Un exemplu în acest sens este un proiect intercultural i interdisciplinar realizat cu o clas  a X-a, 
uman, venit ca urmare a încheierii discu iilor despre basmul cult.  

Tema: Basmul cult i basmul popular în literatura român i maghiar

Scop: descoperirea asem n rilor i deosebirilor, pe de o parte, între basmul popular i cel cult, iar pe 
de alt  parte între basmele apar inând celor dou  literaturi, român i maghiar .  

Grupa 1 – Calea i maturizarea – povestea unui adev rat conduc tor de ar

Texte de referin : ,,Prâslea cel voinic i merele de aur”, ,,Greuceanu”, ,,Tinere e f r  b trâne e i 
via  f r  de moarte”, ,,Povestea lui Harap-Alb”, ,,Zâna din stejarul cu trei crengi” (folclorul maghiar).  

Repere: compararea  tr s turilor generale ale basmelor, a protagoni tilor, asem n ri i deosebiri de 
viziune asupra drumului maturiz rii i asupra imaginii unui conduc tor de ar .  

Bibliografie: Banó Istvan (Banó, 1988, 71); Jean Boutiere ,,La vie et l’ouvre de Ion Creang ”, Zoe 
dumitrescu-Bu ulenga - ,,Ion Creang ”, studiu; George C linescu - ,,Via a lui Ion Creang ”; Mihaela Bucin 
- ,,Repertoriul narativ tradi ional în zonele de interferen  etnic ”. 

Grupa 2 – Cerul i p mântul, soarele i luna  

Texte de referin : ,,Povestea lui Pahon” (Ion Pop Reteganu), ,,Lac tul fermecat” (folclorul maghiar), 
,,Greuceanu”; elevii au libertatea de a g si i prezenta i alte texte decât cele propuse.  

Repere: tr s turile generale ale basmelor; simbolistica; elementele comune (ipostaza celui care caut
soarele i luna, contextul);  motivul ,,sc rii c tre cer”  

Bibliografie: P. Papahagi, Tudor Pamfile, ,,Cerul i podoabele lui”; Ovidiu Bârlea, ,,Mic
enciclopedie a pove tilor române ti”; Papahagi, Tache, ,,Mic dic ionar folcloric”, 1979; Tudor Pamfile, 
,,Mitologie româneasc  (du manii i prietenii omului); Ovidiu Papadima, ,,O viziune româneasc  asupra 
lumii”; Banó Istvan (Banó, 1988, 71). 

Grupa 3 – Lumea cealalt

 Texte de referin : ,,Tinere e f r  b trâne e i via  f r  de moarte”, ,,Zâna apelor”, ,,Prâslea cel 
voinic i merele de aur”, ,,Ileana Cosânzeana din cos  floarea-i cânt , nou  împ ra i ascult ; acestora li se 
al tur  texte din folclorul maghiar care includ referiri la lumea cealalt /t râmul cel lalt.  

Repere:  tr s turile generale ale basmelor; compararea protagoni tilor basmelor seleatate – statutul, 
condi iile plec rii la drum spre t râmul cel lalt, ajutoarele, comportamentul, probele, etc; semnifica ii ale 
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elementelor/personajelor întâlnite în drumul spre cel lat t râm; compararea descrierilor f cute celuilalt 
t râm în textele selectate; cum se face întoarcerea din cel lalt t râm. 

Bibliografie: Mircea Eliade, ,,Mituri, vise i mistere”, pag. 66-67; Minois Georges, ,,Istoria 
infernurilor”, pag 99; Jean Delumeanu, ,,O istorie a paradisului”; Chevalier J., Gheerbrant A, ,,Dic ionar 
de simboluri” 

Grupa 4 – Numere, culori i flori 

Texte de referin : ,,Zâna din stejarul cu trei crengi”, ,,Buruiana neagr ” (Vladimir Colin), ,,Palko i 
L cr mioara”(folclorul maghiar), ,,Lac tul fermecat”(folclorul maghiar), din ,,Povestea lui Harap-Alb” . 

Repere: tr s turile generale ale basmelor; accent pe ceea ce simbolizeaz  elementele de prezentat; 
Compararea felului în care ecela i element se reflect  în basme diferite. 

Bibliografie: Chevalier J., Gheerbrant A, ,,Dic ionar de simboluri”, Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, 
forme, figuri, culori, numere; Ispirescu, Petre, ,,Legende sau basmele românilor”; Mihaela Bucin - 
,,Repertoriul narativ tradi ional în zonele de interferen  etnic ”. 

Grupa 5 – Fete bune, fete rele – b ie i buni, b ie i r i  

Texte de referin : ,,Fata cea harnic i fata cea lene ”(folclorul maghiar) - ,,Fata mo ului i fata 
babei” (literatura român ), ,,Pinko” (folclorul maghiar)-,,Povestea lui Stan P itul” (literatura român ), 
,,Szusza”, ,,Povestea lui Harap-Alb”.  

Repere: F t-Frumos din folclorul românesc i echivalentul eroului din basmele maghiare – 
compara ie (înf i are, statut, tr s turi morale, situa ii prin care trec eroii); Ileana Cosânzeana din basmele 
române ti i echivalentul eroinelor din basmele maghiare – compara ie (înf i are, statut, tr s turi morale, 
situa ii prin care trec protagonistele); compararea antagoni tilor (dup  cum s-a procedat la protagoni ti). 

Bibliografie: Chevalier J., Gheerbrant A, ,,Dic ionar de simboluri”; Ovidiu Papadima, ,,O viziune 
româneasc  asupra lumii”; Mihaela Bucin - ,,Repertoriul narativ tradi ional în zonele de interferen
etnic ”.  

Activitatea a fost de real impact. Elevii au sim it c  fac parte activ  din procesul de înv are, fiind 
cuceri i de lectura textelor din literatura maghiar i român i, mai ales, de mul imea similitudinilor 
descoperite, iar factorul stres specific evalu rilor a fost drastic diminuat. Extinderea discu iilor spre alte 
domenii – literatura maghiar , informatica, arta dramatic , desenul – au fost un prilej de îmbog ire i 
exersare a diferitelor competen e, dar i o ans  ca fiecare elev s  î i g seasc  un loc, s  fie cu adev rat 
implicat în acest proiect.  
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Feedback:  
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Considerente pedagogice privind evaluarea complex                                         
a copiilor cu dificult i de înv are moderate/severe 

Prof. Logoped Amalia Dragomir 

Evaluarea complex  a copiilor cu cerin e educative speciale reprezint  un proces ce implic  o cantitate 
mare de informa ii diverse, pe baza c rora se iau decizii de interven ie.  

� Un proces terapeutic – recuperator eficient pentru copiii/elevii cu dificult i de înv are 
moderate/severe, este un proces complex, amplu i de lung  durat  ce presupune extinderea interven iei 
asupra mai multor arii de dezvoltare. 

� Ini ierea oric rui program de terapie trebuie s  fie precedat  de o evaluare a achizi iilor de care 
dispune fiecare copil la un moment dat. 

� Evaluarea copiilor cu c.e.s. presupune abordarea copilului din perspectiva global i particular  a 
problematicii individuale specifice, la nivelul principalelor domenii de dezvoltare: motor, comunicare i 
limbaj, cognitiv i social-afectiv. 

În cele ce urmeaz  voi face câteva recomand ri metodice de utilizare a fi elor de evaluare complex i 
monotorizare a elevilor cu deficien  mintal  moderat /sever , pe care le-am utilizat în activitatea 
terapeutic . 

Fi a de evaluare complex i monotorizare, permite conturarea unei imagini globale asupra nivelului de 
dezvoltare i evolu ie a copilului pe o perioad  mai lung . 

�Cuantificarea rezultatelor ob inute în urma evalu rilor se realizeaz  utilizând o  

scal  de evaluare de la 0 la 4 unde:  

 0 – nu poate realiza itemul 

 1- încearc  se realizeze, dar nu reu e te 

 2- realizeaz  par ial cu sprijin 

 3 – realizeaz  uneori independent 

 4 – realizeaz  independent 

Dac  în urma aplic rii probelor copilul are punctaje de 0,1 sau 2 evaluarea se continu  cu aplicarea 
grilei de nivel inferior, iar ob inerea unor punctaje de 3 i 4 (majoritar) impune continuarea evalu riicu grila 
de nivel superior.  

� Fiecare gril  de evaluare reprezint  un instrument complex, atât de evaluare ini ial i/sau final , 
cât i de monotorizare a evolu iei pe o perioad  mai lung  de timp. 

Model gril   de evaluare- Domeniul comunicare i limbaj 

Nume i prenume : B. C. 

V rsta: 10 ani 

Diagnostic medical: deficien  func ional  grav (cu asistent) 

Diagnostic psihologic: autism sever, crize de agita ie psihomotorie 
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Diagnostic logopedic: întârziere în dezvoltarea limbajului 
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Evaluarea educa ional  din perspectiva tradi ional

Prof. înv. pre c: Dragomir Daniela                                                        
G. P. N. Surdule ti 

Conform prof. univ. dr. Dumitru Valeriu - evaluarea presupune aprecierea unor situa ii prin raportarea 
la diferi i factori (sociali, culturali, de performan ), menit  s  confirme sau s  infirme, dup  caz, 
acumularea cuno tin elor i abilit ilor elevilor. 

Ca în întregul proces de predare-înv are-evaluare, evaluarea din învâ mânt este împ r it  în cele 
trei mari categorii: 

1) Evaluarea ini ial  (predictiv ) este efectuat  la începutul unei ac iuni de instruire (cele dou

s pt mâni din debutul fiec rui an colar), cu scopul précis de a cunoa te nivelul de preg tire al copiilor, 

interesele, abilit ile lui. În func ie de ceea ce observ m în raportul de evaluare ini ial , putem s  ne 

planific m activit ile didactice strict adaptate posibilit ilor individuale de înv are ale copilului. 

2) Evaluarea formativ  (continu  sau de progres) permite cadrului didactic  constate fiecare progres 

realizat de cel mic, sco ând în eviden  reu itele fiec ruia, încurajându-l i l udându-l. 

3) Evaluarea sumativ  (cumulativ ) sau certificativ  este axat  pe cunoa terea rezultatelor la sfâr itul 

anului colar (perioade mai lungi de studii, în rândul celor mari), având pe lâng  func ia de verificare i 

func ia de comunicare a rezultatelor ob inute de copii. 

Având în vedere prevederile noului curriculum pentru educa ie timpurie, evaluarea la pre colari se 
reflect  în nivelul comportamentelor stabilite, de aceea, dac  la coal  se folosesc calificative/note, în 
înv mântul pre colar se utilizeaza termenii de comportament atins (CA), în dezvoltare (CD) sau necesit
sprijin (NS). 

Pentru a vedea nivelul copilului în ceea ce prive te cuno tin ele i deprinderile se utilizeaz
numeroase metode de examinare oral  (conversa ii, jocuri didactice, repovestiri, lecturi dup  imagini) i 
examinarea prin probe practice ca desene, picturi, modelaje, colaje, exerci ii fizice etc. Aceste probe 
practice aplicate copiilor prezint  în ce mod ei pun în aplicare cuno tin ele însu ite anterior.  

De asemenea, în practica de zi cu zi, se utilizeaz  fi e de lucru, teste de evaluare (teste docimologice 
cu itemi de tip pereche, cu alegeri multiple, i nu în ultimul rând itemii subiectivi).  Aceste teste au anumi i 
indicatori de performan  ce reprezint  de fapt rezultatele observabile anticipate ale activit ilor educative 
desf urate la grup / la clas . 

Toate aceste ,,dovezi ale muncii copilului” sunt inute într-un portofoliu individual. ,,Portofoliul 
reprezint  cartea de vizit  a elevului/pre colarului, urm rindu-I progresul de la un semestru la altul, de la 
un an colar la altul sau chiar de la un ciclu de înv mânt la altul.”( Dumitru Valeriu, 2017) 

Conform spuselor lui Andrei Stoica (2003) acest portofoliu reprezint  un instrument de evaluare 
complex ce include rezultatele relevante ale copilului. 

În decursul întregii mele cariere didactice am implicat copiii în aprecierea propriilor lor rezultate, 
deoarece au avantaje ca: profesorul dobânde te confirmarea aprecierilor sale în opinia educabililor, îl ajut
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pe cel mic s  în eleag  eforturile necesare în vederea atingerii obiectivelor (competen elor cerute), îi 
motiveaz  pe copii s  se autoevalueze, copilul având rol activ în  întregul  proces instuctiv-educativ. 

BIBLIOGRAFIE: 

1) Curriculum pentru educa ie timpurie 
2) Dumitru Valeriu ”Evaluarea educa ional  –repere teoretice i aplicative”, Editura Pro coala, 

Râmnicu Vâlcea, 2017 
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coala online – avantaje i dezavantaje pentru elevi i profesori 

Dragomir Denisa Elena 
Colegiul ”Ferdinand I”, M neciu, Prahova 

coala online a fost o provocare, dar i o oportunitate de dezvoltare, de perfec ionare atât pentru 
profesori, cât i pentru elevi. Dup  închiderea fizic  a colilor i trecerea în online, cadrele didactice au fost 
nevoite s  se adapteze rapid în vederea unui demers didactic de calitate.  

Pentru lec ii online cât mai atractive, noi, cadrele didactice, am înv at s  utiliz m diverse platforme, 
instrumente digitale i metode de predare-evaluare adaptate la coala online. Utilizarea platformelor i a 
instrumentelor digitale a fost mai pu in provocatoare îns  pentru majoritatea elevilor, ei fiind „prieteni” cu 
tehnologia de mici. coala online a presupus organizarea i adaptarea demersului didactic, descoperirea i 
utilizarea unor noi metode, tehnici i instrumente, un efort suplimentar, organizarea eficient  a timpului, " 
reinventarea" cadrului didactic.  

În acest articol voi prezenta avantajele i dezavantajele colii online pentru elevi i pentru profesori 
din ambele perspective. Opiniile elevilor despre acest subiect sunt sintetizate în urma dezbaterilor 
organizate cu ei la orele de limba i literatura român .  

La lec iile online, desf urate pe platforma Zoom, în care am fixat i am consolidat cuno tin ele 
despre dezbatere i argumentare, am organizat cu elevii dezbateri pe tema coala offline, tradi ional  versus 
coala online, avantaje i dezavantaje ale acesteia, deoarece aceast  tem  le suscita interesul i subiectul 

era unul de actualitate. Am împ r it cu ajutorul Breakout Rooms din Zoom elevii în dou  echipe: cea 
afirmatoare i cea negatoare. Fiecare echip  a preg tit în camere separate argumentele, respectiv 
contraargumentele, apoi to i elevii au revenit la sesiunea principal  unde le-au expus pe rând. Dezbaterea 
s-a finalizat cu câteva concluzii.  

Echipa afirmatoare a sus inut opinia c coala offline, tradi ional  este mai bun  decât coala online, 
care are mai multe dezavantaje. Echipa negatoare a venit cu contraargumente în sprijinul avantajelor colii 
online.  

Un argument pentru sus inerea colii fa  în fa  a fost c  metodele folosite de profesori în sal  de 
clas  sunt cele mai eficiente. Echipa negatoare a afirmat c , datorit  tehnologiei, într-o lec ie online inut
pe o platform  pot fi folosite mijloace extrem de atractive pentru elevi: filmule e imagini, jocule e, 
prezent ri power point, unelte pentru dinamizarea lec iei cum ar fi Kahoot, Mentimenter, Wordwall, care 
presupun i o mai mare interac iune.  

Contraargumentul sus in torilor colii tradi ionale a fost acela c  î i însu e ti mai u or anumite no iuni 
când profesorul le explic  în clas , face o schem  pe tabl i elevii iau noti e decât v zând în cadrul unei 
lec ii online filmule e, imagini care î i pot distrage aten ia de la con inutul teoretic al lec iei. Sus in torii 
colii online au comb tut aceste argumente afirmând c  elevilor le place foarte mult s  se joace i c , prin 

diverse jocule e online, care sunt atractive i de multe ori amuzante, înva  mai multe lucruri i î i fixeaz
mult mai bine cuno tin ele. De exemplu, mul i elevi au re inut mult mai u or tr s turile curentelor literare 
i ale genurilor jucându-se pe Wordwall "Love te cârti a!", un jocule  amuzant, relaxant, prin care i-au 

fixat mai bine aceste no iuni decât în urma pred rii lor într-o manier  tradi ional  în sal  de clas .  
Cealalt  echip  a sus inut c i în sala de clas  din liceu, la ore, pot dobândi noi cuno tin e i s  le 

fixeze prin intermediul unor jocule e i concursuri. Echipa negatoare a considerat c  sunt mult mai atractive 
jocule ele i concursurile online decât cele offline pentru c  imaginile, culorile te captiveaz , iar anumite 
jocuri educative nu pot fi jucate decât în mediul online. Dup  ce te-ai jucat online un joc creat cu ajutorul 
unei aplica ii, vezi imediat ce punctaj ai ob inut, pe ce loc te situezi în clasament, ceea ce nu se întâmpl  în 
clas . i cum to i elevii sunt competitivi i doresc s  fie primii în clasament când se joac  diverse jocuri pe 
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calculator vor înv a mai mai bine materia tocmai pentru a fi pe primul loc la jocule ele i concursurile din 
mediul online.  

Un alt argument al echipei afirmatoare a fost c  înv area în sala de clas  este mai eficient  decât cea 
din mediul online deoarece în clas  elevii în eleg mai bine ce explic  profesorul, v d ce se scrie la tabl . La 
anumit  materii, cum ar fi de exemplu matematica, fizica sau chimia, este esen ial s  se scrie la tabl . 
Contraargumentul a fost c  exist i în mediul online table virtuale interactive, cum sunt cea din aplica ia 
Zoom, Jamboardul oferit de Google sau whiteboard.fi. Ele sunt folosite atât de profesori, cât i de elevi ca 
i în sala de clas i constituie un avantaj pentru c  elevul vede chiar mai bine ce este scris pe tabla virtual

decât dac  s-ar afla în clas i, de exemplu, ar sta în ultimele b nci.  
Un alt argument al echipei afirmatoarea este c  sala de clas  este un mediu propice activit ilor de 

înv are, este lini te i, în cazul în care exist  elevi care deranjeaz  ora, profesorul poate interveni imediat. 
Contraargumentul a fost c i la o lec ie online sincron este acela i mediu propice i este chiar mai simplu 
pentru profesor s  men in  lini tea oprind microfoanele elevilor i permi ându-le s  ia cuvântul doar când 
sunt solicita i, deci poate fi chiar mai lini te decât într-o sal  de clas . Un alt argument pentru sus inerea 
desf ur rii orelor în sala de clas  a fost c  în clas  elevii pot lucra în echip . Contraargumentul a fost c
i la orele online se poate face acest lucru prin intermediul Breakout Rooms, o dovad  fiind chiar 

organizarea acestei dezbateri online. De asemenea, se poate lucra în echip  pentru realizarea unor proiecte 
prin intermediul unor platforme colaborative.  

Echipa afirmatoare a considerat c  tot mai bun  este înv area tradi ional  în clas , cu manuale tip rite 
pe care le folosesc des, cu profesorul care se afl  în fa a elevilor. Cealalt  echip  a adus în discu ie faptul 
c  metodele, mijloace i instrumentele utilizate în coala online sunt mai atractive pentru elevi. Manualele 
digitale i anima iile 3D ap rute în timpul pandemiei sunt net superioare manualelor tradi ionale, mult mai 
eficient i de impact fiind s  înve i despre corpul uman sau despre structura P mântului, de exemplu, 
folosind o anima ie 3D decât dintr-un manual sau atlas tip rit.  

Echipa afirmatoare a sus inut faptul c  înv area în clas , offline este mai formal , elevii se simt cu 
adev rat ca la coal , e ti cumva obligat s  fii atent i s  îndepline ti sarcinile de lucru date de profesor, pe 
când la lec iile online po i participa i în pijamale din dormitor, ceea ce nu este potrivit. De asemenea, la 
orele online, nefiind obliga i s  participe cu camera deschis , unii elevi nu sunt efectiv implica i i aten i la 
or , pot avea alte preocup ri care s  îi împiedice s  re in  informa iile predate. Pentru unii elevi aceste 
aspecte constituie tocmai un avantaj al colii online. Contraargumentul a fost c  orice elev care vrea s
înve e, o poate face la orele online la fel ca în clas i poate fi chiar mai eficient pentru c  participi la lec ie 
din confortul propriei case, nu pierzi vremea cu îmbr catul, cu drumul spre i de la liceu i a a ai mai mult 
timp pe care s  îl aloci înv rii, dar i pentru hobby-uri i alte activit i. În plus, nedeplasându-te la coal , 
nu ri ti s  contactezi virusul i astfel te protejezi pe tine i pe membrii familiei.  

Concluzia acestei dezbateri a fost c  exist  avantaje i dezavantaje atât ale colii online, cât i a celei 
offline i poate îmbinarea celor dou  ar fi solu ia optim . Un aspect interesant este c  avantajele colii 
online v zute de unii elevi au fost percepute ca dezavantaje de al ii i invers.  

Prin urmare, unele avantaje ale colii online oferite elevilor sunt cele care in de confort i de 
siguran , dar i de eficien a metodelor de predare- înv are- evaluare, de însu irea unor noi cuno tin e în 
mod atractiv. Câteva avantaje ale colii online sunt faptul c  elevii pot participa la ore din confortul propriei 
case, c  nu mai pierd timpul cu drumul spre i de la coal , având astfel mai mult timp pe care s  îl aloce 
înv rii, dar i pentru pasiunile lor, c  nu risc  s  se îmboln veasc i s  îi expun  pe membrii familiei. De 
asemenea, coala online le ofer  elevilor lec ii mult mai atractive, pe gustul lor, la care sunt utilizate diverse 
instrumente digitale i aplica ii ce le permit elevilor s  înve e mai u or i mai relaxat, de multe ori prin joc.  

Elevii pot înv a în ritmul propriu i primesc feedback mai rapid din partea profesorului, pot 
interac iona cu acesta atât sincron, cât i asincron. Materialele realizate de profesori pentru coala online 
sunt mai interesante i pot fi consultate de elevi oricând, ceea ce faciliteaz  accesul acestora la informa ii 
de oriunde i în orice moment. Multe dintre temele i proiectele pe care le au elevii de realizat presupun 
utilizarea unor platforme i instrumente digitale care le dezvolt  abilit ile digitale, dar i creativitatea, 
competen ele antreprenoriale, sociale, civice, de lucru în echip  etc.  

Câteva dezavantaje pentru elevi ale colii online, de acas  ar fi un mediu mult prea relaxant, care îi 
împiedic  pe unii s  se implice activ la ore i s  înve e, în unele cazuri lipsa intimit ii, a unui spa iu dedicat 
înv rii, a dispozitivelor necesare orelor online, conexiunea slab  la internet sau chiar inexisten a acesteia, 
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lipsa abilit ilor digitale dezvoltate în cazul unor elevi, absen a socializ rii i a comunic rii fa  în fa , 
uneori o evaluare mai pu in obiectiv , etc.  

Dezavantajele colii online au fost la începutul trecerii în online în cazul unor profesori insuficienta 
dezvoltare a abilit ilor digitale, necunoa terea platformelor ce permit sus inerea lec iilor online, reticen a 
la schimbare sau teama de aceasta. Alte dezavantaje din perspectiva profesorilor ar fi un consum mai mare 
de timp i de energie pentru preg tirea orelor online i a materialelor necesare, dificultatea evalu rii 
obiective a elevilor în mediul online, imposibilitatea de a verifica pe parcursul tuturor orelor aten ia elevilor 
la lec ie.  

Din punctul meu de vedere, în ciuda unor limite ale colii online, avantajele oferite de aceasta sunt 
multiple, de la realizarea unor ore mai captivante i mai atractive pentru elevi pân  la dezvoltarea abilit ilor 
digitale, care, în unele situa ii, a dus la apari ia nu doar a elevilor digitali, ci i a profesorilor digitali, 
oportunitate extraordinar  de a înv a din experien a unor cadre didactice din alte ora e i chiar din alte ri 
în cadrul unor webinare, cursuri, ateliere, proiecte online, înv area colaborativ , dezvoltarea personal  etc.  

Consider c  tot ceea ce au înv at cadrele didactice în aceast  perioad  merit  p strat i aplicat i în 
înv area fa  în fa , îmbinând tehnologia i instrumentele digitale cu metodele tradi ionale de predare, 
înv are i evaluare.  
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Instrumente de evaluare specifice înv rii online 

Prof. Dragomir Diana – Oana                                                            
Liceul Tehnologic, Coste ti, Arge

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesar  a înv rii la distan . Dac
avem un control asupra lacunelor elevilor de înv are, atunci putem ajusta lec iile pentru a viza respectivele 
lacune. 

Instrumente/ aplica ii ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor online: 

Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer.  
Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfa a aplica iei.  

În partea stâng  g sim meniul care prezint  urm toarele facilit i: 

• crearea unui test; 
• c utarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• con ine colec ii cu testele create sau salvate de la al i colegi; 
• con ine clase create sau importate de pe Classroom; 
• con ine domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe clase). 

Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc i materiale 
gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. Folosind 
instrumentul Wordwall, putem crea cu u urin  un set de întreb ri pe care s  le folosim în cazul pred rii 
sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (înc lzire) sau la finalul lec iei, 
pentru a asigura feed-back-ul. To i elevii  vor fi implica i într-o mod interactiv în rezolvarea testului. 
Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor no tri, dând clic pe butonul „Partajeaz ”. 

Quizlet este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia putem crea teste i pentru aceasta se acceseaz  adresa 
urm toare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. Dup  ce ne cre m cont, o s  apar  o nou
interfa i din bara de sus, vom selecta butonul „Create” i apoi „Set”. În continuare complet m titlul 
activit ii i descrierea cerin ei, apoi în partea de jos introducem itemii i defini iile; se poate alege limba 
pentru a putea scrie cu diacritice.Dup  ce am completat cardurile, select m butonul „Create” i o s  ob inem 
link-ul pe care îl vom distribui elevilor, fie copiindu-l i ad ugîndu-l în mesaj, fie folosind op iunea „Share”. 

LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, teste 
etc. Se acceseaz  adresa learningapps.org i se creaz  cont. Aplica ia ne permite s  set m limba în român . 
În partea de sus a aplica iei avem urm toarele op iuni: 

• Bara de c utare 
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• R sfoie te exerci ii – se pot c uta exerci ii selectate pe discipline 

• Alc tuie te exerci ii – v  ajut  s  crea i fi e de lucru 

• Clasele mele – pute i indica grupurile cu care lucra i 

• Exerci iile mele – aici g si i ceea ce a i creat 

Pentru a crea aplica ii noi, vom accesa „Alc tuie te exerci ii”, apoi o s  alegem tipul care se potrive te 
con inutului dorit de noi. 

Hot Potatoes. Suita de aplica ii Hot Potatoes include cinci aplica ii care pot crea exerci ii pentru 
World Wide Web. Aplica iile sunt JCloze (creaz  exerci ii de completare a spa iilor libere), JCross (creaz
cuvinte încruci ate care pot fi completate online), JMatch (creaz  exerci ii de împerechere sau de 
ordonare),  JMix (creaz  exerci ii de rearanjare a cuvintelor în propozi ie) i JQuiz(creaz  exerci ii bazate 
pe întreb ri). Exist , de asemenea, o a asea aplica ie numit  The Masher, care va compila toate exerci iile 
Hot Potatoes într-o singur  unitate.Hot Potatoes poate fi desc rcat gratuit de la adresa: hotpot.uvic.ca 
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EVALUAREA INTERDISCIPLINAR  A PRE COLARILOR DE GRUP  MIC
PRIN CENTRELE DE INTERES 

Prof. inv mant pre colar Dragomir Elena 
GPN Varlaam- c. Gimn. „Pamfil Georgian” Gura Teghii 

În contextul reform rii înv mantului, evaluarea a dobandit un accentuat rol dinamic în cadrul 
procesului complex de predare- înv are- evaluare, deoarece realizeaz  un feedback continuu între 
componentele acestui proces. A adar, pe lang  func iile de m surare, de diagnosticare i de prognozare, 
activit ii de evaluare i se atribuie, poten at acum, func ia de reglare a demersului didactic. Acest lucru a 
determinat educatoarele s  elaboreze i s  pun  în practic  modalit i i forme cat mai eficiente de realizare 
a evalu rii, prin care s  surprind  cat mai fidel, sub aspect descriptiv, rezultatele acesteia, respectiv s
oglindeasc  clar performan ele pre colarului în raport cu obiectivele stabilite. 

Pentru c  acum se lucreaz  tot mai mult abordand con inutul din perspectiv  interdisciplinar , 
multidisciplinar , transdisciplinar , modular  este necesar ca i evaluarea s  se fac  abordand con inutul 
tot din acelea i perspective. 

Pentru a nu se abuza de fi ele de lucru, consider c  un mijloc eficient de a realiza evaluarea ar fi 
desf urarea acesteia prin centrele de interes. În cadrul centrelor de interes, pre colarul se manifest  liber, 
creativ i se constat  mai u or cuno tin ele dobandite de el. De asemenea, datorit  posibilit ii pe care 
pre colarul o are de a se folosi de mai multe materiale existente în aceste centre, el va avea prilejul s  aplice 
cuno tin e din mai multe domenii, exersandu- i capacit ile de transfer.  În acest fel putem s - l evalu m 
interdisciplinar prin centrele de interes  

Pe lang  fi ele individuale de evaluare ini ial , continu i final  se pot întocmi i fi e de observa ii 
care s  con in  itemi pentru evaluare interdisciplinar  prin centre de interes pentru a m ri volumul de 
observa ii privind rezultatele copiilor, putandu- se astfel g si solu ii vitale pentru reglarea demersului 
didactic. Con inutul acestor fi e de observa ii este elaborat pornind de la premisa c  trebuie s  evalu m 
diferen iat i individualizat în raport cu obiective valabile pentru to i. Evalu m comportamentul în raport 
cu sarcinile experien elor de înv are. 

În continuare voi prezenta un exemplu de fi  individual  de evaluare ini ial  pentru grupa mic , care 
va cuprinde descriptori de performan  stabili i în raport cu obiectivele activit ilor de la începutul anului 
colar: 

FI  INDIVIDUAL  DE EVALUARE INI IAL
Numele i prenumele................................................ 
Varsta........................................ 
 Descriptori de performan  pe categorii de activit i 
Cunoa terea mediului 
1. a) Recunoa te i denume te înc perile specifice ale gr dini ei 
b) Recunoa te dar nu denume te înc perile specifice ale gr dini ei 
c) Nu recunoa te i nu denume te înc perile specifice ale gr dini ei 
2. a) Nume te activit ile/ ac iunile pe care le desf oar  în înc perile gr dini ei 
b) Nu nume te  activit ile/ ac iunile pe care le desf oar  în înc perile gr dini ei 
3. a) Recunoa te i denume te obiecte din sala de grup  în cadrul jocurilor 
b) Recunoa te dar nu denume te obiecte din sala de grup  în cadrul jocurilor 
c) Nu recunoa te i nu denume te obiecte din sala de grup  în cadrul jocurilor 
Educarea limbajului 
1. a) Recunoa te i denume te trei obiecte/ fiin e din trei date 
b) Recunoa te i denume te dou  obiecte/ fiin e din trei date 
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c) Recunoa te i denume te un obiect/ fiin  din trei date 
2. a) R spunde la întreb ri în propozi ii simple realizand corect acordul între subiect i predicat 
b) R spunde la întreb ri în propozi ii simple dar nu realizeaz  corect acordul între subiect i predicat 
c) Nu r spunde la întreb ri în propozi ii simple dar d  r spunsuri monosilabice 
Activit i matematice 
1. a) Alege din grupa de obiecte pe cel cerut i- l denume te 
b) Alege din grupa de obiecte pe cel cerut dar nu- l denume te 
c) Nu alege din grupa de obiecte pe cel cerut i nu- l denume te 
2. a) A az  obiectul în grupa cu obiecte de acela i fel i- l denume te 
b) A az  obiectul în grupa cu obiecte de acela i fel dar nu- l denume te 
c) Nu a az  obiectul în grupa cu obiecte de acela i fel dar îl denume te 
d) Nu a az  obiectul în grupa cu obiecte de acela i fel i nu- l denume te  
Educa ie artistico- plastic
1. a) Coloreaz  soarele în contur inand creionul corect 
b) Coloreaz  soarele dar dep e te conturul inand creionul corect 
c) Nu coloreaz  soarele în contur dar ine creionul corect 
d) Nu coloreaz  soarele i nu ine creionul corect 
2. a) Modeleaz  din plastilin  o minge folosind palmele dup  indica ia dat
b) Ob ine forma mingii, nerespectand indica iile date 
c) Nu ob ine forma mingii i nu respect  indica iile date 
Educa ie muzical
1. a) Reproduce sunete din mediul înconjur tor i intuie te cine le produce 
b) Reproduce sunete din mediul înconjur tor dar nu intuie te cine le produce 
c) Nu reproduce sunete din mediul înconjur tor i nu intuie te cine le produce 
2. a) Însu e te cantecul predat în scurt timp în întregime i îl interpreteaz  în colectiv 
b) Însu e te cantecul predat în scurt timp dar nu în întregime i îl interpreteaz  par ial în colectiv 
c) Nu însu e te cantecul predat 
Educa ie pentru societate 
1. a) Cunoa te numele i prenumele proprii i pe cele ale p rin ilor 
b) Cunoa te numele i prenumele proprii dar nu i pe cele ale p rin ilor 
2. a) D  mana în semn de salut i î i spune numele 
b) Refuz  s  dea mana dar î i spune numele 
c) Refuz  s  dea mana i s - i spun  numele 
Activitate practic
1. a) Rupe buc ele mici de hartie i le a az  în co
b) Rupe buc ele mici de hartie dar nu le a az  în co   
c) Rupe în buc i mai mari bucata de hartie glasat i le a az  în co
d) Rupe în buc i mai mari bucata de hartie glasat  dar nu le a az  în co
Educa ie fizic
1. a) Indic  cu mainile toate p r ile corpului solicitate ( cap, ochi, gur , nas, obraji, umeri, 

genunchi) 
b) Indic  cu mainile doar jum tate din p r ile corpului solicitate 
c) Nu indic  corect p r ile corpului solicitate 
2. a) Merge în direc ia cerut  imitand mersul unor animale diferite 
b) Merge în direc ia cerut  imitand par ial mersul unor animale diferite 
c) Refuz  s  participe la joc 
3. a) Execut  mi c rile prin imita ie pe ritmul muzicii 
b) Nu execut  mi c rile prin imita ie dar se mi c  liber pe ritmul muzicii 
c) Refuz  s  participe la dans i mi care 

Bibliografie: 

Programa activit ilor instructiv- educative în gr dini a de copii, Editura V&I Integral,  Bucure ti, 
2005  
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNVA AMANTUL ONLINE 

Prof. Dragomir Ioan Cristian                                                            
coala Gimnazial  Poiana Cop ceni 

Evaluarea online este o metod  a evalu rii care poate r spunde eficient situa iilor identificate, mai 
ales c  poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu i 
cumulativ . 

Cea mai frecvent  punere în practic  a evalu rii online este reprezentat  de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune r spunsuri de tip „da”/”nu” („adev rat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de r spuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întreb ri cu r spuns 
deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metod  ce poate fi aplicat  indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate i provoac  elevii s  aib  o aten ie sporit  pentru a face alegerile 
sau complet rile corecte, în acela i timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Exist  un num r de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un num r mare de r spunsuri. 
monitorizarea r spunsurilor elevilor. 
evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
evalu rile pot fi p strate i reutilizate. 
furnizarea de feedback imediat. 

Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiec rui elev. 
Evaluarea ar trebui s  fie îndeajuns de flexibil i divers  pentru a lua în considerare nevoile i 
circumstan ele diferite ale elevilor care urmeaz  cursuri online.        

Flexibilitatea poate însemna: 
sus inerea de exerci ii de evaluare pentru a dovedi circumstan ele i nevoile elevilor; 
furnizarea de flexibilitate în durat  sau furnizarea de op iuni pentru situa ii neprev zute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferen ele în ceea ce prive te conexiunile tehnologice; 
furnizarea posibilit ii de alegere a locului de desf urare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerci ii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acas , locul de munc  sau orice loc aleg. 

M sura în care aceste alegeri sunt disponibile în înv area online depinde de mul i factori, inclusiv 
aspecte pragmatice de management al înv rii i al cursan ilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
i software utilizat, cerin e de a începe i a finaliza la anumite date i a a mai departe. 

Când e mai bun  evaluarea online? 
Evaluarea online este sus inut  de acelea i principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate i 

echidistan i utilizeaz  multe din strategiile folosite în predarea i evaluarea tradi ionale fa  în fa . 
Diferen a const  în contextul evalu rii, în interac iunile dintre evaluator i cei care sunt evalua i i procesele 
de colectare i administrare. Evaluarea online poate fi utilizat : 

ca o surs  independent  de dovezi pentru evaluare; 
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ca o contribu ie la întregul proces de evaluare; 
în vederea colect rii, transmiterii i administr rii materialelor de evaluare i resurselor. 

Evaluarea online poate furniza: 
mai mare flexibilitate asupra locului, momentului i modului în care este efectuat  evaluarea; 
o mai larg  gam  de op iuni elevilor pentru a- i demonstra cuno tin ele i abilit ile. 

Op iunile de evaluare online 
Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 

sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

S  enumer m câteva: 
– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.)  

Func ia Quizz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la 
un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc
distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai 
buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le 
primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i itemi 
de teste. 

Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. ANTA – Australian National Training Authority, Assessment and Online Teaching, Australian 
Flexible Learning Quick Guide Series 

2. Bron, A. (2005). Understanding learning processes through adult education theory, In: Sabour, 
M’hammed & Koski, Leena (Eds.) Searching for the Meaning of Education and Culture. 

3. Hadjerrouit, S.(2007) Applying a System Development Approach to Translate Educational 
Requirements into E-Learning, Agder University College, Kristiansand, Norway. 

4. National Council for Curriculum and Assessment (2007), ICT Framework – A structured approach 
to ICT in Curriculum and Assessment, Ireland. 

5. SQA – Scottish Qualification Authorities, (2003) Guidelines on Online Assessment for Further 
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EVALUAREA ONLINE - AVANTAJE I DEZAVANTAJE 

Prof. Înv. primar Dragomir Maria M d lina                                               
coala Gimnazial , Comuna Gura Vitioarei 

n contextul actualei pandemii, foarte multe cadre didactice au f cut eforturi fantastice s  nu piard
leg tura cu elevii, s  nu r mân  în urm , s -i in  conecta i la via a colar . La rândul lor, mul i p rin i s-
au trezit cu copiii acas , fiind nevoi i s  lucreze i ei de acas , s  împart  camerele, laptopurile, timpul i 
energia mental . i vorbesc aici de situa ia fericit , a celor care nu i-au pierdut jobul, care au mai multe 
camere pe care s  le împart , au curent i internet. Nu to i am fost eroi, am mai dat-o i în bar  câteodat , 
important este c  dup  ce ne-am dezmeticit, s  accept m c  nu putem controla toate lucrurile i s  vedem 
ce putem face, fiecare în situa ia lui, ca s  mearg  lucrurile mai bine, m car în aria noastr  de influen . 

O Românie întreag i, chiar, o planeta întreag  a fost for at  s - i educe copiii online. Cu mari 
eforturi: cu profesori îndemna i s - i reorganizeze sistemul de predare, evaluare, cu p rin i nevoi i în a 
sus ine i partea educativa i cea administrativa a oric rui "cuib", cu elevi care aveau mai nou, coala într-
un laptop sau calculator. 

Tehnologia nu e magie, nu rezolv  nimic f r  noi. Da, trebuie s  munce ti mai mult la început, dar la 
orice început trebuie s  munce ti mai mult. În plus, g sirea echilibrului potrivit între tehnologie i 
pedagogie nu este un lucru u or. Nici în via a real , nici în realizarea episoadelor. 

n cee ace priveste evaluarea online, se schimb , evident, faptul c  nu mai exist  interac iunea 
nemijlocit i asta influen eaz  toate procesele de înv are, nu doar modul în care facem evaluare formativ . 
Unul dintre factorii care influen eaz  semnificativ înv area este rela ie pe care profesorul a stabilit-o cu 
elevii. Elevii înva  mai bine dac  au o rela ie bun  cu profesorii lor, exist  studii clare care arat  acest 
lucru. Ei bine, acum profesorii trebuie s  se bazeze în mare m sur  pe rela ia pe care au stabilit-o deja cu 
elevii i s  aib  grij  s  nu o piard . Sunt profesori care nu au luat deloc leg tura cu elevii sau au f cut-o 
prin intermediul p rin ilor. În afar  de aspectele legate strict de eficien a unei astfel de abord ri pentru 
eficien a pred rii materiei respective, pierderea cea mai mare este la nivel de rela ie cu elevii. Revenind la 
evaluarea formativ , poate c  ea devine cu atât mai important  în condi iile înv rii online, pentru c  ajut
la p strarea unei rela ii constante cu elevii, ne ajut  s tim în permanen  în ce ape se scald . Ca orice 
rela ie, dac  nu o hr ne ti consecvent, se atrofiaz i dispare, iar apoi este mult, mult mai greu de restabilit. 

Testarea online poate fi utilizat  pentru realizarea diferitelor activit i didactice de examinare, 
evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cuno tin elor, feedback 
operativ, comunicarea cu cei examina i, etc 

Profesorii constat  avantajele i dezavantajele în aplicarea testelor online: 

Avantaje: permite oric rui evaluator realizarea unor teste cu maxim  precizie i profesionalism în 
doar câteva minute, utilizând colec ii profesionale de itemi, elaborate, permite monitorizarea rapid  a 
progresului unui num r mare de cursan i; utilizarea unor b nci de teste, cu mixarea întreb rilor i 
r spunsurilor care pot preveni copierile la examene; includerea unui num r mare de diverse tipuri de 
întreb ri într-un test, acoperind mai bine materia studiat , pentru profesori i elevi: adaptare la nivelul 
elevilor – u or, mediu, greu; rapiditate în interpretare; motivare pentru studiu individual; posibilitate de 
rezolvare pentru a 2-a oar  a testului; formare i dezvoltare competen e IT; utilizarea telefonului mobil în 
cadrul procesului educa ional; înv are unii de la al ii, monitorizarea momentului în care s-a realizat 
rezolvarea, imposibilitatea comunic rii elevilor între ei chiar dac  au acela i tip de test, etc.) 
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Dezavantaje: limitarea posibilit ilor de testare a abilit ilor, accentul fiind pus pe memorare i 
recunoa tere; costuri ridicate în faza ini ial ; cuno tin e suplimentare în zona de informatic ; limit rile 
sistemelor computerizate privind itemi deschi i i altele. atribuire de r spunsuri la întâmplare de c tre elevi, 
timp pentru elaborarea testelor i transmiterea c tre elevi, imposibilitatea modific rii unor itemi în cadrul 
testelor create de c tre al i autori, elevi care nu au mail sau telefon. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ad sc li ei, A., Instruire asistat  de calculator: didactic  informatic , Polirom, 2007. 
2. Cristea, V., Iosif, G., Marhan, A., Niculescu, C., Tr u an-Matu, ., Udrea, O., Sisteme inteligente 

de instruire pe Web, Editura Politehnica Press, Bucure ti, 2005. 
3. Dobre, I., Studiu critic al actualelor sisteme de e-learning, Referat, Academia Român , Institutul 

de Cercet ri pentru Inteligen  Artificial , Bucure ti, 2010. 
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EVALUAREA TRADITIONALA VERSUS EVALUARE ONLINE–                           
O PROVOCARE A TUTUROR 

Profesor Dragomir Claudia                                                              
Liceul Tehnologic ,,P. S. Aurelian’’ Slatina 

                                                                          
                                                                                                                                                    
                                                                                                    

Nu trebuie sa actionezi asupra copilului ci sa stimulezi copilul sa actioneze el. A. Ferriere 

Procesul de invatamint este abordat ca o relatie intre predare – invatare- evaluare. 
Evaluarea educationala trebuie privita ca o parte integranta, activa si importanta a Curriculum-ului 

dezvoltand relatii specifice si semnificative in termeni de impact si efecte asupra elevilor, asupra 
profesorilor, asupra celorlalti agenti  educationali, ca si asupra factorilor de decizie responsabilizati in 
cadrul procesului. 

Evaluarea reprezinta punctul final intr-o succesiune de activitati ce urmaresc formarea la elevi a unui 
comportament corespunzator in situatii variate.  

Evaluarea scolara, reprezinta procesul prin care se obtin informatii privind asimilarea de cunostiinte, 
priceperi si deprinderi, informatii care permit luarea unor decizii ulterioare privind demersul didactic. 

Metodele traditionale de evaluare, probele orale, scrise si practice, constituie elementele principale si 
dominante de desfasurare a actului evaluativ. Pornind de la aceasta realitate, strategiile moderne de evaluare 
cauta sa accentueze acea dimensiune a actiunii evaluative care ofera elevilor suficiente si variate posibilitati 
de a demonstra ceea ce stiu si mai ales ceea ce pot sa faca. 

Dupa modul in care se integreaza la desfasurarea procesului didactic, evaluarea poate fi:             
a)   Evaluare initiala care se realizeaza la inceputul unui nou ciclu de invatare sau program de instruire 

in scopul stabilirii nivelului de pregatire a elevilor; 
b)   Evaluarea formativa – insoteste intregul parcurs didactic, realizandu-se prin verificari sistematice 

ale tuturor elevilor asupra intregii materii; 
c) Evaluarea sumativa – se realizeaza de obicei la sfarsitul unei perioade  mai lungi de instruire 

oferind informatii utile asupra niveluluide performanta al elevilor in raport cu obiectivele de instruire 
propuse. 

Metoda de evaluare este o cale prin care profesorul ofera elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul 
de stapanire a cunostintelor, de formare a diferitelor capacitati testate prin utilizarea unei diversitati de 
instrumente adecvate scopului urmarit. 

Metode traditionale de evaluare:-probe orale, probe scrise, probe practice, teste docimologice  
In cazul metodelor traditionale se folosesc probe de evaluare, adica orice instrument de evaluare 

proiectat, administrat si corectat de catre  profesor. 
Printre principalele metode alternative de evaluare, al caror potential formativ sustine 

individualizarea actului educational prin ajutorul acordat elevului, contribuie la formarea lui.. Dintre 
acestea cele mai uzitate sunt:observarea sistematica a activitatii si comportamentului elevilor, investigatia, 
proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

       
Instrumente online pentru evaluarea elevilor 

  Profesorii trebuie s tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. De asemenea, 
elevii trebuie evalua i la sfâr itul semestrului i al anului i acordat  o not  final  care s  reflecte atât 
în elegerea, cât i nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
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necesar  a înv rii la distan . Dac  avem un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta 
lec iile pentru a viza respectivele lacune. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . 
Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an colar. 

Aplica ii ce pot fi utilizate în evaluarea online elevilor. 

Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfa a aplica iei.  

În partea stâng  g sim meniul care prezint  urm toarele facilit i: 

• crearea unui test; 
• c utarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• con ine colec ii cu testele create sau salvate de la al i colegi; 
• con ine clase create sau importate de pe Classroom; 
• con ine domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe clase). 

Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc i materiale 
gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu u urin  un set de întreb ri pe care s  le folosim în 
cazul pred rii sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (înc lzire) sau la 
finalul lec iei, pentru a asigura feed-back-ul. To i elevii  vor fi implica i într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor no tri, dând clic pe butonul „Partajeaz ”. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. MEN, SNEE, Ghid de evaluare pentru invatamantul primar, Bucuresti 1999; 
2. ***- Curriculum National,- Programe scolare pentru invatamantul primar, CNC,MEN,Bucuresti, 1998; 
3. Cucos, C.  Pedagogie, Ed. Polirom, Iasi, 1996; 
4. Fetescu,V. Preocupari pedagogice, Ed . Spiru Haret, Iasi,1995; 
5.Meyer,G. De ce si cum evaluam, Ed. Polirom, 2000; Webografie
quizizz.com/ 
wordwall.net/ro 
quizlet.com/ 
learningapps.org/ 
en.wikipedia.org/wiki/Hot_Potatoes                                                                                                                               
6.Perretti, A. Educatia in schimbare, Ed. Spiru Haret,1996;               
7.Apostol,A.,Filip,V., Practici alternative de evaluare, Ed. PIM, Iasi, 2003 
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Nevoia de a fi creativ 

Profesor, Dragomir Mirela 
coala Gimnazial  „Miron Costin”, Gala i 

  

S  fii elev într-o perioad  în care totul pare s  te invite la joac i nu la studiu este o adev rat
provocare. S  fii conectat la informa ie, s  te reactualizezi, s  te reinventezi pentru a te afla pe aceea i 
lungime de und  cu elevii, iat  adev ratele provoc ri c rora cadrele didactice au fost nevoite s  le fac  fa
în ultimii ani.  

Programe modificate, informa ii reinterpretate, structuri ale subiectelor schimbate în timpul anului 
colar, elevi conecta i deopotriv  de acas , din spatele ecranelor i din b nci sunt doar câteva dintre 

aspectele pe care dasc lii de limba i literatura român  le-au întâlnit, fiind nevoi i s  g seasc  solu ii în 
perioada pandemic . 

Metodele de lucru tradi ionale pot fi adaptate, astfel încât s  fie eficiente i pentru înv area de la 
distan . De exemplu, folosind documentele colaborative, profesorul poate recurge la Graffiti, un 
organizator grafic care poate fi utilizat în activit i în grupuri. Un grup prime te un subiect/o întrebare, iar 
alt grup alt subiect/ alt  întrebare. Dac  sunt patru grupuri se dau patru subiecte diferite sau dou  grupuri 
au acelea i subiecte.  

Graffiti poate cuprinde mai multe etape: 

Comunicarea sarcinii de lucru: Fiecare elev a primit invita ie într-un grup/ tabl  colaborativ / 

document colaborativ care are scris în centrul ei un cuvânt-cheie. To i membrii grupului scriu simultan 

ideile despre subiect pe acest document, f r  s  discute între ei, completând spa iile libere marcate în 

rela ie cu cercul central. 

Schimbarea documentelor între grupuri. Cel lalt grup completeaz  alte idei, f r  ca membrii 

grupului s  fi citit ce au scris colegii lor. 

Completarea documentului cu idei în cel lalt grup. 

Returnarea documentelor c tre grupurile ini iale. Dup  un alt interval de timp, documentul cu ideile 

celor dou  grupuri este returnat primului grup. 

Analizarea i sintetizarea ideilor în grupuri. Dup  ce membrii grupului analizeaz  ce a scris fiecare, 

se ajunge la o singur  concluzie care este scris  pe documentul final. 

Afi area documentelor i prezentarea lor. Documentul  este afi at i prezentat de c tre un 

membru al grupului. 

 Aceast  tehnic  este valoroas , deoarece fiecare membru al celor dou  grupuri contribuie cu idei la 
cele dou  subiecte, f r  ca în momentul produc iei de idei s  se fac  evaluarea acestora. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. înv. presc. DRAGOMIR MIRELA 
GRADINITA P. N. ZAVOI

„Dac  a  vrea s  reduc toat  psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influen eaz  mai 
mult înv area sunt cuno tin ele pe care le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în 
consecin ! (R. Ausubel , 1981) 

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea,  performan ele i eficien a acestora la un moment 
dat, oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
urm torii pa i:  

Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
M surarea rezultatelor aplic rii programei,  
Evaluarea rezultatelor.  

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu i final . 
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 

preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

Datele ob inute ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului con inut al programei, organizarea unui program de recuperare, dac  este cazul, i 
adoptarea unorm suri de sprijinire i recuperare a unora din pre colari. 

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.                                      

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu.  

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor.  

Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate 
s - i justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului.  
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Tipuri de portofolii:  

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri);  
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitatipe care acestale-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  s.a.; 

În concluzie, portofoliul nu este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi 
reprezentativ pentru crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e.  

Printre metodele i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , 
se înscriu urm toarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptual
/ cognitiv , Tehnica florii de nuf r, metoda col urilor, tehnica analitico-sintetic , cubul, turnirul întreb rilor, 
cvintetul, R.A.I. (R spunde. Arunc . Interogheaz .) jurnalul grupei.  

Dup  Ausubel „evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrant . Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii, ’’ astfel 
evaluarea este prioritar  în cadrul procesului de înv mânt din ara noastr , fiind considerat  o surs  a 
solu iilor de perfec ionare a actului didactic.  

Bibliografie: 

Ausubel, P. D., Robinson, R. F. (1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”,    
Bucure ti,EDP.;  

Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
Comenius, J., A. (1970) – „ Didactica Magna”m Bucure ti, EDP;  
Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006;  
„Curriculum pentru înv mântul pre colar” (2019) 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar                                                  
între online i tradi ional 

Prof. Petrica Dragomir 

Evaluarea este o parte integrativ  a procesului educativ, oferind un feed back atât cadrelor didactice, 
cât i elevilor, cu privire la achizi iile dobândite într-un domeniu sau altul, o specializare sau alta. 

Evaluarea este o form  de comunicare, ea se poate realiza oral sau în scris, dup  diverse criterii 
specifice, care s  vizeze o viziune holistic  sau detaliat  asupra cuno tin elor. Se poate realiza i fa  în 
fa , în modul tradi ional de înv are, în s lile de clas , dar i online, adaptat  fiind înv mântului sus inut 
pe diverse platforme educa ionale, prin vizionarea pe camera video sau prin înc rcarea a diverse materiale 
revelatoare pentru scopul urm rit. 

Metodele folosite sunt multiple, apelându-se la tabele de completat cu rezultatele corecte, la bifarea 
r spunsurilor, prin completarea enun urilor, prin potrivirea itemilor care au o rela ie logic , prin enun area 
a diverse defini ii sau prin rezolvarea de probleme înlocuindu-se datele gre ite. Se pot relaiza filmule e care 
s  cuprind  experien a de înv are, se pot scrie eseuri argumentative consultându-se diverse materiale 
bibliografice, se poate stimula creativitatea, capacitatea de a folosi instrumentele de lucru, informa iile 
oferite de internet sau de diverse materiale oferite,, se pot sublinia easpectele esen iale ale enun urilor, se 
pot schematiza în a a fel încât s  se descopere capacitatea de în elegere, sintez , aplicabilitatea celor 
explicate. Se poate realiza prin exerci ii, jocuri, prin consursuri, în func ie de sfera tematic . 

Spre exemplu, la orele de limb i comunicare se pot realiza exerci ii prin care elevii pot realiza 
rezumate ale textelor, le pot înc rca pe platform  în timp dat,se pot realiza caracteriz ri ale personajelor, 
eseuri de încadrare în specie, în curentul literar, se pot realiza paralele între opere literare, se pot extrage 
ideile principale, secundare, se pot reliefa conflictele, tipul lor, se poate observa perspectiva narativ , se pot 
analiza figurile de stil , se pot identifica temele, motivele, se poate explica semnifica ia titlului, se pot realiza 
dramatiz ri, din interpretarea c rora se poate observa gradul de în elegere al textelor, se pot realiza sesiuni 
de creativitate, de scriere a unor proze scurte pe tem  dat  sau  a unor poezii având cuvinte date, sau plecând 
de la anumite imagini, teme. Exist  o mare varietate de exerci ii, aplica ii care pot fi utilizate atât în educa ia 
tradi ional , cât i online, care s  asigure o dezvoltare eficient  a elevilor ca personalit i capabile s  se 
integreze în societate.  

Prin transdisciplinaritate, aplicând cuno tin ele de limb  român  în domeniul economic, elevii pot 
concepe interviuri de angajare, scrisori de inten ie, cv-uri, procese verbale, pot prezenta anumite produse 
într-un mod atractiv.Evaluarea se poate realiza i la nivelul comunic rii, al capacit ii de parteneriat, în 
m sura în care s epoate lucra în echip  , fiecare participant î i cunoa te rolul, î i îndepline te sarcinile, este 
de ajutor celorlal i.În mediul online, elevii se pot înregistra atunci când s vâr esc anumite etape de lucru, 
pot descrie diverse aspecte relevante pentru domeniul abordat.  

În rela ie cu matematica pot lua sub observa ie anumi i termeni comuni cum ar fi unghi, punct,linie, 
plan, paralel , defini i ilustra prin exemple concrete în sfera matematicii , dar i aplicativ, la anumite texte 
literare, explicând conceptele. 

În rela ie cu artele plastice, se pot men ine o anumit  tem i crea diverse materiale având aceea i 
tem , din spere artistice diferite: o bucat  muzical , un poem, o proz , un dans, un desen, o sculptur . 

Evaluarea este un mijloc prin care se descoper  capacitatea elevului de exprimare, resursele de care 
dispune, este un ghid pentru orientrea acestuia atât în periplul educa ional, cât i profesional.Acesta î i poate 
descoperi arii de interes, î i identific  punctele slabe, punctele forte, de care ine cont în continuare pentru 
a putea înmagazina cuno tin ele necesare. 
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Una dintre platformele des folosite în înv mântul online este classroom, se pot posta teme, 
materiale, acestea se pot verifica sincron sau asincron, se poate comunica cu elevii i direct i indirect, 
evaluarea se poate realiza prin meterialele postate , dar i pe meet, prin contact vizual direct, prin 
comunicare oral . 

Ofer  posibilitatea desc rc rii documentelor, a prezen ei, a orelor de intrare i ie ire din întâlnire,Se 
pot  proieta filmulete, ppt-uri, fotografii, c r i, se pot transmite informa iile, se poate realiza schimbul 
comunica ional între destinatar i expeditor, exist  mijlocul, canalul de comunicare prin care se transmite 
mesajul, exist  elementele comunic rii necesare procesului, în a a fel încât s  se poat  realiza o verificare 
a no iunilor predate, s  se evalueze cuno tin ele elevilor, pas necesar în proiectarea urm toarelor etape 
pentru formarea acestora.  

Evaluarea este puntea de leg tur  între predare i înv are, ofer  informa ii legate de achizi iile 
realizate, acestea determin  cursul procesului educa ional, studiindu-se finalit ile, ceea ce s-a împlinit, 
ceea ce mai e nevoie de transmis, asimilat. 
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Evaluarea online –                                                                      
o provocare a înv mântului pre colar în era digital

Prof. Dragu Larisa – Gr dini a cu Program Prelungit  Or i oara                              
Prof. Poali Alina – coala Gimnazial  comuna Or i oara 

Contextul pandemic în care ne g sim începând cu ultimul an, a determinat mutarea activit ii 
didactice în spa iul virtual, for ând astfel profesorii s  î i exerseze, îmbun t easc  sau perfec ioneze 
abilit ile digitale.  

Având în vedere faptul c  în era în care tr im, copiii, înc  de la cele mai mici vârste, au acces la un 
dispozitiv electronic – fie pentru a urm ri un desen animat, pentru a asculta un cântecel sau pentru a se juca 
diferite jocuri online –, fiind nativi digitali, este imperios necesar ca noi, cadrele didactice, s inem pasul 
cu evolu ia lor.  

Marea provocare, consider m noi, a fost s  „transfer m gr dini a în online”. Pentru c  activitatea 
online pentru copiii pre colari este dificil i aproape imposibil  f r  sprijinul unui adult (p rinte, bunic, 
frate mai mare), a fost nevoie s  ajut m p rin ii desf urând câteva sesiuni de ini iere în utilizarea unor 
aplica ii/softuri educa ionale adecvate vârstei pre colare. Având în vedere c  nu ne afl m în aceea i 
înc pere cu pre colarii, trebuie s  le oferim din timp instruc iunile, iar acestea s  fie cât mai explicite i cât 
mai u or de g sit. Pentru a le men ine aten ia, este nevoie s  apel m la imagini  

Trebuie s  men ion m faptul c  la nivelul unit ii noastre de înv mânt am agreat s  utiliz m  suita 
Google pentru educa ie (Classroom i Meet fiind aplica iile folosite zilnic pentru a interac iona cu 
pre colarii).  

Iat  câteva instrumente Web pe care le-am utilizat cu succes în activitatea noastr  profesional  din 
ultimul an:  

Pentru a crea puzzle-uri online (în acord cu tema zile/s pt mânii) pe care le-am trimis spre 
reconstituire copiilor, am utilizat dou  software-uri gratuite, flexibile i asem n toare: Jigsaw Planet 
(https://www.jigsawplanet.com) i Puzzle Factory (https://puzzlefactory.pl/en). Interfe ele aplica iilor sunt 
prietenoase i intuitive, pa ii de parcurs pentru realizarea unui puzzle fiind relativ simpli: se apas  butonul 
CREATE sau „+”, se încarc  propria imagine/desen sau imagini desc rcate de pe Internet, se completeaz
unele câmpuri obligatorii (legate de descrierea jocului) i se selecteaz  nivelul de dificultate. La final, se 
apas  din nou butonul CREATE, iar puzzle-ul este gata. Jigsaw Planet permite selectarea formei pe care o 
pot avea piesele de puzzle.  

Dac  Puzzle Factory p streaz  vizibil  imaginea ce trebuie reconstituit , pentru a vedea aceast
imagine în Jigsaw Panet trebuie ap sat butonul din stânga jos a ecranului în care ruleaz  jocul. În acela i 
ecran apare i timpul derulat de la început i pân  la terminarea jocului.  

Un alt instrument pe care l-am utilizat în realizarea activit ilor de înv are online a fost 
Wordwall (https://wordwall.net/ro) – un software ce poate fi utilizat (de c tre de in torii unui cont) pentru 
a crea activit i atât interactive, cât i imprimabile. Cele mai multe dintre abloanele sunt disponibile atât 
în versiunea interactiv , cât i imprimabil , îns  pentru a avea acces la toate abloanele, este nevoie de 
achizi ionarea unui abonament lunar, în func ie de nevoile fiec reia din noi.  

abloanele interactive sunt redate pe orice dispozitiv activat pentru web, precum computer, tablet , 
telefon sau tabl  interactiv . Cele imprimabile pot fi imprimate direct sau desc rcate ca fi ier PDF. Ele pot 
înso i activit ile interactive sau cele independente.  

Odat  creat , o activitate poate fi modificat  foarte u or: putem schimba tema (modificând aspectul 
cu diferite grafice, fonturi i sunete), putem schimba ablonul, utilizându-l pe acela care se potrive te cel 
mai bine obiectivelor noastre. De asemenea, putem trimite activitatea ca tem  pe Google Classroom (în 
cazul nostru fiind platforma agreat ) sau o putem împ rt i cu comunitatea de cadre didactice, f când-o 
public .  
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Datoria noastr  de dasc li este s  ne asigur m c  înv ceii pe care îi avem sub îndrumare primesc 
educa ie de cea mai bun  calitate i c , din punct de vedere profesional, suntem adev ra i cameleoni. Rolul 
nostru de educatori ne oblig  s  educam genera iile viitoare pentru provoc ri pe care nici nu ni le putem 
imagina c  exist .  

Ne place sfatul pe care autoarele Ghidului de bune practici e-learning ni-l ofer  în încheierea 
capitolului dedicat înv mântului pre colar i primar, acela i pe care Regina Ro ie i l-a spus lui Alice: 
„Trebuie s  alergi cât te in picioarele pentru a r mâne în acela i loc. Dac  vrei s  ajungi în alt  parte, 
trebuie s  fugi de dou  ori mai repede” (Lewis Carroll, Alice în ara Minunilor. Alice în ara din Oglind , 
Editura Arthur, Bucure ti, 2010, apud. Grosseck i Mali a, 2015). Prin urmare, pentru a face fa
provoc rilor e-learning-ului, trebuie s  alerg m de dou  ori mai repede. De asemenea, atunci când lucrurile 
nu func ioneaz  a a cum ne dorim, autoarele ne recomand  s  ne oprim, s  tragem adânc aer în piept, s
râdem din toat  inima i... s  utiliz m cu încredere combina ia de taste salvatoare CTRL+ALT+DELETE 
din nou i din nou.  

Bibliografie: 

ohttps://www.jigsawplanet.com  
ohttps://puzzlefactory.pl/en  
ohttps://wordwall.net/ro  
oGrosseck, G, Mali a, L. (2015) – Ghid de bune practici e-learning. Editura Universit ii de Vest, 

Timi oara.  
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Evaluarea în mediul on-line 

prof. Dr gu  Georgeta,                                                                  
Liceul Tehnologic de Vest, Timi oara 

Actualmente, domeniul evalu rii colare este marcat din dou  perspective: perspectiva cognitiv i 
cea metacognitiv . Perspectiva cognitiv  pune în centrul aten iei procesele cognitive ale celui care înva
(cogni ia). Perspectiva metacognitiv  este definit  sintetic cu formula: ,,cunoa terea elevului despre propria 
cunoa tere”, adic  include atitudini, sentimente, valori din propria experien  de via  a elevului raportate 
la evaluare i la con inuturile predate.  

Ast zi, conceptul de e-evaluare (evaluare on-line) are la baz  tehnologiile informa ionale, prin 
utilizarea instrumentelor sincrone i asincrone. Evaluarea on-line este un tip de evaluare în care se utilizeaz
probe de evaluare administrate în mediul on-line, la distan , cu ajutorul computerului, evaluatoarul i 
elevul se afl  în locuri diferite în momentul evalu rii. 

Evaluarea on-line se axeaz  pe: adaptarea unor decizii i m suri ameliorative, problemele de evaluare 
i de emitere a judec ii de evaluare, atât domeniile cognitive, cât i pe cele afective i psihomotorii ale 

înv rii colare, rezultatele colare, cât i procesele de predare i înv are pe care le implic , centrarea 
evalu rii pe rezultatele pozitive, f r  a sanc iona în permanen  pe cele negative i pe ceea ce elevul poate 
s  fac .            

    
Acest tip de evaluare are câteva caracteristici: leg tura dintre cadrul didactic i elev depinde de 

condi ii tehnice i competen ele digitale ale participan ilor la procesul de evaluare; interfa a dintre cadrul 
didactic i elev este mediat  prin intermediul dispozitivelor digitale, fiind situat  în mediul virtual în care 
se asigur  o comunicare prin canalul auditiv i cel vizual; contextul evalu rii permite un control limitat, 
evaluatul i evaluatorul fiind în locuri diferite; se poate întâmpla un oarecare risc referitor la problemele 
tehnice.  

Cerin e importante în respectarea evalu rii moderne: profesorul s  fie capabil ,,s  citeasc ” i ,,s
interpreteze” mesajul educa ional, care are multiple semnifica ii; s  precizeze întotdeauna inten ia 
dominant  a activit ilor evaluative pe care le realizeaz ; s  plaseze evaluarea în serviciul unei mai bune 
gestion ri a activit ii didactice; s - i pun  de fiecare dat  întrebarea: care este utilitatea activit ii de 
evaluare pe care o realizeaz ?; s  se întrebe de fiecare dat  care sunt ,,punctele dificile” pe care trebuie s
le evite?; s  tind  spre semnifica ia i economia mijloacelor de evaluare folosite; s  evite redundan a. 

 Rezultatele colare sunt obiectivate în cuno tin e acumulate, priceperi i deprinderi, capacit i 
intelectuale, în tr s turi de personalitate i în conduita elevilor. Un anumit rezultat apar ine unuia dintre 
obiectivele: cognitive, afective, psihomotorii, incluzând i elemente proprii celorlalte domenii.   

 Ast zi avem  i evaluarea rezultatelor colare la distan , care urm re te progresul elevului prin 
comunicare curent , test ini ial, test formativ, evaluare sumativ  la care resursele informa ionale digitale 
pot servi cu destul  u urin i satisfac ie intelectal  atât a elevului, cât i a cadrului didactic evaluator. 

 Cercet torii Bogdan B lan, tefan Bonciu, Constantin Cuco  descriu trei modele de notare:
 modelul not rii individualizate se caracterizeaz  prin încercarea de raportare a rezultatelor ob inute 
de elevi la alte rezultate individuale, realizate de aceia i elevi, în timp.Modelul not rii prin raportare la grup 
se bazeaz  pe aprecierea f cut  prin compararea elevilor între ei sau prin raportarea rezultatelor la un anumit 
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standard mediu de expectan . Pentru notarea propriu-zis  se pot folosi descriptori (calificative, note i 
simboluri). 

 Evaluarea sincron  colecteaz  date pentru folosin  imediat i cu ajutorul ei se poate face o evaluare 
a cuno tin elor sau a lacunelor elevilor pentru a se remedia imediat sau a motiva elevul care are o toleran
mic  la stresul provocat de a teptarea notei. Unele din aceste instrumente sunt: Google Docs i tabla 
interactiv  Miro, Poem generator, Mentimeter, Whiteboard i Facebook Messenger. 

Bibliografie: 

1. Constantin Cuco , Teoria i metodologia ev lu rii, Editura Polirom, Ia i, 2008. 
2. Miron Ionescu, Ioan Radu(coord.), Didactica modern , Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001. 
3.Marilena Pavelescu, Metodica pred rii limbii i literaturii române: ghid pentru sus inerea 

examenelor de definitivare i de acordare a gradelor didactice, Editura Corint, Bucure ti, 2010. 
4. Florentina Sânmih ian, O didactic  a limbii i literaturii române. Provoc ri actuale pentru profesor 

i elev, Editura Art, Bucure ti, 2014.  
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Evaluarea între online i traditional 

Prof. ing. Dr gu  Oana Veronica 
Liceul de Turism i Alimenta ie „Dumitru Mo oc” Gala i 

   
Procesul de evaluare este apreciat ca fiind un act psihopedagogic complex de stabilire a relevan ei i 

a valorii unor presta ii, comportamente, procese, prin raportarea acestora la un set de criterii, indicatori, 
standarde de performan  prestabilite. 

În elegerea naturii proceselor de evaluare din unghiul celor dou  abord ri - extinderea ac iunilor 
evaluative de la verificarea i aprecierea rezultatelor la evaluarea procesului, a modului cum s-a desf urat 
activitatea care a condus la rezultatele constatate, pe de o parte, conturarea unor modalit i mai eficiente de 
implicare i integrare a actelor evaluative, pe de alt  parte - permite relevarea esen ei acestei ac iuni i 
anume, aceea de cunoa tere a efectelor activit ii în vederea perfec ion rii procesului în etapele urm toare 
ale desf ur rii sale. Pentru realizarea cu rezultate pozitive a proceselor evaluative, independent de obiectul 
lor, o însemn tate deosebit  o are delimitarea, în cadrul acestora, a cel pu in dou –trei dimensiuni sau 
opera ii distincte, care alc tuiesc totu i o unitate. 

În condi iile actuale, s-a “îmbinat” procesul instructiv-educativ traditional cu cel online. Ambele 
modalit i au atât avantaje c t i dezavantaje. 

Printre avantajele sistemului de înv mânt online pot enumera: economie de timp i bani pentru 
drumul/naveta spre/dinspre coal ; evitarea bullyingul; elevii interac ioneaz  mai bine cu tehnologia; se 
pune mai pu in accent pe teorie i mai mult pe practic ; se evit  condi iile precare din unele coli (lipsa 
înc lzirii, wc în curte); se pot utiliza manuale digitale; elevii sunt mai odihni i, pot avea acces la resursele 
educa ionale dup  un program mai flexibil; p rin ii au acces complet la modul în care ac ioneaz  copilul, 
la modul de predare i la teme, pot fi la curent cu adev rat cu situa ia colar  a copilului; elevii nu mai pot 
lipsi de la ore dac  sunt supraveghea i acas  de un adult.  

Dezavantajele înv mântului online sunt i acestea numeroase: lipsa accesului la tehnologie (deficit 
de dispozitive, conexiuni suficient de bune); faptul c  multe cadre didactice au abilit i limitate în utilizarea 
platformelor online; preg tirea profesorilor pentru activitatea online se realizeaz , în cea mai mare parte pe 
cont propriu; lipsa posibilit ii not rii adecvate,  lipsa posibilit ii test rii eficiente, acas  elevii având la 
îndemân  toate resursele; lipsa spa iilor potrivite pentru înv area online în unele locuin e cu mul i copii; 
lipsa concentr rii la lec ii online, când nu sunt supraveghea i permanent de profesor, putând opri camera 
sau microfonul; se interac ioneaz  mai greu între elev i cadru didactic, mai ales dac  educabilul are 
dificult i în a în elege ceva; elevii interac ioneaz  mai pu in între ei, distan area social  afecteaz  rela iile 
lor sociale i aptitudinile de socializare. 

În cazul înv mântului tradi ional, printre avantaje pot enumera: concentrarea mai bun  a elevilor în 
sala de clas ; contribu ia la dezvoltarea efortului personal, a voin ei i a autodisciplinei în rândul elevilor; 
este cel mai eficient pentru transmiterea datelor pure, cum ar fi datele istorice sau legile fizicii, matematicii 
sau chimiei; necesit  o preg tire academic  deosebit i st pânirea subiectului de la profesor; pune la 
dispozi ia elevilor cuno tin ele i experien ele unui cunosc tor al subiectului, care poate r spunde imediat 
la întreb ri; permite creativitatea i dinamismul profesorului în dezvoltarea subiectelor; promoveaz
procesele de memorie; permite instruirea mai multor studen i în acela i timp, economisind în cantitatea de 
resurse educa ionale. Ca dezavantaje: nu exist  coexisten  între teorie i practic ; promoveaz  pasivitatea 
elevului i lipsa de atitudine critic ; nu stimuleaz  participarea, creativitatea, curiozitatea sau ini iativa; o 
mare parte din cuno tin ele dobândite i memorate ajung s  fie uitate în timp.  

Pentru probele orale în evaluarea online se poate folosi comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
i simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care elevul s  poat  expune r spunsul la o 

întrebare sau o lec ie înv at . 
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Probele scrise ies din discu ie pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze scrise nu mai este 
aplicabil . Aplica ii practice se pot realiza pe o multitudine de aplica ii: Padlet, Wordwall, Quizizz, Kahoot, 
LearningApps, Liveworksheets, etc. 

Pentru referate i proiecte se pot folosi instrumente de management al con inutului pentru înc rcarea 
acestora i evaluarea ulterioar  de c tre profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. Dac  este cazul proiectelor aplicate (modele, schi e, etc.) elevul poate filma prezentarea 
acestora i o poate posta. 

Instrumentele de evaluare on-line pun la dispozi ie o gam  larg  de posibilit i de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai preg tit  decât sunt oamenii dispu i s  exploreze. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Barna, Andrei, .a., „ Fundamentele i teoria educa iei”, Editura Logos, Gala i, 2001 
2. Ceobanu, Adrian, „Înv area în mediul virtual. Ghid de utilizare a calculatorului în educa ie”, 

Editura Polirom, Ia i, 2015  
3. Cerghit, Ioan, .a., „Prelegeri pedagogice”, Editura Polirom, Ia i, 2001 
4. Neac u, Ioan, „Metode i tehnici de înv are eficient ”,  Editura Polirom, Ia i, 2015 
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Evaluarea cu ajutorul instrumentelor digitale 

Material realizat de PIP: Dr gu in M d lina 
Colegiul Na ional Pedagogic Regina Maria Municipiul Ploie ti 

Digitalizarea a venit mai repede decât ne a teptam. Profesori tineri, dar i adul i cu experien  la 
catedr , elevi i p rin i, aproape peste noapte, ne-am trezit în fa a unei mari provoc ri: educa ia online. Am 
început fiecare cu abilit ile de care dispuneam la acel moment i cu dorin a de a face totul cât se putea de 
bine. A fost o perioad  de acumul ri digitale masive. Doar cine nu a vrut nu a g sit resurse i strategii 
didactice cu care s  î i preg teasc  lec iile online.  

Entuziasmul nostru, dorin a de dezvoltare profesional i personal , receptivitatea elevilor i a 
p rin ilor ne-au adus multe reu ite i satisfac ii. 

Conform Cadrului European pentru competen ele digitale ale cadrelor didactice 
(https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu), s-au stabilit 6 arii de lucru: 

Angajamentul profesional,  
Resurse Digitale,  
Predare i Înv are,  
Evaluare,  
Responsabilizarea elevilor,  
Facilitarea competen elor digitale la elevi.  
Pentru fiecare dintre acestea, au fost oferite seturi de itemi pentru stabilirea nivelului de competen , 

pe o scar  cu 6 niveluri: Încep tor, Explorator, Integrator, Expert, Lider i Inovator. 
Angajamentul profesional prezint  competen a digital  a profesorilor ca fiind exprimat  în abilitatea 

lor de a utiliza tehnologiile digitale nu doar în procesul de predare, ci i pentru interac iunile lor profesionale 
cu colegii, elevii, p rin ii i alte p r i interesate, pentru dezvoltarea lor profesional , precum i pentru 
inovarea continu  în cadrul organiza iei i în cadrul profesiei.  

Din perspectiva ariei Resursele digitale, una dintre competentele cheie pe care orice profesor trebuie 
s  o dezvolte este de identifica resursele care se potrivesc cel mai bine demersului didactic, obiectivelor de 
invatare propuse, grupului de elevi i stilului de predare. i asta cu atât mai mult acum, când profesorii se 
confrunt  cu o bogatie de resurse educa ionale digitale, pe care le pot utiliza în predare. De asemenea trebuie 
s  poat  structura abunden a de materiale, s  stabileasc  conexiuni i s  adapteze sau s  dezvolte singur 
resurse digitale. În acela i timp, trebuie s  fie con tient de utilizarea responsabil  a con inutului digital, s
respecte drepturile de copyright precum i aspectele legale privind protec ia datelor.  

În ceea ce prive te aria Predare i înv are, se precizeaz  c  tehnologiile digitale pot sprijini i 
îmbun t i predarea i strategiile de înv are în multe feluri. Indiferent de strategia pedagogic  sau 
abordarea aleas , competentele digitale ale profesorului pot orchestra utilizarea tehnologiilor digitale în 
diferite faze ale procesului de înv are.  

Evaluarea poate fi un facilitator sau un obstacol pentru inovarea în educa ie. Când integr m tehnologii 
digitale în predare i înv are trebuie s  consider m i cum acestea pot sprijini strategiile de evaluare. 
Trebuie s  ne gândim cum pot fi folosite pentru a crea sau a facilita abord ri inovative în evaluare. Profesorii 
competen i digital ar trebui s  poat  folosi tehnologiile digitale având în minte acele obiective. În plus, 
analizarea i interpretarea datelor îl vor ajuta s  ia decizii în consecin .  

Aplicatiile de feed-back sunt instrumente de m surare a impactului înv rii, de sondaj i de evaluare. 
Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc.  

KAHOOT (https://kahoot.com/)este un instrument on-line pentru feedback, cu ajutorul c ruia se 
creeaz  teste interactive pentru copii; profesorul creeaz  testul, apoi trimite codul de acces (PIN) elevilor 
care acceseaz  testul într-un timp limitat. Pute i ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor 
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pentru a cre te gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. 
Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. 

Quizizz (https://quizizz.com/admin ) este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul c ruia 
se pot realiza evalu ri formative într-un mod distractiv pentru colari. Permite inserarea de r spunsuri 
multiple, imagini, audio text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, 
cât i pentru cea de acas . Are o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele 
modele oferite de platform . Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, 
precum i rapoarte detaliate despre r spunsuri, timp etc. 

Mentimeter este o aplica ie care î i permite s  interac ionezi cu un grup int  în timp real. Este un 
instrument pentru sondaje unde po i pune întrebarea i grupul int  poate da r spunsul folosind un telefon 
mobil sau orice alt dispozitiv conectat la internet. Pentru a crea un sondaj se va ap sa pe butonul "New 
presentation" (Prezentare nou ), apoi se va alege numele acesteia. În partea dreapt  va fi meniul pentru 
editarea tipului de întrebare . Dup  aceast  alegere ve i pune titlul întreb rii i op iunile de r spuns i modul 
în care vor fi afi ate. Ultimul pas este prezentarea, ce se realizeaz  cu ajutorul butonului "Present" din 
dreapta sus. Dup  prezentarea întreb rii în partea de sus a ecranului va fi vizibil un cod.  

Grupul int  va accesa pagina aplica iei i va introduce codul afi at în spa iul destinat acestuia, aceast
ac iune fiind precedat  de r spunderea întreb rii pe dispozitivul propriu i afi area rezultatului pe ecranul 
cu întrebarea. 
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EVALUAREA ÎN GR DINI  -                                                         
între online i traditional 

PROF. ÎNV. PRE C. DRAICA CLARA LORENA                                          
G. P. P. „CONSTANTIN BRÂNCU I”, TG-JIU 

Evaluarea este o component  esen ial  în procesul educa ional, având rolul de reglare, optimizare, 
eficientizare a activit ilor de predare-înv are. Ast zi se contureaz  tot mai mult ideea unui înv mânt 
modern, bazat pe tehnologia asistat  pe calculator. Perioada pe care o travers m ne-a îndreptat pa ii spre 
digitalizare, e-learning, platforme online, mai exact, implementarea unui proces educa ional de la distan , 
dar care se vrea a fi eficient. 

Aducem înc  de la început în discu ie lipsa terminalelor în rândul elevilor, imposibiliatea pre colarilor 
de a le folosi singuri, conexiunea groaie la internet i cel mai important expunerea prelungit  în fa a  
ecranului a micilor înv cei care nu cunosc înc  tainele calculatorului i instaurarea oboselii, agita iei. 

coala online a devenit o necesitate în contextul pandemiei i solicit  implicarea atât a cadrelor didactice, 
unele aflându-se în situa ia de a înv a la vârste înaintate cum se utilizeaz  un laptop, o tabl  inteligent , a 
p rin ilor sau bunicilor, dar i a comunit ii. 

Profesorii i-au dovedit m iestria i originalitatea în modalit ile diverse de evaluare. Astfel, pe 
platforme educa ionale precum Google Classroom, Google Jamboard, Adservio, Zoom ( este platforma de 
ore on-line cea mai utilizat  de c tre cadrele didactice din România. Se creeaz  conturi gratuite pentru 
profesori; contul colii nu are limit  de timp.  

Pre colarilor i p rin ilor acestora li se trimite link-ul. Pe white board se poate desena, colora, se pot 
face opera ii matematice sau adnot ri pe ecran; se pot împ rt i ecranul i documentele aflate în 
calculator/laptop. Se pot crea camere secundare pentru pre colari pentru a încuraja munca în grupuri mici- 
breakout rooms; exist  op iunea s  se înregistreze întreaga conferin  audio-video etc.) profesorii au creat 
teme atractive, bazate pe teste clasice de evaluare, fi e de lucru, portofolii tematice prezentate pe Meet 
(Meet accepta pân  la 100 participan i gratuit i ofer  acelea i op iuni ca i întâlnirea de pe Zoom: 
comunicare cu participan ii cu video, microfon i prin chat, partajarea ecranului, activarea modului silen ios 
pentru anumi i participan i, împ rt irea de alte link-uri prin chat.) sau chiar vizion ri ale unor documentare 
/materiale didactice i dezbaterea lor, realizarea unor jocuri de rol online, în aplica ii precum Worldwall 
(este o aplica ie util  pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru sus inerea 
înv rii, fiind posibile de la 1 la 8 modele.  

De exemplu: Cuvântul lips , Anagrame, Puzzle, Rebus, Adev rat sau Fals, Sorteaz , Chestionare, 
Spânzur toare, Deschide cutia etc; este un instrument digital u or de utilizat i pl cut de copii datorit
elementelor ludice inserate.), I 'm a puzzle, JINGSAWPLANET ( este o aplica ie care permite înc rcarea 
unui fi ier de tip text sau fotografie i decuparea sub forme de piese în func ie de complexitatea dorit  -de 
la 3 la câteva sute de buca i. Este o aplica ie gratuit i nu necesit  crearea de cont de utilizator implicând 
foarte mul i elevi i pre colari), KAHOOT (este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul c ruia 
se creeaz  teste interactive pentru copii; profesorul creeaz  testul, apoi trimite codul de acces (PIN) elevilor 
care acceseaz  testul într-un timp limitat. Pute i ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor 
pentru a cre te gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil.  

Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament), Quizizz 
(este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul c ruia se pot realiza evalu ri formative într-un 
mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, imagini, audio text, sondaje, 
r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i pentru cea de acas  . Au o interfa
prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele oferite de platform . Sunt 
importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precum i rapoarte detaliate despre 
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r spunsuri, timp etc); au putut fi vizitate unele muzee i biblioteci virtuale i apoi realizat feedback-ul la 
nivelul clasei, sus inerea unor eseuri personalizate, teme colaborative etc. 

Evaluarea online a devenit o provocare pentru elevi i profesori, adesea surprinzând prin originalitate. 
Îns  cel mai greu a fost pentru înv t torii claselor preg tioare si pentru profesorii din înv mântul 
pre colar, din cauza vârstei mici a copiilor i necunoa terea tehnologiei informa ionale. Ace tia au folosit 
i softuri educa ionale de la diverse reviste precum Edu, care au f cut posibil  realizarea în mare m sur  a 

evalu rii pre colarilor, inând cont de competen ele i comportamentele vizate. Feedbackul poate fi adeseori 
unul fals, dat fiind faptul c  cel mic este ajutat de p rinte, frate, bunic în realizarea sarcinilor, ap rând astfel 
o neconcordan  înre activitatea de la clas i cea de acas . 

Înc  se mai bâjbâie în conceperea unor teste online care s  fie obiective, eficiente, în g sirea unor 
metode potrivite specificului de vârst i particularit ilor individuale ale fiec rui beneficar al educa iei. 

Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplica ie de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele ac iuni ale feedback-ului înv rii, ac iuni ini iate prin microdeciziile educatorului, FA
ÎN FA . A adar, facem evaluare doar pentru c  trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru 
continuitate. O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educa ie i de tot ceea ce înseamn  ea. 

BIBLIOGRAFIE: 

Albu, M., 2000, Metode i instrumente de evaluare în psihologie, Editura Argonaut,  
Cluj-Napoca; 

Neac u, I., Stoica, A. (coord), 1996, Ghid general de evaluare i examinare, M.I., CNEE, Ed. 
Aramis, Bucure ti; 

https://valygreavu.com/2020/03/18/cateva-aspecte-despre-evaluarea-on-line/; 
https://www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2020/05/Instrumente-digitale-in-invatamantul-

prescolar_pentru-cadre-didactice.pdf. 
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EVALUAREA                                                                         
PROCES DE AMELIORARE A ACTIVIT II DE PREDARE – ÎNV ARE 

Prof. Viorica Drogo el                                                                   
coala Gimnazial  Singidava Cugir 

coala online a venit ca i un oc în luna martie a anului 2020. Nu ne a teptam niciunul dintre noi, 
nici elevii, nici profesorii i chiar nici p rin ii s  vedem coala altfel decât eram cu to ii obi nui i s  o facem. 
Neavând de ales, ne-am mobilizat cu to ii i am încercat s  facem ca lucrurile s  decurg  cât mai bine. 

Am început timid folosind ca mijloace de comunicare grupurile de Whatsapp i Messenger, iar 
întâlnirile le cream pe Zoom.  Deoarece la acel moment nu dispuneam de o tablet  grafic , fiind  profesor 
de matematic  îmi era foarte greu s  explic modul de realizare a unor configura ii geometrice i atunci 
provocarea a fost foarte mare. Pentru a veni în sprijinul copiilor am folosit realizarea desenelor  „pas cu 
pas”, fiecare astfel de pas fiind o fotografie a modului în care se pozi ioneaz  instrumentele geometrice, 
apoi mergeam prin ad ugare. Pentru a explica un desen, proiectam pe ecranul laptopului fotografiile (uneori 
10 -15 la num r) înso ite, bineîn eles, de explica iile mele. Apoi am descoperit Openboard cu toate 
accesoriile pe care le are.   Pentru a oferi elevilor mei explica ii ale unor no iuni de algebr , am creat cu 
mare greu, neavând logistica necesar , filmule e cu explica ii. Nu aveam dispozitive adecvate, fimam cu 
telefonul în mâna stâng  ceea ce scriam cu mâna dreapt , filmule ele ocupau spa iu prea mult i erau greu 
de trimis, deoarece nu se înc rcau. De evaluare în aceste condi ii, nici nu putea fi vorba. Era foarte clar: 
aveam nevoie maxim  de instruire.  

Am participat la multiple webinarii pe aceast  tem , am urmat cursul CRED unde am înv at s
folosesc Resurse Educa ionale Deschise, am urmat cursul Profesor în online, unde m-am familiarizat cu 
Google Meet i cu alte platforme i instrumente digitale, am participat la cursul TIC unde m-am familiarizat 
cu crearea de jocuri i teste interactive. Se pare c  acestea au crescut gradul de motivare pentru înv are al 
elevilor, le-a crescut interesul i s-a sim it un oarecare progres. Au r mas  totu i ni te bariere: elevii nu au 
to i dispozitive adecvate, uneori nu func ioneaz  platforma pe care lucr m, alteori internetul ne joac  feste, 
este slab semnalul, r mânem f r  baterie, elevii se ascund efectiv dup  camera video. i, da, evaluarea în 
aceste condi ii r mâne cea mai mare provocare neavând practic niciun fel de control asupra modului în care 
elevul lucreaz , asupra mijloacelor lor de inspirare, asupra persoanelor care mai contribuie ca i ajutor la 
redactarea r spunsurilor, deci evaluarea nu mai poate fi obiectiv , a a cum ne-am dori. La toate acestea s-
ar mai ad uga i o întrebare, pe bun  dreptate, din partea elevilor „Este profesorul corect i impar ial în 
rela iile cu noi?”. i f r  evaluare obiectiv  este cam greu s  o folosim ca i un proces reglator al înv rii.   

Pentru mine evaluarea în online r mâne în continuare o provocare. În afar  de testele interactive 
Liveworkshets, eu nu am g sit prea multe metode de evaluare online, am  f cut doar ni te adapt ri ale 
evalu rilor tradi ionale i nici nu am g sit niciun curs care s  m  sprijine în acest sens. 

Indiferent dac   pred m  într-o sal  de clas  tradi ional  sau cu ajutorul internetului, instrumentele de 
evaluare  trebuie  s  fie concepute pentru a oferi elevilor feedback imediat, pentru a-i ajuta s  în eleag i 
s  aplice ceea ce au înv at.  

Mutarea cursurilor din clasa tradi ional  într-un cadru online a schimbat fundamental interac iunea 
uman , comunicarea, paradigmele de înv are i tehnicile de evaluare. Deoarece metoda de înv are s-a 
schimbat, profesorii au trebuit s  schimbe i modurile în care demonstreaz  eficacitatea pred rii i înv rii. 

Ca i evaluarea tradi ional , evaluarea în online trebuie s  includ  acelea i principii:         

1. Identificarea standardelor clare i sintetice;  
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2. Utilizarea unei variet i de teste de evaluare;      

3. Principalele sarcini de evaluare s  fie bazate pe performan ;  

4. Sarcinile de evaluare s  fie dezvoltate în comun de profesori;  

5. Rezultatele evalu rii s  poat  fi notate;  

6. Preocup rile privind echitatea s  fie prezente pe tot parcursul procesului de evaluare. 

De asemenea, evaluarea trebuie s  aib , indiferent în  ce condi ii s-ar realiza, trei componente de baz :  

1. M surarea obiectivelor de înv are;  

2. Autoevalu ri pentru ca elevii s - i m soare propriile realiz ri;  

3. Interac iunea i feedbackul între profesor i elevi.  

Pentru ca evaluarea s  îmbun t easc  predarea i înv area, trebuie s  fie un proces continuu la care 
to i participan ii s  fie angaja i. Evaluarea eficient  trebuie s  fie activ i autentic .  

Evaluarea tradi ional  care este practicat  în sala de clas , astfel încât profesorii pot s  monitorizeze 
mai bine progresul elevilor, s  în eleag i s  promoveze înv area i s  î i m reasc  capacitatea de a ajuta 
elevii s  devin  mai eficien i, s  se autoevalueze i s  se autodirec ioneze, este, din punctul meu de vedere, 
cea mai eficient , deci, m car evaluarea ar trebui mutat  în sala de clas i s  se desf oare în mod 
traditional. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

PROF. ÎNV. PRIMAR, DRUG U MARIA DIANA 

În cadrul tiin elor educa iei, evaluarea înseamn  cunoa terea, explorarea i previziunea factorilor i 
condi iilor care asigur  buna func ionare a procesului instructiv-educativ. Este una din premisele 
fundamentale ale proiect rii i organiz rii întregului program de preg tire i integrare colar i 
profesional  a tinerei genera ii. Al turi de predare i înv are, evaluarea reprezint  o func ie esen ial i o 
component  a procesului de înv mânt.  

Evaluarea didactic  este o ac iune complex , un ansamblu de opera ii mentale, ac ionale, intelectuale, 
afective, atitudinale care se presupune c  apreciaz : con inuturile i obiectivele ce trebuiesc evaluate; în ce 
scop i perspectiv  se evalueaz ; când se evalueaz ; cum se evalueaz ; în ce fel se prelucreaz  datele i 
cum sunt valorizate informa iile; pe baza c ror criterii se evalueaz . Sorin Cristea (1997) afirm  c
cunoa terea capacit ilor de înv are a colarilor este o condi ie hot râtoare pentru reu ita actului didactic. 

Atât în înv are, cât i în evaluare, fiecare r spuns al elevului implic  un proces cognitiv, fiecare la 
un alt nivel. Se recomand  utilizarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoa tere i în elegere, aplicare i ra ionament. 

În procesul de evaluare online trebuie s  se acorde o importan  deosebit  pentru designul evalu rii, 
astfel: analizarea lecturii critice a programelor,  analizarea competen elor, crearea de specifica ii asociind 
niveluri toxonomice cu con inuturi i sarcini de evaluare, metode, instrumente, tipuri de itemi - sarcinile de 
evaluare. 

Procesul de evaluare online elibereaz , de asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate 
pentru a identifica domeniile de performan  sc zut , astfel încât profesorii s  se poat  concentra asupra 
acestor lacune de înv are. Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru 
ace ti cursan i, ceea ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor. Sistemele de 
evaluare online simplific  sarcina de a aduna i corecta manual documentele de r spuns i de a împ rt i 
rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 

Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor faciliteaz  furnizarea unei experien e de 
înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul 
centralizat.  

Aceste sisteme ajut  la:  

• Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor; 

• Reduce i costurile, eforturile i timpul necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri; 

• Scanarea i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid i sigur ; 

• Op iuni pentru ad ugarea de comentarii i feedback pentru referin a elevului; 

• Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce erorile umane;  

• Evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web; 

• Recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor;  

• Urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp;  
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Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 
rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe rapid. 

GOOGLE FORMS este o aplica ie Google Drive care permite realizarea documentelor la care elevii 
pot colabora în timp real folosind smartphone-uri, tablete i laptopuri, calculatoare. Se pot ad uga tipuri de 
întreb ri, imagini. Întreb rile pot fi aranjate în ordinea dorit , se poate personaliza formularul cu teme 
simple de fotografii sau culori. R spunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets, fiind u or 
de urm rit. 

KAHOOT este o aplica ie care are la baz  jocul, cu ajutorul c reia se pot realiza teste interactive. Se 
poate folosi Kahoot! i cu Google Classroom, fiind oferite noi posibilit i. Elevii primesc imediat feedback-
ul prin slide-uri animate. 

QUIZIZZ este o companie de software de creativitate utilizat  la cursuri, lucr ri de grup, examene, 
teste unitare i teste improvizate. Permite elevilor i profesorilor s  fie online în acela i timp. Folose te o 
metod  de predare i înv are în stil test, în care un utilizator r spunde la întreb ri dintr-o serie independent 
i se lupt  cu al i utilizatori pentru acela i test. Elevii pot folosi Quizizz pe orice dispozitiv electronic i pot 

naviga, similar cu laptopurile, iPad-urile i smartphone-urile. Quizizz poate fi folosit ca instrument de 
„verificare” care dezv luie modul în care elevii cunosc no iunile teoretice. Profesorii pot folosi Quizizz 
pentru a atribui elevilor temele.1 Pentru a putea folosi platforma trebuie f cut cont, a a cum este ilustrat 
mai jos. 

BIBLIOGRAFIE: 

Radu, I. T., 1981, Teorie i practic  în evaluarea eficien ei înv mântului, Editura Didactic i 
Pedagogic  Bucure ti. 

Suport de curs „Digitaliada”. 
Enache, R., Proiectarea i implementarea curriculumului centrat pe competen e – suport de curs. 
Utilizarea aplica iei digitale „KAHOOT” –suport de curs 
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Metode si tehnici de evaluare în înv mântul online 

Prof.înv primar Drugescu Adriana 
coala Gimnazial  Mircea Vod , Jude il Br ila 

Introducerea Tehnologiilor Informa ionale (TI) în educa ie este una dintre cele mai reale probleme 
într-o societate informa ional . Eficien a instrumentelor multimedia în metodologia educa ional  câ tig
tot mai mult spa iu din aria metodelor tradi ionale de înv are. 

Utilizarea tehnologiilor informa ionale în procesul instruirii i a diferitelor forme de E-learning cre te 
eficien a procesului de predare-înv are-evaluare; determin  motiva ia înv rii prin aplicarea cuno tin elor 
teoretice în situa ii practice (simul ri on-line); asigur  feedback-ului cu ajutorul softurilor educa ionale etc. 
Integrarea noilor tehnologii în educa ie este abordat i analizat  din multiple perspective, în special fiind 
eviden iate resursele necesare i oportunit ile.  

Profesorii trebuie s tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. De asemenea, 
elevii trebuie evalua i la sfâr itul  semestrului i al anului i acordat  o not  final  care s  reflecte atât 
în elegerea, cât i nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesar  a înv rii la distan . Dac  avem un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta 
lec iile pentru a viza respectivele lacune. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . 
Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an colar. 

Instrumente/ aplica ii ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor. 

Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfa a aplica iei. 

În partea stâng  g sim meniul care prezint  urm toarele facilit i: 
crearea unui test; 

• c utarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• con ine colec ii cu testele create sau salvate de la al i colegi; 
• con ine clase create sau importate de pe Classroom; 

• con ine domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 
clase). 

• Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stâng  a meniului apoi pute i alege 
s  importa i întreb rile sau s  crea i singuri întreb rile. Pentru aceasta ve i selecta „New question” i vor 
ap rea tipurile de întreb ri pe care le putem folosi, astfel: 
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1. Multiple choice (alegere multipl ) – de i se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie s  aleag  un 
singur r spuns; 
2. Checkbox (caset  de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe r spunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completeaz ) – elevul trebuie s  completeze enun ul lacunar, având variant  de 
verificare; 
4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (r spuns deschis) – elevul nu poate verifica dac  r spunsul oferit este cel corect. 

Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc i materiale 
gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu u urin  un set de întreb ri pe care s  le folosim în 
cazul pred rii sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (înc lzire) sau la 
finalul lec iei, pentru a asigura feed-back-ul. To i elevii  vor fi implica i într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor no tri, dând clic pe butonul „Partajeaz ”. 

Quizlet este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia putem crea teste i pentru aceasta se acceseaz  adresa 
urm toare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

Dup  ce se creaz  contul va apare o nou  interfa i din bara de sus, vom selecta butonul „Create” i 
apoi „Set”. În continuare complet m titlul activit ii i descrierea cerin ei, apoi în partea de jos introducem 
itemii i defini iile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 

Dup  ce am completat cardurile, select m butonul „Create” i o s  ob inem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l i ad ugîndu-l în mesaj, fie folosind op iunea „Share”. 

LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, teste 
etc. Se acceseaz  adresa learningapps.org i se creaz  cont.  

Aplica ia ne permite s  set m limba în român . În partea de sus a aplica iei avem urm toarele op iuni: 

• Bara de c utare 
• R sfoie te exerci ii – se pot c uta exerci ii selectate pe discipline 
• Alc tuie te exerci ii – v  ajut  s  crea i fi e de lucru 
• Clasele mele – pute i indica grupurile cu care lucra i 
• Exerci iile mele – aici g si i ceea ce a i creat 
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Metode i tehnici de evaluarea în înv mântul primar 
între tradi ional i online 

Prof. înv. primar: Drulescu Lumini a – Claudia 
coala Gimnazial  Nr. 1 Bumbe ti-Jiu, Jude ul Gorj 

Când vorbim de evaluare în înv mântul primar,putem spune, f ra frica de a gre i, c  aceasta nu 
exist  cu adevarat în lipsa unei interac iuni, a unei rela ii interpersonale dasc l- colar, care s  permit
fiec ruia dintre actorii acestui proces s  raspund  în cuno tin  de cauz  la cerin e i a tept ri reciproce. 

Evaluarea este o no iune generic i frecvent , fiind folosit  cu multiple semnifica ii în diverse 
domenii. Cuvântul “a evalua”  îndrum  spre multe alte cuvinte cu un rost asem n tor: a estima, a aprecia, 
a judeca, a m sura, a examina, a considera, a constata, a cânt ri,  a nota, a observa, a valida (sau invalida), 
a valoriza (sau devaloriza), a expertiza. Cu cât o îndeletnicire este mai complex i se urm re te atingerea 
unor scopuri, a unor obiective, cu atât sunt mai necesare ac iunile de evaluare.  

Evaluarea în înv mântul primar st  la baza modelarii colarului, a direc ion rii acestuia spre 
atingerea scopurilor propuse i este mai mult decât o ac iune sau un procedeu, este o opera ie complex , un
tot unitar format din interven ii, ac iuni, atitudini, st ri afective care conduc spre identificarea unor aspecte 
variate: 

    a) con inuturile i obiectivele ce trebuie evaluate; 
    b) care este menirea i din ce perspectiv  se efectueaz  evaluarea; 
    c) momentul propice pentru a realiza evaluarea  (la început, pe parcurs, la final 
    d) modalitatea  concret  de înf ptuire a evalu rii(cu ce instrumente, probe); 
    e)  în ce fel se prelucreaz  datele i cum se valorific  informa iile; 
    f)  pe baza c ror criterii se evalueaz . 

Deoarece este un proces ce implica o diversitate de ac iuni i procese, se pot identifica mai multe 
forme de evaluare: 

A. Evaluarea ini ial  sau predictiv  se realizeaz  la începutul unei activit i de instruire în scopul 
cunoa terii capacit ilor de înv are ale colarilor, a nivelului de preg tire de la care se porne te, a gradului 
în care sunt st pânite cuno tin ele i în scopul verificarii existen ei capacit ilor necesare asimil rii 
con inutului etapei ce urmeaz . 

B. Evaluarea continu  sau formativ  se efectueaz  prin m surarea i aprecierea rezultatelor pe 
parcursul derul rii unui proces, din momentul începerii i pân  la încheierea acestuia.         

Evaluarea formativ  este un tip de evaluare capital pentru înv mântul primar, întrucat r spunde 
func iilor i satisface cerin ele pe care trebuie s  le aib  actul de evaluare: acela de ameliorare, de producere 
a unor schimb ri imediate i cu efecte pozitive în preg tirea colarilor. Evaluarea se realizeaz  pe secven e 
mici, treptat i se centreaz  pe elemente esen iale, ceea ce face ca colarul s  se afle în permanen  „în 
priz ”, f r  s  fie suprasolicitat prin acumularea de informatii f r  valoare. Având scop de ameliorare, 
evaluarea continua nu prive te cantitatea, ci calitatea i nu conduce la ierarhizarea colarilor, ci la stimularea 
dezvolt rii lor,   

Principalele avantaje ale evalu rii formative sunt: 

    a) verific  sistematic, pe secven e  mici, to i colarii, din toat  materia; 
    b) asigur  ghidarea colarului în înv are, corectarea oportun  a  gre elilor, remedierea lor ori 
aprofundarea prin programe de îmbog ire a cuno tin elor; 
   c) evaluez  nu numai rezultatul înv rii, ci i procesul prin care s-a ajuns la un anumit rezultat, 
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permi ând ameliorarea lui,  în viitor; 
    d) înt re te cooperarea înv tor- colar i capacitatea de autoeducare, pe baza cunoa terii criteriilor de 
evaluare; 
    e) consum  mai pu in timp decât alte tipuri de evaluari. 

             
C. Evaluarea cumulativ  sau sumativ  reprezint  modul tradi ional de evaluare a rezultatelor colare 

i const  în verificarea i aprecierea periodic , încheiate prin control final asupra întregului produs al actului 
pedagogic. Evaluarea sumativ  se poate realiza în faza final  prin aprecierea rezultatelor la sfâr itul unui 
semestru sau an colar, la sfâr itul unui ciclu de înv mânt.  Ea  se realizeaz  prin verific ri punctuale pe 
parcursul programului i o evaluare global , de bilan  la sfâr itul unor perioade de activitate. Prin evaluarea 
sumativ  se verific  nivelul unor capacit i i subcapacit i a c ror formare i dezvoltare necesit  o perioad
de timp mai mare.  

Rezultatele ob inute de colari la sfâr itul unui an sau ciclu de înv mânt constituie elemente de 
referin unice, deci criterii de clasificare i promovare a lor, realizându-se astfel una din func iile 
evaluatorii. 

Sistemul metodic de evaluare cuprinde mai multe forme de verificare i procedee de eviden iere a 
performan elor elevilor, dup  cum urmeaz : 

Metoda de evaluare oral  este una din cele mai r spândite i folosite metode, realizându-se printr-o 
alternan  de întreb ri i r spunsuri, fiind folosit , cu prec dere, ca verificare curent , par ial i pe 
parcursul procesului de instruire. Evaluarea oral  este o ac iune proprie, particular , special  situa iilor în 
care performan a trebuie manifestat , exprimat  prin comunicare oral . Ea implic  iscusin a, priceperea  de 
a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a formula întreb ri i r spunsuri, de a dialoga, de a identifica 
sensul cuvintelor prin raportare la context, de a integra cuvinte noi înv ate în enun uri proprii, de a povesti, 
de a avea o pronun ie clar i corect . 

Verificarea oral  se realizeaza în multiple forme, utilizându-se diverse tehnici, cum ar fi:  
a) conversa ia de verificare (prin întreb ri i r spunsuri);  
b) cu suport vizual (repovestire dup  imagini);  
c) descrierea i reconstituirea (prin piese de puzzle);  
d) completarea unor dialoguri incomplete. 

Avantajul probelor orale const  în aceea c  feed-back-ul se realizeaz  imediat. 

Metoda de evaluare scris  este un mijloc de înf ptuire a verific rii unui num r mare de colari într-
un timp limitat, oferind acestora posibilitatea s  gândeasc i s  lucreze în ritm propriu; asigurând în acelasi 
timp un grad mai mare de obiectivitate în notare.  

Evaluarea scris  pune la îndemâna colarilor mai emotivi sau a celor care gândesc mai lent 
instrumentul care le permite s - i prezinte toate cuno tin ele. În cadrul evalu rii scrise to i colarii sunt 
nevoi i s  r spund  unor întreb ri cu acela i grad de dificultate, ce verific  acela i con inut, fapt ce 
favorizeaz  o mai bun  comparare a rezultatelor.  

Metoda de evaluare scris  este utilizat  sub diferite forme, cum ar fi:  
a) extemporalul (lucrarea scris  neanun at ); 
b) activitatea de munc  independent  în clas ;  
c) lucrarea de control (anun at );  
d) tema pentru acas ;  
e) testul. 

Metoda de evaluare practic  pune la dispozi ia colarilor ansa de a opera cu cuno tin ele teoretice 
însu ite, de a le aplica în diverse activit i practice, realizând în acela i timp i o evaluare a gradului de 
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însu ire a priceperilor i a deprinderilor pe care le presupun activit ile respective. i aceast  metod  se 
realizeaz  printr-o mare varietate de forme: 

a) confec ionarea unor obiecte; 
b) executarea unor experien e sau lucr ri experimentale; 
c) întocmirea unor desene, schi e, grafice; 
d) interpretarea unui anumit rol; 
e) trecerea unor probe sportive. 

Este clar c  toate metodele i tehnicile de verificare prezint  avantaje i limite, plusuri i minusuri i 
c  nu se poate vorbi de o verificare complet  a realiz rii obiectivelor vizate decât  printr-o îmbinare a 
diferitelor tehnici. 

Dupa aceast  scurt  prezentare, f r  a avea preten ia ca ar fi exhaustiv i cu valoare tiintific , putem 
conchide c  procesul evaluativ î i îndepline te pe deplin func ia major  de feed-back numai atunci când, 
atât dasc lul, cât i colarii reu esc s  colaboreze nu pentru c  trebuie, ci pentru c  î i doresc acest lucru, 
fiecare îmbun t indu- i comportamentul în func ie de reac iile celuilalt. 

Evaluarea cuno tin elor elevilor este o component  esen ial  a pred rii i a înv rii eficiente, chiar 
dac , la momentul actual, ne confrunt m cu o coal  nou , anume aceea din mediul online. Instrumentele 
de evaluare online permit atât evaluarea formativ , cât i cea sumativ  a înv rii elevilor. Evaluarea 
formativ  urm re te nivelul de în elegere al elevilor, dar i zonele slabe din timpul procesului de înv are, 
permi ându-i astfel, profesorului, s - i adapteze predarea în consecin . Evalu rile sumative vor m sura 
global, la sfâr it de unitate, de capitol sau de semestru, competen ele dobândite de copii pe parcursul unei 
perioade mai lungi de înv are.        

Multe cadre didactice consider  c , în predarea online, evaluarea elevilor este limitat  la teste cu 
alegeri multiple sau la eseuri tradi ionale. Cu toate acestea, printr-o atent  proiectare i o bun  utilizare a 
tehnologiei, exist  multe alte op iuni de evaluare eficient  într-un curs online. Ca i în clas , evaluarea este 
mai u oar  atunci când se începe cu rezultate observabile, m surabile.      

Conform New Horizons for Learning's Building Tool Room, sunt cinci elemente care caracterizeaz
eficien a evalu rii online (Gigliotti): 

- Interac iunea continu  dintre profesor i elevi i între elevi;  
- Contribu ia la procesul de înv are; 
-  Demonstra ia, aplica ia sau performan a din lumea real ;  
-  Relevan  pentru rezultatele elevilor, cât i pentru comunitatea de înv are; 
- Obiective comunicate clar i cerin e pentru succes.  

Discu iile online asincrone reprezint  o metod  eficient  pentru ca elevii s  se implice în rezolvarea 
problemelor. Mai mult, ace tia î i vor dezvolta capacitatea de gândire critic . 

 În acela i timp, discu iile ofer  un „comentariu de difuzare” cu privire la în elegerea de c tre elevi a 
con inutului cursului.  

Pe lâng  r spunsul la întreb rile profesorului, discu iile pot cere elevului:   
-  S  apere o anumit  pozi ie sau punct de vedere;  
-  S  analizeze sau s  critice alte lucr ri;  
-  S  reflecteze asupra înv rii personale.  

Pe acela i principiu, sarcinile regulate de scriere, cum ar fi exprimarea unui punct de vedere pe o 
anumit  tem , i acestea pot ajuta la evaluarea elevilor în în elegerea con inutului .  

Activit ile de grup online pot ajuta la atenuarea izol rii pe care unii elevi participan i la cursurile 
online o resimt, men inându-i astfel angaja i i motiva i pe m sur  ce se sus in unul pe cel lalt.  
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O misiune tradi ional , precum un proiect, poate fi eficient  online, iar elevul va putea primi feedback 
continuu. 

Alte activit i online:  
-  Identificarea unei lecturi sau a altor resurse, prezentarea acesteia la  ora de curs i realizarea unei  

discu ii online despre aceasta;  
- Crearea unei prezent ri  pe un subiect;  
-  Dezvoltarea unui portofoliu de materiale pe tot parcursul lec iilor.  

Bibliografie: 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. Înv. pre colar: Dru a Alexandra 
Gr dini a p. p. Nr. 2, S lard, jud. Bihor 

„Dac  a  vrea s  reduc toat  psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influen eaz  mai 
mult înv area sunt cuno tin ele pe care le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în 
consecin ! (R. Ausubel, 1981) 

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea,  performan ele i eficien a acestora la un moment 
dat, oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
urm torii pa i:  

Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
M surarea rezultatelor aplic rii programei,  
Evaluarea rezultatelor.  

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu i final .  
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 

preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

Datele ob inute ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului con inut al programei, organizarea unui program de recuperare, dac  este cazul, i 
adoptarea unorm suri de sprijinire i recuperare a unora din pre colari. 

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.                                     

 Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu.  

Pentru a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi utiliza urm toarea schem : 

T                                                        :probe scrise (fi e cu sarcini); probe orale i probe practice 

                                                            :lucr ri practice, portofoliile cu lucr rile copiilor,               
aprecierile verbale, autoevaluarea, jocurile didactice, de rol i serb rile; oberv rile directe/sistematice  în 
timpul activit ii i înregistrarea; 

METODE I TEHNICI
DE EVALUARE

TRADI IONALE
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discu ii individuale;afi area lucr rilor; 
consemnarea grafic  a rezultatelor pe domenii experien iale; 

Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului. Tipuri de portofolii:  

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri);  
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e.  

Printre metodele i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , 
se înscriu urm toarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica 
fotolimbajului,ciorchinele, posterul, blazonul,  

Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic,Harta conceptual  / cognitiv , Tehnica florii 
de nuf r, metoda col urilor, tehnica analitico-sintetic , cubul, turnirul întreb rilor, cvintetul,  R.A.I.               
( R spunde. Arunc . Interogheaz .) jurnalul grupei.  

 Dup  Ausubel „evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrant . Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii, ’’astfel 
evaluarea este prioritar  în cadrul procesului de înv mânt din ara noastr , fiind considerat  o surs  a 
solu iilor de perfec ionare a actului didactic.  
  

Bibliografie: 

 Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”, 
Bucure ti, EDP.;  
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar 
- între online i traditional- 

Prof. înv. primar, Ducan Elena Claudia 

                          

Interac iunea professor- elev este o component  esen ial  a evalu rii la nivelul înv mântului primar 
i nu numai. Sala de clas  tradi ional  îl prezint  pe înv tor în fa a elevilor, transferând informa ii sub 

form  de prelegere sau conversa ie, în timp ce  înv area online utilizeaz  note instructive, audio, video i 
discu ii.   

Interac iunea între elevi i înv tor utilizând înv area online, dar i în cazul instruirii tradi ionale se 
realizeaz  în rgal  m sur . Elevii sunt mai deschi i s  pun  întreb ri i s  participe la un grup de discu ii 
online, dar i în cadrul unui  forum public. Discu ia online asincron  permite participarea deplin  a 
membrilor clasei, dup  propria lor dorin .  

Înv t torul poate gestiona multe subiecte de discu ie cunoscând nivelul în elegerii elevilor, care pot 
conduce la evaluarea rezultatelor înv rii. Elevii vor înv a mai mult, Mutarea cursurilor din clasa 
tradi ional  într-un cadru online schimb  fundamental interac iunea uman , comunicarea, paradigmele de 
înv are i tehnicile de evaluare. Profesorul trebuie s  de in  competen e academice pentru con inutul 
cursului înainte de a dezvolta un instrument de evaluare eficient. Deoarece metoda de înv are s-a schimbat, 
profesorii trebuie s  schimbe i modurile în care demonstreaz  eficacitatea pred rii i înv rii. Înv area 
online impune elevilor s  ini ieze procesul de înv are.  

Elevii trebuie s  fie responsabiliza i s  citeasc  materialul, s  exploreze leg turile, s  participe la 
discu ie, s  pun  întreb ri, s  decid  s  înve e i s  aloce timp pentru a înv a. În mediul online, accentul 
se îndep rteaz  de profesor i permite o mai mare colaborare între elevii dintr-o clas . Interac iunea care 
are loc online imit  pe cea a unei discu ii în grup mic. Experien a educa ional  poate fi mai stimulatoare i 
poate favoriza mai mult gândirea critic  decât prelegerea tradi ional . În acest context, profesorii trebuie s
fie preg ti i s  implice elevii, s -i fac  s  interac ioneze în comunicarea sincron   sau asincron  . Evaluarea 
poate fi oral , în scris, bazat  pe activit i practice, pe referate i proiecte, interviuri, portofolii, precum i 
alte instrumente În timpul înv mântului primar, fiecare evaluare a elevilor (continu , formativ  sau 
sumativ ) pentru fiecare disciplin  se materializeaz  într-un calificativ dintre urm toarele: insuficient, 
suficient, bine i foarte bine.  

Calificativul final semestrial i anual pentru fiecare disciplin  trebuie s  fie încadrat în unul dintre 
cele patru calificative men ionate anterior. Evaluarea online este o metod  a evalu rii care poate r spunde 
eficient situa iilor identificate, mai ales c  poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii 
tradi ionale: ini ial , continu i cumulativ . Cea mai frecvent  punere în practic  a evalu rii online este 
reprezentat  de testele tip chestionar. Acestea pot presupune r spunsuri de tip „da”/”nu” („adev rat”/”fals”) 
sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de r spuns din mai multe posibile, asociere de imagini, 
texte, sau întreb ri cu r spuns deschis. 

Evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metod  ce poate fi aplicat  indiferent de materie, 
are un nivel înalt de obiectivitate i provoac  elevii s  aib  o aten ie sporit  pentru a face alegerile sau 
complet rile corecte, în acela i timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Exist  un num r de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un num r mare de r spunsuri, 
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monitorizarea r spunsurilor elevilor, evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis, furnizarea 
de feedback imediat. 

Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiec rui elev. 
Evaluarea ar trebui s  fie îndeajuns de flexibil i divers  pentru a lua în considerare nevoile i 
circumstan ele diferite ale elevilor care urmeaz  cursuri online. M sura în care aceste alegeri sunt 
disponibile în înv area online depinde de mul i factori, inclusiv aspecte pragmatice de management al 
înv rii i al cursan ilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile i software utilizat, cerin e de a începe 
i a finaliza la anumite date i a a mai departe. 

Evaluarea online este sus inut  de acelea i principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate i 
echidistan i utilizeaz  multe din strategiile folosite în predarea i evaluarea tradi ionale fa  în fa .  

Diferen a const  în contextul evalu rii, în interac iunile dintre evaluator i cei care sunt evalua i i 
procesele de colectare i administrare. Evaluarea online poate fi utilizat  ca o surs  independent  de dovezi 
pentru evaluare, ca o contribu ie la întregul proces de evaluare, în vederea colect rii, transmiterii i 
administr rii materialelor de evaluare i resurselor. 

Evaluarea online poate furniza mai mare flexibilitate asupra locului, momentului i modului în care 
este efectuat  evaluarea, o mai larg  gam  de op iuni elevilor pentru a- i demonstra cuno tin ele i 
abilit ile. 

Pentru ca evaluarea s  îmbun t easc  predarea i înv area, trebuie s  fie un proces continuu la care 
to i participan ii sunt angaja i. Evaluarea eficient  trebuie s  fie activ i autentic  în predarea online. 
Evaluarea tradi ional  este practicat  în sala de clas , astfel încât profesorii pot s  monitorizeze mai bine 
progresul elevilor, s  în eleag i s  promoveze înv area i s  î i m reasc  capacitatea de a ajuta elevii s
devin  mai eficien i. 
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Metode i tehnici de evaluare în mediul online –                                             
dep irea dificult ilor legate de evaluarea online 

P.I.P. Lidia - Monica Dug ia u                                                           
coala Gimnazial  Bucov , Dolj 

Chiar dac coala desf urat  în mediul online a fost o provocare, cu trecerea timpului, a devenit o 
necesitate, astfel încât, noi, în calitate de profesori, a trebuit s  ne adapt m noului context, iar procesul de 
predare-înv are-evaluare online a devenit o parte din actul educativ. 

Mutarea colii în formatul online presupus pentru o parte din cadrele didactice implicate o 
îmbun t ire a abilit ilor din domeniul digital. Dar, înv area la distan  presupune o organizare special
a actului didactic, folosirea unor platforme de înv are online, achizi ionarea sau folosirea unor mijloace 
tehnice (telefon, tablet , table interactive etc), precum i un efort din partea p rin ilor i elevilor (efort 
psihic, financiar). 

Foaia de hârtie este înlocuit  cu un document electronic, iar formularele din suita Google (G Forms) 
permit conceperea unor teste cu itemi de diferite tipuri, rezolvarea itemilor permi ând, în anumite situa ii, 
oferirea unui feed-back imediat (în func ie de set rile impuse de profesor testului respectiv). 

Pentru anumite discipline de studiu, formularele din suita Google sunt de un real folos, fiind u or de 
conceput, cu un grad sporit de obiectivitate. Se pot desc rca i extensii care s  permit  o mai u oar  folosire 
a aplica iei (de exemplu formule matematice, opera ii matematice etc). 

În ceea ce prive te forma de administrare a testului se poate administra prin programare, elevilor 
ap rându-le testul într-o anumit  zi, la o numit  or , având posibilitatea de rezolvare a acestuia i trimitere 
contratimp sau în func ie de indica iile profesorului, inclusiv putând fi înc rcat pe platforma Google 
Classroom i profesorul s  o corecteze în stil clasic. 

Evaluare în online nu asigur  corectitudinea absolut  a rezolv rii unui test, elevul având acas  surse 
de informare: caiet, accesul la internet, p rin ii, fra ii, diverse aplica ii. Oricât de atractive ar fi platformele 
de evaluare online, ele nu pot înlocui în totalitate multiplele ac iuni ale unui feedback al înv rii. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

În rândurile ce urmeaz  voi prezenta o parte din instrumentele online de comunicare/predare/evaluare 
online: 

– Google Classroom permite întrevederi cu elevii prin aplica ia Meet (exist i alte aplica ii 
asem n toare ce permit discu ii online fa  în fa  în timp real, de exemplu, aplica ia Zoom); pot fi corectate 
temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru feedback 
mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt.  

Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. Pot fi incluse 
i explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. 

În plus, elevii pot relua testul. 
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– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
Pot fi realizate prezent ri sau pot fi create filme atractive pentru elevi, pe anumite teme, folosind 

clasicele prezent ri Power Point i exportarea acestor prezent ri sub format video. 
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ELEMENTE DE DEONTOLOGIE ALE EVALU RII 
ÎN CONTEXTUL CRE TERII CALIT II ACTULUI EDUCA IONAL 

Prof. Duican Lucia 
Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova 

Via a colii st  sub semnul valorii i valoriz rii. Nimic din ceea ce se petrece în acest spa iu nu scap
exerci iului axiologic de atribuire a unor valori. Semnificarea i evaluarea reprezint  un element esen ial al 
„lan ului” didactic.  

În contextul actualei reforme a înv mântului românesc, evaluarea elevilor este o parte integrant
important  a demersurilor ini iate în sensul schimb rilor atât la nivel teoretic, de concep ie, cât i al nivel 
practic. Este bine cunoscut faptul c  func ia de predare-înv are include i necesitatea de a formula judec i 
de evaluare, de a lua decizii, de a cuantifica performan a colar , deci, de a evalua.  

Deontologia evalu rii  (considerat  un caz particular al deontologiei pedagogice)  are  ca referen ial 
un set de valori ce pot fi considerate esen iale pentru procesul evaluativ. 

Dintre acestea pot fi diferen iate urm toarele categorii:   

valori  care sunt importante pentru evaluator (diferen ierea diferitelor tipuri de rezultate ale 
înv rii, asocierea acestor rezultate ale înv rii cu indicatori cantitativi sau calitativi, posibilit ile sau 
dificult ile de interpretare a  rezultatelor procesului evaluativ, etc); 

valori care sunt importante pentru cel evaluat (recunoa terea efortului pe care cel evaluat îl 
investe te în preg tirea pentru examen, identificarea pozi iei pe care el o ocup  într-o ierarhie,  modalit ile 
prin care rezultatele procesului evaluativ reflect  aspira iile celui   evaluat...); 

valori care sunt importante în raport cu procesul însu i al evalu rii ( ideea de obiectivitate a 
evalu rii, capacitatea  de  discriminare a   diferitelor tipuri de rezultate, acurate ea m sur rii performan elor,  
surprinderea valorii ad ugate, etc); 

valori care sunt importante pentru societate atât pe termen lung cât i pe termen scurt (ob inerea  
unor informa ii despre  modul în care au fost valorificate investi iile  f cute în educa ie,  ob inerea unor 
informa ii despre  calitatea preg tirii absolven ilor de pe diferite trepte ale sistemului de înv mânt,  
posibilitatea de  folosire a rezultatelor evalu rii  ca indicator al select rii elevilor /absolven ilor pentru o 
nou  treapt  de colarizare sau pentru  integrarea lor pe pia a muncii).  

Este important de semnalat faptul c   identificarea i /sau descrierea  unor astfel de valori  nu este de 
nici un folos  dac  nu se iau în considera ie consecin ele ce pot ap rea în exerci iul practic al oper rii cu  
ele.  

Evaluarea nu este un scop în sine ci trebuie s  conduc  la optimizarea întregului proces desf urat în 
coal . Ea trebuie s  fie formativ , situativ i s  dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 

mi care i de aceea evaluarea nu trebuie s  se rezume doar la un singur instrument, ci s  se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse, incluzând i procese negociative. Lipsa  alternativelor creeaz  rutin , 
conformism i nu duce la completa dezvoltare a personalit ii.  

Cunoa terea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai con tien i i îi   motiveaz
s  se implice în sarcin . Evaluarea eficient  este urmat  de dezvoltare.  

Un sistem de evaluare eficient trebuie s  îndeplineasc  mai multe condi ii: 

evaluarea trebuie s  fie o experien  de înv are; 
ea trebuie s  fie motivat , nestresant , s  fie o bucurie; 
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trebuie s  fie mai mult constructiv  decât distructiv ; 
trebuie s  fie bazat  pe dialog; 
s  se concentreze pe ceea s-a înv at i nu pe ceea ce s-a gre it; 
trebuie s  se desf oare înc  de la începutul programului, consiliind i ameliorând pe parcurs i nu 

doar la sfâr it; 
trebuie s  favorizeze i s  permit  elevului s  înve e s  construiasc  forma sa personal  de realizare 

a înv rii; 
trebuie s  ofere oportunit i de gândire, reflec ie i revizuire; 
trebuie s  fie clar , explicit ; 
s  stimuleze procesele de co-evaluare între profesor–elev, între elev–elev; 
s  promoveze dezvoltarea capacit ilor de autoevaluare la elevi; 
s  valorizeze eroarea ca un pas necesar pentru evaluare; 
evaluarea eficient  nu se opre te la sfâr itul procesului ci creeaz  noi alternative, studiaz  impactul 

i preconizeaz  noi demersuri, evaluarea fiind cea mai important  strategie în acest sens. 

Când profesorul poate fi mul umit de evaluarea efectuatã? 

când rezultatele sunt conforme cu obiectivele; 
dac  elevul în elege mai bine cum trebuie s  înve e; 
dac  elevii au dobândit cuno tin ele necesare i au posibilitate de a- i îmbun t ii activitatea pentru 

a evita erorile; 
dac  elevul poate reflecta asupra propriilor rezultate, realizând autoevaluarea procesului de 

înv are, a activit ii desf urate i a rezultatelor ob inute; 
dac  elevul e con tient de existen a mai multor perspective i e deschis variantelor noi de activitate; 
dac  evaluarea nu induce stres participan ilor; 

Demersurile evaluative sunt realizate ca ac iuni competente ale activit ii educative i servesc 
sistemului însu i.  

Primul destinatar al ac iunilor evaluative este educatorul. Acesta prime te informa ii privind calitatea 
demersurilor întreprinse, evaluarea rezultatelor elevilor reprezentând, în acela i timp, o evaluare indirect
(autoevaluare) a ac iunii pedagogice. Prin urmare, importan a evalu rii const  în eviden ierea punctelor 
forte, dar i critice ale programului realizat, cu scopul adopt rii unor m suri de reglare menite s  fac  actul 
educativ cât mai eficace.  

Alt destinatar al ac iunilor evaluative este elevul, c ruia evaluarea îi ofer  posibilitatea de a cunoa te 
nivelul performan elor ob inute în raport cu cele a teptate de coal .  

Pe ansamblu, evaluarea îndepline te un rol de reglare a procesului, atât a actului de predare cât i a 
activit ii de înv are. Ambii parteneri ai procesului – profesorii, elevii – au nevoie s  cunoasc  m sura în 
care activitatea lor r spunde exigen elor colare.  

Din perspectiva profesorului, evaluarea rezultatelor colare este necesar  în toate   fazele desf ur rii 
procesului: 

la începutul activit ii, în scopul cunoa terii nivelului de preg tire al elevilor. Orice profesor simte 
nevoia de a-i cunoa te cât mai bine pe elevi la începutul unui program pentru a ti în ce m sur  ace tia 
st pânesc cuno tin ele i capacit ile cerute, ca premise pentru asimilarea cuno tin elor care urmeaz i 
pentru a adapta demersul la posibilit ile de înv are ale elevilor; 

pe parcursul programului pentru o apreciere cât mai exact  a calit ii demersului întreprins i în 
scopul regl rii activit ii.  

în finalul activit ii, pentru estimarea global  a modului în care a fost realizat . 

BIBLIOGRAFIE: 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
Între online i tradi ional 

PROF. ÎNV. PRIMAR: DUL U CAMELIA - ADRIANA 
COALA GIMNAZIAL ” ION MICU MOLDOVAN”,                                      

MUN. BLAJ, JUDE UL ALBA 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorit  numeroaselor cercet ri, studii, lucr ri 
elaborate pe aceast  tem . Evaluarea colar  este perceput  ast zi ca fiind organic integrat  în procesul de 
înv mânt, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. 

Constituie o activitate de colectare, organizare i interpretare a datelor ob inute prin intermediul 
instrumentelor de evaluare în scopul emiterii unei judec i de valoare asupra rezultatelor m sur rii i 
adopt rii unei decizii educa ionale, fundamentate pe concluziile desprinse din interpretarea i aprecierea 
rezultatelor. Ea urmeaz  s  fie realizat  astfel ca ea s  sprijine actul pred rii, s  orienteze i s  stimuleze 
activitatea de înv are a elevilor i s  permit  ameliorarea continua a procesului didactic. 

Evaluarea a fost cea dintâi supus  schimb rilor, aducând materialul unei dignoze care s  reprezinte 
punctul de sprijin pentru restructur rile ulterioare. Putem vorbi de o reform  a evolu rii rezultatelor colare, 
care este, ea îns i, o reform  de substan , intind transformarea complet  a sistemului de evaluare anterior. 

Evaluarea tradi ional  centrat  pe acumularea de cunostin e,în care notarea este un scop în sine, un 
mijloc de clasificare, constituindu-se un moment separat de activitatea de predare-înv are cap t  noi 
conota ii. Evaluarea actual  se realizeaz  în vederea adopt rii unor decizii i m suri ameliorative, pune 
accent pe problemele de valoare, pe emiterea judec ii de valoare, ce acoper  atât domeniile cognitive cât 
i pe cele afective i psihomotorii ale înv rii scolare. aprecierea colar  sau verificarea se constituia ca 

moment separat de activitatea de predare-invatare; 
Ac ioneaz  cu precadere periodic, realizând, de regula, o evaluare sumativa.Este sinonim  cu 

aprecierea clasic , cu nota ia sau corec ia, cu controlul continuu al inv rii colare; 
Ea se finalizeaza cu clasificarea (clasamentul elevilor) (evaluare comparativa).De asemenea  nota sau 

calificativul sanc iona inv area de c tre elev; 
Evaluarea tradi ional  selecteaz i exclude anumite domenii ale invatarii mai greu de evaluat: 

atitudini, comportamente, trasaturi de personalitate, este centrata pe cunostinte; 
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Evaluatorul constata, compara si judeca; este centrata deci pe elev si apreciaza conformitatea 
cunostintelor predate (lectia invatata) cu o scara de valori care este lasata la aprecierea profesorului si care 
ramane in mare parte implicita, nu se comunica elevilor;      

Cea mai nou  tendin  în înv mânt, cunoscut i apreciat  ca cea mai eficient i de dorit de pân
acum, este înv mântul electronic.Conceptul de înv mânt electronic (sau virtual) este reprezentat de 
interac iunea dintre procesulde predare – înv are si tehnologiile informa ionale. Acest concept permite 
flexibilizarea procesului de înv mânt pân  la a oferi cea mai larg  gam  de c r i electronice, sfaturi, 
imagine i text. 

Atât în înv are, cât i în evaluare, fiecare r spuns al elevului implic  un proces cognitiv, fiecare la 
un alt nivel. Se recomand  utiliazarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoa tere i în elegere, aplicare i ra ionament. 

Este foarte important dac  sarcinile i con inutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare 
i schimb  evaluarea rigid  într-o experien  exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul c  orice act de 

evaluare este i un act de înv are. 
Sistemele online de evaluare faciliteaz  furnizarea unei experien e de înv are personalizate pentru 

elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul centralizat. 
 Aceste sisteme ajut  la:  
- centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor  
-reducerea costurilor, eforturile i timpul necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri  
- scanarea i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid i sigur   
-op iuni pentru ad ugarea de comentarii i feedback pentru referin a elevului  
-caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce erorile umane  
-evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web  
-urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp 

Procesul de evaluare online elibereaz , de asemenea, timpul profesorilor.Rezultatele pot fi analizate 
pentru a identifica domeniile de performan  sc zut , astfel încât profesorii s  se poat  concentra asupra 
acestor lacune de înv are. Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru 
ace ti cursan i, ceea ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor. 

În procesul de evaluare online trebuie s  se acorde o importan  deosebit  pentru designul evalu rii, 
astfel: 

-analiza lecturii critice a programelor 
-analizarea competen elor 
-metode 
-instrumente 
-tipuri de sarcini 

Este foarte important dac  sarcinile i con inutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare 
i schimb  evaluarea rigid  într-o experien  exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul c  orice act de 

evaluare este i un act de înv are. Sistemele de evaluare online simplific  sarcina de a aduna i corecta 
manual documentele de r spuns i de a împ rt i rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea 
materialelor. 
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INSTRUMENTE DE VERIFICARE I EVALUARE ONLINE 

Prof. înv. primar DumaMirela 
coala Gimnazial  ,,Eftimie Murgu” Lugoj, Timi

Evaluarea este o component  esen ial  a activit ii de instruire i educa ie, fiind punctul final în 
m surarea i aprecierea rezultatelor colare.  

Destinatarul cel mai important al ac iunilor educative este desigur elevul, c ruia 
evaluarea/autoevaluarea îi ofer  posibilitatea de a cunoa te nivelul de performan  ob inut în raport cu cel 
a teptat de el, de coal , de familie. 

Actul educativ al colarului mic necesit  o aten ie special , tiindu-se c  preocup rile sale sunt 
orientate mai mult spre activit i cu caracter practic i autoinstruire i mai pu in spre problemele de ordin 
etic i autoeduca ie. Vârsta colar  mic  este etapa cea mai timpurie de evaluare a performan elor prin 
intermediul calificativelor. 

De i evaluarea este o component  fireasc  a activit ii colare, totu i elevii mici, în general o privesc 
cu oarecare team , considerând-o un mijloc de descoperire i sanc ionare a gre elilor. 

Evaluarea educa ional  modern impune alte perspective asupra procesului evaluativ, datorate unor 
modalit i alternative perfect utilizabile în cadrul procesului de înv mânt. Acestea completeaz  sistemul 
metodelor de evaluare deja existent i dep esc anumite limite determinate de centrarea metodelor 
tradi ionale de evaluare pe caracterul informativ al procesului de înv mânt. În acest context, se ofer
alternative viabile i subordonate principiilor evalu rii centrate pe competen e i nu doar pe informa ii, 
imprimând demersului de formare a elevului un sens pozitiv i un suport motiva ional optim.  

În situa ia în care elevii au acces la înv area online prin intermediul platformelor educa ionale se pot 
utiliza ca metode i instrumente de evaluare: fi e de lucru, teste de evaluare, referate, eseuri, proiecte(E-
Proiect), portofolii, expozi ii online, jocuri i chiar evaluarea oral  din timpul lec iei. 

Personal am utilizat cel mai frecvent în evaluare, cât i în predarea-înv area online, pachetul de 
instrumente pus la dispozi ie de G.Suite for Education, https://www.mentimeter.com, https://quizizz.com, 
https://www.liveworksheets.com, https://bookcreator.com, https://www.storyjumper.com, 
https://wordwall.net, https://kahoot.com/, tablele interactive(https://whiteboard.fi/ ) 

Aplica ii: 

Limitele i vecinii României, Geografie, clasa a IV-a (GoogleForms) 

https://docs.google.com/forms/d/1286NTnEeLGSFFxCLHZYF2hE5U2hFIA7BuvDnVCTZerI/edit
?usp=sharing 

Trandafirul Mo ului dup  Iulia Ha deu, Limba i literatura român , clasa a IV-a (GooglePresentation) 

https://docs.google.com/presentation/d/1kf9NBB_63YwJ1fnkZLpB8P0Wk80JT-
EEnCCDR0aJkcI/edit?usp=sharing  
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Fi  de lucru integrat  cu tem  pascal , clasa preg titoare (liveworksheets) 

https://www.liveworksheets.com/dz1857426yd  

Bibliografie: 

Simona Brie, Adina Micu, Caiet aplica ii Geografie, clasa a IV-a, Editura Sinapsis; 

Anca Veronica T ut, Adina Achim, Elena L pu an, Anicu a Todea, Caiet aplica ii, Limba i literatura 
român , clasa a IV-a,  Editura Sinapsis 

https://youtu.be/KZ2EnQSYuQo - Trandafirul Mo ului 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
Între online i tradi ional 

Dumachi Ioana Raluca 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorit  numeroaselor cercet ri, studii, lucr ri 
elaborate pe aceast  tem . Are rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. 

Evaluarea tradi ional   

Expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activit ii de evaluare sunt: examinare, 
verificare, ascultare, control, chiar daca aceasta activitate se desfa oar   intr-un context cotidian, i nu la 
finalul unui program de instruire;   

-   aprecierea colar  sau verificarea se constituia ca moment separat de activitatea de predare-
invatare; 

-   Ac ioneaza cu precadere periodic, realizând, de regula, o evaluare sumativa; 

-   este sinonim  cu aprecierea clasic , cu nota ia sau corec ia, cu controlul continuu al inv rii 
colare; 

-  se finalizeaza cu clasificarea (clasamentul elevilor) (evaluare comparativa); 

-  selecteaza si exclude anumite domenii ale invatarii mai greu de evaluat: atitudini, comportamente, 
trasaturi de personalitate; 

- este centrata pe cunostinte; 

- notarea este un scop in sine, un mijloc de clasificare sau de certificare; 

- este sinonima cu notiunea de control al cunostintelor; 

- evaluatorul constata, compara si judeca; este centrata deci pe elev si apreciaza conformitatea 
cunostintelor predate (lectia invatata) cu o scara de valori care este lasata la aprecierea profesorului si care 
ramane in mare parte implicita, nu se comunica elevilor. 

Evaluarea modern

- este asociat  grijii fa  de masurarea i aprecierea rezultatelor; 

- nu este un scop in sine, un simplu control, ci se realizeaz  în vederea adopt rii unor decizii si m suri 
ameliorative; 

- pune accent pe problemele de valoare i pe emiterea judec tii de valoare; 

- acorda preponderenta functiei educative a evaluarii; incearc  sa devina o interogatie globala, 
preocupata de promovarea aspectului uman in general; 

- acopera atat domeniile cognitive, cat si pe cele afective si psihomotorii ale invatarii scolare; 

- se ocupa atat de rezultatele scolare cat si de procesele de predare si invatare pe care le implica; 

- se constituie parte integranta a procesului didactic, nu mai este privita din exteriorul acestuia; 
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- dezvolta tot timpul o functie de feed-back pentru elev; 

- tinde sa informeze si personalul didactic asupra punctelor tari si punctelor slabe ale eforturilor 
depuse, asupra eficientei activitatii didactice; 

- I i asum  un rol activ, de transformare continua a proceselor de predare si de invatare, de interventie 
formativa; 

- devine un proces continuu si integrat organic procesului de instruire; 

- evaluarea devine un mijloc de comunicare de informa ii asupra stadiului inv rii, în vederea 
amelior rii sau reorganizarii acesteia; 

-  evalueaz  elevii in raport cu o norma, cu criterii dinainte formulate, cunoscute i de evaluator i de 
evaluat; 

- solicit  o diversificare a tehnicilor de evaluare, a metodelor si cre terea gradului de adecvare a 
acestora la situa ii didactice concrete; 

-  vizeaz  deschiderea evalu rii spre mai multe perspective ale spatiului scolar (competente 
rela ionale, comunicare profesor-elev; disponibilit i de integrare social ); 

- centreaz  evaluarea pe rezultatele pozitive, f r  a sanc iona în permanen   pe cele negative; 

- elevul devine partener cu drepturi egale, într-o rela ie educa ional  care are la baza „un contract 
pedagogic”; 

- ofera transparen  si rigoare metodologic . 
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„Cum mut m coala acas ?” 

Autor: prof. Dumbrav  Andreea-Laura                                                
Institu ie: C.S.E.I. Br det, S cele, Jud. Bra ov 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. S  vorbim pu in despre lucrurile de care ar 
trebui s inem cont atunci când începem procesul de predare/evaluare online.  

 1.  Primele s pt mâni de coal  trebuie dedicate dezvolt rii competen elor digitale i construirii 
comunit ii 

-Rezista i tenta iei de a v  adânci imediat în curriculum la începutul anului colar. Lucrurile vor merge 
mult mai lin dac  dedica i primele s pt mâni construirii comunit ii, astfel încât elevii s  se simt  conecta i. 
Abilit ile socio-emo ionale pot fi împletite i ele în activit ile din aceast  perioad . Pe lâng  asta, elevii 
au nevoie s  exerseze cu uneltele digitale pe care le folosi i. A a, c  lec iile voastre trebuie s  se concentreze 
pe aceste lucruri, împletindu-le pe cele dou , atunci când este posibil. 

2. Comunicarea cu p rin ii trebuie s  fie mai detaliat , simplificat i predictibil
P rin ii se adapteaz i ei la acest nou mod de a face coal .  
Deoarece câteodat  ne a tept m ca ei s  joace un rol mai proeminent decât înainte în sus inerea 

înv rii elevilor, au nevoie de mai mult suport din partea ta. 
 Stabile te loca ii consecvente i un orar predictibil pentru împ rt irea de 

informa ii. 
 Stabile te a tept ri clare i limite pentru comunicare. Când se pot a tepta elevii 

i p rin ii s  afle ve ti de la tine? 
 Creeaz  un plan de rezerv  pentru orele libere i suport tehnic. 
 Comunic  multi-modal. 
 Furnizeaz -le p rin ilor training pentru utilizarea tehnologiei. 

3. Comunitatea i conexiunea trebuie s  fie o prioritate i pentru/ între profesori 
 Întâlnirile personalului trebuie inute cu regularitate i acum – chiar dac  se vor face 

printr-o platform  online de conferin e – pentru a men ine personalul conectat. 
 În timpul acestor întâlniri, ar trebui alocat i un timp dedicat st rii de bine i s n t ii emo ionale 

a profesorilor. 
 Grupurile mai mici, cum ar fi echipele de predare sau comunit ile de înv are 

specifice unei materii pot oferi chiar mai mult suport. 
 Dac  nu prime ti suportul de care ai nevoie, caut  printre platformele ca Twitter sau 

Facebook un grup care te poate sus ine. 

4. Colaborarea profesorilor este chiar i mai important   
S  lucr m îndeaproape cu speciali tii pentru a ne asigura c  lec iile i materialele noastre acoper

nevoile tuturor elevilor, lucrând în parteneriat cu al ii din aria noastr  de con inut pentru a planifica 
instruirea, pentru a lucra împreun  în proiecte integrate (cross-curricular), i împ r ind între profesori, în 
echip , acele lucruri de care au nevoie to i elevii (cum ar fi instruirea pentru utilizarea tehnologiei) sau 
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pentru a ridica nivelul în a a fel încât elevii s  nu fac  acelea i lec ii, din nou i din nou i noi s  nu ne 
duplic m munca. 

5. Timpul de “fa -în-fa ” ar trebui utilizat pentru înv area activ . 
Instruirea online este f cut  în mare pentru o instruire asincron , în care elevii pot accesa materialele 

oricând. Acesta este cazul ideal, deoarece s  ceri prezen a la instruirea sincron  îi pune pe unii elevi într-
un imediat dezavantaj dac  nu au acas  acela i acces la tehnologie, un serviciu de internet de încredere sau 
un orar flexibil. 

Utilizeaz  strategiile de lucru în echipe, dar organizate în spa iul virtual. 

6. Con inutul trebuie simplificat i predat mai lent 
Instruirea online nu este propice pentru acoperirea unor mari cantit i de con inut, a a c  trebuie s

alege i cu în elepciune, predând cele mai importante lucruri, într-un ritm mai lent. Pentru a face acest 
alegeri, Kitchen recomand  s  v  pune i urm toarele întreb ri cheie: 

 Ce are efect asupra elevilor? Ce are durabilitate? Ce cunoa tere este esen ial ? 
 Ce cuno tin e i abilit i au nevoie s  acumuleze elevii înainte de a trece la clasa urm toare? 
 Ce practici pot i accentuate deoarece sunt transferabile pentru mai multe arii de con inut? 

Abilit ile cum sunt analizarea, construirea de argumente, construirea unei baze solide de cunoa tere 
prin texte i vorbire – toate pot fi predare în multe arii de materie. 

 Ce unelte servesc unor scopuri multiple? 

7. Instruc iunile trebuie s  fie u or de g sit, explicite i multi-modale. 
Deoarece tu nu te afli în aceea i înc pere cu elevii, instruc iunile tale trebuie s  func ioneze mult mai 

bine decât atunci când te afli într-o clas  fizic . 
 Furnizeaz  instruc iunile într-o loca ie i la o or  constante. 
 Formuleaz  instruc iunile explicit. 
 Ofer  instruc iunile multi-modal. 

8. Practicile tradi ionale de notare trebuie s  cedeze locul feedback-ului 
A a c , atunci când predai de la distan , pune accentul pe feedback-ul formativ în timp ce elevii 

lucreaz  la teme i îns rcin ri, în loc s  le dai pur i simplu note la sfâr it. 
 Majoritate platformelor de management al înv rii, cum este Google Classroom, au func iuni 

incluse pentru furnizarea de feedback. 
 Feedback-ul trebuie s  fie frecvent i specific. 
 Pune la dispozi ia elevilor i p rin ilor o cale prin care ei î i pot furniza, de asemenea, feedback 

asupra îns rcin rilor. 

9. Evalu rile sumative ar trebui s  se concentreze pe crea ie. 
O solu ie foarte bun  la aceast  problem  este s -i pui pe elevi s  creeze lucruri. Acestea pot fi filme 

video, interviuri audio, art  fizic  sau digital , compuneri scrise, benzi desenate i a a mai departe. 
Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni.  

Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i 
din vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c tiu – au înv at 
s  fac ? 

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 
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S  enumer m câteva: 

– Google Classroom:  aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil ale unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri 
gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 

Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s
explora i i s  permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 

Bibliografie: 

DWECK, Carol. S - MINDSET. O nou  psihologie a succesului, Ed. Curtea Veche, 2017 
Iepure, C lin; Curcub t ,R zvan; Vaida Bogdan - Captiveaz - i elevii în online mai ceva ca în clas , 

Sellification, 2020 
Cuco , Ctin - Educa ia digital  , ed. Polirom, 2020 
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EVALUAREA ONLINE – PRIETEN ADEV RAT SAU FALS? 

Dumbrav  Mariana Cristina 

A  începe aceast  lucrare cu prezentarea argumentelor în favoarea evalu rii ca prieten – prieten al 
profesorului pentru c  reprezint  un feedback referitor la calitatea i eficien a metodelor de lucru la clas i 
prieten al elevului pentru c  îi verific  în elegerea no iunilor i îl ajut  s  identifice zonele în care este 
nevoie de achizi ie i exersare suplimentar .  

Evaluarea formativ  în special reprezint  monitorizarea i nivelarea diferen elor care apar în diverse 
etape ale procesului de înv are între cuno tin ele care se predau/ pe care trebuie s  le aib  elevul i 
cuno tin ele pe care le are în realitate. Nu putem contesta faptul c  fiecare elev are ritm propriu de înv are, 
a a cum fiecare grup i clas  prezint  o dinamic  diferit . Astfel, este necesar  personalizarea pred rii i 
a evalu rii, iar acest lucru se poate realiza cu mai mult  u urin  în mediul online, inclusiv în asincron, un 
mediu în care elevul se simte comfortabil.  

Având ca scop principal îmbun t irea calit ii înv rii la clas , evaluarea formativ  online se poate 
baza pe tehnici precum:  

1. identificarea obiectivelor i prezentarea cerin elor evalu rii sumative 
2. alegerea tipurilor de exerci ii (quiz, dezbateri libere sau guidate, adev rat/ fals, alegere multipl  cu 

complement simplu, multiplu sau grupat, parafrazare, completare de spa ii libere, r spunsuri scurte, etc.) 
3. implementarea acestora (ex. forum pentru discu ii) prin strategii i criterii care au în vedere 

cuno tin e esen iale (nu evalu m totul/ orice), cuno tin e folositoare dincolo de testul pe care îl d m, 
cuno tin e necesare pentru examene i cuno tin e care pot fi valorificate la mai multe discipline. 

4. analiza r spunsurilor elevilor 
5. feedback-ul pentru profesor i validarea r spunsului elevului în mediul de înv are la distan   

Putem spune c  evaluarea formativ  reprezint  ajutorul sus inut acordat pentru ob inerea rezultatelor 
bune la evaluarea sumativ  care este centrat  pe note i concluzii referitoare la obiectivele de înv are i 
împlic  metode precum: prezent ri (pe siteuri web, platforme educative, bloguri, forumuri, facebook), 
dezbateri, proiecte, protofolii, studii de caz.  

Personal, dintre metodele men ionate, studiul de caz este varianta la care recurg adesea. 

Formez echipe de câte 4-5 elevi în care fiecare are o responsabilitate anume. La încheierea sarcinii 
de lucru elevul posteaz  raportul i materialele, iar colegii îi adreseaz  întreb ri sau fac observa ii. Se pot 
utiliza metode variate: simulare/ joc de rol; inserare video/ audio/ foto; ppt; poveste pe text i imagini. 
Prezent rile pot fi de la un paragraf pân  la câteva pagini. Post rile f cute pe re ele de socializare 
(metaverse), bloguri, forum sau e-mail primesc feedback de la profesor i colegi i exist  posibilitatea 
revizuirii i îmbun t irii. 

Exist  tendin a ca rezultatele evalu rilor s  poat  fi accesate atât de profesor i elevi, cât i de p rin i: 
ASQ reprezint  o astfel de aplica ie cu monitorizare în timp real. Formulare Google, Kahoot, englishaula, 
edpuzzle sunt de asemenea exemple de instrumente de testare i ob inere instant  de feedback, ceea ce într-
o lume a vitezei este de apreciat i preferat în locul evalu rilor face-to-face clasice. Se poate realiza cu 
ajutorul lor autoevaluarea i evaluarea colegial , iar tot ceea ce se lucreaz  se salveaz  facil pe google drive, 
hard drive sau dropbox.  

Evaluarea online – prieten fals? Probabil. Testarea cuno tin elor, în elegerea textelor, aplica iile, 
analizele i sintezele pot fi fraudate a a cum orice sistem de siguran  poate avea vulnerabilit i. Este greu 
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totu i s  faci acest lucru atunci când exist  un ritm al înv rii, etapizare i segmentare a procesului de 
predare/ evaluare i stimularea gândirii, nu a memor rii. Consider c  elevul este capabil de autoevaluare i 
progres, vede lucrul în echip  ca pe o provocare i apreciaz  competi ia.  

Bibliografie: 

Angelo, T. A., & Cross, K. P. (1993). Classroom assessment techniques: A handbook for college 
teachers. San Francisco: Jossey-Bass 

Clark, I. (2012). Formative assessment: Assessment is for self-regulated learning. Educational 
Psychology Review 

https://absenterprisedotcom.files.wordpress.com/2016/06/real-standards.pdf 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Case_study 
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https://writing.colostate.edu/guides/pdfs/guide60.pdf 

https://www2.uwstout.edu/content/profdev/rubrics/eportfoliorubric.html 

https://www.google.com/intl/ro_ro/forms/about/ 

https://www.quia.com/web  
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EVALUAREA TRADI IONAL

Dume Patricia Florina 
Prof. înv. primar la coala Gimnazial  Nr. 1 Dr ge ti 

Uneori, cei mici au nevoie de stimuli pentru a- i deschide aripile i a putea zbura spre t râmuri 
magice. Tr ind într-un secol al vitezei, nevoile copiilor se modific  permanent, pentru ca ace tia s  aib
performan e colare superioare, e nevoie ca subiectul procesului instructiv-educativ, cadrul didactic, s  î i 
adapteze stilul de predare-evaluare, precum i strategiile didactice utilizate la cerin ele celor mici. 

În principiu, evaluarea este o activitate de colectare, organizare i interpretare a datelor referitoare la 
efectele directe, vizibile sau mai pu in vizibile, ale rela iei profesor-elev, cu scopul de a-i provoca la o 
cre tere (interioar ) continu i a eficientiza, în cele din urm , func ionarea întregului sistem educa ional; 
este „procesul de ob inere a informa iilor asupre elevului, profesorului sau programului educa ional i de 
valorificare a acestor informa ii în vederea elabor rii unor aprecieri în urma c rora se vor lua o serie de 
decizii” (Tenbrink, T.D., apud, Neac u, Stoica, 1966, p. 8). Concret, a evalua rezultatele colare înseamn
a stabili diferen ele dintre rezultatele a teptate, anticipate, planificate, proiectate i rezultatele reale, ob inute 
(de un elev sau de o anumit  popula ie colar ); a determina m sura în care obiectivele programului de 
înv are-dezvoltare-formare au fost atinse, precum i eficien a metodelor i tehnicilor de predare folosite. 

Metodele de evaluare înso esc, faciliteaz i regleaz  desf urarea procesului de înv mânt. Ele nu 
au o valoare i o semnifica ie în sine, ci în raport cu situa iile educa ionale în care sunt folosite. Importan a 
i eficacitatea lor este dat  de modul de aplicare în situa iile cele mai potrivite. Fiecare metod , tehnic  sau 

instrument de evaluare prezint  avantaje i dezavantaje. Ele nu pot fi considerate universal valabile pentru 
toate tipurile de competen e i toate con inuturile. Prin urmare, ele – doar prin ele însele – nu pot furniza 
un tablou cuprinz tor, intergral al schimb rilor i rezultatelor subiec ilor evalua i (Manolescu, 2006, p. 99). 

A. METODE TRADI IONALE 
Evaluarea/verificarea oral

 Aceast  metod  este numit  frecvent ( i) ascultarea elevilor; ea constituie o form  particular  a 
conversa iei, prin care „se verific  gradul de însu ire a cuno tin elor, corectitudinea acestora, gradul de 
formare a abilit ilor, a priceperii de a interpreta i a prelucra datele, opera ionalitatea achizi iilor, 
aplicabilitatea con inuturilor” (Boco , Jucan, 2008, p. 178). 

Evaluarea/verificarea scris
     Este acea metod  care le solicit  elevilor elaborarea i exprimarea în scris a ideilor, temelor de 

lucru. Ea apeleaz  la suporturi scrise, concretizate în fi e de munc  independent , lucr ri de control curente 
(extemporale), lucr ri scrise semestriale anun ate (teze) etc. Evaluarea scris  indic  profesorului, dar i 
elevului ceea ce a fost bine i clar însu it, punctele rezolvate, dar i ceea ce mai trebuie f cut. Este un mijloc 
foarte bun de autoevaluare atât a activit ii elevului, cât i a profesorului 

B. METODE COMPLEMENTARE/ALTERNATIVE 
Referatul 

Evaluarea cu ajutorul referatului permite o apreciere mai nuan at  a înv rii, dar mai ales 
identificarea unor elemente de performan  individual  a elevilor; acestea î i au originea – în principal – în 
motiva ia lor intrinsec  pentru activitatea desf urat . În practica colar , putem întâlni dou  categorii de 
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referate: bazate pe prezentarea unei activit i experimentale/practice desf urat i bazate pe informarea 
documentar , bibliografic . 

Proiectul  
     Proiectul reprezint  o lucrare scris  care se întemeiaz  pe o cercetare teoretic  sau teoretico-

aplicativ  ampl i de duurat . El implic  un volum de munc  sporit. Se realizeaz  atât prin activitatea în 
clas , cât i în afara clasei. Proiectul este recomandat atât pentru evaluarea sumativ , cât i în evalu ri 
formative. Având o desf urare pe durate mai mari de timp, în actul de evaluare ( i de autoevaluare) pot fi 
luate în considerare atât produsul final, dar i întregul proces de elaborare a acestuia. Activitatea de realizare 
a proiectului poate fi individual  sau de grup/în echip , iar evaluarea se poate raporta fie la 
munca/implicarea fiec rui elev, fie la munca unui grup de elevi. 

Portofoliul  
Portofoliul este metoda complementar  ce ofer  profesorului evaluator posibilitatea de a emite o 

judecat  de valoare întemeiat  pe un ansamblu de rezultate, reflectând complexitatea evolu iei elevului. 
Acesta – portofoliul – pretinde investigarea produselor activit ii elevului, care de obicei r mân neimplicate 
în actul educativ, reprezentând – în felul acesta – un stimulent pentru desf urarea unei întregi game de 
activit i (cuprinse în programul de formare-dezvoltare). 

Portofoliul con ine o colec ie de informa ii provenite din: probe de evaluare scrise, practice, alte 
lucr ri scrise; fi e de informare i de documentare independent , referate, eseuri, pliante, prospecte, desene, 
colaje, teste, C.D.-uri, casete video etc. De asemena, portofoliul mai cuprinde informa ii ob inute „în urma 
autoevalu rii propriei presta ii colare a elevilor, reflec ii ale acestora, remarci ale p rin ilor” (Boco , Jucan, 
2008, p. 187). 

BIBLIOGRAFIE: 

Boco , M., Jucan, D. – (2008), Teoria i metodologia instruirii. Teoria i metodologia evalu rii, 
Edi ia a III-a, Editura Paralela 45, Pite ti 

Manolescu, M., Pan uru, S. – (2008), Teoria i practica evalu rii educa ionale (activit i, conduite, 
rezultete) formale i nonformale: structuri, forme, func ii, rela ii, mecanisme, disfunc ii. Strategii i metode 
de evaluare i autoevaluare. Orient ri noi. Aplica ii în vol. Potolea, D., Neac u, I., Iucu, B.R., Pâni oar , 
I.O. (coord.) – Preg tirea psihopedagogic , Editura Polirom, Ia i 

Stoica, A. – (2003), Evaluarea progresului colar. De la teorie la practic , Editura Humanitas 
Educa ional, Bucure ti 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Prof.  DUMITRA CU DIANA 

Deoarece activitatea din gr dini  are preponderent un caracter formativ-educativ, uneori evaluarea 
este fragmentar , incomplet , unele rezultate ap rând mai târziu, în coal  sau la finele ei. Formarea unor 
deprinderi de activitate intelectual , conducerea opera iilor gândirii de la concret spre abstract, logic, 
ra ional i manifestarea deprinderilor i abilit ilor în comportamentul copiilor nu se pot eviden ia decât 
dup  perioade mari de timp.  

Evaluarea pre colarilor este dificil i permite doar prognoze pe termen scurt, dar este important i 
necesar  pentru educator i copii pentru cunoa terea nivelului atins în dezvoltarea personalit ii, care este 
departe de cristalizare, pentru individualizare i eficien  în activitate. Înv mântul pre colar are caracter 
oral, iar evaluarea se face oral sau prin fi e de evaluare.  

Pre colarii trebuie evalua i unul câte unul, educatorul trebuie s  re in  ce a spus copilul, nu se poate 
relua corectarea ca în lucr rile scrise. Desigur, fi ele de evaluare pot fi reluate, dar ele nu con in concepte, 
reguli, legi, ci doar rodul activit ii copililui, la care el poate ajunge i din întâmplare, f r  o în elegere 
verificabil împlinirii celor propuse prin obiective. Totodat  evaluarea se extinde i la activitatea de predare 
i la m iestria educatorului de a realiza obiectivele propuse, de a individualiza înv area, de a facilita 

achizi ia noilor cuno tin e, dar mai ales de a forma, de a educa tân ra genera ie în vederea integr rii într-o 
societate dinamic i solicitant . 

Creativitatea, spontaneitatea, independen a, spiritul critic, modul de autoevaluare sunt mai dificil de 
supus unei evalu ri obiective. Este mai u or s  evalu m fi ele de activitate matematic  decât crea iile 
plastice ale copiilor sau nivelul autonomiei personale.  

La începutul fiec rui an colar, primele dou  s pt mâni sunt rezervate culegerii de date pentru 
cunoa terea fiec rui copil. 

Metodele utilizate de educatoare sunt:  

• observarea copilului în timpul diferitelor activit i i momente din programul zilnic, consemnarea 
în Fi a pentru aprecierea progresului individual al copilului înainte de înscrierea în clasa preg titoare  

 • dialogul cu copilul i cu p rin ii, pentru cunoa terea dezvolt rii psiho-fizice, a nivelului de 
cunoa tere, a deprinderilor pre colarilor  

În timpul anului colar, se realizeaz  în mod implicit o evaluare continu  a nivelului de cuno tin e i 
deprinderi prin oportunit ile oferite de regimul zilnic, fi ele de evaluare, observa ie zilnic , prin convorbiri, 
studiul produselor activit ii, test.  

Observarea copiilor în timpul regimului zilnic reprezint  perceperea organizat , sistematic , de durat
a conduitei în situa ii variate. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea 
instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de vedere psiho-pedagogic.  

Convorbirea este un dialog între educator i copil dup  un plan de întreb ri, urmând consemnarea 
r spunsurilor i interpretarea lor. 

Testul este o prob  standardizat  care furnizeaz  date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri. 

Studiul produselor activit ii ofer  date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motiva iilor copiilor. Se studiaz  desene, obiecte confec ionate, colaje, picturi, modelaje 
..a. 
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La sfâr itul anului colar i la finele unui ciclu se impune o evaluare atent , detaliat  a copiilor pentru 
a stabili programul urm tor sau pentru a finaliza fi ele de acces în coala primar . Pentru acest scop se 
planific  o perioad  de circa dou  s pt mâni de evaluare final . Fiecare tip de activitate i fiecare categorie 
de activit i comune are forme i metode specifice. Se vehiculeaz  o serie de fi e de evaluare consacrate în 
practic , ce pot fi îns  îmbog ite i diversificate. Cele mai multe s-au elaborat în sfera activit ilor 
matematice sau pentru exerci iile grafice.  

În povestiri, repovestiri sau convorbiri se apeleaz  la recunoa terea unor scene din pove ti, ordonarea 
lor cronologic , recunoa terea unor obiecte, fiin e, lucruri. La activit ile de educa ie plastic i activit ile 
practice evaluarea se realizeaz  chiar prin analiza crea iilor; la educa ie muzical  sau la art  dramatic  se 
pot organiza serb ri sau spectacole pentru p rin i, iar la activit ile de educa ie pentru societate se propun 
ac iuni de cur enie, ordine, autogospod rire, îngrijirea spa iilor verzi sau împodobirea s lii (în care pot fi 
evaluate contribu iile fiec rui copil). De asemenea, la educa ie fizic  se aplic  probe de motricitate, for , 
rezisten , îndemânare specifice vârstei. 

Contribu ia jocurilor i a activit ilor alese, a op ionalelor i extinderilor se evalueaz  împreun  cu 
cea a activit ilor comune, deoarece este dificil s  determin m cât din performan ele copiilor se datoreaz
fiec rei forme de activitate. Important este ca la finele fiec rei activit i, pre colarii s - i îmbun t easc
rezultatele, s  se comporte conform regulilor stabilite de comun acord. Astfel, prin toate aceste forme de 
evaluare i metode de apreciere a rezultatelor, pre colarii devin treptat capabili s  se autoaprecieze, s
descopere ce au lucrat bine, corect, ce achizi ii noi au, dar i ce lipsuri trebuie compensate.  

Totodat , trebuie s  fim con tien i de faptul c progresul copilului trebuie în permanen  monitorizat, 
comunicat i discutat cu familia acestuia. Implicarea p rin ilor ca surs  de informa ii i evaluatori direc i se 
poate realiza prin activit i comune (p rin i – copii - educatoare), activit i de consiliere, prin discu ii 
informale, individuale, periodice sau zilnice, dac  este necesar, prin analiza portofoliului individual al 
copilului.Acest lucru ajut  familia s tie care sunt obiectivele programului educa ional corespunz tor 
vârstei copilului lor, precum i ce înseamn i care sunt domeniile de dezvoltare, care este stadiul de 
dezvoltare al propriului copil, ce este capabil s  rezolve la un moment dat, în raport cu vârsta i cu stadiul 
anterior de dezvoltare, etc. 

A adar, prin evaluare, copilul  se preg te te pentru o integrare f r  disfunc ii în coal  ,educatoarea 
furnizând înv torilor datele necesare continu rii ac iunii instructiv-educative pe diferite trepte.  

Într-o reform  structurat  a înv mântului românesc, pe baza noilor reglementari legislative, avem 
credin a c  înv mântul pre colar ca prioritate na ionala se va a eza pe coordonate moderne în contextul 
ideilor pedagogice europene cu obiective care dezvolt  întreaga personalitate a copilului construit  pe 
op iune , ac iune i pe libertate.  

Ac iunile educative întreprinse satisfac nevoia de cunoa tere a copilului , vin în sprijinul form rii 
personale, a dezvolt rii unor capacit i , comportamente , abilit i pe care le poate utiliza singur oricând are 
nevoie. Pentru realizarea acestor obiective este necesar ca societatea s  con tientizeze i s  respecte 
drepturile copilului, s  schimbe mentalit ile, s  aduc  o noua concep ie, privind copilul c  membru al 
comunit ii, s  ajute la formarea unor rela ii de tip democratic, referitor la familie, comunitate, gr dini a. 

Bibliografie: 

„Curriculum pentru înv mântul pre colar”,  Ed. Didactica Publishing House-2019 
 Cuco , C.- Pedagogie -Editura Polirom- 2006 
 Ionescu, M.- Instruc ie i educa ie-Editura Garamond -2004 
 Boco , M.- Teoria i practica instruirii i evalu rii-  Editura Casa C r ii de tiin -2003
 Voiculescu, E, -Pedagogie pre colar - Editura Aramis- 2001 
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EVALUAREA TRADI IONAL  A PRE COLARILOR 

Prof. Dumitrascu Daniela                                                                
Gr dini a cu P. P. Voiniceii, Craiova 

În amplul proces de ra ionalizare a înv rii, evaluarea a devenit una din componentele principale ale 
reformei. Evaluarea tradi ional  este în eleas  ca eveniment sporadic ocazionat în principal de cerin ele 
externe, într-un proces de înv are cu obiective insuficient precizate, justificate i inflexibile în desf urarea 
sa precum i suspicunea c  educatoarea nu se adpteaz  la particularit ile copilului, condi iile de desf urare 
a procesului de înv are , validitatea probei i condi iile de evaluare. 

Evaluarea are un rol esen ial, întrucât constituie o modalitate obiectiv  de punere în eviden a a 
randamentului ob inut i reprezint  un mijloc important de înv are, dar i al celei de instruire, furnizând 
totodat  informa ia necesar  pentru adaptarea pe baze tiin ifice a unor m suri de ameliorare a acestei 
activit i. 

Aprecierea rezultatelor, în func ie de obiectivele propuse constituie aspectul cel mai important al 
evalu rii. Se culeg datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizic  a copilului, despre nivelul de 
cuno tin e i deprinderi ale acestuia. 

Se urm re te realizarea i însu irea tematicii, sistematizarea i consolidarea celor înv ate anterior. 
În func ie de rezultatelor ob inute, se impune stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu 
rezultate foarte bune i programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai pu in bune. 

Cunoa tere psihologic  a copilului e important  în etapa pre colar  cu atât mai mult cu cât la aceast
vârst , evolu ia e foarte rapid i diversificat , iar educarea trebuie s - i adapteze activitatea la 
particularit ile copiilor. 

Evaluarea are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor dobândite 
de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp , evaluarea urm re te i aspectele formative ale muncii 
educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a schimb rii, în atitudinile i comportamentele 
dobândite de copilul pre colar prin procesul de înv mânt. 

 Activitatea concret  de evaluare desf urat  de un cadru didactic, presupune: cunoa terea teoretic
i concret  a particularit ilor copiilor i competen a scopurilor definite. 

Evaluarea trebuie integrat  în acest proces i nu se va constitui printr-o activitate anterioar  lui i abia 
atunci va face parte din obiectivele procesului de înv mânt. Trebuie integrat  în actele de predare - 
înv are conducând la îmbun t irea lor, la îmbun t irea performan elor cu respectarea anumitor cerin e 
psihopedagogice: sincronizarea preg tirii pre colarilor cu obiectivele specifice fiec rei discipline de studiu 
i cu cele opera ionale ale fiec rei activit i, formularea de întreb ri care s  permit  verificarea cuno tin elor 
i deprinderilor esen iale din materia predat , evaluarea nu trebuie s  stimuleze copilul, s  îi stârneasc

interesul. 

Evaluarea trebuie conceput i prezentat  copiilor ca o sarcin  comun  fireasc i nu ca o sanc iune.   

Evaluarea ini ial  – const  în aprecierea nivelului general al dezvolt rii copilului la intrarea în 
gr dini  sau în momentul integr rii lui în diferite categorii de vârst  ale pre colarit ii . Constituie o 
premis  determinant  în proiectarea demersului didactic i o condi ie a reu itei acesteia. 
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Evaluarea continu  – (formativ  sau de progresa) o g sim în derularea tuturor activit ilor curente din 
cadrul gr dini ei i care opereaz  în diferite forme:   

Evaluarea sumativ  – intervine de obicei, la cap tul unei componente tematice care se desf oar  pe 
o durat  mai marte de timp sau la sfâr it de semestru –când sunt revizuite cuno tin ele, 
deprinderile,abilit ile dobândite în acest interval – cu scopul explicit al înt ririi i stabiliz rii noilor 
comportamente achizi ionate.  

La aceast  form  de evaluare se recurge la sfâr itul anului preg titor, când se verific  parametrii 
generali ai dezvolt rii i când se sintetizeaz  cele mai înalte niveluri de performan  în baza c rora copilul 
este declarat apt pentru a fi colarizat. 

Evaluarea sumativ   reprezint  un sondaj ce relev  informa ii at t despre copii, cât i despre activitate. 
De aceea, aceast  evaluare nu ofer  informa ii complete despre gradul de însu ire a cuno tin elor , de 
formare a deprinderilor la to i copiii , deoarece acest tip de evaluare nu înso e te demersul didactic secven
cu secven , deci nu permite acea ameliorare pe parcurs , ori de câte ori ar fi necesar. 

Concluzionând, evaluarea nivelului de preg tire a copilului, este impus  de trei aspecte esen iale: 
respectarea particularit ilor de vârst i individuale; g sirea unor metode i mijloace adecvate pentru ca 
evaluarea s  contribuie la dezvoltarea personalit ii copilului pre colar; s  r spund  sarcinii gr dini ei de a 
preg ti  copii pentru integrare cu succes în activitatea colar . 

Bibliografie: 

http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteEDU/CrengutaOprea/cap7.pdf 
www.proeducation.md/dw.php3?f=/files/Evaluare/Evaluarea%20performantelor%20scolare/Caba

c.doc 
http://www.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap26 
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Evaluarea între tradi ional i modern 

Prof. Dumitra cu Gabriela-Gianina                                                       
c. Gimnazial  „ tefan cel Mare”, Foc ani, Vrancea 

Înv mântul online a preluat controlul vie ii noastre colare în ultimii doi ani. Unele aspecte sunt 
pozitive, iar altele sunt mai pu in pl cute (lipsa socializ rii, c derea re elei de internet, pan  de curent). Atât 
predarea, cât i evaluarea au suferit mici modific ri. 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesar  a înv rii la distan . 
Instrumentele de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . Instrumentele de 
evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua i ghida procesul de înv are al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativ
sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an colar. 

În online, instrumentele/ aplica iile ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor sunt: 

1. Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor  tabele. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, 
laptop, tablet  sau computer. 

2. Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips . În aceast  aplica ie se g sesc i 
materiale gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

3. Quizlet este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia putem crea teste . Aici se pot crea în mod gratuit 8 
teste. 

4. Socrative- aplica ie pentru aplicat teste 
5. LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, 

teste.   
6. Hot Potatoes . Suita de aplica ii Hot Potatoes include cinci aplica ii care pot crea exerci ii pentru 

World Wide Web. Aplica iile sunt JCloze (creaz  exerci ii de completare a spa iilor libere), JCross (creaz
cuvinte încruci ate care pot fi completate online), JMatch (creaz  exerci ii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (creeaz  exerci ii de rearanjare a cuvintelor în propozi ie) i JQuiz (creeaz  exerci ii bazate pe 
întreb ri). Exist , de asemenea, o a asea aplica ie numit  The Masher, care va compila toate exerci iile Hot 
Potatoes într-o singur  unitate. 

Profesorii caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. Spre exemplu: 

– Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. 
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– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 

Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezent ri: Prezi, Animaker. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind  atât 
imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Sincer, prefer s  fim mai mult fa  în fa  decât online, dar consider c  omul se adapteaz  repede la 
schimb ri i nout i, chiar dac  nu se fac instruiri în acest scop. 

  

  

1280



Probleme actuale în evaluare 

DUMITRESCU MONICA                                                               
COALA GIMNAZIAL  NR. 3, NEGRE TI-OA

Evaluarea procesului de înv mânt reprezint  o ac iune subordonat  activit tii de instruire/educa ie, 
organizat  la nivel de sistem, necesar  pentru verificarea gradului de îndeplinire a obiectivelor propuse, 
verificare realizabil  la diferite intervale de timp, cu func ia central  de reglare-autoreglare.  

Evaluarea este un proces, deci o activitate etapizat , desf urat  în timp. Ea nu se rezum  la notarea 
elevilor (care este expresia numeric  a aprecierii performan elor colare ale acestora), ci vizeaz  domenii 
i probleme mult mai complexe (inclusiv curricula sau sistemul de înv mânt, în ansamblu). Evaluarea 

implic  un ir de m suri, compara ii, aprecieri (deci judec i de valoare), pe baza c rora se pot adopta 
anumite decizii, menite s  optimizeze activitatea din domeniile supuse evalu rii.    

Evaluarea trebuie s  fie coerent  cu noile stiluri i metode de predare – înv are i s  fie gândit  ca 
un instrument pentru îmbun t irea activit ii, nu ca o „prob ” a ceea ce tiu sau nu tiu?! elevii la un 
moment dat. Organizarea unei activit i interesante, în care elevii ( i profesorii) se simt bine în timpul 
înv rii nu este un scop în sine. Trebuie s  înregistr m mereu progresele  pe care le fac elevii în procesul 
de înv are. De aceea, evaluarea este menit  s  ne sprijine pentru a îmbun t i înv area, nu s  probeze c
elevii au înv at ceva anume ( i cât anume), ca i informa ie.  

Evalu rile rezultatelor colare sunt de mai multe feluri: 

- evaluare ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de instruire, este necesar i asigur  o 
preg tire optim  a unui nou program de instruire; este de o importan  decisiv  pentru eficien a întregului 
proces de înv mânt întrucât ofer  o surs  util  de informa ii pentru definirea obiectivelor procesului de 
înv mânt ce se proiecteaz , asigurând continuitatea preg tirii; 

- evaluarea sumativ  este determinat  de contexte specifice construite de elevi i profesori împreun
(deci elevii tiu la ce s  se a tepte ), i definit  în func ie de criteriile de corectare stabilite împreun . Ca 
urmare, se impun câteva caracteristici: 

este o evaluare de bilan i furnizeaz  informa ii ca atare 
eviden iaz  efectul terminal 
se încheie cu atribuirea unei note  calificativ 
intervine prea târziu pentru a mai putea influen a cu ceva ameliorarea rezultatelor i refacerea 

procesului deja parcurs, dar ofer  înv minte pentru viitor. 
- evaluarea continu /formativ  se realizeaz  pe tot parcursul unui demers pedagogic i are ca finalitate 

remedierea erorilor s vâr ite de elevi. Conceptul acesta are câteva caracteristici care se impun: 

se bazeaz  pe obiectivele înv rii i semnific  faptul c  evaluarea face parte din procesul educativ 
normal, 

,, nereu itele  elevului sunt considerate ca momente ale rezolv rii unei probleme i nu ca sl biciuni 
ale acestuia 

intervine în timpul fiec rei sarcini de înv are 
informeaz asupra gradului de st pânire a cuno tin elor 
este intern  procesului de înv are i asigur  o reglare a proceselor de formare a elevului etc. 

Evaluarea de orice fel nu trebuie s  pedepseasc , ci s  stimuleze pentru etapa urm toare a înv rii. 
Cel care înva  trebuie s  în eleag  c  evaluarea are scopul de a-l informa obiectiv asupra a ceea ce mai are 
de înv at.  
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Evaluarea trebuie proiectat  cu scopul judec rii stadiului de dezvoltare a achizi iilor individului, fiind 
o parte component  a procesului de înv are, chiar dac  este realizat  de altcineva decât cel care este 
implicat în procesul de predare – înv are.  

Nu trebuie generalizate datele ob inute în urma aplic rii unei probe nestandardizate pentru c  aceast
generalizare poate produce multe erori de interpretare. Aplicarea unei probe de evaluare trebuie s  respecte 
regulile sale proprii i reguli generale de aplicare, care presupun obiectivitate prin uniformitatea aplic rii 
probei. Interpretarea rezultatelor trebuie în eleas  ca o parte component  obligatorie a evalu rii, i ea se 
face, în func ie de tipul de evaluare, în fa a celor evalua i, rezultatele trebuind s  fie cât de repede posibil 
f cute publice în cazul unei evalu ri cerute de o institu ie. 

Exist  o curb  a randamentului fiec rui elev care, în general, se poate stabili pentru anumite perioade. 
Nu este indicat s  facem evalu ri care se încheie cu notarea elevilor la începutul sau la sfâr itul unei 
s pt mâni. Nu este obligatoriu s  facem not ri pentru orice tip de evaluare i oricum putem folosi mai multe 
posibilit i de apreciere a rezultatelor.   

Evaluarea nu trebuie asociat  cu e ecul, sanc iunea sau controlul, ci cu posibilitatea de reflectare 
asupra rezultatelor, cu formarea unei imagini cât mai corecte despre sine, nu numai cu lipsurile pe care le 
are, dar mai ales cu calit ile pe care le poate valorifica i dezvolta de aici încolo. Orice profesor ar trebui 
s - i proiecteze evaluarea o dat  cu proiectarea con inutului i s  prezinte ce se a teapt  de la elevi, ce 
progrese vor trebui s  fac : o prob  care este precedat  de prezentarea obiectivelor de evaluare se va dovedi 
mult mai eficient  decât una la care elevul nu tie la ce s  se a tepte.  
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Evaluarea în înv mantul preuniversitar                                                  
între online i traditional 

Prof. înv. prescolar Dumitrescu Adelina Ionela 

În gr dini e nu este permis  testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul 
curriculum este promovat  ideea încuraj rii i dezvolt rii imaginii pozitive de sine, a încrederii în for ele 
proprii ale copiilor i progresul individual în ritm propriu. 

În aceasta perioad , când inem leg tura cu copiii i p rin ii online, educatorul nu are o sarcin  u oar . 
Deci reprezint  o form  de înv are la distan , facil , destinat  celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de înv mânt clasic, traditional, ”fa  în fa ”. 

Dar exist  multe instrumente, jocuri online i pentru copii pre colari. Prin platformele i aplica iile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare i evaluare, dar ceea 
ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t ii pedagogia folosit . Deci, pedagogia 
mai întâi; apoi tehnologia. 

Cu to ii ne-am mutat activitatea în mediul online, am f cut cuno tint i am ”îmbl nzit” aplica ii care 
faciliteaz  înv area la distan . i continu m împreun , în mediul online, s  oferim aceea i educa ie de 
înalt  calitate i s  ne îndeplinim misiunea noastr  în contextul în care gr dini a/ coala ”fa  în fa ” este 
închis . 

Pentru pre colar, func iile specifice ale evalu rii sunt: 

o îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 
evaluarea o determin , s  le integreze în sisteme 

o s -i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative 
o îi sus ine interesul pentru cunoa tere 
o stimulându-i i dirijîndu-i înv area 
o contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare 
o contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia 

 V  prezint site-uri online utilizate frecvent de mine, adic  instrumente digitale în înv mântul 
pre colar pentru evaluarea online/ aplica ii feedback: 

Book Creator - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Book Creator este un instrument simplu pentru 
a crea c r i digitale minunate. i în planificarea s pt mânal , toate sarcinile pot fi legate în jurul pove tii. 
Astfel vom ti cine ne urm re te ac iunile zilnice. Când finaliz m sarcinile, primim feedback de la copii i 
p rin i.  

Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i 
pentru cea de acas  . Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele 
oferite de platform . Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precum i 
rapoarte detaliate despre r spunsuri, timp etc.   
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KAHOOT- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul c ruia se 
creeaz  teste interactive pentru copii. Pute i ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor pentru a 
cre te gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. Rezultatele 
testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament.  
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Evaluarea educabililor în înv mântul preuniversitar                                       
între online i tradi ional 

Prof. Dumitrescu Aurelia - Mihaela                                                       
coala Gimnazial  Nr. 7 – Gala i                                                         

Disciplina: Limba i literatura român

Evaluarea de ine, incontestabil, un rol extrem de important. În coal , folosim evaluarea ini ial , dar 
i testarea curent  sau sumativ , evaluare tradi ional  sau modern , online. 

Acest proces trebuie s  fie continuu, nu în „salturi”, i realizat în mod  obiectiv, dar i adecvat 
colectivului, personalizat, respectând particularit ile educabililor etc. 

Testarea ini ial  este ocomponent  obiectiv , având rol de eviden iere a rezultatelor colare, constând 
în inventarierea informa iilor de inute de colar la momentul verific rii, a progresului sau a regresului 
acestuia, mai ales la o nou  etap  a instruirii sale. 

Men ion m func ia de diagnosticare a situa iei, care vizeaz  analiza informa iilor colectate i luarea 
m surilor în consecin  (corectarea, alegerea strategiilor sau  modificarea stilului de predare  etc.). 

De asemenea, semnal m func ia de prognosticare (predictiv ).  Cu ajutorul s u, se anticipeaz  nivelul 
de realizare i ritmul de desf urare a activit ii de predare, dar i a celei de înv are în etapele viitoare. Se 
semnaleaz  rezultatele i performan ele pe care le pot avea elevii. 

Evaluarea predictiv   identific  lacunele,  golurile existente în preg tirea elevului, dar i nivelul de 
dezvoltare a proceselor intelectuale, eviden iind astfel posibilit ile de ameliorare. Pe baza sa, profesorul 
realizeaz  planificarea anual i semestrial  a materiei. Are un rol important, de i reprezint  o form
tradi ional  de evaluare. 

Evaluarea ini ial   accentueaz  informa iile asimilate de  elevi în anii anteriori. Ele se realizeaz  în 
func ie de  noile programe, de specificul obiectului Limba i literatura român . În lucrarea ini ial , pe care 
am administrat-o elevilor claselor a V-a, am  avut în vedere  spiritul de observa ie, dar i capacitatea lor de 
crea ie, precum i no iuni fundamentale ale materiei studiate.  

Analiza rezultatelor ob inute de c tre elevi la aceasta îmi permite identificarea detaliat  a problemelor 
i a dificult ilor întâmpinate de educabilii din ciclul gimnazial, dar i reliefarea  punctelor tari i slabe 

de inute. 

La clasa a V-a, am constatat c  elevii întâmpin  urm toarele dificult i/probleme: de ortografie i de 
punctua ie, de discriminare a p r ilor de vorbire de p r ile de propozi ie, de exprimare incoerent , greoaie, 
neliterar  a ideilor,  de organizare  logic i expresiv  a ideilor în scris etc. Pentru clasa aceasta pe care o 
am în încadrare, îmi propun preg tirea remedial  a elevilor care întâmpin  greut i de exprimare la Limba 
i literatura român .  

Activit ti pe care le voi aplica la clas  pentru remedierea rezultatelor: exerci ii privind folosirea 
corect  a semnelor de ortografie i de punctua ie; exerci ii de recunoa tere a p r ilor de vorbire i de 
propozi ie; exerci ii de realizare corect  a enun urilor; exerci ii de redactare de texte variate; scriere 
imaginativ  – redactare de compuneri diverse. 

Cred c  evaluarea ini ial   are un rol incontestabil în procesul instructiv-educativ, de i este o 
modalitate tradi ional  de evaluare. Se caracterizeaz  prin  obiectivitate, având bareme de notare, ceea ce 
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limiteaz   subiectivitatea profesorului evaluator. Anul acesta am administrat testarea ini ial  elevilor clasei 
a V-a în format fizic, elevii aflându-se la coal . În contextul actual, am utilizat, în anul colar anterior, i 
modalit i online de evaluare, de exemplu am evaluat portofolii pe care elevii le-au avut de realizat într-un 
timp indicat i pe o anumit  tem . 
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STRATEGII DE EVALUARE I ERORI ÎN NOTARE 

Prof. Dumitrescu Maria - Olgu a,                                                         
Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava 

Evaluarea colar  reprezint  actul prin care profesorul (referitor la o prestatie oral , scris  sau practic
a elevului) formuleaz  o judecat  prin prisma unor criterii.  

Evaluarea este aplicabil  în dou  planuri: 
cu referire la însu i procesul instructiv-educativ i vizeaz  autoestimarea profesorului, factorii de 

îndrumare i control ai învatamantului;  
cu referire la efectele înv rii - vizeaz  rela ia profesor-elev, nivelul de pregatire al elevilor i 

evolu ia acestora în timp. 

Procesul de evalu rii presupune mai multe etape: 
definirea obiectivelor procesului de înv mânt; 
crearea situa iilor de înv are care s  permit  elevilor achizi ionarea comportamentelor 

preconizate prin obiective; 
selectarea metodelor i instrumentelor de evaluare necesare; 
desf urarea procesului de m surare a cuno tin elor achizi ionate; 
evaluarea i interpretarea datelor ob inute;  
concluzii i aprecieri diagnostice i prognostice.  

Ac iunea de evaluare didactic  include trei opera ii : m surarea, aprecierea i decizia.  

Formele evalu rii sunt: 

dup  modul de integrare a verific rii i evalu rii în procesul de înv mânt: 
- evaluarea ini ial  - probele ini iale de evaluare, orale sau practice sunt elementele pe baza c rora se 

alcatuie te programul de instruire de c tre profesor (se stabile te nivelul de preg tire al elevului la începutul 
unei perioade sau etape de lucru, la începutul unei teme mari, capitol, precum i condi iile în care acesta se 
poate integra în programul de instruire); 

- evaluarea sumativ , cumulativ  sau de bilan  - se realizeaz  la finele unei etape de instruire, la finele 
studierii unei teme, al unui capitol i, periodic, la sfâr itul semestrelor, al anului colar, al ciclului de 
colarizare prin conceperea unor subiecte cuprinz toare care s  acopere întreaga arie tematic  abordat ; 

- evaluarea continu , (formativ ) - presupune verificarea permanent  a rezultatelor, pe tot parcursul 
procesului de instruire, de obicei operându-se pe secven e mici. Trecerea la secventa urmatoare se 
realizeaz  numai dup  ce se cunoa te modul de desf urare i eficien  educa ional  a secven ei evaluate, 
rezultatele ob inute de elevi, prin adoptarea de m suri de ameliorare privind procesul de înv are i 
performan ele unor elevi. 

Strategiile de evaluare sunt modalit ile sau tipurile specifice de integrare a opera iilor de m surare – 
apreciere - decizie în activitatea didactic /educativ , integrare realizabil  la diferite intervale de timp (scurt, 
mediu i lung) i în sensul îndeplinirii unor func ii pedagogice specifice.  

Din punct de vedere al situatiilor de evaluare, putem identifica doua strategii : 
- evaluare realizat  în circums ante obi nuite, bazat  pe observarea activit ii elevilor; 
- evaluare   specific ,   realizat    în   condi ii   special   create   ce   presupune elaborarea   i  aplicarea  

unor  probe,  partenerii  angaja i  în  proces  fiind con tien i de importan a demersurilor de verificare i 
apreciere întreprinse; 

Dup  accentul pus pe proces sau pe sistem: 
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- evaluarea de proces – se refer  la performan ele elevilor; 
- evaluarea de sistem – accentul se pune pe sistemul în care se desf oar  procesul de învatamânt 
Dupa func ia dominant  îndeplinita  putem identifica dou  strategii: 
- evaluare  diagnostic ,  (se  realizeaza  o  diagnoz   descriptiva ce  const   în localizarea lacunelor 

i erorilor în cunostin e i abilit i dar i a „punctelor forte” i o diagnoz   etiologic   care  relev   cauzele  
care  au  generat  neajunsurile constatate); 

- evaluare predictiv , prin care se urmare te  prognozarea gradului în care elevii vor putea s  raspund
pe viitor unui program de instruire; 

Dup   modul în care  se integreaza în desf urarea procesului didactic, putem identifica trei strategii: 
- evaluare  ini ial ,  realizat   la  începutul  demersurilor  instructiv-educative, pentru a stabili nivelul 

la care se situeaza elevii; 
- evaluare formativ , care înso e te întregul parcurs didactic, organizând verificari sistematice în 

rândul tuturor elevilor din toat  materia; 
- evaluarea sumativ , care se realizeaz  de obicei, la sfâr itul unei perioade mai lungi de instruire; 
Dup  autorul care efectueaz  evaluarea, putem identifica trei strategii: 
- evaluare intern , întreprins  de aceea i persoan /institu ie care este direct implicat   i a condus 

activitatea de înv are (de exemplu, înv torul sau profesorul clasei);  
- evaluarea extern , realizat  de o alt  persoan /institu ie, alta decât cea care a asigurat derularea 

pred rii si înv rii; 
- autoevaluare, efectuat  de subiectul însu i asupra propriului progres. 
Nu este mai pu in important  nici departajarea ce se face între: 
- evaluarea preponderent pedagogic , vizând în esen  ceea ce subiec ii au asimilat, ceea ce tiu s

fac i ce capacit i i tr s turi i-au format; 
- evaluarea  preponderent  psihologic ,  privind  func iile  psihice  implicate  în activitatea   de   

înv are.    
Evalu rile   psihologice   vizeaz    aptitudinea subiectului de a înv a, adic  ceea ce poate s  fac ; 
Dup  obiectul evalu rii: 
- evaluarea procesului de înv are (atât a achizi iilor cât  i a procesului în sine); 
- evaluarea performan elor (realizate individual, în grup sau de catre grup); 
- evaluarea a ceea ce s-a înv at în coal  sau a ceea ce s-a învatat în afara colii. 
Dup  domeniu: 
- evaluarea în domeniul psihomotor (capacit i, aptitudini, deprinderi); 
- evaluarea în domeniul socio-afectiv ( atitudini); 
- evaluarea în domeniul cognitiv (cunostin e). 
Dup  modul în care pot sau nu pot fi cuantificate rezultatele: 
- evaluare cantitativ  – rezulatele sunt cuantificabile în func ie de un punctaj; 
- evaluare calitativ  – la care rezultatele nu pot fi m surate prin cuantificare. 

În apreciere i notare exist  o serie de distorsiuni datorit  unor efecte perturbatoare sau a factorilor 
de personalitate  care in atât de profesor cât i de elev.  

Evaluarea i notarea defectuoas  poate cunoa te mai multe ipostaze: 

notarea strategic  – practicat  la începutul activit ii pentru a ine elevii sub control, sub 
amenin area notelor slabe sau a nepromov rii; 

notarea sanc iune – care nu are nimic de-a face cu achizi iile sau performan ele elevilor, ci cu 
anumite atitudini considerate neacceptabile; 

notarea etichet   – prin notarea pe termen lung dupa acelea i p reri favorabile sau nefavorabile, 
ori în concordan  cu celelalte note ale elevului. 
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Instrumente digitale utilizate în evaluarea ini ial

Prof. Înv. Pre colar DUMITRESCU NICOLETA 
Gr dini a Nr. 272, Bucure ti 

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de instruire, ciclu de înv mânt, an colar 
i ofer colarului/pre colarului i cadrului didactic o reprezentare a poten ialului de înv are, dar i a 

eventualelor lacune ce trebuie completate i a unor aspecte ce necesit  corectare sau îmbun t ire. Ea nu î i 
propune aprecierea performan elor globale ale copiilior sau ierarhizarea lor, de aceea se recomand
raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evalu rii ini iale este mai bine atins atunci când reu im s -i determin m pe copii s  fie 
receptivi i s  în eleag  importan a evalu rii colare, pentru ca ei s  trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, s  le fie trezit  motiva ia cunoa terii i dorin a solu ion rii corecte a problemelor 
enun ate. 

În elegând-o ca un exerci iu util activit ii de înv are i nu ca o evaluare propriu-zis  care implic
emo ii, pre colarii se pot concentra liber i în mod expres asupra rezolv rii itemilor propu i i astfel 
rezultatele ei pot reflecta obiectiv dac  ace tia au preg tirea necesar  cr rii premiselor favorabile unei noi 
înv ri. Ausubel preciza în leg tur  cu evaluarea ini ial  c  ”ceea ce influen eaz  cel mai mult înv area 
sunt cuno tin ele pe care copilul le posed  la plecare. Asigura i-v  de ceea ce el tie i instrui i-l în 
consecin ”.  

Pe baza informa iilor evalu rii ini iale se planific  demersul pedagogic imediat urm tor i eventual 
unele programe de recuperare. Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie urmat  de rezultatele scontate, e nevoie s
se in  seama de: tratarea diferen iat  a copiilor; selec ia riguroas  a con inutului înv arii; utilizarea a acelor 
metode i procedee didactice care s  antreneze cel mai mult capacit ile intelectuale, care asigur  înv area 
activ i formativ ; îmbinarea eficient i alternarea formelor de activitate la clas  (frontal , individual i 
pe grupe).  

Evaluarea ini ial  este util  pentru refacerea sau remedierea unor st ri de fapt, pentru aplicarea unui 
scurt program de recuperare sau de refacere a no iunilor fundamentale ce vor fi implicate în sus inerea 
înv rii urm toare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cuno tin e i abilit i indispensabile unui 
nou proces. Pentru a cre te impactul pozitiv al evalu rii ini iale, se eviden iaz  reu itele copiilor pân  în 
acel moment. Aceste reac ii contribuie la cre terea încrederii în for ele proprii i catalizeaz  energiile noi 
în direc ia realiz rii planului individualizat de înv are. Aten ia va fi concentrat  întotdeauna pe aspecte 
care pot face obiectul schimb rii, cu evitarea supraînc rc rii copiilor cu excesiv de mult feedback transmis 
într-o singur  sesiune. Se vor urm ri c ile de mers împreun  înainte, prin împ rt irea ideilor i explorarea 
solu iilor posibile i nu prin formularea excesiv  de sugestii. Întotdeauna s  alegem cu mare aten ie itemii 
care alc tuiesc evaluarea ini ial i s inem seama de prevederile curriculumului. 

Începând din anul colar trecut, am început s  utiliz m din ce în ce mai mult aplica iile i platformele 
în activitatea noastr  didactic , atât în predare cât i în evaluare. Acestea apropie copiii de tipurile de 
activit i pe care le desf ur m, dar i o asimilare rapid  a con inuturilor predate i evaluate, într-o manier
pl cut  Referitor la clasificarea acestor instrumente în acord cu nivelurile taxonomice definite de Benjamin 
Bloom i actualizate (Karthwohl 2002), trebuie s  men ion m c  exist  aplica ii care se adreseaz  fiec rui 
nivel în parte. 

Astfel, au fost realizate instrumente care pot fi utilizate în cadrul lec iilor pentru atingerea unor 
obiective care vizeaz  procese cognitive, precum recunoa terea sau în elegerea, dar avem i aplica ii care 
vizeaz  procese cognitive complexe precum analiza, evaluarea, dar mai ales procesul de crea ie.  

Voi prezenta dou  instrumente ce se pot utiliza la clas i anume: Kahoot i Storybird, atât pentru 
atingerea unor obiective cognitive aferente nivelurilor de baz , precum în elegerea cât i pentru nivelurile 
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superioare, unde avem de-a face cu crearea unor produse de activitate originale, care s  valorifice 
cuno tin ele, competen ele i poten ialul creativ al copiilor. 

 Aplica ia Kahoot (kahoot.com) este un instrument care poate fi utilizat la orice vârst , la orice 
disciplin i care transform  înv area într-o joac . Aplica ia este disponibil  gratuit online i presupune 
existen a unui calculator care afi eaz  o serie de întreb ri cu patru variante de r spuns; copiii se 
înregistreaz  utilizând un cod pin furnizat de aplica ie prin intermediul profesorului. Ei pot participa la joc 
individual sau în echipe. Setul de întreb ri poate fi realizat de profesori din contul acestora sau poate fi 
selectat dintr-o list  de „jocuri” disponibile. Cadrul didactic de ine controlul asupra desf ur rii activit ii; 
el decide când începe jocul i când trece la urm toarea întrebare. R spunsurile copiilor trebuie s  fie marcate 
într-un timp stabilit anterior de profesor, prin selectarea de pe terminalele lor mobile a variantei pe care o 
consider  corect . Dup  ce timpul expir , este afi at r spunsul corect, iar copiii ob in astfel feedback asupra 
cuno tin elor lor.  

Storybird (storybird.com) este o aplica ie care permite crearea de pove ti ilustrate, utilizând resursele 
disponibile online. Ca majoritatea instrumentelor, aceasta are un nivel care poate fi folosit gratuit i unul 
care implic  achizi ia unor op iuni suplimentare, precum posibilitatea de a imprima povestea creat  pe site.  

Copiii creeaz  mini-c rticele de pove ti pornind de la modele oferite de platform i desene 
disponibile online; rezolv  teme trasate de profesor i pot s  ia parte la teme periodice propuse de 
administratori.  

Aplica ia se poate utiliza i în realizarea unor proiecte extracurriculare care s  stimuleze creativitatea 
copiilor, s  le dezvolte competen ele digitale, lingvistice i artistice 
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IMPORTAN A EVALU RII INI IALE 

Prof. înv. primar: Dumitrescu Veronica,                                                   
coala Gimnazial  B dule ti Dâmbovi a 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorit  numeroaselor cercet ri, studii, lucr ri 
elaborate pe aceast  tem . 

Evaluarea colar  este perceput  ast zi ca fiind organic integrat  în procesul de înv mânt, având 
rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are.  

Evaluarea este o no iune generic i frecvent , fiind folosit  cu multiple semnifica ii în diverse 
domenii. Cuvântul “a evalua”  îndrum  spre multe alte cuvinte cu un rost asem n tor: a estima, a aprecia, 
a judeca, a m sura, a examina, a considera, a constata, a cânt ri,  a nota, a observa, a valida (sau invalida), 
a valoriza (sau devaloriza), a expertiza. 

Cu cât o îndeletnicire este mai complex i se urm re te atingerea unor scopuri, a unor obiective, cu 
atât sunt mai necesare ac iunile de evaluare. Evaluarea st  la baza modelarii colarului, a direc ion rii 
acestuia spre atingerea scopurilor propuse i este mai mult decât o ac iune sau un procedeu, este o opera ie 
complex , un tot unitar format din interven ii, ac iuni, atitudini, st ri afective care conduc spre identificarea 
unor aspecte variate. 

Evaluarea ini ial , adic  cea conceput i înf ptuit  înainte de începerea procesului, are rolul s
constate i s  diagnosticheze aptitudinea i starea de preg tire a elevului i s  hot rasc   asupra 
plasamentului lui la un profil colar sau într-o grup  de nivel potrivit . Se realizeaz  prin înregistrarea 
achizi iilor anterioare, teste de diagnostic i de plasament, sau teste de aptitudini, relevante pentru alegerea, 
de c tre sau pentru elev, a alternativei de studiu în etapa care urmeaz . 

Este locul unde trebuie s  facem o observa ie, anume: enumerarea de c tre autor, între instrumentele 
acestei evalu ri, i a altor teste decât cele de randament (adic  în afara celor docimologice în sens strict) ne 
sugereaz  de ce autorii americani  prefer  termenul evaluare celui de  docimologie: pentru c , a a cum vom 
vedea mai departe, evaluarea rezultatelor elevului (deci cea din sfera docimologiei) se împlete te cu cea de 
determinare a aptitudinilor elevului la un moment dat, ceea ce nu mai "cade" în domeniul docimologiei, ci 
în cel al investig rii psihologice (vezi mai departe definirea testelor docimologice).                                                    

Testul docimologic reprezint  un instrument de evaluare complex format dintr-un ansamblu de sarcini 
de lucru ce permit m surarea  i  aprecierea  nivelului  de preg tire  al  elevilor,  precum  i  a nivelului de 
formare i dezvoltare a unor capacita i i competen e de diverse naturi. 

Avantajele sunt :obiectivitate sporit , rigurozitate   în m surarea  informa iilor  colarului  i  în 
aprecierea   modului   de   rezolvare   a itemilor/probelor con inute în test, vizeaz  întreaga personalitate a 
colarului, nu doar componenta cognitiv / intelectiv , dezvolt   capacitatea de autoevaluare la   elevi, în  

m sura în  care  ace tia pot   verifica singuri  corectitudinea modului de rezolvare a itemilor, ofer , prin 
rezultatul lor, posibilitatea lu rii deciziilor oportune i în timp util, destinat amelior rii actului didactic. 
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Dezavantajele sunt: se elaboreaz  greu,efortul pentru realizarea lor fiind relativ mare datorit
complexit ii itemilor i cuantific rii diferen iate a acestora ; consum  timp;inhib  elevii emotivi (sensibili). 

Evaluarea trebuie s  stimuleze elevii pentru a- i ameliora rezultatele, s  eviden ieze progresul i nu 
incapacitatea lor de a realiza anumite cerin e colare.  

Finalitatea evalu rii trebuie s  ofere „o oglind ” a nivelului de preg tire a elevului de-a lungul unei 
perioade de colaritate. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITA 

- Între online i tradi ional 

Prof. înv. primar DUMITRIU GINA GEORGETA 

Privit  într-un sens larg, evaluarea are un rol deosebit în via a fiec rei fiin e umane pentru c  omul 
func ioneaz  sub semnul m surii i al compara iei atât cu sine cât i cu al ii. La nivelul procesului didactic, 
evaluarea genereaz  anumite informa ii care au o func ie autoreglatoare pentru cre terea eficien ei acestui 
proces.  

Spre deosebire de didactica tradi ional , care separ  procesul de predare-înv are de actul evalu rii, 
didactica modern  integreaz  evaluarea în ac iunea de predare-înv are deoarece, evaluarea permite luarea 
deciziilor pentru buna organizare i desf urare a activit ii didactice.  

În prezent, caracteristicile esen iale ale activit ii evaluative sunt; abordarea acesteia atât în termeni 
de procese cât i de proceduri privind m surarea rezultatelor înv rii; c utarea echilibrului între înv area 
ca proces i înv area ca produs, între aspectele sumative, clasificatoare i cele care permit identificarea 
cauzelor/dificult ilor întâmpinate de elevi în înv are, precum i între mecanismele reglatorii i cele 
autoreglatorii. Evaluarea formativ , reprezint  nucleul priorit ilor în deciziile privind leg tura între 
procesele de înv are i competen ele v zute ca rezultat al înv rii. 

Performan ele colare sunt determinate de calitatea instruirii, a evalu rii, de natura rela iilor dintre 
predare-înv are-evaluare i sunt rezultanta unor factori multipli, care in de elevi, de profesori, de cadrul 
material-organizatoric i de management. Evaluarea va sluji mai bine obiectivele procesului de înv mânt 
dac  va fi integrat  în acest proces i nu se va constitui într-o activitate exterioar  lui. Predare i înv area 
au ca obiectiv comun reu ita colar i ob inerea unor performan e la nivelul capacit ii individuale a 
fiec rui elev, în func ie de atitudini i de interese.  

Într-o societate concuren ial , coala este datoare s -i ajute pe fiecare dintre elevi s - i stabileasc
scopurile în via , în func ie de aptitudinile i posibilit ile reale. De aceea, evaluarea se face pe parcursul 
activit ilor de predare i înv are pentru a cunoa te care este stadiul preg tirii colare i la ce nivel se 
situeaz  ea, în raport cu obiectivele proiectate dar i în raport cu a tept rile.  

Diagnoza realizat  prin evaluare îl va ajuta pe profesor s - i adapteze predarea la situa ia particular
a fiec rei clase i a fiec rui elev, iar pe acesta din urm  s - i poten eze eforturile în func ie de cerin ele 
programelor colare, de capacitatea de înv are i de motiva ie. Evaluarea pe parcursul instruirii, ofer  atât 
profesorilor cât i elevilor informa ii i repere despre pozi ia pe care o au elevii fa  de obiectivele stabilite.  

Predic ia performan elor colare, realizat  în timp, printr-o evaluare pertinent , permite s  se evite 
erorile de orientare, mai ales c  nu întotdeauna dorin ele familiei corespund cu posibilit ile elevului i cu 
aptitudinile lui. Pentru aceasta trebuie s  se respecte anumite cerin e psihopedagogice. Astfel este necesar
compara ia între preg tirea elevilor i competen ele specifice fiec rei discipline de studiu i cu obiectivele 
opera ionale ale fiec rei lec ii. Este inadmisibil s  predai ceva i s  ceri altceva. 

 O alt  cerin  are în vedere diminuarea hazardului în evaluare prin formularea unui num r de 
întreb ri care s  permit  verificarea cuno tin elor i deprinderilor esen iale din materia parcurs . Astfel, o 
evaluare nu este relevant  când se constat  c  un elev tie bine 1-2 teme din materia supus  evalu rii. Elevul 
ar fi putut înv a la întâmplare sau preferen ial, în timp ce o mare parte a materiei a fost neglijat  sau 
asimilat  superficial. Integrat  în activitatea de predare-înv are, evaluarea se poate face prin: fi e de lucru, 
discutate i apreciate cu elevii, prin mini teste aplicate la fiecare lec ie sau dup  2-3 lec ii privind aceea i 
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tem , prin lucr ri de control la sfâr it de capitol sau prin lucr ri de sintez  care-l pun pe elev în situa ia de 
a proba dac i-a însu it temeinic no iunile predate i c  le poate folosi în diverse situa ii.  

O ultim  cerin  se refer  la caracterul stimulator al evalu rii. Ea nu trebuie s -i inhibe pe elevi ci s -
i stimuleze s  înve e mai bine. Pentru îndeplinirea acestei cerin e, evaluarea trebuie conceput i prezentat
elevilor ca o sarcin  comun i nu ca o sanc iune. Notarea nu se face dup  fiecare evaluare, ci numai atunci 
când ea reflect  cu adev rat preg tirea elevilor, la un moment dat, apreciat ca relevant de profesor. Astfel, 
evaluarea trebuie în eleas  ca o modalitate de ameliorare a pred rii i înv rii, de eliminare a e ecului i 
de realizare a unui progres constant în preg tirea fiec rui elev.  

Strategia de evaluare reprezint  ansamblul de m suri întreprinse pentru atingerea obiectivelor 
stabilite pe termen lung sau mediu. Activitatea didactic  se desf oar  în conformitate cu obiectivele 
pedagogice. Pentru atingerea lor la un nivel cât mai ridicat, atât la nivelul clasei cât i al institu iei de 
înv mânt este nevoie de resurse materiale (spa ii de înv mânt, mobilier, materiale didactice, mijloace 
tehnice), dar i de resurse umane (profesori, elevi, personal auxiliar). De modul în care sunt utilizate 
resursele i de capacitatea de conducere a procesului de înv mânt depind performan ele colare ob inute 
de elevi. A stabili o stategie de evaluare înseamn  când evaluezi, sub ce form , cu ce metode i mijloace, 
cum valorifici informa iile ob inute. În final, în func ie de concluziile desprinse, elevul î i va modifica 
strategia de înv are, profesorul pe cea de predare, iar directorul stategia managerial .  

Criteriile i, respectiv, instrumentele de evaluare sunt specifice obiectivului vizat, iar sarcina 
interpret rii rezultatelor revine evaluatorului intern sau extern. Pentru aceast  interpretare s  permit
stabilirea unor decizii menite s  asigure progresul colar sau s  elimine disfunc iile constatate, o aten ie 
deosebit  trebuie acordat  atât calit ii instrumentelor utilizate cât i modului de administrare a acestora. 

Proiectarea instrumentelor de evaluare trebuie s  reflecte:  

- eficacitatea sistemului (gradul de realizare a obiectivelor educa ionale), pus  în evident  prin 
m surarea performan elor rezultatelor colare; 

- eficien a sistemului (modul de utilizare a resurselor în vederea ob inerii rezultatelor educa ionale), 
exprimat  prin corelarea performan elor cu resursele/condi iile în care acestea au fost dobândite. 

Analiza metodelor de m surare i evaluare a rezultatelor colare, fiecare prezentând însu iri 
distinctive, virtu i i limite, conduce în mod logic la complementaritatea acestora. În consecin , atitudinea 
dezirabil  fa  de sistemul metodelor nu implic  acceptarea unora i excluderea altora. 
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METODE DE EVALUARE CLASICE I MODERNE                                       
ÎN ACTIVITATEA DIDACTIC

Prof. înv. primar Dumitriu Valentina 

Evaluarea în înv mântul primar st  la baza modelarii colarului, a direc ion rii acestuia spre 
atingerea scopurilor propuse i este mai mult decât o ac iune sau un procedeu, este o opera ie complex , un 
tot unitar format din interven ii, ac iuni, atitudini, st ri afective care conduc spre identificarea unor aspecte 
variate: a) con inuturile i obiectivele ce trebuie evaluate; b) care este menirea i din ce perspectiv  se 
efectueaz  evaluarea; c) momentul propice pentru a realiza evaluarea (la început, pe parcurs, la final 
modalitatea concret  de înf ptuire a evalu rii (cu ce instrumente, probe); e) în ce fel se prelucreaz  datele 
i cum se valorific  informa iile; f) pe baza c ror criterii se evalueaz . 

1. METODE TRADITIONALE DE EVALUARE 
In categoria metodelor traditionale sunt incluse: 
a) probele orale; 
b) probele scrise; 
c) probele practice. 

Probele orale (chestionarea/examinarea orala) reprezinta metoda de evaluare cel mai frecvent folosita 
in activitatea instructiv-educativa. Se realizeaza printr-o conversatie intre profesori si elevi, prin care se 
urmareste a se obtine informatii cu privire la volumul (cantitatea) si calitatea instructiei. Conversatia poate 
fi individuala, frontala sau combinata. 

Desfasurandu-se sub forma unei comunicari directe, probele orale de evaluare prezinta o serie 
avantaje: permit o verificare directa pe fondul unei comunicari depline; ofera posibilitatea unei evaluari 
flexibile, adaptata particularitatilor individuale; abilitatea de a argumenta o idee, de a respecta logica si 
dinamica unei expuneri; favorizeaza intensificarea interactiunii profesor-elev; realizeaza un feed-back, 
prompt, rapid, permit corectarea raspun-surilor, restructurarea activitatii de predare-invatare in etapa 
imediat urmatoare; favorizeaza dezvoltarea capacitatii de exprimare a elevilor. 

Examinarea prin probe orale este o modalitate importanta de evaluare. Decizia de a utiliza aceasta 
metoda trebuie sa aiba la baza ratiuni care tin de:obiectivele urmarite prin evaluare in situatia 
concreta;natura si specificul disciplinei;natura rezultatelor scolare pe care profesorul isi propune sa le 
evalueze;tipul de informatie pe care examinatorul doreste sa o obtina prin ras-punsurile elevilor;tipul de 
evaluare promovat;numarul elevilor ce urmeaza a fi evaluati;timpul si resursele materiale. 

Probele scrise ocupa un rol de prim rang in verificarea nivelului de pregatire al elevilor. Imbraca 
forma lucrarilor de control curente, a lucrarilor de control date la incheierea unei unitati de invatare, unui 
semestru si la examene.  

2. METODE COMPLEMENTARE DE EVALUARE  
Metodele i tehnicile moderne de evaluare au multiple valen e formative care le recomand  ca 

modalit i adecvate de optimizare a practicilor evaluative, fiind susceptibile, în primul rând, s  faciliteze 
coparticiparea elevilor la evaluarea propriilor rezultate. 

In categoria metodelor complementare de evaluare sunt incluse: 
a) observarea sistematica a activitatii si comportamentului elevilor; 
b) investigatia; 
c) proiectul; 
d) portofoliul; 
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e) autoevaluarea; 
f) referatul; 
g) eseul; 
h) chestionarul 

Metodele tradi ionale au urm toarele caracteristici: 
a) pun accentul pe însu irea con inutului, vizând, în principal, latura informativ  a educa iei;  
b) sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind v zut ca un obiect al instruirii; 
c) sunt predominant comunicative, verbale i livre ti; 
d) sunt orientate, în principal, spre produsul final; 
e) au un caracter formal, sunt rigide i stimuleaz  competi ia; 
f) stimuleaz  motiva ia extrinsec  pentru înv are; 
g) rela ia profesor-elev este autocratic , disciplina colar  fiind impus . 

La polul opus, metodele moderne se caracterizeaz  prin urm toarele note: 
a) acord  prioritate dezvolt rii personalit ii elevilor, vizând latura formativ  a educa iei; 
b) sunt centrate pe activitatea de înv are a elevului, acesta devenind subiect al procesului 

educa ional; 
c) sunt centrate pe ac iune, pe înv area prin descoperire; 
d) sunt orientate spre proces; 
e) sunt flexibile, încurajeaz  înv area prin cooperare i capacitatea de autoevaluare la elevi; 
f) stimuleaz  motiva ia intrinsec ; 
g) rela ia profesor-elev este democratic , bazat  pe respect i colaborare, iar disciplina deriv  din 

modul de organizare a lec iei. 

Profesorul nu va putea dezvolta elevul pentru i prin libertatea ra ional i creativ , dac  el însu i nu 
o cunoa te, nu o în elege, nu are un comportament de om liber. Reconsiderarea rela iei autoritate-libertate, 
orientarea prioritar  spre elev, spre obiectivele formativ-educative au generat i o alt  alternativ  în sistemul 
concep iilor educa ionale- perspectiva umanist  asupra educa iei.  

Excesul de control d uneaz  conduitei fire ti, valorile morale trebuie s  joace un rol mai important, 
omul trebuie format pentru schimbare, afirmarea sa trebuie s  fie liber i constructiv . 
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EVALUAREA ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Prof. Dumitru Corina Ileana                                                             
coala Gimnazial  “Gheorghe Corneliu” Domne ti 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultima perioad , datorit  numeroaselor cercet ri, studii, lucr ri 
elaborate pe aceast  tem . Evaluarea colar  este perceput  ast zi ca fiind organic integrat  în procesul de 
înv mânt, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. 

Evaluarea rezid  în „culegerea, valorificarea, aprecierea i interpretarea informa iilor rezultate din 
procesul de înv are; m surile pedagogice, proiectele curriculare care rezult  din aceste activit i” (Schaub, 
Zenke, 2001, 100-101). 

În contextul actual al pandemiei de COVID-19 care afecteaz i ara noastr , înv mântul românesc 
este pus în fa a unei provoc ri f r  precedent: suspendarea cursurilor fa  în fa i trecerea procesului de 
predare-înv are-evaluare în mediul online. 

Incertitudinea, teama de necunoscut, dar i lipsa unei strategii na ionale în ceea ce prive te modul de 
desf urare a activit ii didactice în mediul online au fost principalele probleme cu care s-au confruntat 
cadrele didactice, elevii i p rin ii în momentul în care au fost suspendate cursurile. 

Treptat, atât profesorii, cât i elevii s-au adaptat noilor condi ii i au continuat procesul de înv are. 
Începuturile au fost grele, iar solu iile au ap rut pe parcurs. Platformele educa ionale au luat locul s lii de 
curs i au facilitat interac iunea profesor-elev în mediul online. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispozi ie o gam  larg  de posibilit i de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai preg tit  decât suntem noi dispu i s  explor m. Online-ul pune la dispozi ia 
evaluatorilor un set de standarde i specifica ii dedicate instruirii asistate de calculator: Evaluarea trebuie 
s  fie corect . În online marea problem  este verificarea identit ii,  mai ales în instrumentele gratuite care 
nu folosesc conturi institu ionale, trebuie s  fie complet , continu i corect . Iar pentru a fi corect , to i 
participan ii la proces trebuie s  fie con tien i de acele lucruri. 

Prin intermediul platformelor i aplica iilor disponibile online, dispunem de diverse tehnologii utile 
în predare i evaluare, inând cont, bineîn eles, de faptul c  pedagogia primeaz , urmat  îndeaproape de 
tehnologie. Contextul actual ne dovede te c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie, în mod 
adecvat, i c  sunt de real ajutor. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea clasic  de 
evaluare – fi a de evaluare printat  – i s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi 
în înv are. 

Este important ca evaluarea s  fie centrat  pe aspectele ei formative, astfel încât s  înt reasc i s
sus in  interesul elevilor pentru studiu, s -i îndrume spre acumularea de cât mai multe cuno tinte i spre 
activitatea de înv are. Facilitarea accesului din fa a calculatorului la anumite instrumente software dedicate 
instruirii, la manuale electronice, la o multitudine i diversitate de teste online, a determinat ca alte noi 
metode de predare-evaluare s  fie adoptate de c tre profesori. 

De cele mai multe ori, profesorii caut  cele mai noi i atractive modalit i de evaluare prin integrarea 
tehnologiei în procesul de înv are. Exerci iile sau testele online sunt aparent mult mai atractive decat 
exerci iile clasice pe hârtie, sunt mai interesante vizual i folosesc mijlocul cel mai apreciat de elev – 
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calculatorul ( i internetul). Ei oricum sunt atra i de tehnologie, de internet. In felul acesta, i evaluarea 
poate c p ta o alta fa , mai prietenoas , nu ceva de temut. 

Evaluarea online poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , 
continu i sumativ . Cea mai frecvent  punere în practic  a evalu rii online este reprezentat  de testele tip 
chestionar. Acestea pot presupune r spunsuri de tip „da”/”nu” („adev rat”/”fals”) sau selectarea uneia sau 
mai multor variante corecte de r spuns din mai multe posibile (multiple choice), asociere de imagini, texte, 
sau întreb ri cu r spuns deschis. 

Evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metod  ce poate fi aplicat  indiferent de materie, 
are un nivel înalt de obiectivitate i provoac  elevii s  aib  o aten ie sporit  pentru a face alegerile sau 
complet rile corecte, în acela i timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

O alt  modalitate de evaluare a competen elor dobândite de c tre elevi în urma studierii noilor 
con inuturi este postarea temelor. Temele pot fi structurate sub forma unor fi e de lucru a c ror rezolvare 
este postat  de elev i verificat  de profesor. Temele primite pot forma portofoliul elevului, portofoliu ce 
poate fi evaluat i notat de c tre cadrul didactic. Este recomandat  setarea unui termen limit  de realizare a 
temei, în acest mod elevul fiind anun at, la accesarea platformei, c  are de rezolvat i de postat o tem  la o 
anumit  disciplin . 

Evident c  evaluarea în mediul online are i dezavantaje, ea nu va putea înlocui în totalitate evaluarea 
tradi ional , a a cum coala din mediul online nu va putea înlocui niciodat coala fa  în fa . 

Întoarcerea în spa iul colii este dorit  atât de profesori, cât i de elevi; avem nevoie de interac iunea 
profesor – elev, avem nevoie s  socializ m. Întoarcerea la normalitate se va întâmpla la un moment dat, iar 
atunci când revenim la coal , ideal ar fi s  aducem în sala de curs toat  experien a pozitiv  pe care am 
dobândit-o în mediul online, inclusiv noile modalit i de evaluare testate i aplicate în contextul actual. 
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Platforme educa ionale online pentru elevi 

Prof. Dumitru Costinel 
Liceul Tehnologic „Nicolae B lcescu”, BAL  – OLT 

În ultima perioad  platformele e-learning i-au f cut repede loc în sistemul de înv mânt deoarece 
permit utilizarea mai eficient  a resurselor materiale cât i umane. Experien a impus  de pandemia pe care 
o tr im a presupus utilizarea imediat  a acestora pentru continuarea activit ii instructive – educative. 

Un sistem de e-learning const  într-o experien  planificat  de predare- înv are, organizat  de o 
institu ie ce furnizeaz  resurse educa ionale stocate pe medii electronice într-o ordine secven ial i logic
pentru a fi asimilate de subiec i în maniera proprie, f r  a-i constrânge la activit i sincrone de grup. Sarcina 
educa iei i form rii bazate pe noile tehnologii ale informa iei i comunic rii nu este de a înlocui tipurile 
tradi ionale de formare, ci de a le completa în scopul m ririi randamentului acestora. Cea mai mare 
provocare a fost, i înc  mai este, facilitarea accesului tuturor elevilor la acets tip de înv are, pentru 
respectarea principiului egalit ii de anse. 

O platform  e-learning este un produs program având urm torul set minimal de cerin e care s
permit : 

 asigurarea procedurilor privind instalarea, configurarea i administrarea; 
 utilizarea unei interfe e prietenoase adaptabil  dinamicii procesului educa ional; 
 utilizarea de suport logic de comunicare sincron i asincron ; 
 administrarea i monitorizarea informa iilor; 
 un management accesibil al con inutului educa ional; 
 utilizarea de module de editare de con inut educa ional sub diverse formate; 
 facilitarea autoevalu rii offline prin proceduri asincrone i evalu rii online prin proceduri sincrone 

a cuno tiin elor similate; 
 un program de preg tire continu  cu verific ri par iale pe tot parcursul procesului educa ional; 
 asistarea utilizatorilor în utilizarea software-ului educa ional; 
 înregistrarea feedback-ului privind calitatea serviciilor educa ionale oferite, precum i a calit ii 

platformei educa ionale. 
Aceste facilit i tehnice au ca scop final întâmpinarea dorin elor i a nevoilor de instruire ale 

studen ilor, pentru aceasta fiind necesar  o bun  corelare a aspectelor tehnice cu cele pedagogice. 
Bineîn eles c  exist  o serie de avantaje i dezavantaje ale e-Learning. 

Printre avantajele acestui tip de înv are enumer m: 
 independen a geografic , mobilitatea – posibilitatea de a accesa con inutul materialului 

educa ional de oriunde i oricând, 
cu ajutorul computerului personal i a re elei; 

 accesibilitate online – o caracteristic  important  specific  acestui tip de educa ie, prin care se 
în elege accesul la educa ie prin Internet în timp real, de oriunde i oricând, 24 de ore din 24, 7 zile pe 
s pt mân ; nu exist  dependen  de timp; 

 prezentare concis i selectiv  a con inutului educa ional; 
 individualizarea procesului de înv are – fiecare instruit are un ritm i stil propriu de asimilare i 

se bazeaz  pe un anume tip de memorie în procesul de înv are (auditiv  sau vizual ), parcurgerea cursurilor 
poate fi f cut  treptat i repetat, controlându- i rapid progresele, beneficiind de un feedback rapid i 
permanent; unii subiec i au un randament mai bun în weekend, al ii la primele ore ale dimine ii; 
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 metode pedagogice diverse – programele e-learning trebuie s  aib  la baz  diverse metode 
pedagogice, care s  ghideze subiec ii pe tot parcursul procesului de înv are: la parcurgerea materialelor 
didactice, la realizarea proiectelor, la evaluarea online i pân  la certificarea programului, dac  este cazul; 
o serie de experimente care studiaz  efectul pe care îl au utilizarea diverselor medii în însu irea 
cuno tiin elor au dus la concluzia c , în general, un material educa ional diversificat este re inut în propor ie 
de 80% prin ascultare, vizionare i interactivitate; 

 administrarea online – utilizarea sistemelor e-learning necesit  asigurarea securit ii utilizatorilor, 
înregistrarea acestora, monitorizarea studen ilor i a serviciilor oferite în re ea; 

 costuri reduse de distribu ie – software-ul educa ional sau solu iile electronice de înv are nu sunt 
ieftine. 

Totu i, costurile lor sunt mai reduse decât cele implicate de o sesiune de înv are “clasic ”, deoarece 
sunt eliminate cheltuielile de deplasare, închirierea spa iilor pentru cursuri, cazarea i masa subiec ilor; 

 timp redus de studiu – în unele cazuri, în func ie de solu ia de tehnic  adoptat , i timpul poate fi 
trecut la categoria 

reducerea costurilor: subiectul nu va întrerupe activitatea profesional  pentru a urma un curs, ci va 
“pierde” doar câteva ore zilnic pentru a înv a online sau offline, pe computer; 

 interac iuni sincrone i asincrone – cele dou  tipuri de interac iuni dintre instructori i instrui i se 
pot completa; 

 tehnologii dinamice diverse – acestea permit un feedback pronun at, în timp real, i evalu ri 
formative i sumative, calitative i cantitative, realizate într-un mod facil i de c tre evaluatorii cei mai 
aviza i; 

 dac  înv mântul tradi ional este organizat pe grupe de vârst , cel online este organizat pe 
subiecte; într-o clas  virtual  pot fi reuni i subiec i de toate vârstele, cu preg tiri diferite, neglijând grani ele 
spa iale. 

Dezavantajele educa iei de tip e-learning sunt : 
 rata mare de abandon a studen ilor – acest tip de educa ie la distan  necesit  eforturi consistente 

i sus inute din partea tuturor participan ilor la procesul instruc ional. Dup  studiile f cute de Rovai, exist
câ iva factori care pot influen a abandonul colar i care pot fi exploata i pentru a limita aceast  tendin : 

prezen a - tutorele i studentul trebuie s  fie prezen i chiar i într-o comunitate virtual ; 
egalitatea – trebuie s  se manifeste prin aceea c  tutorele va modera activitatea în a a fel încât to i 

participan i s  aib  oportunitatea de a interveni într-un anumit subiect de discu ie; 
grupuri de lucru cât mai mici – care s  permit  o mai bun  împ r ire a sarcinilor i activit ilor; 
stilul de predare i gradul de însu ire al cuno tin elor reprezint  un factor important. Aceasta 

înseamn  folosirea unor formate de cursuri online specifice acestui tip de educa ie i care s  se adapteze 
cuno tin elor subiec ilor. 

 necesit  experien  în domeniul utiliz rii calculatoarelor – cursan ilor li se solicit  anumite 
cuno tin e în domeniul IT.  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Între online i tradi ional 

Bibliotecar: Dumitru Florentina 
Liceul Tehnologic Mecanic, unicipiul Câmpina 

Evaluarea rezid  în „culegerea, valorificarea, aprecierea i interpretarea informa iilor rezultate din 
procesul de înv are; m surile pedagogice, proiectele curriculare care rezult  din aceste activit i” (Schaub, 
Zenke, 2001, 100-101). 

Evaluarea reprezint  o component  fundamental  a procesului de înv mânt, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorit  numeroaselor cercet ri, studii, lucr ri 
elaborate pe aceast  tem . Evaluarea colar  este perceput  ast zi ca fiind organic integrat  în procesul de 
înv mânt, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. 

Caracteristicile conceptului de evaluare pot fi sintetizate astfel: 
evaluarea colar  nu este decât un mijloc în slujba progresului elevului, nu un scop în sine; 
evaluarea trebuie s  fie în slujba procesului educativ i integrat  acestuia; 
evaluarea trebuie s  aprecieze înainte de toate drumul parcurs de elevi: progres/regres; 
evaluarea trebuie s  stimuleze activitatea elevului i s  faciliteze progresul s u; 
pentru a fi corect, profesorul trebuie s  fie neutru i obiectiv pe cât posibil; 
a evalua un elev înseamn  a-i transmite informa ii utile; 
evaluarea trebuie s -l ajute pe elev; 
evaluarea trebuie s  se fac  în folosul copilului; ea trebuie s -l ajute s - i construiasc  viitorul; 
evaluarea trebuie s  se adreseze unei fiin e în devenire care nu a încheiat procesul de dezvoltare. 

Plecând de la aceste caracteristici, putem afirma c , în cadrul evalu rii colare trebuie s  se produc
o muta ie radical : de la un demers evaluativ centrat pe produs, pe rezultatele ob inute efectiv de c tre 
elev,c   este necesar s  realiz m tranzi ia c tre un act evaluativ centrat pe procesele cognitive care sus in 
înv area, pe un act evaluativ care s  permit i s  stimuleze autoreflec ia, autocontrolul i autoreglarea. 

În acest context se impune diversificarea strategiilor evaluative i alternarea metodelor, tehnicilor i 
instrumentelor tradi ionale de evaluare cu cele moderne (alternative/complementare). 

Evaluarea modern , care promoveaz  tranzi ia de la no iunea de control al însu irii cuno tin elor la 
conceptul de evaluare atât a rezultatelor înv rii dar mai ales a proceselor pe care le implic , semnific
trecerea de la o pedagogie a transmiterii cuno tin elor la o pedagogie a însu irii cuno tin elor i a tiin ei 
de a deveni.

Procesul evaluativ î i relev  pe deplin func ia de feed-back atunci când educatorul i elevii se reg sesc 
în calitate de parteneri în cadrul procesului educa ional. Aceasta presupune ca fiecare dintre parteneri s
con tientizeze rolul pe care îl de ine la nivelul interac iunii didactice i s  foloseasc  reac iile celuilalt 
pentru a- i optimiza propriul comportament. 

În domeniul evalu rii colare asist m la un proces de îmbog ire a acesteia i tranzi ia de la 
manifestarea ei ca instrument de m sur i control la un demers centrat pe înv area de c tre elev, pe 
procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea i pe autoreglarea cunoa terii. Din perspectiva acestor idei, 
evaluarea colar  devine dinamic , centrat  pe procesele mentale ale elevului, favorizând autoreglarea, 
autoreflec ia i înlocuind acea concep ie static , bazat  pe control, examinare, sanc iune. În acest fel se 
poate ajunge la “înv area asistat  de evaluare”. În locul termenului consacrat de “evaluare” trebuie s
vorbim de “activitate evaluativ ”, de “evaluare în ac iune, în desf urare”. 

Evaluarea modern  este abordat  în termeni de procese i nu de proceduri / modalit i de m surare a 
rezultatelor înv rii. Termenul clasic de “evaluare”, care ne conduce în mod spontan i obligatoriu cu 
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gândul la “control”, “verificare”, “examinare”, ar trebui înlocuit, nu numai la nivel terminologic, cât mai 
ales ca mod de concepere, prin sintagma „activitate evaluativ ”. Din perspectiva modern , “a evalua” 
înseamn  a desf ura o activitate care înso e te pas cu pas procesul de predare-înv are. Înv mântul 
modern solicit  conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de referin  care s  aib  la baz
formarea competen elor elevilor.  

Tot ceea ce înseamn  proces de predare-înv are- evaluare a redevenit în aten ia noastr  sub titulatura 
de proces educa ional la distan . Cu to ii am fost nevoi i s  ne mut m activitatea în mediul online i am 
f cut cuno tint  cu aplica ii care faciliteaz  înv area la distan . 

Profesorii trebuie s tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. De aceea, elevii 
trebuie evalua i sistematic, iar la sfâr itul semestrului i al anului s  li se încheie o medie care s  reflecte 
atât în elegerea, cât i competen ele dobândite. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o 
parte necesar  a înv rii la distan . 

Prin intermediul platformei Google Classroom se aloc  teme, fi e de lucru, chestionare i se poate 
trimite feedback. 

Când pred m online scenariile lec iilor se schimb . Predarea la distan  poate fi organizat  în lec ii: 
asincron; 
sincron; 
mixt . 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. 

Înv area  i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu trebuie s
pierdem din vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dorim ca elevii s  ne arate c tiu – ce 
au înv at s  fac ? 

O s  descriu câteva din aplica iile ce se pot folosi cu success, în activitatea de predare- înv are- 
evaluare, online: 

1. Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul 
primar. Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi.  În contextele online, 
implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o interac iune uman  mai profund
i mai semnificativ . 

2. O platform  utilizat  de foarte mul i elevi i profesori de peste tot din lume este Quizizz. Quizizz 
ne permite s  elabor m teste proprii sau teste mixte, combinând întreb rile noastre cu întreb ri preluate din 
alte teste.  Aceasta le permite profesorilor s  îi evalueze pe elevi atât în clas  cât i de acas  atunci când 
ace tia nu pot fi prezen i fizic la coal . Elevii pot intra i singuri pe aceast  platform  pentru a se autoevalua 
fiind încurajat în acest fel studiul autonom. Testul este creat anterior  de c tre profesor, acesta fiind cel care 
selecteaz  timpul de r spuns pentru fiecare întrebare i r spunsurile corecte.  Exerci iile din testare pot fi 
tip gril , sondaj sau li se cere s  bifeze c su a corect , s  completeze spa iile libere, s  r spund  la întreb ri 
despre o imagine sau pot fi i întreb ri deschise pentru care elevii vor formula singuri r spunsul. Când 
profesorul decide c  e momentul ca testarea s  se încheie, platforma îi ofer  automat clasamentul elevilor, 
punctajele ob inute de c tre ace tia i eviden iaz  elevii care s-au clasat pe primele locuri. Sunt indicate 
întreb rile cele mai u oare i cele mai dificile, iar rezultatele pot fi desc rcate i trimise pe email p rin ilor. 

3. Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

4. Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
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pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri 
gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

5. Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. Folosirea acestor aplica ii asigur  corectarea imediat  a r spunsurilor, elevul dându- i astfel 
seama ce parte a materiei st pâne te mai pu in, iar profesorul î i poate proiecta mult mai rapid activit ile 
de reglare. 

6. Kubbu este un instrument elearning conceput pentru a sus ine activitatea cadrelor didactice i 
pentru a îmbun t i procesul educativ. Se pot crea jocuri educa ionale, activit i didactice i teste online. 
Înregistrarea i utilizarea Kubbu sunt gratuite 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesorii din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Utilizarea platformelor eLearning pentru înv are i evaluare 

Profesor: Dumitru Gabriela                                                              
Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazu,, Vulcan 

O platform  e-learning este un set integrat de servicii interactive online, care ofer  profesorilor, 
elevilor, p rin iilor i altor persoane implicate în educa ie, informa ii, instrumente i resurse pentru a sprijini 
i a spori livrarea i managementul educa ional. 

Principalele caracteristici ale platformelor de e-learning sunt: 

– Autentificare 

– Generarea de con inut 

– Vizualizarea con inutului 

– Diferite medii cu un profesor / tutore 

– Efectuarea de activit i, cum ar fi sarcini, grupuri de lucru 

– Raportul activit ilor întreprinse de c tre elev 

– Instrumentele de evaluare 

Platformele de e-learning permit dou  moduri de înv are: 

•           sincron , în care instructorul controleaz  lec ia în întregime, creând, coordonând, adaptând i 
monitorizând mediul educa ional 

•           asincron , ceea ce implic  studiu în ritmul personal al cursan ilor, proiecte de colaborare i 
înv are la distan . 

Având la baz  tehnologiile e-Learning (multimedia), platformele eLearning au o serie de avantaje, 
precum: 

•           Accesul la cuno tin e, în orice moment i din orice loca ie 

•           Centrare pe elev/participant 

•           Elevii pot colabora i înv a împreun

•           Favorizeaz  creativitatea i descoperirea de noi interpret ri 

•           Permite accesul la noile competen e cerute de via a modern

•           Profesorul se poate adresa unui num r mult mai mare de elevi decât în înv mântul tradi ional 

•           Materialele pot fi personalizate 

•           Posibilitatea modific rii informa iei difuzate 

•           Accesibilitate, comfort, flexibilitate 

•           Interac iunea cu profesorul este liber , f r  constrângeri 
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•           Elevul poate înv a în ritmul lui propriu 

•           Elevul poate beneficia de feedback rapid i permanent 

•           Costuri reduse de distribu ie a materialelor 

•           Înv mântul online este organizat pe subiecte, nu pe grupe de vârst

•           Înv mântul electronic este mai pu in stresant decât cel tradi ional 

•           Posibilitatea de a m sura eficacitatea programului prin urm rirea num rului de download-uri 
efectuate de c tre elevi 

•           Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a informa iei 
comparativ cu loca iile fizice sau hard discurile individule 

•           Permite interac iune sincron i asincron  între profesor i elevi 

Concluzie 

Cu totii stim ca internetul este foarte util in invatare, atat a celor mici, cat si a celor mari. Pentru cei 
mici tehnologia este atractiva, iar pentru cei mari trebuie sa existe o motivatie puternica pentru a o utiliza 
in mod eficient. Pasiona i de gadgeturi smart, aplica ii interesante sau jocuri online spectaculoase, 
adolescen ii rezoneaz  destul de greu cu vechile metode de înv are. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a 
presuspus i dezvoltarea unor produse educa ionale create în acord perfect cu noile genera ii de elevi ai erei 
digitale. 

Utilizarea platformelor eLearning este o oportunitate oferit  celor care doresc s  ob in  o formare 
continu . Ea nu exclude educa ia clasic , în care sunt utilizate obiecte reale ca surs  de informare ci îi 
adaug  resursele virtuale. Este indicat  o îmbinare între metodele clasice de înv are i evaluare i a celor 
eLearning pentru a ob ine performan e în ceea ce prive te dezvoltarea competen elor elevilor. 

Dintre dezavantajele create de instruirea online amintim: 

•        Preg tirea unui curs online este mai costisitoare decât preg tirea unui curs tradi ional 

•       Lipsa unor resurse tehnologice performante i a unor conexiuni optime la re ea, de joas
performan  în ceea ce prive te sunetul, imaginile i anumite grafice 

•       Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esen ial de multe ori pentru socializare 

•      Nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor eLearning 

•      Necesitatea experien ei elevilor în domeniul calculatoarelor 

•      Elevii trebuie s  fie extrem de motiva i pentru a participa la cursurile online 

•       Posibilitatea apari iei, pe plan uman, a reducerii capacit ii de exprimare verbal  a examinatului, 
înso it  de o pierdere a capacit ilor de prezentare-argumentare-contraargumentare i accentuarea gradului 
de dezumanizare, paradoxal chiar în condi iile în care tehnica i tehnologia au deschis noi drumuri i au 
oferit noi instrumente i tehnici pentru comunicarea interuman . 

Observând num rul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem spune c  utilizarea 
platformelor eLearning este o oportunitate oferit  celor care doresc s  ob in  o formare continu . Ea nu 
exclude educa ia clasic , în care sunt utilizate obiecte reale ca surs  de informare ci îi adaug  resursele 
virtuale. Este indicat  o îmbinare între metodele clasice de înv are i evaluare i a celor eLearning pentru 
a ob ine performan e în ceea ce prive te dezvoltarea competen elor elevilor. 
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De ce este invatarea online pe placul elevilor 

Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte aceea i imagine: un elev 
excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea pierdut  c tre un teanc intimidant de c r i, 
culegeri, caiete, manuale sau gazete matematice. 

Pasiona i de gadgeturi smart, aplica ii interesante sau jocuri online spectaculoase, adolescen ii 
rezoneaz  destul de greu cu vechile metode de înv are. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presuspus 
i dezvoltarea unor produse educa ionale create în acord perfect cu noile genera ii de elevi ai erei digitale. 

De ce elevii înva  cu pl cere folosind platformele online 

Pot fi utilizate oricând, ofer  filmule e explicative foarte utile, probleme rezolvate în pa i, exerci ii 
cu grade diferite de dificultate i posibilitatea de testare pe no iuni – iat  doar câteva dintre motivele pentru 
care tot mai mul i elevi de gimnaziu descoper  eficien a platformelor online de înv are, a a cum este i 
ExamenulTau.ro, de pild . Aceste metode educa ionale alternative completeaz  în mod firesc studiul la 
clas  sus inut de profesori i îi încurajeaz  pe elevi s  aib  o atitudine pozitiv  fa  de înv are. 

Accesând produsul educa ional ExamenulTau.ro, adolescen ii g sesc lec ii video sau filme de predare 
pe care le pot urm ri de câte ori vor, pot lucra atunci când au timp i se pot testa f r  probleme pentru a- i 
cunoa te exact nivelul de cuno tinte fie la Limba Român , fie la Matematic . 

Mai pl cut decât predarea clasic

De i vine în completarea înv rii clasice, de la coal , înv area online are câteva beneficii 
indubitabile. În cazul platformei electronice, informa iile sunt accesibile oricând, elevii putând accesa acest 
produs educa ional online atunci când au timp. În plus, filmele de predare pot fi vizualizate de câte ori este 
nevoie, fie c  elevii vor s  se preg teasc  pentru temele zilnice, fie pentru teze sau Evaluarea Na ional . i 
în ceea ce prive te problemele rezolvate în pa i, dar i testele, copiii de gimnaziu au posibilitatea s - i 
verifice cuno tin ele i s  aprofundeze materia la Limba Român  sau Matematic . 

Avantaje si dezavantaje ale invatarii online 

Cu ce ne ajuta tehnologia sa avansam in educatie? Ce avantaje si dezavantaje are? Merita investitia? 
...Acestea sunt doar cateva intrebari de care ne lovim adesea. 

Privind cum invatarea este eficientizata prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 
avantaje, insa putem sa vedem si cateva dezavantaje. In cele ce urmeaza, voi vorbi despre cum vad eu 
invatarea prin internet. 

Avantaje: 

1. distribuirea rapida a materialelor didactice 

Profesorii sau administratorii pot transmite foarte repede, oricand, oriunde si oricui informatiile pe 
care le doreste. Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se intalni fizic si nimeni nu 
va pierde nimic pentru ca informatiile raman online. 

2. elevii/ studentii intra in posesia materialelor print-o simpla accesare 

Orice persoana din grupul tinta are acces la toate informatiile, oriunde si oricand. 

3. existenta continuturilor multimedia 

Prin internet pot fi transmise si imagini, videoclipuri, fisiere si orice fel de materiale virtuale care 
intotdeauna au eficientizat invatarea. 

4. continuturile pot si sterse, corectate sau actualizate cu usurinta 
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Daca distribuitorul isi da seama ca a transmis o informatie gresit sau poate doreste sa o actualizeze, 
el poate face acest lucru oriunde si oricand. De asemenea, orice document poate fi editat si reedidat, astfel 
corectarea nu mai produce dificultati. 

5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor 

Informatiile pot fi indreptate spre o persoana sau catre mai multe in acelasi timp in mod individual 
sau se pot crea grupuri in care utilizatorii pot sa si comunice. 

6. folosirea continuturilor interactive, existenta feed-back-ului 

Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experiente, pareri sau informatii. De asemenea, 
ei pot primi feed-back in timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. Astfel exista 
si interactiune virtuala si nu numai invatare individuala. 

Limite i dificult i / Dezavantaje 

1. dificultati in utilizarea tehnologiei 

Tehnologia avanseaza zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutatile. De aceea de multe ori 
sunt intampinate probleme de utilizare si de accesare a informatiilor sau de realizare a unor proiecte sau 
teme. De asemenea sunt intalnite situatii de confuzie si dezorientare, de unde apare si lipsa de motivatie. 
Dar aceasta problema poate fi rezolvata prin tutoriale video. 

2. lipsa comunicarii reale/ fizice 

Cand invatarea si comunicarea raman axate in mediul virtual, atunci cand oamenii se intalnesc nu mai 
stiu sa comunice si incep sa comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual in exces ne 
robotizeaza! 

Concluzii 

S-au putut expune cateva idei, insa cu totii stim ca internetul este foarte util in invatare, atat a celor 
mici, cat si a celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractiva, iar pentru cei mari trebuie sa existe o 
motivatie puternica pentru a o utiliza in mod eficient. 

Pot fi numite situatii limita cazurile in care o persoana este intr-un anumit context in care nu poate 
avea acces la internet sau nu isi permite acest lucru. Din acest motiv, se poate intampla sa piarda o anumita 
informatie care ii era utila in acel moment dar pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste situatii de criza chiar 
nu pot fi controlate. 
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Evaluarea la disciplina religie – provoc ri i oportunit i 

Pr. prof. Dumitru Ionu -C t lin                                                          
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Slobozia 

Actul de evaluare în înv mânt este definit ca fiind „procesul menit s  m soare i s
apreciezevaloarea rezultatelor sistemelor de educa ie sau a unei p r i a acestora, s  edifice resursele i 
opera iilefolosite în desf urarea activit ilor, prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse în 
vederea lu riideciziilor ameliorative în activitatea educativ  din etapele urm toare”.  

Evaluarea este o necesitateobiectiv  a activit ii de instruire i educare, reprezentând punctul final 
într-o suit  de secven e ca:stabilirea obiectivelor, organizarea i desf urarea procesului didactic, 
identificarea strategiilor didactice,evaluarea i adoptarea deciziilor ameliorative. 

Cunoa terea rezultatelor ob inute în urma aplic rii unui program de instruire permite efectuareaunei 
opera ii cu obiectivele urm rite pentru a stabili p r ile reu ite i punctele slabe în func ie de care 
se promoveaz  tot ceea ce este bun i se corecteaz  ceea ce nu a dus la rezultatele dorite.  

Cunoa terearezultatelor procesului instructiv-educativ ajut  la realizarea unei clasific ri i ierarhiz ri 
privind calitatea preg tirii elevilor i la cunoa terea produselor activit ii instructiv-educative i a 
procesului care a dus laob inerea rezultatelor respective. Altfel spus, evaluarea procesului de înv mânt 
are rolul de a depista idiagnostica performan ele i e ecurile, de a sesiza dificult ile întâmpinate de elevi 
i de a da posibilitateainterven iei ameliorative pentru urm torul program de instruire.În procesul evalu rii 

se opereaz  cu urm torii termeni : m surare, apreciere i decizie. „A m sura” înseamn  a transpune în cifre 
sau calificative judec ile de valoare la care ajunge educatorul în urmaanalizei efectuate potrivit unor criterii 
de evaluare adecvat . 

Orice educator, în func ie de specificul colectivului de elevi, de personalitatea acestora, de scopul a
precierii trebuie s  fie exigent în a a fel înc t „cântarul didactic s  func ioneze irepro abil 

În procesul instructiv-educativ, al turi de predare i înv are, evaluarea are un rol determinant în 
aprecierea nivelului de cuno tin e dobândite de c tre elevi, pe de o parte, dar i a capacit ilor i 
deprinderilor acestora, pe de alt  parte. Ea este un factor de optimizare i reglare a întregului sistem de 
înv mânt.  

La disciplina religie, evaluarea colar  „are un specific aparte în sensul c  accentul trebuie s  treac
de pe latura informativ  pe cea formativ .”( Vasile Timi  în Evaluarea-Factor de reglare i optimizare a 
educa iei religioas , pag.18) Astfel, pe lâng  informa iile primite i asimilate de c tre elevi, se pune un 
mare accent pe dezvoltarea deprinderilor moral-religioase, toate la un loc având ca finalitate formarea 
elevilor în spiritul înv turilor cre tine i progresul lor spiritual.  

O evaluare complet  presupune parcurgerea urm toarelor direc ii: 

a) evaluarea elevilor de c tre profesorul de religie; 
b) autoevaluarea acestora; 
c) evaluarea i autoevaluarea în cadrul Bisericii prin implicarea preotului. 

Evaluarea colar  din timpul orelor de curs este important i necesar , deoarece în urma rezultatelor 
ob inute de c tre elevi se poate regla întreg procesul instructiv-educativ, iar elevii vor putea s - i fac  o 
autoevaluare corect . Pe lâng  metodele clasice de evaluare (oral i scris ), la ora de religie pot fi folosite 
cu succes i metodele alternative (portofoliul, proiectul, aplicabilitatea practic  a cuno tin elor), metode ce 
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ofer  profesorului de religie o imagine de ansamblu a cuno tin elor i deprinderilor asimilate de c tre elevi, 
dând acestora din urm  posibilitatea de a demonstra ce tie s  fac  într-o situa ie concret . 

Din Sfânta Scriptur  reiese faptul c  un cre tin este evaluat de Dumnezeu, de ceilal i oameni, dar i 
de propria con tiin . Domnul nostru Iisus Hristos este Pedagogul Suprem i în toate predicile i înv turile 
Sale reg sim numeroase metode (atât de predare cât i de evaluare) pe care le întâlnim ast zi în activitatea 
didactic . El îmbin  de foarte multe ori evaluarea f cut  de semeni cu autoevaluarea f cut  de propria 
con tiin , ambele având ca scop preg tirea oamenilor pentru evaluarea final  din fa a lui Dumnezeu. Un 
exemplu în acest sens îl reprezint  Pilda samarineanului milostiv unde Mântuitorul folose te evaluarea oral
în discu ia pe care o are cu înv torul de Lege. Acesta este evaluat în mod direct de c tre Iisus („Ce scrie 
în Lege? Cum cite ti? – Luca 10,26) dar ,în acela i timp, este   pus s  analizeze i s  evalueze la rândul s u, 
comportamentul celor trei trec tori din pild . („Care dintre ace ti trei i se pare c  a fost aproapele celui 
c zut între tâlhari?” – Luca 10,36) În urma r spunsurilor date de înv torul de Lege, Domnul Iisus Hristos 
face o evaluare a acestora i apreciind corectitudinea lor, îl îndeamn  pe acel înv tor s  mearg i s  fac
i el la fel (Luca 10,28 i Luca 10,37).  Astfel, evaluarea dobânde te un rol determinant în motivarea 

înv torului de Lege în a- i perfec iona via a spiritual . 

O alt  pild  în care Mântuitorul Iisus Hristos vorbe te despre evaluarea comportamentului nostru, de 
data aceasta de c tre Dumnezeu, este Pilda talan ilor. Aici, cele trei slugi au primit de la st pânul lor un 
anumit num r de talan i cu care trebuiau s  munceasc . Dou  dintre slugi au înmul it talan ii, iar cea de-a 
treia a preferat s  ascund  banii i s  stea. La întoarcerea st pânului, fiecare slug  a fost apreciat i 
r spl tit  în func ie de roadele muncii sale: slugile harnice au fost r spl tite de c tre Dumnezeu, iar sluga 
lene  a fost alungat . 

Tot despre judecarea/ evaluarea comportamentului nostru de c tre Dumnezeu este vorba i în 
Evanghelia dup  Matei 25,31-46.Mântuitorul ne prezint  în mod explicit criteriile dup  care vom fi evalua i 
la sfâr itul lumii. Iar aceste criterii se bazeaz  pe faptele noastre bune izvorâte din iubirea adev rat  fa  de 
semenii no tri. Acest text este deosebit de important, deoarece ne arat  foarte clar ce trebuie s  facem pe 
parcursul vie ii pentru a putea da un r spuns bun la Judecata final i pentru a dobândi Împ r ia Cerurilor. 
Omul tie astfel dinainte ce trebuie s  fac  pentru a se preg ti pentru momentul în care se va afla în fa a 
Judec torului Suprem. Aceasta este dovada iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, deoarece El vrea ca to i 
s  se mântuiasc . inând cont de aceste exemple date de Iisus Hristos, profesorul de religie trebuie s  aib
mereu în vedere formarea elevilor în spiritul acestor înv turi i evaluarea lor permanent , raportat  la 
modul în care ace tia î i îndeplinesc datoriile pe care le au fa  de Dumnezeu, fa  de semeni, fa  de propria 
persoan i fa  de întreaga crea ie. El are datoria moral  de a le fi mereu al turi, de a-i sprijini la greu, de 
a le oferi încredere în ei, dar i de a-i mustra atunci când ac iunile lor sunt gre ite. 

Autoevaluarea elevilor în cadrul orei de religie este un proces ce are în vedere atât informa iile i 
cuno tin ele dobândite de ace tia, cât i motiva iile, opiniile, comportamentele, interesele lor, punându-se 
accent pe concordan a sau neconcordan a acestora cu înv turile moral-religioase propov duite de 
Biseric . Acest proces al autoevalu rii începe înc  din copil rie, sub îndrumarea familiei la început, 
continu  în coal  sub supravegherea atent  a profesorului de religie dar i a celorlalte cadre didactice i se 
des vâr e te pe întreg parcursul vie ii sub obl duirea i purtarea de grij  a preotului duhovnic. Elevii sunt 
îndemna i s  pun  în practic  ceea ce au înv at în cadrul orelor de religie c ci, spune Apostolul Iacob 
„credin a f r  fapte este moart .” (Iacob 2,20) Astfel, fiecare elev este îndrumat s  aib  o strâns  leg tur
cu Biserica i s  participe la via a cultic  a acesteia, devenind un membru activ al comunit ii din care face 
parte. Printr-o analiz  corect  a propriei con tiin e el va putea face un bilan  al propriului comportament, 
ca mai apoi s  intervin  acolo unde este deficitar. 

i Sfin ii P rin i ai Bisericii pun un mare accent pe procesul de autoevaluare. Aceasta trebuie s  fie 
permanent i s  fie f cut  cu luare aminte, pentru a p stra vie leg tura cu Tat l Ceresc i a-L face pe Acesta 
s - i reverse darurile Sale asupra noastr : „Seara, când suntem singuri i în lini te, atunci s  ne judec m pe 
noi în ine, pentru ca prin aceasta s  facem pe Dumnezeu milostiv c tre noi. C ci precum focul repede 
mistuie i stârpe te spinii, a a de u or sufletul stârpe te p catele sale, când cu osârdie se gânde te la 
dânsele.” (Sfântul Ioan Gur  de Aur-Omilii la Postul Mare) Un real ajutor în acest sens îl reprezint  Taina 
Spovedaniei, unde fiecare realizeaz  „o radiografie obiectiv  a st rii lui duhovnice ti, a sensului existen ei 
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sale, a rela iei cu Dumnezeu, cu p rin ii i cu semenii, a menirii lui în cadrul bisericii i al societ ii.” (Vasile 
Timi , în „Evaluarea – Factor de reglare i optimizare a educa iei religioase”, pag.16). Afla i în fa a lui 
Hristos, dup  un proces al propriilor con tiin e, tinerii vor putea în elege cu adev rat pe ce treapt  a 
des vâr irii se g sesc. Numai a a elevii, vor putea „lucra” la ameliorarea i îns n to irea st rii lor suflete ti, 
fapt ce va conduce într-un final la mântuirea lor. 

i astfel, completându-se i ajutându-se reciproc, conlucrarea dintre coal i Biseric  va da roade, 
fiecare îndeplinindu- i misiunea care, în esen a ei este aceea i: educarea caracterelor umane potrivit 
înv turilor Sfintei Scripturi. 

Bibliografie:

1. Biblia sau Sfânta Scriptur , tip rit  cu binecuvântarea Prefericitului P rinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic i de Misiune Ortodox , Bucure ti, 2013; 
2. ebu, Sebastian, Metodica pred rii religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000 
3. Timi , Vasile, Evaluarea-Factor de reglare i optimizare a educa iei religioase, Ed. Rena terea, Cluj-
Napoca, 2003 
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Instrumente utilizate în evaluarea online a elevilor 

Prof. înv. primar DUMITRU LILIANA 
coala Gimnazial erban Cioculescu G e ti, jud Dâmbovi a 

Evaluarea poate fi oral , în scris, bazat  pe activit i practice, pe referate i proiecte, interviuri, 
portofolii, precum i alte instrumente elaborate de catedrele unit ii de înv mânt i aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educa iei Na ionale i de inspectoratele colare. În timpul înv mântului 
primar, fiecare evaluare a elevilor (continu , formativ  sau sumativ ) pentru fiecare disciplin  se 
materializeaz  într-un calificativ dintre urm toarele: insuficient, suficient, bine i foarte bine. Calificativul 
final semestrial i anual pentru fiecare disciplin  trebuie s  fie încadrat în unul dintre cele patru calificative 
men ionate anterior. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natur  formativ  sau sumativ . 
Instrumentele de evaluare formativ  sunt chestionarele, sarcinile i întreb rile i discu iile din clas  pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua i ghida (sau pentru a forma) procesul de înv are al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativ  sunt eseurile i testele finale date la sfâr itul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an colar. 

 Instrumente/ aplica ii ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor: 
Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 

tabele, teme, muzic . Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer i prezint
urm toarele facilit i: 

• crearea unui test; 
• c utarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• con ine colec ii cu testele create sau salvate de la al i colegi; 
• con ine clase create sau importate de pe Classroom; 
• con ine domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe clase). 

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri 
gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

 Google Classroom: aici  se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii care pot fi oferite elevilor etc. 

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 
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Wordwall este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc i materiale 
gata create de al i utilizatori. 

Folosind instrumentul Wordwall, se pot crea cu u urin  un set de întreb ri  care pot fi folosite în 
cazul pred rii sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste se  pot folosi ca warm up (înc lzire) sau la 
finalul lec iei, pentru a asigura feed-back-ul. To i elevii  vor fi implica i într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

 Liveworksheets: - permite transformarea fi elor de lucru tradi ionale tip rite (pdf, jpg, png. etc.) în 
exerci ii interactive online cu autocorec ie - permite crearea de fi e noi, dar exist i o baz  de date cu fi e 
de lucru realizate de al i utilizatori ai aplica iei  care pot fi s utilizate la clas . 

Kahoot se poate folosi pentru reactualizarea i fixarea cunostin elor însu ite anterior, precum i în 
evaluare, în special în evaluarea formativ . Aplica ia are o versiune gratuit , care poate fi utilizat  cu succes 
la orice materie i de pe orice dispozitiv mobil. Varianta gratuit  are i anumite limit ri (text restrâns, 
limitare la alegerea tipurilor de itemi, etc), dar asta nu împiedic  realizarea unui test/exerci iu bine realizat. 
Datorit  interfe ei prietenoase, studen ii/elevii percep aceast  aplica ie ca pe un joc, iar atunci când este 
utilizat  în evaluare, nu resimt stresul evalu rii. Un alt aspect important este c  ofer  un feedback imediat, 
o imagine clar  asupra cuno tin elor însu ite. 

LearningApps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, teste 
etc 

Quizlet este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia pot fi create  în mod gratuit 8 teste. 
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Evaluarea continu  a elevilor cu CES 

Prof. Dumitru Mihaela Florentina                                                        
coala Profesionala Speciala – Bal

   

Pentru atingerea rezultatelor înv rii dorite, activit ile de înv are - instruire utilizate de cadrele 
didactice în inv mântul tehnic- profesional special, vor avea un caracter activ, interactiv i centrat pe elev, 
cu pondere sporit  pe activit ile de înv are i nu pe cele de predare, pe activit ile practice i mai pu in pe 
cele teoretice. 

Atingerea obiectivelor programei  i dezvoltarea la elevi a competen elor vizate de parcurgerea 
modulelor, recomand m ca în procesul de instruire practic  s  se utilizeze cu prec dere metode bazate pe 
ac iune, cum ar fi: 

- efectuarea de lucr ri practice  
- realizarea unor lucr ri de  laborator 
- joc de roluri, simulare 
La fel de utile i recomandate pot fi i unele metode: 
- explorative (vizite, observarea direct , observarea independent  ) 
- expozitive ( explica ia, descrierea, exemplificarea ).  
Elaborarea i prezentarea unor referate interdisciplinare a c ror documentare se ob ine prin navigarea 

pe Internet, implicarea elevilor în diverse exerci ii de documentare, sunt alte câteva exemple de activit i 
de instruire care pot fi utilizate.  

Profesorul trebuie s  le explice elevilor c  ace tia ar trebui s  de in  controlul asupra procesului de 
luare a deciziilor legate de rezolvarea problemei, rolurile pe care fiecare elev le va juca în echip , unde 
anume va fi realizat  munca, cine anume va fi implicat, etc. 

Se recomand  abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activit i de înv are variate, 
prin care s  fie luate în considerare stilurile individuale de înv are ale fiec rui elev. 

Acestea vizeaz  urm toarele aspecte: 
aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive i operatorii ale elevilor, 

pe exersarea poten ialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în coparticipant la propria 
instruire i educa ie; 

îmbinarea i o alternan  sistematic  a activit ilor bazate pe efortul individual al elevului 
(documentarea dup  diverse surse de informare, observa ia proprie, exerci iul personal, instruirea 
programat , experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fi e) cu activit ile ce solicit  efortul 
colectiv (de echip , de grup) de genul discu iilor, asaltului de idei, etc.; 

folosirea unor metode care s  favorizeze rela ia nemijlocit  a elevului cu obiectele cunoa terii, prin 
recurgere la modele concrete; 

însu irea unor metode de informare i de documentare independent , care ofer  deschiderea spre  
autoinstruire, spre înv are continu . 

Este necesar ca strategiile  didactice pe care  cadrele didactice le vor  aplica s  le ofere elevilor  
posibilitatea de a se implica activ în procesul de instruire, de a dobândi cuno tin e i deprinderi pe care s
le poat  folosi, fie pentru a accede în nivele superioare de calificare, fie pentru a se integra eficient la locul 
de munc . 

La elevii cu CES trebuie sa se tina seama de particularitatile lor biopsihice si disponibilitatile lor de 
cooperare in timpul orelor si integrare la locurile de munca in vederea realizarii sarcinilor de lucru. 

Activit ile practice  trebuie organizate i desf urate astfel încât  s  aib  un caracter activ i centrat 
pe elev. În acest sens cadrul didactic trebuie s  aib  în vedere: 

Diferen ierea sarcinilor i timpului alocat, prin: 
- gradarea sarcinilor de la u or la dificil, utilizând în acest sens  fi e de lucru; 
- fixarea unor sarcini deschise, pe care elevii s  le abordeze în ritmuri i la niveluri  diferite; 
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- fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferi i, în func ie de abilit i; 
Diferen ierea deprinderilor  elevilor, prin: 
- formarea de perechi de elevi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc; 
- utilizarea verific rii de c tre un coleg, verific rii prin îndrum tor. 
Plecând de la principiul integr rii, care asigur  accesul în coal  a tuturor copiilor, acceptând faptul 

c  fiecare copil este diferit, se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea 
competen elor pentru acei elevi care prezint  deficien e integrabile, adaptându-le la specificul condi iilor 
de înv are i comportament (utilizarea de programe individualizate, preg tirea de fi e individuale pentru 
elevii care au ritm lent de înv are, utilizarea instrumentelor ajut toare de instruire practic , aducerea de 
laude chiar i pentru cele mai mic progrese i stabilirea împreun  a pa ilor urm tori). 

Evaluarea continu  a elevilor va fi realizat  de c tre cadrele didactice pe baza unor  probe care se 
refer  explicit la criteriilor de performan   i  la condi iile de aplicabilitate, iar ca  metode de evaluare 
recomand m : 

- Observarea sistematic  a comportamentului elevilor, permite evaluarea conceptelor, capacit ilor, 
atitudinilor fa  de o sarcin  dat . 

- Investiga ia. 
- Autoevaluarea, prin care elevul compar  nivelul la care a ajuns cu obiectivele i standardele 

educa ionale i î i poate impune / modifica programul propriu de înv are. 
- Metoda exerci iilor practice 
Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 
- Fi e de observa ie 
- Fi e cu întreb ri tip gril , întreb ri cu alegere multipl , întreb ri de completare 
- Fi e de lucru 
- Interviul 
- Chestionarul 
- Fi e de autoevaluare    
- Aplica ii practice cu rol evaluativ                              
- Portofoliul, ca instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de înregistrare 

a performan elor colare ale elevilor. 

                        
                        
BIBLIOGRAFIE: 

1. Cerghit, I.,Perfec ionarea lec iei în coala modern , E.D.P., Bucure ti,1983; 
2. Cre u, C., Curriculum diferen iat i personalizat, Ed.Polirom, Ia i, 1998 
3. Ionescu, M., Radu, I., Didactica modern , Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar                                                  
Între online i tradi ional 

Dumitru Veronica - profesor inv mânt pre colar                                          
Liceul Tehnologic nr. 1 Borcea/ GPN NR. 1 Borcea 

Înv area online este acum aici i va r mâne mult timp. Înlocuie te multe dintre metodele tradi ionale 
i schimb  modurile în care profesorii î i desf oar  activitatea educa ional . 

Avantajul utiliz rii înv rii online este faptul c  elevii vor putea înv a ceea ce vor, când vor, unde 
vor, cât vor i, cel mai important, vor putea evalua ceea ce au înv at. Responsabilitatea înv rii îi revine 
acum elevului. El trebuie s  fie activ, autodisciplinat, motivat i s  înve e prin descoperire. 

De i educatorii de la toate nivelurile de înv mânt au adoptat utilizarea tehnologiei ca instrument de 
predare, problema evalu rii nivelului înv rii elevilor într-un curs online nu a fost abordat  în detaliu. Cu 
toate c  instruirea online poate fi mai eficient , mai convenabil i mai flexibil  atât pentru elevi, cât i 
pentru profesori, trebuie subliniat faptul c  tehnologia ar trebui utilizat  pentru a facilita predarea i a 
promova înv area. În calitate de profesori, de unde tim c  îndeplinim aceste cerin e atunci când livr m 
înv are online? R spunsul ar putea fi utilizarea evalu rii online! 

În timp ce profesorii selecteaz  metodologiile de instruire i includ înv area online ca mecanism de 
predare, ace tia trebuie s  reflecteze i asupra strategiilor de evaluare. 

Oportunitatea educa iei online aduce noi considera ii în evaluare. Evaluarea online este mai mult 
decât o simpl  testare a elevilor. inând cont de câteva principii de baz , profesorii care utilizeaz  înv area 
online î i pot adapta activit ile de evaluare pentru a oferi feedback util, responsabilitate, oportunit i 
elevilor i pentru a demonstra calitatea actului educativ. Procesul de evaluare este un sistem de m surare a 
performan elor academice. Doar pentru c  poate fi dificil de m surat nivelul înv rii, nu înseamn  c
înv area nu a avut loc. Ideea este c , dac  profesorii care predau online î i îmbun t esc în continuare 
strategiile de predare, elevii vor înv a mai mult i mai bine. 

Indiferent dac  profesorii predau într-o sal  de clas  tradi ional  sau cu ajutorul internetului, 
instrumentele de evaluare ar trebui s  fie concepute pentru a oferi elevilor feedback imediat,    a-i ajuta s
în eleag i s  aplice ceea ce au înv at. Elevii trebuie beneficieze de corelarea materialului cu aplica ii din 
lumea real . Cursurile trebuie s  aib  obiective de înv are, metode de evaluare pentru a m sura rezultatele 
înv rii i componente de feedback c tre i de la elev. Astfel, evaluarea are trei componente de baz : 
m surarea obiectivelor de înv are, autoevalu ri pentru ca elevii s - i m soare propriile realiz ri, 
interac iunea i feedbackul între profesor i elevi. 

Pentru ca evaluarea s  îmbun t easc  predarea i înv area, trebuie s  fie un process continuu la care 
to i participan ii sunt angaja i. Evaluarea eficient  trebuie s  fie activ i autentic  în predarea online. 
Evaluarea tradi ional  este practicat  în sala de clas , astfel încât profesorii pot s  monitorizeze mai bine 
progresul elevilor, s  în eleag i s  promoveze înv area i s  î i m reasc  capacitatea de a ajuta elevii s
devin  mai eficien i, s  se autoevalueze i s  se auto-direc ioneze. 

Consor iul American pentru Educa ie la Distan  (ADEC) a dezvoltat un set de principii generale 
pentru predarea i înv area la distan . Ipoteza de baz  este c  „principiile care se preteaz  mediilor de 
înv are fa  în fa  de calitate sunt adesea similare cu cele g site în mediile bazate pe web”. Astfel, dac
obiectivele de înv are sunt definite, evalu rile pentru a m sura succesul acestora pot fi selectate i/ sau 
dezvoltate. Unele dintre tehnicile de evaluare utilizate în cursurile tradi ionale pot fi utilizate foarte eficient 
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în cursurile online, fie în forma lor original , fie cu unele modific ri. În plus, ar trebui utilizat  o combina ie 
atât a metodelor de evaluare direct , cât i indirect . De exemplu, evaluarea muncii elevilor ar fi o metod
indirect  de evaluare, în timp ce dac  întreb m elevii dac  în eleg con inutul cursului ar fi o metod  direct . 

W. Wade (1999) descrie evalu rile elevilor despre instruire ca „unul dintre indicatorii no tri cei mai 
consecven i i, credem în mod tradi ional, cei mai puternici ai calit ii cursului”. Atunci când se utilizeaz
evalu rile elevilor ca m sur tori ale calit ii cursului, unele întreb ri nu vor avea relevan  pentru mediul 
online. De exemplu, elevii care înva  online pot avea dificult i în a r spunde la întrebarea „Este profesorul 
corect i impar ial în rela iile cu ei?” deoarece elevii au interac iuni limitate între ei. Întrebarea „A fost 
abordabil profesorul?” este irelevant  dac  elevii nu solicit  niciodat  explica ii suplimentare profesorului. 
Astfel de întreb ri trebuie fie modificate, fie eliminate. Mai mult, ar putea fi nevoie s  se adauge întreb ri 
suplimentare, cum ar fi „Profesorul a oferit feedback adecvat online?” sau „A fost u or de utilizat aplica ia 
online?”. 

Un al doilea mijloc tradi ional de evaluare a fost utilizarea chestionarelor. Opiniile elevilor pot oferi 
feedback dac  sunt efectuate la timpul potrivit, astfel încât s  poat  fi f cute schimb ri pentru a avea loc 
rezultate eficiente. În timpul cursului i la sfâr itul unui curs, pot fi un instrument eficient de evaluare 
formativ . Chestionarele ofer  feedback cu privire la punctele tari i punctele slabe ale cursului. Punctele 
slabe identificate pot fi utilizate pentru a forma un plan de ac iune pentru îmbun t ire a activit ii. În plus, 
natura unui curs online simplific  administrarea i centralizarea datelor chestionarului. Notarea cu ajutorul 
computerului face din chestionare un instrument de evaluare eficient, deoarece ofer  elevului feedback 
imediat. 

Mutarea cursurilor din clasa tradi ional  într-un cadru online schimb  fundamental interac iunea 
uman , comunicarea, paradigmele de înv are i tehnicile de evaluare. Profesorul trebuie s  de in
competen e academice pentru con inutul cursului înainte de a dezvolta un instrument de evaluare eficient. 
Deoarece metoda de înv are s-a schimbat, profesorii trebuie s  schimbe i modurile în care demonstreaz
eficacitatea pred rii i înv rii. 

Înv area online impune elevilor s  ini ieze procesul de înv are. Elevii trebuie s  fie responsabiliza i 
s  citeasc  materialul, s  exploreze leg turile, s  participe la discu ie, s  pun  întreb ri, s  decid  s  înve e 
i s  aloce timp pentru a înv a. În mediul online, accentul se îndep rteaz  de profesor i permite o mai 

mare colaborare între elevii dintr-o clas . 

Interac iunea care are loc online imit  pe cea a unei discu ii în grup mic. Experien a educa ional
poate fi mai stimulatoare i poate favoriza mai mult gândirea critic  decât prelegerea tradi ional . În acest 
context, profesorii trebuie s  fie preg ti i s  implice elevii, s -i fac  s  interac ioneze în comunicarea 
sincron  (prezen  simultan , în timp real, de exemplu, camere web) sau asincron  (secven ial , pe 
platforme, prin e-mail, în forumuri de discu ii). De asemenea, trebuie s  îndrume elevii care au dificult i 
în a utiliza tehnologia. 

Multe dintre cursurile online derulate de profesori se bazeaz  foarte mult pe sistemele de e-mail i 
chat. În absen a unei s li de clas  care s  serveasc  drept loc de întâlnire, o parte dintre elevi nu pot s
acceseze mijloacele digitale f r  îndrumarea unui instructor i aici ne referim la elevii cu cerin e 
educa ionale speciale. Profesorii trebuie s  îndrume facilitatorii acestor elevi pentru a promova un sentiment 
de conexiune între to i elevii, camerele web fiind pentru a încuraja interac iunea social  între participan i, 
iar platformele online pentru a îmbun t i experien a de înv are, bazându-se pe rela ia elev-profesor. 

Interac iunea profesor/ elev este o component  crucial  a evalu rii. Sala de clas  tradi ional  îl 
prezint  pe profesor în fa a elevilor, transferând informa ii sub form  de prelegere sau conversa ie. Înv area 
online utilizeaz  note instructive, audio, video i discu ii. W.A. Draves (2000) afirm  c  exist  mai mult
interac iune între elevi i profesor utilizând înv area online decât în cazul instruirii tradi ionale. Elevii sunt 
mai deschi i s  pun  întreb ri i s  participe la un grup de discu ii online, decât în cadrul unui forum public. 
Discu ia online asincron  permite participarea deplin  a membrilor clasei, dup  propria lor dorin . 
Profesorul poate gestiona multe subiecte de discu ie cunoscând nivelul în elegerii elevilor, care pot conduce 
la evaluarea rezultatelor înv rii. Elevii vor înv a mai mult, mai bine i mai repede în mediul online decât 
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în clasa tradi ional  deoarece au mijloacele cele mai moderne la îndemân , acord  mai mult  aten ie 
activit ii, interac ioneaz i primesc feedback individual de la profesor. 

Evaluarea online nu înseamn  doar urm rirea num rului de vizualiz ri sau „acces ri”de pe un site de 
c tre fiecare elev în parte. Doar,,prezentarea” nu înseamn  înv are. 

Participarea este u or de m surat, deoarece software-ul cursurilor online poate contoriza de câte ori 
elevii vizualizeaz  o anumit  pagin , contorizeaz  timpul cât elevul se afl  pe site etc.. 

Rezultatele înv rii sunt totu i mai greu de m surat i implic  o preg tire special  a profesorului. 
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EVALUAREA ÎN COALA ONLINE –                                                   
O PROVOCARE PENTRU TO I 

prof. înv. primar, Du a Mihaela 
Colegiul Na ional ,,Nicolae Grigorescu,, Câmpina 

Dac  pân  mai ieri le ceream copiilor s  stea cât mai pu in în fa a diferitelor dispozitive, le d deam 
solu ii pentru a– i petrece timpul cât mai eficient - de la cursuri de pictur , ah, înot, etc i chiar invitam la 
clas  diferi i psihologi pentru a le vorbi despre efectele orelor petrecute în fa a calculatorului, ast zi trebuie 
s  accept m i s  în elegem cu to ii c , de acum încolo,  coala va îmbina înv area clasic i cea online. 
Tr im într-o er  digitalizat , iar copilul de azi nu mai este cel care a fost ieri, nu mai este încântat doar de 
tabl , creion, caiet. El vrea s  se mi te i s  afle nout i, s  descopere singur. 

De i acest tip de coal , nu se ridic  la nivelul colii clasice, trebuie s  recunoa tem c  ea a dezvoltat 
foarte mult competen ele digitale ale celor mici. 

Pentru a face mai atractiv procesul de predare-înv are-evaluare, cadrul didactic poate folosi ajutorul 
pe care îl ofer  unele platforme i aplica ii.  

Dintre acestea, amintim cele mai utilizate platforme în evaluarea colarilor mici: 
 Wordwall – permite crearea de puzzle-uri, jocule e simple, quiz-uri, anagrame, rebusuri, roata 

aleatoare i mai multe tipuri de aplica ii  potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
 Socrative- o platform  prin intermediul c reia putem evalua elevii, prin ob inerea unor date în mod 

instantaneu. Se pot crea teste cu variante de r spuns multiplu, de tipul adev rat/ fals, r spuns scurt,  
rezultatele fiind afi ate în timp real. Acestea se pot desc rca i se realizeaz  rapoarte. Cu Socrative, cadrele 
didactice pot antrena elevii cu sondaje rapide, chestionare, pentru a avea un feedback rapid. 

 Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

 Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri 
gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

 Kahoot- este o platform  foarte cunoscut  de cadrele didactice. Aici se pot crea teste interactive, 
sub form  de joc. Se poate lucra în grup de elevii unei clase. 

 Mentimeter- permite cadrului didactic s  interac ioneze cu elevii în timp real. Este o aplica ie cu 
ajutorul c reia putem realiza feedback-ul la sfâr itul orei, folosind telefonul sau orice alt dispozitiv. Elevii 
sunt solicita i s  r spund  la o întrebare cheie legat  de con inutul lec iei, sau al activit ii. 

 Armored Penguin-  cadrul didactic poate crea rebusuri, refacerea cuvintelor amestecate, unirea de 
coloane, etc. 

 Dedicate- ofer  un set de aplica ii incredibile pentru generarea de cuvinte încruci ate i rebusuri, 
capabile s  trezeasc  interesul copiilor. 
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Toate aceste aplica ii i platforme pot fi utilizate în activitatea la clas  oricând, unele cadre didactice 
poate chiar le-au utilizat. Momentul de r scruce al pandemiei  ne-a determinat îns  pe to i s  facem 
cuno tin  cu aceste platforme i aplica ii,  care s  ne sprijine în activitatea didactic i s -i stimul m pe 
elevi s  r mân  conecta i în procesul de înv are. 

Educa ia digital  reprezint  o oportunitate modern i nou  al c rei rol nu este de a înlocui contactul 
fa  în fa  ci de a fructifica posibilit i alternative de înv are. Ele nu pot substitui procesul de predare- 
înv are-evaluare realizat la clas  în care elevul utilizeaz  manualul, caietul, fi ele de lucru independent, 
proiectele de grup, scrisul la tabl , r spunsurile orale, colaborarea, socializarea, dar în aceast  epoc  în care 
digitalizarea este inevitabil i necesar , includerea aplica iilor î i demonstreaz  utilitatea.  
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EVALUARE INI IAL                                                                 
An colar 2021 -2022                                                                    

GRUPA MIC  A „OMIDU A VESEL ” 

EDUCATOARE: Du  Marilena Tatiana 

Domeniul de 
dezvoltare 

Dimensiuni 
ale 
dezvolt rii 

Comportamente 
vizate 

Tema i 
mijloc de 
realizare 

Interpretare 
descriptiv

M suri 
ameliorative 

1.Dezvoltarea 
cognitiv i 
cunoa terea lumii  

Rela ii, 
opera ii i 
deduc ii 
logice în 
mediul 
apropiat 

Cuno tin e i 
deprinderi 
elementare 
matematice 
pentru 
rezolvarea de 
probleme i 
cunoa terea 
mediului 
apropiat 

Identific
elementele 
caracteristice ale 
unor fenomene, 
rela ii din 
mediul apropiat 

Demonstreaz
familiarizarea cu 
informa ii 
despre marime, 
form , greutate, 
în l ime, 
lungime, volum 

Identific i 
nume te formele 
obiectelor din 

,,Ce po i 
spune 
despre?” – 
lectur  dupa 
imagini 

„Ne juc m 
cu p pu a” 
– joc 
didactic 

Exerci iu 
cu material
individual: 
„Omidu ele 
harnice” 

Joc didactic 
”Grupeaz

Pre colarii 
recunosc 
p r ile 
componente 
ale corpului 
uman. 
Majoritatea 
copiilor 
recunosc i 
denumesc 
obiecte de 
îmbr c minte
,  
înc l minte 
i obiecte de 

igien . 

Sunt i copii 
care de i 
denumesc 
anumite 
obiecte si 
activitati  nu 
le asociaz
corespunzato
r. 

Copiii 
clasific
diverse  
obiecte dup
criteriile 
indicate. 
Excep ie fac: 
Samuel, 
Patrick, 

Cu acei copii 
care nu au 
reu it s
enume reguli 
de igien i cel 
pu in trei 
obiecte 
vestimentare, 
vom lucra 
individual i în 
cadrul 
centrelor. 

Vom insista pe 
descrierea 
corect  a 
imaginilor i a 
simbolurilor i 
pe îmbog irea 
cuno tin elor 
legate de 
aceste aspecte. 

În cadrul 
activit ilor 
recuperatorii i 
ameliorative se 
va insista pe 
clasificarea 
obiectelor 
dup  criterii 
date i pe 
construirea de 
structuri 
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mediul 
înconjur tor 

dup  cum 
i i spun” 

Larisa, Ayan, 
Maria Dinu, 
Adrei 
Croitoru 

simple dupa 
model.  

Vom pune la 
dispozi ia 
copiilor piese 
geometrice 
pentru a le 
sorta dup
criteriile date, 
pentru a 
construi i a 
contura diverse 
forme. 

2.Dezvoltarea 
limbajului, a 
comunic rii i a 
premiselor citirii i 
scrierii 

Mesaje orale 
în contexte 
de 
comunicare 
cunoscute 

Mesaje orale 
în diverse 

Exerseaz  cu 
sprijin, 
ascultarea activ
a unui mesaj în 
vederea 
în elegerii i 
recept rii lui 
(comunicare 
receptiv ) 

Demonstreaz
în elegerea unui 
mesaj oral, ca 
urmare a 
valorific rii 
ideiilo, 
emo iilor, 
semnifica iilor 
etc. 

 ( comunicare 
expresiv ) 

Demonstreaz
capacitate de 
comunicare 
clar  a unor idei, 
nevoi, 
curiozit i, 
ac iuni, emo ii 
proprii 

Joc 
didactic: 

”Eu sunt ... 
i îmi place 

s  ...!” 

Joc
didactic:     

Majoritatea 
pre colarilor 
tiu s  se 

prezinte i s
exemplifice 
ceea ce le 
place. 

La 
insisten ele 
educatoarei 
copiii 
formeaz
propozi ii 
simple 
corecte din 
punct de 
vedere 
gramatical, 
dar prefer  s
r spund
monosilabic.  

Ayan este 
singurul care 
folose te 
persoana a II-
a în locul 
persoanei I. 
Pre colarii  
respect
acordul dintre 
subiect i 
predicat i 
folosesc 
corect 
singularul i 
pluralul.  

Cu cei care se 
exprim  mai 
greu, din cauza 
dificult ii de a 
pronun a 
corect sunetele 
sau timidit ii, 
vom desf ura 
jocuri - 
exerci ii de 
pronun ie 
corect  în 
cadrul 
activit ilor 
recuperatorii i 
ameliorative, 
vom „citi” 
c r i, pliante, 
sau vom crea 
pove ti dup
imagini. 

Vom cere 
copiilor s
respecte regula 
r spunsurilor 
individuale i 
nu colective. 
În centrul 
„Bibliotec ” 
vom pune la 
dispozi ia 
copiilor 
jetoane, 
imagini, c r i 
de pove ti, 
cerându-le s
descrie i s - i 
expun
impresiile 
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situa ii de 
comunicare 

 ( comunicare 
expresiv ) 

Respect
regulile de 
exprimare 
corect  în 
diferite contexte 
de comunicare 

„Camionul 
cu juc rii” 

Copiii au fost 
încânta i de 
materialele 
sugestive i 
colorate pe 
care le-am 
folosit.  

personale. De 
asemenea, 
pentru a prinde 
curaj în 
ini ierea 
conversa iilor 
vom lucra în 
perechi, creând 
pove ti cu 
început dat. 

Vom insista pe 
formarea de 
propozi ii, pe 
folosirea de 
cuvinte noi în 
contexte 
variate, vom 
stimula 
ini iativa în 
comunicarea 
oral i 
interesul 
pentru 
semnifica ia 
cuvintelor. 

3.Dezvoltarea socio-
emo ional

Interac iuni 
cu adul ii i 
cu copiii de 
vârste 
apropiate 

Manifest
încredere în 
adul ii 
cunoscu i, prin 
exersarea  
interac iunii cu 
ace tia. 

Demonstreaz
abili i de 
solicitare i de 
primire a 
ajutorului în 
situa ii 
problematice 
specifice. 

Ini iaz /particip
 la interac iuni 

pozitive cu 
copiii de vârst
apropiat . 

Exprim
recunoa terea i 
respectarea 

Joc 
exerci iu: 

 „Roag
p pu a s - i 
dea o 
juc rie”

Copiii 
respect
normele 
elementare de 
convie uire în 
grup (formule 
de polite e). 
Majoritatea 
copiilor care 
au frecventat 
cre a au 
deprinderile 
formate i 
respect
programul 
zilnic al 
gr dini ei. 

Nu exist
cazuri de 
discriminare 
între copii, 
sunt buni 
prieteni , 
indiferent de 
etnie, religie, 
situa ie 
social , sex. 

În cadrul 
activit ilor 
recuperatorii i 
ameliorative la 
întâlnirea de 
diminea , 
vom insista pe 
respectarea 
unor norme de 
comportare 
civilizat i 
igien .  

Vom insista în 
toate 
activit ile pe 
respectarea 
regulilor din 
cadrul grupei, 
mai ales a 
celor 
referitoare la 
igiena 
personal .  
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Comportame
nte 
prosociale, 
de acceptare 
i de 

respectare a 
diversit ii 

Autocontrol 
i 

expresivitate 
emo ional

asem n rilor i a 
deosebirilor 
dintre oameni. 

Î i însu e te i 
respect  reguli; 
în elege efectele 
acestora în 
planul rela iilor 
sociale, în 
contexte 
familiare. 

Recunoa te i 
exprim  emo ii 
de baz , produse 
de piese 
muzicale, texte 
literare, obiecte 
de arta, etc. 

Demonstreaz
abilit i de 
autocotrol 
emo ional 

Joc 
didactic: 

A a da, a a 
nu! 

Joc 
muzical:” 
Cânt  ca 
mine!”  

Joc
concurs: 

„Recunoa t
e cântecul i 
cânt -l!” 

Copiii 
recunosc 
comportamen
tele pozitive 
i negative, 

cunosc  i 
respect , dar 
nu 
întotdeauna 
formulele de 
polite e. tiu 
s  se 
comporte 
civilizat în 
situa ii 
concrete, i 
unii chiar 
sunt 
con tien i de 
propriul 
comportamen
t dar nu 
încearc  s -l 
schimbe. 

Majoritatea 
copiilor 
particip  cu 
interes la 
jocurile de 
mi care, 
respect
indica iile 
educatoarei, 
ac iunile 
sugerate de 
joc/ textul 
cântecului. 

Copiii 
interpreteaz
individual 
cântecele 
înv ate la 
cre  sau în 
familie. Mai 
sunt copii 

În cadrul 
activit ilor 
recuperatorii i 
ameliorative, 
copiii timizi, 
care refuz  s
cânte singuri,  
vor audia 
cântece la 
laptop i apoi 
vor cânta 
concomitent cu 
aparatul.  
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care, de i 
cunosc linia 
melodic i 
textul 
cântecelor, 
datorit
timidit ii 
refuz  s
cânte (Ayan, 
Dogaru 
Matei, 
Larisa)        

4.Dezvoltarea fizic
a s n t ii i igienei 
personale 

Morticitate 
fin i 
motricitate 
grosier  în 
contexte de 
via
familiar . 

Conduit
senzoriomoto
rie, pentru 
orientarea 
mi c rii. 

Î i coordoneaz
mu chii în 
desf urarea 
unor activit i 
diversificate, 
specifice vârstei. 

Demonstreaz
abilit i de 
autocotrol 
emo ional. 

Utilizeaz
sim urile (v zul, 
auzul, sim ul 
tactil, mirosul 
etc.) în 
interac iunea cu 
mediul apropiat. 

Î i coordoneaz
mi c rile în 
func ie de ritm, 
caden , pauz , 
semnale sonore, 
melodii. 

Traseu 
aplicativ: 

„Drumul 
omidu ei” 

Joc de 
orientare 
spatiala: 

„Du-te 
,vino!” 

Copiii 
execut
corect 
ac iunile 
motrice 
simple, în 
condi ii 
variate, cât 
mai aproape 
de realitate. 
Copiii au o 
pozi ie 
corect  a 
corpului în 
timpul 
mersului i 
alerg rii, 
respect
indica iile 
date i 
regulile 
cerute. 
Copiilor le 
place 
mi carea, 
execut
corect 
indica iile  
oferite de 
educatoare. 

La jocurile de 
mi care, atât în 
sala de grup
dar i în curtea 
unit ii, vom 
insista mai 
mult pe pozi ia 
corect  a 
corpului, pe 
respira ia în 
timpul 
alerg rii, dar i 
pe educarea 
capacit ii de 
a teptare i 
respectarea 
regulilor. 

Profitând de 
dorin a 
copiilor de 
mi care, dar i 
de sim ul 
competitiv, 
vom încerca s
introducem în 
programul 
zilnic de 
gimnastic
exerci ii i 
dansuri simple, 
respectând 
particularit ile 
de vârst  ale 
pre colarilor. 

5.Capacit i i 
atitudini de înv are 

Curozitate, 
interes i 
ini iativ  în 
înv are. 

Manifest
curiozitate i 
interes pentru 
experimentarea 
i înv area în 

situa ii noi 

„Bulinu e 
colorate” - 
dactilopictu
r

Nu au fost 
dificult i în 
realizarea 
bulinu elor, 
majoritatea 
copiilor au 

Vom lucra în 
cadrul 
activit ilor 
recuperatorii i 
ameliorative, 
în centrul 
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Finalizarea 
sarcinilor i a 
ac iunilor 
(persisten
în activit i). 

Activare i 
manifestare a 
poten ialului 
creativ. 

Realizeaz
sarcinile de 
lucru cu 
consecven

Integreaz
ajutorul primit, 
pentru realizarea 
sarcinilor de 
lucru la care 
întâmpin
dificult i 

Manifest
creativitate în 
activit i diverse 

Tema - pata 
de culoare  

„Mâncare 
pentru 
pui ori”-
mototolirea 
hârtiei 

finalizat 
lucr rile. Cu 
mici excep ii   
au realizat 
ni te lucr ri 
originale, 
pline de 
creativitate. 
Totu i, de i 
au o 
imagina ie
bogat , unii 
dintre 
pre colari nu 
reu esc s - i 
transpun
plastic 
gândurile. 

Cei mai 
mul i au 
lucrat corect, 
dovedind 
perseveren
în activitate 
i  

îndemânare 
în a folosi 
ambele mâini 
concomitent. 

Recunosc i 
reproduc 
diferite 
onomatopee 
din natur . 

„Art ”, 
diversificând 
instrumentele 
i tehnicile de 

lucru, pentru 
a–i atrage mai 
mult i a le 
stimula 
poten ialul 
creativ. 

Vom pune la 
dispozi ie 
buc ele de 
hârtie, 
cerându-le s
execute 
diverse obiecte 
mai mici sau 
mai mari, dup
preferin a 
fiec ruia. 

Activit ile 
zilnice vor fi 
înso ite de 
cântece 
cunoscute i 
pl cute de 
copii. 
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EVALUAREA ONLINE                                                                
METODE, TEHNICI I INSTRUMENTE FOLOSITE 

Prof. înv. primar ELENA CIOBANU,                                                     
C. GIM. NR.1 BUTURUGENI, GIURGIU 

 “Elevii trebuie s - i spun  unii altora i s  spun  lumii ceea ce tiu. Spunând, vor înv a. Spunând, 
vor interpreta lumea a a cum o v d ei, pentru noi, ceilal i.”   (Judith Renyi)   

Un înv mânt modern, bine conceput, permite ini iativa, spontaneitatea i creativitatea copiilor, dar 
i dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului c p tând noi valen e, dep ind optica tradi ional  prin care 

era un furnizor de informa ii. El înso e te i încadreaz  copilul pe drumul spre cunoa tere.  
Prin evaluare în înv mânt se în elege actul didactic integrat acestui proces, care asigur  eviden ierea 

achizi iilor colare, valoarea, nivelul i eficien a performan elor în vederea perfec ion rii activit ii de 
predare- înv are.  

Instrumentele de evaluare online permit atât evaluarea formativ , cât i cea sumativ  a înv rii, a 
cuno tin elor dobândite de elevi.    

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit .  

Dasc lii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. Iat  câteva dintre ele:  

Google Classroom – cea mai utilizat  platform : aici pute i discuta cu elevii (meet 
video - chat e inclus gratuit acum), pot fi corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui 

elev, i multe altele.  
Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte.  

To i  elevii pot vedea toate r spunsurile date pe post – it – uri virtuale.  
Learning Apps este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i 

interactive  i teste.  
 Din aplica iile utilizate în mediul online putem enumera urm toarele:  

Kahoot – o aplica ie foarte bine primit  de elevi. Aspectul pedagogic al acestei apli-  
ca ii este c  elevii devin profesori, construind ei în i i itemi i teste.  

Wordwall ofer  mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales în 
înv mântul primar: fi e, chestionare, jocuri de cuvinte etc. În aceast  aplica ie se g sesc i materiale 

gata create de al i utilizatori.  
Hot Potatoes include cinci aplica ii care pot crea exerci ii pentru World Wide Web. 

Aplica iile sunt Jcloze – creeaz  exerci ii de completare a spa iilor libere; Jcross – creeaz  cuvinte 
încruci ate care pot fi completate online; Jmatch – creeaz  exerci ii de împerechere sau de ordonare; Jmix 
– creeaz  exerci ii de rearanjare a cuvintelor în propozi ie i Jquiz creeaz  exerci ii bazate pe întreb ri.  

A a cum am v zut, instrumentele digitale puse la dispozi ia profesorului sunt nenum rate, interesante 
i utile. Toate aceste aplica ii pot fi completate cu succes de metode moderne de evaluare.  

Dintre metodele moderne cunoscute, putem aminti câteva:  
Portofoliul – este una dintre metodele destul de u or  de utilizat deoarece paginile 

acestuia pot fi înc rcate cu u urin  pe internet. Cu ajutorul acestei metode se poate face o evaluare 
interdisciplinar .  

Metoda RAI, de i presupune stabilirea participan ilor prin aruncarea mingii, poate fi 
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adaptat , iar mingea înlocuit  cu numirea efectiv  a elevilor. Aceast  metod  este eficient  prin faptul 
c  întreaga clas  trece printr-o multitudine de situa ii a a încât informa ia se fixeaz  foarte bine pentru to i 
elevii.  

Harta conceptual   este o alt  metod  de evaluare, care presupune o rearanjare, regân-  
dire a informa iilor de inute într-un nou mod, a a încât s  se realizeze noi conexiuni între acestea.   

Conform New Horizons for Learning’s Building Tool Room, sunt cinci elemente care caracterizeaz
eficien a evalu rii online (Gigliotti) i anume:  

Contribu ia la procesul de înv are; 
Interac iunea continu  dintre profesor i elevi i între elevi;  
Demonstra ia, aplica ia sau performan a din lumea real ; 
Relevan  pentru rezultatele elevilor, cât i pentru comunitatea de înv are; 
Obiective comunicate clar i cerin e pentru succes.   

Azi vorbim de o reform  a evalu rii rezultatelor colare. Ea este apreciat  nu ca scop în sine, ci ca un 
element relevant, dar dependent în complicatul proces educa ional. Evaluarea face dovada calit ii actului 
de predare, oglindit în calitatea înv rii, iar elevului i familiei acestuia le d  m sura nivelului înv rii.  

BIBLIOGRAFIE:  

C.  CUCO  - coala online – Ed. Universit ii din Bucure ti, 2020  
G. GIGLIOTTI, M. DEVANAS – Understanding assessment options in online courses – Rutgers 

University Center for Teaching Advancement and Assessment Research  
M. MANOLESCU – Teoria i metodologia evalu rii – Ed.  Universitar , 2010 
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Câteva considera ii asupra evalu rii în mediul online 

Prof. Elena Marusac                                                                    
Liceul Tehnologic „Ion Nistor” 

Declan area pandemiei de Covid-19 a dus la modific ri esen iale în via a fiec ruia dintre noi i în 
fiecare domeniu de activitate. Evident, nu a fost „iertat” nici sistemul de înv mânt. 

Instituirea carantinei, a st rii de alert , alternate cu perioade de „relaxare” au generat o gam  variat
de probleme în cadrul procesului de predare-înv are-evaluare. Modelul tradi ional de predare, înv are i 
evaluare nu mai este de actualitate i nici nu pare c  se va reveni prea curând la acesta. În aceste condi ii, 
tot sistemul trebuie s  se reorganizeze. Elevi, profesori, p rin i – to i trebuie s  se adapteze de i apar 
constrângeri i condi ion ri de tot felul. Pedagogia digital  este una dintre solu iile care încearc  s  asigure 
continuarea procesului educativ prin resurse educa ionale online. 

Una dintre problemele educa iei online este realizarea unei evalu ri corecte, sistematice i obiective 
a cuno tin elor dobândite de elevi. Dar, au reu it (to i) elevii s  acceseze informa iile oferite de cadrele 
didactice? În ce m sur  au în eles ceea ce li s-a transmis de c tre ace tia? Cum se poate realiza o evaluare 
obiectiv  în acest context? Ce solu ii exist  în lipsa unei platforme dedicate evalu rii? Ce instrumente avem 
la dispozi ie pentru realizarea unei evalu ri care s  reflecte cuno tin ele, priceperile, deprinderile cu 
adev rat dobândite de c tre elevi? Cum proced m pentru a ne asigura c  elevii nu copiaz ? M surarea 
corect  a cuno tin elor elevilor este doar o utopie pentru înv mântul online? Sunt doar câteva întreb ri la 
care profesorii au încercat i, poate doar par ial, au g sit r spunsuri. 

Evaluarea oral  poate facilita m surarea corect i obiectiv  a cuno tin elor dobândite de elevi, cu 
unele condi ii: leg tura online s  fie una foarte bun , iar elevul s  aib  camera deschis . Îns , aceast  form
de evaluare presupune mult timp pentru evaluarea unui colectiv de elevi, timp pe care nu i-l permit 
disciplinele care au alocate 1-2 ore pe s pt mân .  

Evaluarea scris  permite ca într-un timp scurt s  se verifice cuno tin ele tuturor elevilor dintr-o clas . 
Dar, online, eventual cu camerele elevilor închise – pentru c , desigur, unii elevi nici m car nu dispun de 
dispozitive cu camer  – cum putem evita frauda? O metod  viabil , pentru colile care beneficiaz  de 
serviciile Google Classroom, este crearea i aplicarea unor teme cu chestionar. Aceste chestionare sunt de 
fapt formulare google care pot cuprinde întreb ri cu r spuns scurt sau elaborat (paragraf), cu r spunsuri 
multiple, casete de selectare .a. Formularele google ofer i posibilitatea inser rii unor imagini, h r i, texte, 
formule (din calculator sau din mediul online) pe baza c rora se pot construi itemii. Obiectivitatea acestei 
metode de evaluare poate fi asigurat i de set rile pe care profesorul le aplic  temei cu chestionar. Astfel, 

- se poate aloca un timp limitat pentru a r spunde la fiecare sarcin  din chestionar; 
- se poate pune condi ia de a nu se trece la întrebarea urm toare pân  nu se r spunde la cea curent ; 
- se poate opta ca elevii s  nu vad  imediat dac  au r spuns corect sau nu la întreb ri i s  nu se trimit

imediat, pe email, o copie a r spunsurilor elevilor;  
- se poate limita la un singur r spuns din partea fiec rui elev; 
- se poate restric iona accesul pe platform  cu alte adrese decât cele create de administrator; 
- se poate opta pentru schimbarea ordinii întreb rilor, astfel încât, fiecare elev s  primeasc  sarcinile 

într-o alt  ordine decât colegii; 
- notele/punctajele ob inute de elevi s  nu fie comunicate acestora pân  nu trimit to i r spunsul la test; 
- este posibil i blocarea deschiderii de c tre responden i a altor aplica ii în timp ce completeaz

chestionarul (în cazul în care se folose te chromebook). 
Evaluarea practic  vizeaz  verificarea priceperilor i deprinderilor formate în activit ile practice de 

c tre elevi, dar, în unele situa ii, putem face aprecieri i asupra cuno tin elor pe care ace tia le-au asimilat. 
În înv mântul digital aceast  form  de evaluare se poate realiza prin proiecte ce pot fi realizate sub forma 
prezent rilor Power Point, a unor grafice executate în Excel, ca documente Word, postere realizate în 
diferite aplica ii precum Canva (https://www.canva.com) sau Glogster (https://edu.glogster.com) .a.  
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Mediul online ofer  o variat  gam  de proiecte mai mult sau mai pu in corecte, de cele mai multe ori 
cu exces de informa ie i de calitate tiin ific  îndoielnic . Ce putem face pentru a ne asigura c  rezultatul 
unei astfel de evalu ri este dobândirea de priceperi i deprinderi i, eventual, fixarea i îmbog irea 
cuno tin elor i nu doar preluarea unor informa ii i redirec ionarea lor c tre profesor? 

Se impune, în acest sens, stabilirea unui plan cu o structur  riguroas  pentru tema de proiect, cu 
cerin e clare i concise.  

Spre exemplu, în cazul unui proiect la geografie, cu tema „Sistemul Solar”, se poate stabili urm torul 
plan: 

1. Sistemul Solar:  
- imagine a întregului sistem din care s  reias  ordinea, raportul de m rime i denumirea fiec rei 

planete – 1 pagin ; 
2. Soarele:  
- defini ie, caracteristici, alc tuire chimic , imagine reprezentativ  – 1 pagin ; 
- structura soarelui: imagine cu explica ii – 1 pagin ; 
3. Planetele: 
- pentru fiecare dintre cele 8 planete: câte o imagine reprezentativ i o caracterizare succint  – 8 

pagini; 
4. Concluzii (1 pagin ):  
- aprecieri, p reri personale, curiozit i; 
- bibliografie i webgrafie; 

- autorul proiectului. 
Pentru realizarea unui proiect corect i calitativ din punct de vedere tiin ific i didactic este absolut 

necesar ca informa iile s  fie predate sau/ i s  li se ofere elevilor surse sigure de informare. De exemplu, 
pentru tema propus  mai sus, se pot indica urm toarele surse: 

1. Universul i Sistemul Solar (livresq.com) 
2. Manual-Geografie, clasa a IX-a (livresq.com) 
Pentru subiecte mai mici se pot realiza i afi e/postere (Figur  1.). 

De i pare c  un astfel de poster nu con ine cine tie ce informa ii, 
elaborarea acestuia este complex  deoarece presupune o serie de 
cuno tin e cu care elevii trebuie s  opereze pentru  a extrage esen ialul. 
În plus, este nevoie de cuno tin e de TIC i deprinderi de a utiliza 
instrumente oferite de mediul online.  

În concluzie, exist  în înv mântul online posibilit i de 
realizare a unei evalu ri eficiente, obiective, motiva ionale, îns , cel 
pu in pentru început, eforturile dasc lului de a identifica metodele i 
aplica iile cele mai potrivite pentru materia predat , apoi pentru 

elaborarea chestionarelor i a criteriilor de realizare a proiectelor sau 
a celor de evaluare, sunt mult mai mari. Sigur, ne este mai comod s
folosim instrumentele i metodele de evaluare tradi ionale, pe care 

le-am utilizat i perfec ionat în timp, dar a venit vremea s  acord m mai 
mult credit celor din mediul online pe care le putem dezvolta.  

  

Figur 1. Poster realizat în Canva pentru tema
„Planetele Sistemului Solar”
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Evaluarea online în înv mântul pre colar 

Prof. Elgiu Amelia-Dariana                                                              
Gr dini a cu Program Prelungit Boc a 

Este incontestabil faptul c  societatea româneasc  este într-o continu  dezvoltare, astfel, necesitatea 
unei schimb ri majore în sistemul educa ional fiind practic inevitabil . Aceste schimb ri au fost impuse, 
pu in for at, de contextul perioadei pandemice pe care o traversam.  

Mutarea actului educa ional în on-line a prins mul i elevi i profesori nepreg ti i, f r  abilit i digitale 
sau resursele necesare acestor schimb ri. Mul i copii i cadre didactice s-au confruntat cu necesitatea unei 
adapt ri rapide, realizat  prin studiu individual sau, dup  caz, urmând cursuri de perfec ionare costisitoare. 

Dac  pentru nivelul primar, gimnazial i liceal, lucrurile sunt oarecum mai clare, în înv mântul 
pre colar aspectul educa iei on-line este pu in diferit, pentru c , indiferent de forma desf ur rii 
activit ilor, sincron sau asincron, actul educa ional depinde în mare m sur  de disponibilitatea, suportul i 
implicarea p rin ilor. 

Practic, înv mântul on-line nu se poate desf ura f r  instrumente digitale, de aceea, este nevoie de 
o selec ie clar , inându-se cont de valen ele pedagogice pe care acestea le ofer : interac iune, colaborare, 
comunicare, evaluare, dar i de nevoile, caracteristicile sau nivelului de dezvoltare al grupei. 

Pentru c  principala noastr  activitate în gr dini  este jocul, sub toate formele sale, în strategia 
didactic  pentru grupa mea, am folosit instrumente digitale care s  p streze sim ul ludic, dar care s -mi 
ofere i posibilitatea de a capta aten ia i a men ine interesul copiilor pe toat  durata activit ii, îmbinând 
aspectul formativ cu cel informativ într-un context creativ, urm rind în acela i timp crearea de abilit i i 
competen e specifice activit ii propuse.  

Din experien a personal , am constatat c  aplica iile de jocuri on-line sunt pl cute i iubite de c tre 
copii. 

Pornind de la multitudinea de instrumente digitale existente, fiecare profesor are libertatea s  aleag
dup  preferin e i experien a personal , astfel încât s  ofere coeren  actului didactic, în acest context 
dinamic.  

Chiar dac  înv mântul on-line nu poate suplini pe deplin înv mântul clasic, dar având un rol 
important ca extensie a acestuia, integrarea noilor tehnologii în educa ie au scopul de a influen a pozitiv 
rezultatele procesului instructiv-educativ i de a îmbog ii performan ele sistemului educa ional. 
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EVALUARE ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

Profesor înv mânt pre colar: ENACHE ANCA 
GR DINI A CU PROGRAM PRELUNGIT „ALB  CA Z PADA” 

DOROHOI, JUD. BOTO ANI 

Motto: „ Evaluarea i responsabilitatea sunt scopuri ce merit  s  fie urm rite. Sarcina este de a crea 
un sistem care s  evalueze în mod corect i util lucrurile pe care le consider m importante i s  nu 
distorsioneze procesul instructiv ”. (Theodore Sizer) 

Evaluarea este un proces complex, acesta vizeaz  un domeniu mai larg decât preg tirea elevilor 
(programul de instruire în ansamblu, activitatea comun  educatoare - înv toare– copil, unitatea de 
înv mânt), iar pe de alta parte, evaluarea furnizeaz  elementele necesare exprim rii unei op iuni pentru 
anumite modalit i de ac iune menite s  amelioreze atât procesul de înv mânt cât i  produsele acestuia 
(cuno tin e, priceperi, deprinderi, comportamente) dobândite de pre colari i colari  în cadrul programelor 
de instruire. 

Evaluarea nu trebuie f cut  pentru a le dovedi pre colarilor, colarilor c  nu i-au însu it cuno tin e 
sau deprinderi, ci pentru a se adapta întregului mod de lucru al educatorului la cerin ele fiec rui elev,  la 
ritmul lor de înv are. Sarcinile evalu rii ar putea fi enun ate astfel: 

Identificarea nivelului ini ial de preg tire al pre colarilor, colarilor; 
Stabilirea volumului i calit ii cuno tin elor dobândite de pre colari, colari într-o perioad  de 

instruire determinat , a lacunelor existente în preg tirea acestora; 
Adaptarea strategiei didactice la situa ia concret  a colectivului de pre colari i colari în vederea 

atingerii obiectivelor propuse; 
Informarea pre colarilor i colarilor asupra pozi iei pe care o ocupa în raport cu cerin ele 

programelor colare în motivarea lor pentru ob inerea unor performan e superioare; 
Informarea p rin ilor în leg tur  cu evolu ia situa iei colare a copiilor lor; 
Determinarea elementelor necesare aprecierii calit ii preg tirii educatorilor. 

Rolul important al evalu rii în educa ie este justificat prin nevoia de a m sura eficacitatea i eficien a 
procesului de instruire, de a ob ine informa ii relevante privind rezultatele colare ale copiilor, de a oferi 
feedback – ul necesar tuturor celor implica i în educa ie. 

Situa ia actual  provocat  de pandemia Covid 19 a adus o schimbare radical  a sistemului 
educational. Cadrele didactice trebuie s  se adapteze la schimb ri i trebuie s  devin  mai con tien e mai 
flexibile i mai bine preg ti e pentru via a de mâine cu surprizele ei. Schimbarea trebuie s  includ , 
implicarea mai larg  a p rin ilor, dar i a membrilor comunit ii, în calitate de parteneri activi ai cadrelor 
didactice, în educa ia copiilor. 

Metode utilizate pentru invatarea de la distan : prin video, filmule e cu activit i interactive, cântece, 
aplica ii etc., pe care educatorul le trimite p rin ilor pentru copil. 

jocuri on-line – sunt aplica ii pl cute de c tre copii i de cadrele didactice deoarece î i p streaz
sim ul ludic. JINGSAWPLANET- este o aplica ie care permite înc rcarea unui fi ier de tip text sau 
fotografie i decuparea sub forme de piese în func ie de complexitatea dorit  (de la 3 la câteva sute de 
buca i). Este o aplica ie gratuit i nu necesit  crearea de cont de utilizator.  
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Evaluarea online poate i trebuie s  fie o continuitate a înv rii din mediul educational de la clas . 
Trebuie s  avem un scop comun - acela de a face o educa ie de calitate, copiilor no tri! 

BIBLIOGRAFIE: 

Cuco , C. ( 2008). Teoria i metodologia evalu rii, Ia i, Editura Polirom 
Radu, I.T.. (2000), Evaluarea în procesul didactic, Bucure ti, E.D.P 
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoitehnologia 
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”, 
Bucure ti, EDP.; 
Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
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EVALUAREA ONLINE LA PRE COLARI 

PROF. ÎNV. PRE C. ENACHE ILDIKO                                                  
COALA GMNAZIAL  CRIZBAV – GR DINI A CRIZBAV, JUD. BRA OV 

Tot ceea ce înseamn  proces de predare - înv are - evaluare a redevenit în aten ia noastr  sub 
titulatura de proces educa ional la distan . Cu to ii am fost nevoi i s  ne mut m activitatea în mediul on-
line i am f cut cuno tint  cu aplica ii care faciliteaz  înv area la distan .  

În mediul online, în alegerea instrumentelor digitale de c tre cadrele didactice pentru evaluarea 
pre colarilor trebuie s  se urm reasc  gradul de interac iune, dezvoltare i comunicare. Pentru pre colari, 
în cadrul înv rii de acas  p rin ii joac  un rol important deoarece reprezint  un suport de baz , totodat
cei mici având un mediu de lucru i înv are mult mai confortabil. 

Sarcinile de lucru în mediu online trebuie s  fie creative, s  nu conduc  la pierderea interesului 
copiilor fa  de activitate, la oboseala fizic i emo ional , la reducerea timpului destinat unor activit i 
recreative, familiale sau comunitare.  

Dac  pentru nivelul primar, gimnazial i liceal, lucrurile sunt oarecum mai clare, în înv mântul 
pre colar aspectul educa iei on-line este pu in diferit, pentru c , indiferent de forma desf ur rii 
activit ilor, sincron sau asincron, actul educa ional depinde în mare m sur  de disponibilitatea, suportul i 
implicarea p rin ilor. 

Practic, înv mântul on-line nu se poate desf ura f r  instrumente digitale, de aceea, este nevoie de 
o selec ie clar , inându-se cont de valen ele pedagogice pe care acestea le ofer : interac iune, colaborare, 
comunicare, evaluare, dar i de nevoile, caracteristicile sau nivelului de dezvoltare al grupei. 

Pentru c  principala noastr  activitate în gr dini  este jocul, sub toate formele sale, în strategia 
didactic  pentru grupa mea, am folosit instrumente digitale care s  p streze sim ul ludic, dar care s -mi 
ofere i posibilitatea de a capta aten ia i a men ine interesul copiilor pe toat  durata activit ii, îmbinând 
aspectul formativ cu cel informativ într-un context creativ, urm rind în acela i timp crearea de abilit i i 
competen e specifice activit ii propuse. Din experien a personal , am constatat c  aplica iile de jocuri on-
line sunt pl cute i iubite de c tre copii. 

Orice soft sau aplica ie poate fi folosit  creativ în procesul didactic, îns  f r  folosirea în exces a 
acestora. Din gama variat  de instrumente digitale care m-au ajutat în procesul educativ, amintesc câteva: 

WorldWall wordwall.net/ platform  pentru crearea de quizuri, jocuri etc 
Jigsaw Planet www.jigsawplanet.com/ puzzles online gratuite; 
HitFilm Express fxhome.com/hitfilm-express editor video gratuit foarte capabil; 
Zoom zoom.us/ aplica ie pentru conferin e online; 
Wizer.me www.wizer.me/ platform  pentru crearea de fi e de lucru online; 
SlideShare https://www.slideshare.net/ aplica ie prin care distribui prezent ri, documente, fotografii; 
Quizziz quizizz.com/ crearea de chestionare / teste interactive online; 
LiveWorksheets www.liveworksheets.com/ fi e de lucru interactive online; 
Livresq livresq.com/ro/ crearea lec iilor online; 
Genially www.genial.ly/en colaje, postere i prezent ri colorate. 
Beneficii pentru pre colari: un mediu de înv are mult mai confortabil, dar care necesit  suportul 

adul ilor (al p rin ilor, în cazul înv rii de acas ). Un aspect motivant pentru cadrele didactice îl reprezint
schimbul de bune practici i asisten  din partea colegilor. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 

În contextele online, implicarea este absolute esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 
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Produsele copiilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Poate cel mai mare beneficiu pentru predarea online este acesta - profesorii joac  în continuare cel 
mai important rol în experien a de înv are. Tehnologia nu poate înlocui meseria profesorului, dar se 
preteaz  ca un instrument foarte util pentru îmbun t irea experien ei atât pentru profesor, cât i pentru 
cursant. Decizia de a preda online poate încuraja profesorul s  recunoasc  controlul pe care îl au asupra 
propriei cariere i s - i pun  mintea în repaus. 

Profesorii constat  avantajele i dezavantajele în aplicarea testelor online: 
Avantaje: permite oric rui evaluator realizarea unor teste cu maxim  precizie i profesionalism în 

doar câteva minute, utilizând colec ii profesionale de itemi, elaborate, permite monitorizarea rapid  a 
progresului unui num r mare de cursan i; utilizarea unor b nci de teste, cu mixarea întreb rilor i 
r spunsurilor care pot preveni copierile la examene; includerea unui num r mare de diverse tipuri de 
întreb ri într-un test, acoperind mai bine materia studiat , pentru profesori i elevi: adaptare la nivelul 
elevilor – u or, mediu, greu; rapiditate în interpretare; motivare pentru studiu individual; posibilitate de 
rezolvare pentru a 2-a oar  a testului; formare i dezvoltare competen e IT; utilizarea telefonului mobil în 
cadrul procesului educa ional; înv are unii de la al ii, monitorizarea momentului în care s-a realizat 
rezolvarea, imposibilitatea comunic rii elevilor între ei chiar dac  au acela i tip de test, etc.) 

Dezavantaje: limitarea posibilit ilor de testare a abilit ilor, accentul fiind pus pe memorare i 
recunoa tere; costuri ridicate în faza ini ial ; cuno tin e suplimentare în zona de informatic ; limit rile 
sistemelor computerizate privind itemi deschi i i altele. atribuire de r spunsuri la întâmplare de c tre elevi, 
timp pentru elaborarea testelor i transmiterea c tre elevi, imposibilitatea modific rii unor itemi în cadrul 
testelor create de c tre al i autori, elevi care nu au mail sau telefon. 

Pornind de la multitudinea de instrumente digitale existente, fiecare profesor are libertatea s  aleag
dup  preferin e i experien a personal , astfel încât s  ofere coeren  actului didactic, în acest context 
dinamic. Chiar dac  înv mântul on-line nu poate suplini pe deplin înv mântul clasic, dar având un rol 
important ca extensie a acestuia, integrarea noilor tehnologii în educa ie au scopul de a influen a pozitiv 
rezultatele procesului instructiv-educativ i de a îmbog ii performan ele sistemului educa ional. 

BIBLIOGRAFIE:

Cerghit, Ioan, 2002, ,,Sisteme de instruire alternative i complementare. Structuri, stiluri si 
strategii”, Editura Aramis, Bucure ti; 

Cuco , Constantin, 2006, ,,Informatizarea în educa ie. Aspecte ale virtualizarii form rii”, Editura 
Polirom, Ia i; 

Curs online DIGITAL CRAFTS 
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Organizarea înv mântului online pentru elevii cu CES 

Prof. Enache Ionica 
coala Gimnazial  Special  nr. 5, Bucure ti 

coala online a reprezentat i reprezint , în continuare, o provocare pentru to i cei implica i în 
procesul educa ional, cu atât mai mult pentru elevii cu CES. Trecerea de la formula „fa  în fa ” la 
modalitatea „online” de livrare a educa iei, a presupus o pliere pe cerin ele impuse de urgen , dar i 
o„cotitur ” didactic   în abordarea activit ilor de învatare pentru elevii cu CES. coala online presupune o 
reorganizare complet  a modului în care se abordeaz  actul didactic, pornind de la metode i tehnici de 
predare, procedee de lucru, dozajul diferit al timpului i terminând cu materialele i mijloacele didactice 
utilizate.  

Monitorizarea înv rii se realizeaz  într-un alt mod acum, câteodat  chiar foarte greu. Lipsa unui 
dialog autentic cu clasa, imposibilitatea urm ririi modului în care elevii î i iau noti e, dificila administrare 
a probelor de evaluare reprezint  aspecte care trebuie regândite i îmbun t ite. Cei mai buni prieteni au 
devenit platformele educa ionale online i platformele de streaming, modalit ile cele mai potrivite pentru 
continuarea procesului educa ional în acest context sensibil.  

A existat o explozie de experien e didactice la distan , solu ii ad-hoc, dar i profesioniste, eclectisme 
opera ionale, dar i viziuni unitare. Nu a fost i nu este u or pentru nicio unitate de înv mânt s - i transfere 
activitatea în mediul online. Procesul necesit  mult  r bdare, o planificare cât mai bun , dar mai ales o 
comunicare eficient  între partenerii educa ionali – profesori, p rin i, elevi. 

În grupul int  specific – copiii cu cerin e educa ionale speciale (CES), activitatea scolar  online 
presupune anumite strategii specifice, astfel: 

Secven ierea i segmentarea sarcinilor de lucru. Îi ajut  s  se ocupe pe rând de câte o singur
secven i s  se bucure de succesul rezolv rii acesteia. Elevii cu CES renun  adesea doar la vederea 
cantit ii de material pe care îl au de înv at, sau de lucrat. Împ r irea acestuia îi motiveaz  s  lucreze pe 
fiecare segment în parte. 

Identificarea canalului senzorial preferat: vizual, auditiv, practic i adaptarea materialului 
educativ. Aceasta este o sarcin  complicat  care le revine de multe ori p rin ilor în aceast  situa ie i trebuie 
men ionat c  au i de ce s  se bucure când vor constata cum copilul lor devine mai receptiv i în elege mai 
repede i mai u or informa iile recep ionate pe canalul senzorial preferat. 

Implicarea adul ilor i/sau a fra ilor care pot fi resurse. Uneori copiii colaboreaz  mai bine la teme 
cu al i adul i decât cu p rin ii lor i elevii cu CES seam n  mult din acest punct de vedere. Implicarea 
fra ilor ajut , cu atât mai mult cu cât ace tia vor ti s  adapteze mai u or nivelul explica iilor func ie de 
vârsta i specificul fratelui cu CES. 

Modalitatea de evaluare poate fi adaptat  în func ie de poten ialul individual. Evaluarea trebuie s
vizeze identificarea progresului real realizat de elev luând ca punct de plecare rezultatele evalu rii ini iale. 
Aceste rezultate conduc la selectarea obiectivelor pe care le propunem, la selectarea con inuturilor i a 
acelor activit i de înv are care vor corespunde cel mai bine nevoilor copilului în cauz  în scopul unui 
progres educativ. 

Metode de evaluare 
Evaluarea oral  pe parcursul orei, fi e de lucru, teste de evaluare, eseuri, referate, proiecte, portofolii. 
Testele de evaluare i fi ele de lucru se pot înc rca pe platform . În decursul orei elevii trebuie s

rezolve fi a de lucru sau un test de evaluare i s  trimit  rezolvarea pe platform , mail sau WhatsApp 
profesorului, in acest interval de timp. 
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Testele de evaluare pot fi create în Google Forms, Kahoot sau cu ajutorul altor aplica ii, iar elevii le 
rezolv  în timpul orei de curs, într-un interval de timp indicat de profesor. 

Temele pentru referate, proiecte sau portofolii se pot posta pe platform ; ele pot fi individualizate. 
Profesorul indic  o perioad  de timp în care trebuie realizate. 

Platforme online folosite pentru elevii cu CES. 
Google Classroom: aceast  platform  ofer  posibiltatea de a discuta cu elevii – Meet video, pot fi 

corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

Google Forms aceast  platform  permite profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare 
sau ca material de reflec ie pentru elevi. Elevii pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe 
variante de r spuns, sau nu.Func ia Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot 
afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. 

Kahoot! este o platform  recomandat  pentru evaluarea rapid  a cuno tin elor (echivalentul testului 
“fulger” de la clas ). Întreb rile sunt adresate câte una, pe rând. Ele sunt de tip gril i cer, de obicei, r spuns 
în timp scurt (câteva secunde). 

Wordwall este o platform  unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  . În aceast  aplica ie se g sesc i materiale gata 
create de al i utilizatori. 

În ceea ce prive te evaluarea online, sunt: accesibilitatea (elevul se poate conecta de pe orice 
dispozitiv – laptop, tablet , smartphone, calculator desktop – pentru a participa la procesul de evaluare), 
feedback imediat (nota testului poate fi returnat  elevului împreun  cu explica iile necesare), nu se mai 
folosesc coli de hârtie, elevul are un dosar personal virtual cu toate evalu rile primite, profesorul poate 
urm ri mai u or progresul sau regresul elevului, p rintele are acces la rezultatele copilului s u deoarece 
sistemul permite ca i p rintele s  fie parte a procesului educa ional. 

Evident c  evaluarea în mediul online are i dezavantaje, ea nu va putea înlocui în totalitate evaluarea 
tradi ional , a a cum coala din mediul online nu va putea înlocui niciodat coala fa  în fa . 

BIBIOGRAFIE: 

http://www.e-scoala.ro/ 
Proiectul coala Online etwinning.ro/eTw_RO12_raport_preliminar.pdf 
www.1educat 
www.edu.ro 

1336



Metode si tehnici de evaluare in invatamantul online 

Prof. Inv. prescolar: Enache Letitia 
G.P.N. Chiojdu, jud. Buzau 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat.  Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse 
tehnologii utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va 
îmbun t i pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia.Provocarea pentru profesori este 
s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de 
hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi 
în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c tiu – au înv at s
fac ? 

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

S  enumer m câteva: 

– Google Classroom – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi corectate temele i poate fi oferit 
feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor 
mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.)  Mai mult, putem 
s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 

Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

Profesor înv mânt pre colar: ENACHE MARIA 
GR DINI A CU PROGRAM PRELUNGIT „ALB  CA Z PADA” 

DOROHOI, JUD. BOTO ANI 

Evaluarea este o component  esen iala a procesului instructive/educativ, a triadei instruire-predare-
evaluare, având ca scop cunoa terea efectelor activit ii desf urate, în vederea optimizarii ei, pe baza 
colect rii, organiz rii i interpret rii rezultatelor ob inute prin intermediul instrumentelor de evaluare. De 
asemenea rolul ei este s  depisteze limitele înv rii, gre eli, lacune, nivel prea sc zut de cuno tin e, 
dificult i în interpretarea i aplicarea cuno tin elor, pentru dep irea acestora i realizarea progresului 
colar.  

Pentru a conferi activit ii de instruc ie i educa ie o eficien  sporit  cerut  de exigen ele vie ii 
contemporane este necesar  intensificarea eforturilor pentru a asigura procesului de înv mânt un caracter 
cât mai ra ional i riguros prin determinarea cât mai precis  a obiectivelor instruirii, organizarea 
con inuturilor în concordan  cu principalele caracteristici i tendin e ale tiin ei i tehnicii, stabilirea 
strategiilor de predare – înv are în raport cu obiectivele i con inuturile, perfec ionarea ac iunilor de 
evaluare a rezultatelor i a proceselor desf urate. 

O evaluare riguroas  se ob ine în domeniul educa iei, al înv mântului, pe baza unor m suri efectuate 
cu instrumente cât mai precise asupra caracteristicilor pre colarilor, educatorilor, elevilor în i i sau asupra 
programelor instructiv – educative i a unit ilor de înv mânt.  

Consider c  evaluarea în înv mântul pre colar este posibil i necesar i constituie un factor de 
decizie pentru realizarea fiec rei categorii de activitate, poate influen a progresul colar, poate orienta 
favorabil alegerea strategiilor didactice în actul de predare – înv are. 

Un rol important îl au metodele i procedeele folosite de educatoare în evaluarea activit ilor copiilor. 
Ele trebuie s  urm reasc  unul i acela i scop, i anume de a-i deprinde cu unele forme elementare ale 
muncii intelectuale, de a-i determina i forma în a a fel încât pentru comunicarea unui rezultat s - i g seasc
r spunsul, s -l verifice i apoi s -l expun , insistând întotdeauna s  lucreze într-un ritm rapid.  

Fiecare educatoare, înv toare poate s - i aprecieze calitatea metodelor i procedeelor folosite la 
activit i prin rezultatele ob inute de copii în evaluare, comportamentul acestora, prin gradul de interes i 
pl cerea cu care copiii particip  la activit i. Nu trebuie pierdute din vedere nici erorile  care pot ap rea în 
actul evalu rii. 

Procesul de înv mânt a suferit modific ri, iar cele trei componente esen iale, predarea, înv area i 
evaluare trebuie adaptate noilor cerin e. Înv mântul on-line deschide posibilitatea unei preg tiri 
structurate, coordonate i corect etapizate. Avem la îndemân  acum multitudinea de platforme i soft-uri 
educa ionale on-line, care reprezint  o form  de înv are la distan , facil , destinat  celor care nu au 
posibilitatea de a accesa sistemul de înv mânt clasic, traditional, ”fa  în fa ” sau adecvat  unor contexte 
speciale, a a cum se întâmpl  în perioada actual  de pandemie, când sistem de înv mânt, public i privat, 
indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. 

Exemple de platforme acesibile tuturor profesorilor i elevilor, prin intermediul c rora se poate realiza 
procesul instructiv- educativ. 

Google Classroom: este platforma unde se pot organiza întâlniri video, se poate discuta cu elevii – 
Meet video chat e inclus gratuit; pot fi corectate temele i poate fi oferit r spuns direct fiec rui 

elev.Tot în Classroom de pot ad uga teste de tip chestionar pentru elevi, etc. 
Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte, to i elevii pot 

vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 
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Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev.Copiii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau simple. 

Evaluarea online este o metod  a evalu rii care poate r spunde eficient situa iilor identificate, mai 
ales c  poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu i 
cumulativ . 

Astfel, evaluarea on-line poate fi aplicat  indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate i 
provoac  elevii s  aib  o aten ie sporit  pentru a face alegerile sau complet rile corecte, în acela i timp 
oferindu-i  profesorului ocazia de a putea m sura cuno tintele dobândite, de a semnala i corecta 
unelelacune în înv are. 

BIBLIOGRAFIE: 

1.Introducere în teoria i metodologia evalu rii, Conona Petrescu, Tudor Marin, 2010 
2.www.didactic.ro 
3.Metode, procedee i tehnici de evaluare colar , Miron Ionescu, 2002 

https://digitaledu.ro/aplicatii/kahoot/ 
https://iteach.ro/experientedidactice/evaluarea-didactica-folosind-aplicatiile-google-forms-

siflubaroo 
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Portofoliul - metod  alternativ  de evaluare 

Prof. Enache Monica Mirela                                                             
Colegiul Na ional de Arte „Regina Maria” Constan a 

Situa ia pandemic , pe care a str b tut-o i sistemul de înv mânt în aceast  perioad , aduce cu sine 
abord ri diferen iate ale conceptului de evaluare colar , tiindu-se faptul c  în parcursul colar, educa ional 
i, ulterior, profesional activit ilor noastre i produselor acestora le sunt conferite sau atribuite valori. 

Problema evalu rii educa ionale este una dintre cele mai incitante i mai controversate probleme, iar 
profesorii sunt din ce în ce mai preocupa i pentru g sirea unor metode alternative, moderne, complementare 
celor clasice, care s  determine un plus de obiectivitate în valorizarea competen elor elevilor i s  evalueze, 
cât mai just, performan ele acestora. 

Metodele alternative de evaluare educa ional  (proiectul, portofoliul, eseul, studiul de caz,   
investiga ia etc.) a a cum men ioneaz  îns i denumirea lor, sunt „o alternativ  ” la cele clasice (probe 
orale, scrise sau practice). Adeseori metodele alternative sunt considerate moderne, aici termenul „modern” 
având conota ia de ceva diferit fa  de ceea ce este considerat „clasic”.   

Proiectul presupune un demers evaluativ mult mai amplu decât investiga ia. Proiectul începe în clas
sau la una dintre întâlnirile on-line, prin definirea i în elegerea sarcinii de lucru, eventual i prin începerea 
rezolv rii acesteia – se continu  acas  pe parcursul a câtorva zile sau s pt mâni, timp în care elevul are 
permanente consult ri cu profesorul i se încheie tot la or , prin prezentarea în fa a colegilor a unui raport 
asupra rezultatelor ob inute, i dac  este cazul, a produsului realizat.  

Caracteristicile de baz  ale proiectului sunt: 

• Permite o apreciere complex i nuan at  a înv rii. Este o form  de evaluare complex  ce ofer
posibilitatea aprecierii unor capacit i i cuno tin e superioare. Permite identificarea unor calit i 
individuale ale elevilor. Este o form  de evaluare puternic motivant  pentru elev. 

• Este recomandat atât în evalu ri de tip sumativ cât i în evalu ri formative. Având o desf urare pe 
durate mai mari de timp, în procesul de evaluare i de autoevaluare pot fi luate în considerare atât produsul 
final dar i desf urarea, procesul înv rii care a condus la acel produs. 

• Realizându-se individual sau în grup, evaluarea se poate raporta la munca unui elev sau a unui grup 
de elevi. 

Etapele realiz rii unui proiect 

1. Alegerea temei 

2. Planificarea activit ii 

3. Cercetarea propriu-zis

4. Realizarea materialelor 

5. Prezentarea rezultatelor cercet rii i /sau a materialelor create 

6. Evaluarea: 

• cercet rii de ansamblu 

• modului de lucru 
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• produsului realizat 

Etapele proiectului presupun direc ionarea eforturilor elevilor în dou  direc ii la fel de importante din 
punct de vedere metodologic i practic: colectarea datelor i realizarea produsului. Fiecare direc ie con ine 
elemente care confer  specificitate proiectului în func ie de disciplina pe care o vizeaz . 

Structura unui proiect 

1. Pagina de titlu, pe care, de obicei, se consemneaz  date sintetice de identificare: tema proiectului, 
numele autorului, perioada în care s-a elaborat proiectul. 

2. Cuprinsul proiectului care prezint  titlul, capitolele, subcapitolele. 

3. Introducerea, prezentarea cadrului conceptual. 

4. Dezvoltarea elementelor de con inut. 

5. Concluziile care sintetizeaz  elementele de referin  desprinse în urma studiului temei respective, 
sugestii, propuneri. 

6. Bibliografia. 

7. Anexe. 

Apreciere analitic  - apreciere sintetic

Constantin Coco  consider  c  aprecierea poate fi analitic , bazat  pe criterii bine stabilite sau 
global / holistic . Pentru a asigura o evaluare cât mai corect , cadrul didactic va stabili, în prealabil, 
împreun  cu elevii s i strategia de evaluare: 

• Se va evalua produsul, procesul sau amândou ? 

• Care va fi rolul profesorului: evaluator continuu sau doar la sfâr itul proiectului? 

• Care este politica resurselor materiale necesare: le va oferi profesorul – ca parte a sarcinii de lucru 
– sau elevii trebuie s  le procure i, în consecin , acestea vor fi evaluate? 

• Care sunt activit ile intermediare impuse (eventual prezentarea unui plan preliminar, stabilirea unor 
etape intermediare etc.) 

• Care va fi formatul sub care se va prezenta forma final  (raportul) 

• Care sunt standardele de form i de con inut impuse pentru prezentarea produsului (num r de 
pagini, caracter de liter , mod de prezentare grafic , structurarea materialului pe capitole, subcapitole, 
precizarea surselor bibliografice etc.) (C. Cucos). 

Op iunea pentru modul de definire a criteriilor de evaluare a unui proiect apar ine în ultim  instan
profesorului, în func ie de nivelul de generalitate la care acesta dore te s - i plaseze demersul evaluativ. 

Strategia de evaluare a proiectului, care este una de tip holistic, trebuie la rândul ei s  fie clar definit
prin criterii negociate sau nu cu elevii, astfel încât s  valorizeze efortul exclusiv al elevului în realizarea 
proiectului. 

  În concluzie, proiectul poate avea o conota ie teoretic , practic , constructiv , creativ . El se poate 
derula într-o perioad  mai mare de timp, pe secven e determinate dinainte sau structurate circumstan ial. În 
func ie de particularit ile de vârst , acesta poate s  includ i componente ludice. 

Bibliografie: 

C. Cuco , Teoria si metodologia evaluarii, Ia i, Editura Polirom, p.134 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

Enculescu Ramona,                                                                     
coala Gimnazial  ,,Gheorghe Bibescu’’ Craiova 

“Principalul obiectiv al educa iei este acela de a forma oameni capabili s  realizeze ac iuni noi, i nu 
numai s  repete ceea ce au f cut genera iile anterioare, oameni care s  fie creativi, inventivi i cu dorin a 
de a investiga.” Jean Piage 

Într-o societate a c rei evolu ie, în special tehnologic , cunoa te o accelerare puternic , utilizarea 
calculatorului în procesul de înv mânt, devine din ce în ce mai mult o necesitate. O bun  utilizare a acestor 
instrumente poate eficientiza comunicarea profesor-elev, motivându-i pe cei din urm  pentru studiu. 
Utilizarea instrumentelor TIC în activitatea didactic  poate deveni eficienta în m sura în care personalul 
implicat este un bun utilizator i de asemenea este con tient de modalitatea efectiv  de folosire la disciplina 
predat . 

Folosirea platformelor i aplica iilor disponibile online ofer  o larg  palet  de tehnologii utile în 
predare i evaluare, dar accentul trebuie sa cad  pe modul in care tehnologia va îmbun t i pedagogia 
folosit , aceasta din urm  fiind prioritar  in cadrul actului didactic. Experien a actual  ne ajut  s  în elegem 
c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s
se îndep rteze de no iunea de evaluare privit  in forma ei cea mai tradi ional , poate, de la documentul 
Word, reprezentat de o coal i s  ajung  la documentul electronic, folosind tehnologia pentru a-i ajuta pe 
elevi s  devin  autonomi în înv are. 

In privin a evalu rii, aceasta poate fi efectuat  de c tre cadrul didactic, elev, colegi sau de c tre o 
persoan  sau un grup din afar . Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în prezent sunt: 
comunicarea prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite i a comenta pe marginea temelor cum ar 
fi: eseuri, alc tuirea i predarea de portofolii, testarea pe computer, de ex. r spunsuri scurte, întreb ri cu 
r spuns de tipul alegere multipl i quiz-uri. Unele dintre op iunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ si temele scrise, participarea la discu ii online, activit i experien iale, cum ar fi jocul de 
rol, teme colaborative, dezbateri sau portofolii. 

Înv area online, prin natura sa, necesit  un grad de independen  al elevilor i abilitatea de a rezolva 
probleme. Lucrul în afara colii, departe de profesori i colegi, înseamn  c  elevii trebuie s - i asume 
responsabilit i mai mari dac  doresc s  reu easc  la cursurile online. În plus, exist  percep ia conform 
c reia elevii sunt încuraja i s - i asume i mai multe responsabilit i pentru propriul proces de înv are 
pentru a face fa  a tept rilor comunit ii si profilului adolescentului. S-a incercat trecerea c tre abord ri 
mai centrate pe elev în ceea ce prive te predarea i înv area care încurajeaz  elevii s  fac  acest lucru. Se 
pare c  acest principiu ar trebui extins i la evaluare. 

Autoevaluarea, evaluarea de c tre colegi, înv area prin descoperire, reflec ia i articularea sunt doar 
câteva metode prin care elevii sunt încuraja i s - i administreze propria înv are i evaluare. Alte metode 
includ op iuni de discutare a activit ilor de evaluare, mod de prezentare, durat  a evalu rii i decizii 
referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care r mâne este aceea de a g si rezultate m surabile pentru a 
demonstra însu irea competen elor i a abilit ilor dorite. Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu 
utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni, creativitatea manifestat  de copii fiind uluitoare. 
Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în sarcini 
i evaluare au alegeri aproape nelimitate. Dintre acestea, se remarc : Google Classroom (aici se pot purta 

discutii cu elevii, pot fi corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc
de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii care se ofera elevilor), 
Google Jamboard ( un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot vedea toate 
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r spunsurile date pe post-it-uri virtuale), Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi 
utilizate pentru a ob ine feedback, pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru 
a crea teste scrise. 

Serviciul permite profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de 
reflec ie pentru elev. Elevii pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, 
sau nu.) Func ia Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la 
un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc
distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai 
buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le 
primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a 
calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care 
profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 

În cazul evalu rii se elimin  subiectivitatea uman , elevul fiind protejat de capriciile profesorului. 
Poate chiar s  se autoevalueze. Este redus  starea de stres i emotivitatea elevilor. Exist  posibilitatea 
evalu rii simultane a mai multor elevi cu nivele de preg tire diferite, deoarece testele de evaluare sunt 
realizate de asemenea pe nivele de dificultate diferite. Se pot realiza recapitul ri, sinteze, scheme atractive, 
animate care s  duc  la re inerea mai rapid  a informa iei esen iale. Se pot realiza jocuri didactice în scopul 
aprofund rii cuno tin elor i dezvolt rii abilit ilor practice sau în scopul îmbog irii acestora, proiecte, 
portofolii, pagini html. 

Evaluarea online este sus inut  de acelea i principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate i 
echidistan i utilizeaz  multe din strategiile folosite în predarea i evaluarea tradi ionale fa  în fa .  

Diferen a const  în contextul evalu rii, în interac iunile dintre evaluator i cei care sunt evalua i i 
procesele de colectare i administrare. Evaluarea online poate fi utilizat : ca o surs  independent  de dovezi 
pentru evaluare, ca o contribu ie la întregul proces de evaluare sau în vederea colect rii, transmiterii i 
administr rii materialelor de evaluare i resurselor. 

Bibliografie: 

1. Corlat S., 2001, Metodologia utiliz rii Tehnologiilor Informa ionale i de Comunica ie în 
înv mântul superior, Chi in u. 

2. Cuco  C., 2006,  Informatizarea în educa ie, Editura Polirom, Ia i. 
3. Cristea S., 2000,  Dic ionar de pedagogie, Editura Litera, Bucure ti. 
4. Adrian Ad sc li ei, Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia – curs; 
5.https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/25/comunicarea-online-cu-elevii-webinarcuoana-

Moraru 
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Evaluarea online 

Profesor: Ene Viorica Mihaela 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, limite în rela ionarea cadru 
didactic – elev. Are îns i limite, care au impact negativ asupra înv rii eficiente, întrucât o important
latur  a activit ii didactice fa -în-fa  nu se poate face virtual. 

Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemic  de mai mul i autori cuprinde 
urm toarele trei etape: verificarea, m surarea i notarea. 

Verificarea presupune colectarea de informa ii referitoare la nivelul performan elor colare ale 
evalua ilor, respectiv la cuno tin ele, abilit ile, capacit ile, competen ele, comportamentele i atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee i instrumente. 

M surarea reprezint  ac iunea de interpretare i aprecierea performan elor evalua ilor prin raportarea 
lor la indicatori de performan , la sisteme de referin , la standarde de performan , la sisteme de criterii 
de evaluare. În general, evaluarea se refer  la acordarea unei semnifica ii cantitative caracteristicilor 
calitative, m surarea, în calitate de component  a evalu rii se refer  la acordarea unor semnifica ii. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea i mai exact , rafinarea semnifica iei 
atribuite prin m surare, gra ie emiterii unor judec i de valoare asupra rezultatelor i adopt rii deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luat  ca urmare a asocierii rezultatelor cu sc ri de notare i acord rii de note sau 
calificative colare. Notarea reprezint  ac iunea cadrului didactic de apreciere prin note colare a 
progresului colar realizat de elevi, respectiv cuantificarea  nivelului lor de cuno tin e, abilit i, capacit i, 
atitudini, aptitudini. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispozi ie o gam  larg  de posibilit i de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai preg tit  decât suntem noi dispu i s  explor m. On-line-ul pune la dispozi ia 
evaluatorilor un set de standarde i specifica ii dedicate instruirii asistate de calculator: SCORM. În on-line 
marea problem  este verificarea identit ii. Mai ales în instrumentele gratuite care nu folosesc conturi 
institu ionale. Trebuie s  fie complet , continu i corect , pentru c  rezultatele evalu rii sunt folosite 
ulterior.   

În mediul online, fiecare elev poate s  reprezinte pentru cadrul didactic o posibil  situa ie de 
dificultate în înv are, f când astfel dificil  identificarea celor cu probleme reale. Chiar dac  profesorul î i 
cunoa te bine clasa i elevii i tie cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza 
eventual ulterior activit ii de predare online, prin consiliere individual . Este foarte dificil  interac iunea 
personalizat  cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urm rit online 
de o clas  întreag i fiecare elev îi solicit  aten ia.  

Platformele educa ionale online, platformele de streaming, în general, faciliteaz  comunicarea în timp 
real între profesor i cursan ii s i. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent perceput
ca fiind oarecum artificial , pe de parte din cauza imposibilit ii ob inerii unui feedback comunica ional 
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real, iar pe de alt  parte din cauza contextului incomod al plas rii în spa iul virtual. Faptul c  po i fi 
înregistrat, faptul c  po i fi auzit de orice persoan  (nu doar de elevii t i), neavând un control real al 
publicului- int , îi determin  pe profesori s  construiasc  un discurs corect, consistent, fluid.  

Comunicarea nonverbal i utilizarea mediat  a paralimbajului completeaz  paradigma dificil  a 
comunic rii în mediul online în cazul în care comunicarea se realizeaz  prin chat instant, iar unele indicii 
pe care o bun  comunicare nonverbal  le putea produce pentru sus inerea comunic rii verbale sunt acum 
pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condi ii de capacitate de banda limitata sau 
de trafic înc rcat. 
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Importanta Evaluarii ini iale în înv mântul pre colar 

Enescu Mirela Petronela 

’’Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat . Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii.’’ (D. Ausbel) 

Evaluarea în înv mântul pre colar are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, priceperilor 
i deprinderilor cu care copila ii într  în mediul gr dini ei(grupa mica). În acela i timp evaluarea ini ial

urm re te i aspectele formative ale muncii cadrului didactic. 
Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie s  conduc  la optimizarea întregului proces desf urat în 

coal . Ea trebuie s  fie formativ , situativ i s  dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mi care i de aceea evaluarea nu trebuie s  se rezume doar la un singur instrument, ci s  se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoa terea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai con tien i i îi motiveaz  s
se implice în sarcin .Evaluarea eficient  este urmat  de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficien a 
evalu rilor colare este de a muta accentul de pe m surarea produselor pe constatarea efectelor ac iunilor 
valorizatoare i pe stimularea capacit ii de autoevaluare. 

Alegerea celor mai adecvate metode i instrumente de evaluare reprezint  o decizie important  în 
vederea realiz rii unui demers evaluativ pertinent i util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
c : „O evaluare corect  a înv mântului nu va putea fi posibil  niciodat  cu ajutorul unui instrument unic 
i universal. Trebuie s  ne orient m ferm spre o abordare multidimensional  (...)". (Stanciu, M., 2003, 

p.284) 
Evaluarea ini ial  identific  nivelul achizi iilor ini iale ale elevilor în termeni de cuno tin e, 

competen e i abilit i, în scopul asigur rii premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
urm toare;“este indispensabil  pentru a stabili dac  subiec ii dispun de pregatirea necesare cre rii de 
premise favorabile unei noi înv ri” (Ioan Cerghit, 2002),se efectueaz  la începutul unui program de 
instruire (ciclu de înv mânt, an colar, semestru, începutul unui capitol i chiar al unei lec ii),este 
interesat  de “acele cuno tin e i capacit i care reprezint  premise pentru asimilarea noilor con inuturi i 
formarea altor competen e” (I. T. Radu), premise “cognitive i atitudinale” capacit i, interese, motiva ii), 
necesare integr rii în activitatea urm toare 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie urmat  de rezultatele scontate,e nevoie s  se in  seama de 
urm toarele:tratarea diferen iat  a elevilor; selec ia riguroas  a con inutului înv arii; utilizarea a acelor 
metode i procedee didactice care s  antreneze cel mai mult capacit ile intelectuale,care asigur  înv area 
activ i formativ ;îmbinarea eficient i alternarea formelor de activitate la clas  (frontal , individual i 
pe grupe).  

Referitor la importan a evalu rii ini iale Ausubel preciza,,ceea ce influen eaz  cel mai mult înva area 
sunt cuno tin ele pe care elevul le posed  la plecare.Asigura i-v de ceea ce el tie i instrui i-l în
consecin ”. 

Teoria i practica pedagogic  distinge între metodele tradi ionale i cele complementare / alternative 
de evaluare. Numeroase discu ii s-au purtat de-a lungul timpului i se poart  înc i ast zi în leg tur  cu 
gradul de obiectivitate i de precizie al metodelor de evaluare. Sunt p reri diferite în ceea ce prive te modul 
de utilizare a metodelor de evaluare, îns  solu ia cea mai potrivit  este îmbinarea cât mai eficient  a acestora 
i nu folosirea în exces a unora în detrimentul altor metode.  
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Metoda de evaluare oral  este una din cele mai r spândite i utilizate metode, realizându-se prin 
întreb ri / r spunsuri. Este folosit , cu prec dere, ca verificare curent , par ial i pe parcursul programului 
de instruire.  

Evaluarea oral  este specific  situa iilor în care performan a trebuie exprimat  prin comunicare oral . 
Implic  abilitatea de a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a formula întreb ri i r spunsuri, de a 
dialoga, a identifica sensul cuvintelor prin raportare la context, de a integra cuvinte noi înv ate în enun uri 
proprii, de a povesti, de a avea o pronun ie clar i corect .  

Evaluarea oral  se realizeaz  în multiple forme, utilizându-se diferite tehnici, cum ar fi: conversa ia 
de verificare, interviul (tehnica discu iei), verificarea realizat  pe baza unui suport visual. Conversa ia de 
verificare este puternic structurat , inten ia de verificare fiind evident . Acest tip de conversa ie îl putem 
întâlni în cadrul unei activit i, la etapa de reactualizare a structurilor dobândite anterior. 

În didactica actual  se pune accentul pe trecerea progresiv  de la „a ti” la „a ti s  faci” i „a ti   s
fii”. Evaluarea prin probe practice const  în verificarea unor capacit i sau abilit i. Probele sunt adaptate 
i diversificate în func ie de tipul domeniului de competen , de con inuturile acesteia, de obiectivele 

propuse, de posibilit ile tehnice concrete de evaluare. Aceast  metod  se realizeaz  printr-o mare varietate 
de forme, în func ie de specificul domeniului evaluat.    

Indiferent de domeniul evalu rii, pentru realizarea cu succes a activit ilor practice este nevoie de 
foarte mult  imagina ie din partea educatoarei, dar i de adecvare la situa ii reale de via . În gr dini , 
aceste probe sunt asociate activit ilor de pictur , desen, modelaj, construc ie, gospod re ti, experimente 
pentru observarea unor fenomene ( ex: „Apa în cele trei st ri: lichid , solid , gazoas ”, „ Cum erup 
vulcanii?”, „ De ce plutesc anumite corpuri?” ), confec ionarea unor c r i sau albume ( pot fi realizate i ca 
activit i de evaluare a proiectului desf urat la grup  – „ Albumul Toamnei”, „Personaje bune, rele, printre 
paginile mele”, „Ciupercu a cea istea  animalele ne-nva !”, „Albumul viet ilor m runte”, etc.), realizarea 
unor colec ii, rezolvarea unor sarcini cu con inut matematic, sarcini de comunicare oral  sau scris , pe baza 
softurilor educa ionale ( softurile Piticlic sau alte programe educa ionale). 
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Evaluarea tradi ional  în gr dini

Prof. înv. pre colar Epure Elena                                                          
Liceul ,,Corneliu Medrea” Zlatna /GPN TRÎMPOIELE 

Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural i func ional în activitatea desf urat
în gr dini . Este procesul prin care se delimiteaz , se ob in i se furnizeaz  informa ii utile, permi ând 
luarea unor decizii ulterioare.(Cuco , 2002) Prin evaluare se urm re te progresul copilului în raport cu el 
însu i i mai pu in o raportare la norme de grup (relative). 

Importan a evalu rii: 

Pentru educator 
Identific  modul cum s- a adaptat copilul la mediul gr dini ei, îl orienteaz i îl sprijin  în activitatea 

de înv are. 
Pentru copil 

Informa iile dobândite prin procesul de observare i evaluare i utilizate în conceperea i ameliorarea 
demersului didactic contribuie la asigurarea unei cre teri s n toase, ,,...o dezvoltare global , unitar  a 
acestuia”. 

Pentru p rinte 
Cunoa te progresul pe care- l face copilul în raport cu el însu i, înva  s - l valorizeze, s  comunice 

i s  rela ioneze mai bine cu copilul. 

Procesul de evaluare are trei componente: 

- Ce m sur m?- obiectivele evalu rii 
- Cu ce m sur m?- instrumente de evaluare: metode, probe, grile i tehnicile de utilizare; 
- Cum interpret m rezultatele evalu rii?- criteriile de evaluare. 
Cunoa terea comportamentului copiilor, a nivelului atins în dezvoltarea lor general i a     rezultatelor 

ob inute în realizarea obiectivelor pedagogice, îi este necesar  cadrului didactic în fiecare moment al 
desf ur rii actului didactic: 

- la început- în vederea adopt rii unei pedagogii adecvate: 
- pe parcurs- pentru a cunoa te progresele înregistrate; 
- la sfâr it- pentru a aprecia rezultatele ob inute. 
Putem vorbi, prin urmare despre cele trei forme ale evalu rii: 
- evaluare ini ial  sau predictiv ( se realizeaz  la începutul unui program de instruire); 
- evaluare continu  sau formativ ( se realizeaz  pe parcursul procesului de instruire i are rolul de a 

indica unde se situeaz  rezultatele par iale de cele finale); 
- evaluare sumativ  sau cumulativ ( se realizeaz  la finalul unei etape de instruire); 
Opera iile evalu rii sunt: m surarea, aprecierea i decizia. 

Metode de evaluare 
Metode tradi ionale: probe orale, probe scrise i probe practice; 
Metode complementare de evaluare: observarea curent , e antionarea activit ii, portofoliul etc. 

În cadrul evalu rii trebuie evitate formul rile de tipul: ,,Ast zi avem evaluare, vreau s  v d dac ti i 
culorile”sau ,,D m proba pentru recunoa terea figurilor geometrice”.Copiii nu trebuie s  simt  c  trec 
printr- o etap  de evaluare. 
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O evaluare eficient  este bazat  pe observarea sistematic  a comportamentului copilului, deoarece 
ofer  cadrului didactic informa ii despre copii privind perspectiva capaci ii lor  de ac iune i de 
rela ionare, despre competen ele i abilit ile de care dispun în mod direct. 

Probele cu sarcini pe fi e de lucru trebuie s  fie echilibrate cu observarea comportamentului copilului 
în timpul jocului, astfel copiii s  nu fie re inu i de la joc, pentru a rezolva sarcini pe fi e. 

Probele de  investiga ie trebuie combinate în activitatea obi nuit , de exemplu, jucându- se la Centrul 
,,Col ul C su ei”/ Joc de rol ,,De- a mama”, copilului i se poate adresa întreb ri despre culorile, formele i 
pozi ia spa ial  ale obiectelor. În Centrul ,,Construc ii”se pot ob ine alte informa ii despre formele 
geometrice, clasific ri, ordon ri dup  m rime sau se pot num ra. 

Probele evalu rii ini iale sunt stabilite în func ie de domeniile de dezvoltare, dar au fost stabilite i 
probe care transcend grani ele acestora. 

           Exemplu de prob  de evaluare ini ial - grupa mijlocie 
           Domeniul experien ial: DLC 
           Categoria de activitate: Ed. limbajului 
           Proba aplicat : Recunoa te personajul!- joc didactic 
Obiective: 
- s  asculte i s  reac ioneze adecvat la pove ti; 
- s  pronun e corect sunete integrate în cuvinte; 
- s  re in  numele personajelor dintr- un text audiat i s  reproduc  glasul  acestora; 
- s  formuleze propozi ii simple i dezvoltate ca r spuns la întreb rile adresate. 
Itemi de evaluare: 
3p: Recunoa te personajul i povestea din care face parte; 
3p: Întreab i r spunde la întreb ri prin propozi ii simple i dezvoltate; 
4p: Poveste te pe scurt momentul prezentat în imagine. 
Punctaj: 
A- COMPORTAMENT ATINS (8- 10 p) 
D- COMPORTAMENT ÎN CURS DE DEZVOLTARE (5- 7 p) 
S- NESESIT  SPRIJIN (0- 4 p). 
 Bibliografie: 

Radu, I.  T. Evaluarea în procesul didactic,Bucure ti, Editura Didactic i Pedagogic , 2000. 
Cuco , C- tin. Probleme de docimologie didactic , în Psihopedagogie pentru examenele de 

definitivare i grade didactice, Ia i, Editura Polirom, 1998. 
,,Curriculum pentru educa ie timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, MECT, 2009. 
Gherghina, D., Oprescu, N., D nil , I. Novac, C., Ilie, V., Bun ia u, C., C m ra u, G., P unescu, 

A.Metodica activit ilor instructiv- educative în înv mântul preprimar, Craiova, Editura Didactica Nova, 
2007. 
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Metode alternative de evaluare tradi ional  aplicabile                                         

i în înv mântul pre colar 

Prof: Epure Liliana 
G.P.P. ,,Lumea copil riei,,, Rm. S rat, Buz u 

O reforma educationala reala, pertinenta impune o noua conceptie asupra evaluarii progresului 
scolar, aceasta fiind impusa si de modificarile intervenite la nivelul curriculumului scolar, modificari care 
trebuie secondate de schimbari in domeniul evaluarii rezultatelor Fenomenul evaluator a capatat valente 
din ce in ce mai mai ample. El este astazi mai mult decat un proces final sau paralel cu invatarea , este 
un act integrat structural si functional in activitatea instructiv educativa 

Analizand practicile evaluative Ion T. Radu remarca: ”Evaluarea performantelor scolare este tot 
mai mult inteleasa nu ca o actiune de control…ci ca un proces ce se interpune organic cu celelalte procese 
ale actului didactic, exercitand o functie esential formativa, concretizata in a informa si a ajuta in luarea 
unor decizii cu scop de ameliorare a activitatii in ansamblu.” 

Sensul schimbarii in domeniul evaluarii se face simtit atat prin schimbarea accentului de pe 
evaluarea produselor invatarii pe procesele pe care acestea le implica cat si prin abordarea unor strategii 
didactice evaluative cat mai variate care pun accent pe participarea copilului la propria sa formare si 
evaluare. 

Metodele complementare de evaluare reprezinta o alternativa viabila la formele traditionale de 
masurare si apreciere a rezultatelor scolare . Ele sunt apreciate deoarece reusesc sa se imbine armonios 
cu invatarea, intereseaza rezultatele scolare pentru o perioada mai lunga de timp,vizeaza formarea de 
capacitati, dobandirea de competente si schimbari in planul intereselor, aptitudinilor,prin tonusul lejer 
care-l impun actului evaluativ au puterea de a elimina tensiunile induse de metodele traditionale de 
evaluare 

Metodele alternative de evaluare prezente in mai toate materialele de specialitate si care sunt mai 
frecvent utilizate in invatamantul romanesc sunt: observarea sistematica a activitatii si a 
comportamentului copilului, proiectul, portofoliul, studiu de caz, metoda R.A.I.,evaluarea cu ajutorul 
calculatorului, tehnica 3-2-1, investigatia, interviul e.t.c. Multe dintre aceste metode alternative de 
evaluare sunt aplicabile si in invatamantul prescolar. 

In activitatea desfasurata cu prescolarii am cautat de fiecare data sa utilizez demersul evaluativ cel 
mai potrivit, convinsa fiind ca numai apeland la o varietate de metode de evaluare imi pot forma o 
imagine cat mai corecta asupra progreselor atinse de fiecare copil si numai astfel pot folosi rezultatele 
evaluarii intr-un mod constructiv avand drept urmare revizuirea actului didactic. 

PORTOFOLIUL numit in multe materiale de specialitate cartea de vizita” a copilului este un 
instrument evaluativ care permite educatoarei, si nu numai, sa urmareasca progresul copilului in plan 
cognitiv, atitudinal si comportamental pe parcursul unui interval de timp mai indelungat ( un semestru, 
un an scolar,sau chiar pe parcursul perioadei prescolare). 

METODA R.A.I. (raspunde, arunca, intreaba) este o metoda deosebit de flexibila si usor de aplicat 
in activitatile desfasurate atat cu prescolarii mari cat si cu elevi din ciclurile superioare. Este un joc simplu 
de aruncare a unei mingi de la un copil la altul. Copilul care arunca mingea pune o intrebare celui care o 
prinde. Acesta raspunde la intrebare, apoi arunca mingea altui coleg si-i adreseaza o alta intrebare vizand 
continutul evaluat. 

Furati de mirajul jocului, chiar si cei mai timizi copii accepta cu placere provocarea acestui joc 
care, prin caracterul sau antrenant, mentine treaza atentia copiilor. Participantii iau totul ca pe un joc 
binevenit la finele unei activitati de invatare si sunt atrasi de suspansul generat de intrebarile neasteptate 
si de exercitiul de promptitudine la care ii solicita jocul. 
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Am utilizat cu succes aceasta metoda de evaluare la grupa pregatitoare la sfarsitul unor activitati 
de cunoastere a mediului, educare a limbajului, activitati cu continut matematic. 

R.A.I. este in egala masura o metoda-joc de evaluare dar si o strategie de invatare care reuseste sa 
imbine cu succes competitia si colaborarea si care permite realizarea unui feed-back rapid. 

Metodele de evaluare, fie ele traditionale sau moderne au puncte tari si puncte slabe. Important este 
ca educatorul sa cunoasca aceste metode si sa incerce sa aplice in fiecare moment didactic acel demers 
evaluativ care se preteaza mai bine la situatia didactica existenta in vederea asigurarii unui progres rapid 
al fiecarui copil in functie de disponibilitatile proprii 

Optiunea pentru o anume metoda de evaluare este determinata de varsta copiilor de volumul de 
cunostinte de categoria de activitate si in mod deosebit , de obiectivele urmarite.”Perfectionarea oricarei 
evaluari provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este facuta.”(Gemeniene Meyer-Evaluarea 
este o dimensiune esentiala a procesului curricular , ea reprezinta o practica ce poate fi continuu 
imbunatatita si diversificata. Metodele complementare de evaluare sunt doar o alternativa la metodele 
traditionale si sunt menite sa imbunatateasca practica evaluativa. Ele accentueaza acea dimensiune a 
actiunii evaluative care ofera copiilor variate posibilitati de a demonstra ceea ce stiu dar, mai ales , ceea 
ce pot sa faca cu ceea ce stiu. 

BIBLIOGRAFIE: 

1.Neacsu, I.,Stoica, A., Reforma sistemului de evaluare si de examinare, Bucuresti, Editura 
Aramis, 1996. 

2.Oprea, Crenguta, Lacramioara, Pedagogie. Alternative metodologice interactive . Editura 
Universitatii, Bucuresti, 2003. 

3.Radu, I.,T., Evaluarea in procesul didactic, Bucuresti, Editura didactica si Pedagogica, 2000. 
4.Tomsa, Gheorghe, Psihopedagogie prescolara si scolara, Editura „Coresi”, Bucuresti, 2005. 
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Aspecte ale evalu rii în cadrul înv rii bazate pe proiect 

Profesor în înv mântul primar: Erdely-Bartha Andreia 
Liceul de Informatic  Tiberiu Popoviciu 

Spune-mi i voi uita, înva -m i s-ar putea s  îmi amintesc, implic -m i înv . (Benjamin Franklin) 

Înv area bazat  pe proiect, a fost tema cursului Erasmus + la care am participat (august, 2021), în 
cadrul Erasmus Learning Academy, Bologna, Italia. 

Înv area bazat  pe proiect, ap rut  la sfâr itul secolului al XIX-lea, sub influen a cercet rilor lui 
Piaget în domeniul psihologiei dezvolt rii, se bazeaz  pe ideea c  un individ î i construie te cuno tin ele 
pe baza experien ei. Cel care e cunoscut ca fiind p rintele acestei abord ri, John Dewey, accentueaz  ideea 
c  înv area pe termen lung se întâmpl  atunci când elevii interac ioneaz  între ei în timpul rezolv rii unor 
sarcini/ probleme/ provoc ri din via a real .  

Înv area bazat  pe proiecte începe cu o întrebare sau o sarcin  realist , semnificativ i provocatoare 
pentru elevi, în func ie de nivelul de cuno tin e i de maturitate a acestora.  În cadrul acestui tip de activitate, 
elevii sunt cei care „vorbesc mai mult” i iau decizii despre modul în care vor lucra i ob ine rezultatele 
înv rii. Profesorul este acolo pentru a participa la reflec ie împreun  cu ei, pentru a-i ajuta s  evalueze 
eficacitatea fiec rei activit i individuale i, dac  întâmpin  unele probleme, s  ofere solu ii sau strategii 
posibile care s -i ajute s  dep easc  aceste probleme.  

Rezultatele înv rii bazate pe proiect trebuie transformate într-un eveniment public, în cadrul c ruia 
ace tia le vor împ rt i altor profesori i elevi, p rin i sau comunitatea local  mai larg . 

Scopul acestei abord ri a înv rii nu este doar transferul de cuno tin e, care va avea loc cu siguran , 
ci beneficiile suplimentare care le sunt elevilor de nepre uit: elevii se bucur  de procesul de înv are, sunt 
motiva i i prezen i, accentul se mut  pe procesul de înv are i motivarea elevilor nu mai este doar nota, 
ci sentimentul de realizare personal , cre te în elegerea i se îmbun t e te posibilitatea de aplicare a 
materiei înv ate, cuno tin ele de la diferite discipline deseori se leag  în timpul rezolv rii problemelor 
reale, se cultiv  gândirea critic , comunicarea i munca în echip , elevii devin mai con tien i de sine, 
responsabili i înva  s  se organizeze, elevii î i însu esc abilit i de prezentare, vorbire în public, î i 
controleaz  emo iile pe care, cu siguran  le resimp în timp ce î i prezint  rezultatele muncii lor. 
 Nu numai c  prezentarea public  a rezultatelor este partea cheie care formeaz  nucleul conceptului 
înv rii bazate pe proiecte, ci în acela i timp este i justificat i logic  din punct de vedere pedagogic. În 
primul rând, elevii depun mult efort i creativitate pentru a ajunge la rezultate în rezolvarea unei probleme 
reale. Dar dup  ce au ajuns la aceste rezultate, ei trebuie s i le fac  cunoscute, prezentându-le cu satisfac ia 
finaliz rii cu succes i mult implicare a acestora. 

Sumarizând, în cadrul acestei abord ri – a înv rii bazate pe proiect- se urm resc trei mari obiective: 
integrarea cuno tin elor i abilit ilor din mai multe domenii/arii curriculare pentru rezolvarea sarcinii de 
lucru, dezvoltarea abilit ilor de înv are i munc  autonom , dezvoltarea abilit ilor de înv are, munc i 
colaborare în cadrul unei echipe de lucru- abilit ile secolului 21, dezvoltarea abilit ilor de auto-analiz , 
auto-critic , auto-evaluare. 

Având în vedere obiectivele acestei abord ri a înv rii, strategiile de evaluare sunt complet diferite. 
În primul rând, accentul nu este pus pe evaluarea standard, cu notare, ci pe o evaluare formativ . Aceasta 
se întâmpl  tot timpul proiectului, nefiind nevoie s  îl oprim pentru a realiza evaluarea. În evaluarea unei 
astfel de metode de înv are, care are ca obiective cele descrise mai sus, dorin a de control trebuie s  fie 
mai redus .  

Evaluarea trebuie realizat  cu scopul de a ajuta la desf urarea i finalizarea proiectului pe care fiecare 
echip  îl conduce.  
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Totu i, exist  câteva instrumente pe care le putem utiliza pentru monitorizarea mai exact  a 
contribu iei fiec rui membru al echipelor formate pentru realizarea unui astfel de proiect: 

eviden  a rolurilor pe care fiecare membru al echipei i le asum , respectiv activit ile de care este 
fiecare responsabil. Acest instrument ne ajut  s  urm rim în ce m sur  elevii se implic  în activitatea 
echipei; 

list  de criteriii pe care fiecare produs creat în urma proiectului trebuie s  îl îndeplineasc . 
Altele, create de fiecare profesor în func ie de nevoia de monitorizare. 

Metodele de evaluare foarte utilizate în cadrul acestei abord ri sunt: observa ia, conversa ia, 
problematizarea. 

Formele evalu rii în acest tip de proiect sunt: evaluarea initial  – când evalu m gradul de preg tire a 
elevilor pentru implicarea în proiect, evaluarea formativ  – cu scopul de a-i sprijini în direc ia pe care ei o 
doresc, autoevaluarea elevilor în diversele sarcini pe care le are de realizat, interevaluarea  membrilor 
echipei, care se întâmpl  neplanificat i are rolul de a selecta înforma iile/ideile care duc proiectul spre 
finalizare i evaluarea final  care const  în sus inerea elevilor în demersul lor de a- i face cunoscut 
rezultatul proiectului lor. 

Ca i concluzie final  a modului de evaluare a acestui tip de înv are, propun reconsiderarea 
în elesului acestei no iuni- ca apreciere, pre uire sau reconsiderearea rolului acestei etape- ca oferire de 
feedback celui evaluat i constatarea aspectelor care trebuie îmbun t ite. 

Bibliografie: 

https://www.pblworks.org/blog/evaluation-within-project-based-learning 
https://creativeeducator.tech4learning.com/2018/articles/formative-assessment-during-project-based-
learning  

Ghid pentru înv area bazat  pe proiecte i înv area la distan , Petrovic M, Hoti D., 
https://spencerauthor.com/start-pbl/  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERITAR.                                   
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL. 

Educatoare: Eremia Aurora 

La nivel teretic i practic este deja cunoscut i acceptat faptul c  evaluarea reprezinta o component
absolut necesar  în procesele educa ionale, în general, i în procesele de înv mânt, in mod particular, cu 
atât mai mult cu cât componenta de reglare i chiar de autoreglare în toate aceste procese este este pe cât 
de posibil  pe atât de necesar . Desigur c  în timp, activit ile de evaluare au fost permanent perfec ionate, 
cu prec dere cele au fost folosite la înv mântul cu frecven  permanent  a pre colarilor i pre colarilor 
”la clas ”. Pandemia Covid-19 a ocazionat îns , din nefericire, trecerea la înv mântul online pe perioade 
destul de lungi, chestiune care a lansat serioase provoc ri pentru cadrele didactice în gestionarea întregului 
proces educativ – pentru care sistemul a fost surprins nepreg tit, inclusiv în ceea ce prive te importanta 
component  a evalu rii. Provoc rile au fost cu atât mai dificile pentru înv mântul pre colar, în special 
datorit  particularit ilor speciale ale educa iei copiilor pre colari de vârst  mic i foarte mic .        

În context, remarc faptul c  la nivelul gr dini ei noastre, în cadrul Procedurii opera ionale 
”ORGANIZAREA I DESF URAREA ACTIVIT ILOR SUPORT CU COPIII PENTRU 
ÎNV AREA ONLINE - GR DINI A DE ACASA”, problematica evalu rii în înv mântul online 
de ine un loc de sine st t tor. Mai mult decât atât, evaluarea are o accep iune mai larg i se refer  la 
instrumente de preluare permanent  a unui feedback mai cuprinz tor din partea copiilor i p rin ilor 
acestora. Procedura face trimitere direct  la realizarea de teste sau verific ri online a pre colarilor pe diferite 
platforme (incluzând fotografii sau documente cu teme rezolvate trimise pe email, whatsapp, facebook etc), 
inclusiv realizarea unor discu ii individuale – sau, în cazuri mai speciale, realizarea unor chestionare, cu 
p rin ii pre colarilor respectivi. Mecanismele de colectare a feedback-ului se aplic  la copii, p rin i, cadre 
didactice, alte categorii de personal implicat în organizarea i desf urarea activit ilor suport pentru 
înv area online, în scopul lu rii m surilor care s  conduc  la îmbun t irea con inutului, accesului, 
particip rii i a calit ii activit ilor online de înv mânt pentru pre colari (1).  

Orientarea general  a actului evaluativ trebuie s  se realizeze c tre competen e/capacit i, abilit i i 
atitudini. Scopul colect rii i analiz rii de c tre cadrele didactice a unor astfel de acestor informa ii este 
tocmai acela de a identifica în timp oportun anumite neajunsuri sau probleme care au ap rut pe durata 
activit ilor online, precum i determinarea m surilor de corectare a acelor neajunsuri. Cadrul didactic mai 
poate identifica abord ri gre ite in preg tirea copiilor i motivele apari iei acestora, nivelul general al 
grupei/clasei i nivelul de adaptare a copiilor la mediul gradinitei. În plus, fiecare cadru didactic trebuie s
întocmeasc  un raport periodic de activitate pe care il va trimite, în format electronic i în termenul stabilit, 
directorului unit ii de înv mânt. În acest document trebuie s  fie incluse,  pe lâng  principalele informa ii 
(grupa; planificarea s pt mânal  conform modelului Inspectoratului colar; portofoliul cu câteva 
documente selectate care arat  desf urarea activit ilor cu pre colarii etc.), rezultatele monitoriz rii i 
evalu rilor activit ilor online i a copiilor de c tre cadrul didactic, precum i m surile care s-ar impune 
pentru a corecta anumite deficien e constatate.  

Toate acestea trebuie s  stea la baza lu rii anumitor decizii la nivelul tuturor cadrelor didactice din 
gradini   respectiv propuneri pentru realizarea unui program s pt mânal care s  includ  activit ile de 
înv are online având în vedere o durat  echilibrat  a acestora pentru eliminarea riscurilor de oboseal , de 
blocare emo ional  sau de plictisire a pre colarilor (2) i un con inut didactic adecvat modalit ii de instruire 
online. De fapt, rezultatele proces rii informa iilor ob inute prin ac iunile de evaluare sunt absolut necesare 
pentru asistarea actului decizional cu privire la corectarea, adaptarea i îmbun t irea permanent  a 
activit ii in urm toarele etape. Prin urmare, evaluarea realizat  de c tre un cadru didactic trebuie s  se 
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realizeze prin raportarea permanent  a rezultatelor ob inute în activit ile educative cu pre colarii la criterii 
specifice standard/etalon  înv mântului pre colar, in vederea proiect rii celor mai bune decizii pentru 
perfec ionarea activit ilor în etapele ulterioare.  

Evaluarea educa ional  la nivelul pre colarilor trebuie s  reflecte eficacitatea actului educa ional în 
procesul de formare i repere ale nivelului de performan . Evaluarea poate avea scop formativ, sumativ 
sau de orientare, respectiv poate fi aplicat  pe întregul ciclu educa ional (obligatoriu la începutul i sfâr itul 
ciclului) la nivelul pre colarilor individual, sau la nivelul de vârst , pe grupe/clase, prin stabilirea cu cât 
mai mare exactitate a obiectivelor i instrumentelor de evaluare a proces rii rezultatelor i comunic rii 
acestora (2). Având în vedere specificul educa iei online la nivelul pre olarilor se recomand  cu prec dere 
metodele de evaluare oral i practic , prin observa ie direct , prin teme pretabile online sau pentru acas , 
cu prec dere teme individuale, prin portofolii individuale. P rin ilor trebuie s  se explice c  trebuie s  fie 
extrem de interesa i de o evaluare realist  a copiilor, deoarece o bun  evaluare poate fi o baza de 
predic ie/garan ie privind evolu ia/reu ita viitoare a copiilor, o baz  pentru identificarea unor semnale de 
alarm i un indiciu al necesit ii unor m suri speciale de sprijin a acestora pentru dep irea unor dificult i 
pentru realizarea unui echilibru între cerin ele puse în fa a copiilor i posibilit ile reale ale acestora.   

Deoarece nu exist  un registru unitar de instrumente i criterii de evaluare pentru copiii de 3-6 ani, 
selectarea metodelor/testelor de evaluare - sau conceperea unora în cazul apari iei pandemiei, trebuie sa se 
faca cu maxim  aten ie inând cont de curriculum-ul pentru înv ântul pre colar, de comportamentele 
specifice fiec rui domeniu de dezvoltare i posibilit ilor la dispozi ie în regim online (mai ales în condi iile 
inexisten ei unor programe adaptate de soft educa ional , evident altele decât platformele cunoscute de E-
learning). Oricum, o evaluare obiectiv  trebuie s  fie bazat  pe observarea sistematic  a comportamentului 
fiec rui copil, a capacit ii lor de ac iune i rela ionare, despre competen ele i abilit ile fiec rui pre colar.  

Metode de autoevaluare sunt mai dificile în regim online, în special datorit  lipsei mai multor 
materiale didactice care sunt uzual folosite pe durata prezen ei fizice la grup /clas . De asemenea, în 
regimul online este foarte util sprijinul p rin ilor la care poate apela cadrul didactic atât în ceea ce prive te 
desf urarea lec iilor online, cât i pentru înregistrarea evalu rilor acestora, chiar dac  interpretarea 
informa iilor presupune i eliminarea cu acurate e a elementelor subiective.  

Oricum, în înv mântul pre colar, în contrast cu cel colar, aspectul educa iei online este substan ial 
diferit, pentru c , indiferent de forma desf ur rii activit ilor - sincron sau asincron, actul educa ional 
depinde în mare m sur  de disponibilitatea, suportul i implicarea p rin ilor. În plus, înv mântul online 
nu se poate desf ura f r  o selec ie cu discern mânta instrumentelor digitale (3), inându-se cont de 
posibilit ile reale pe care acestea le ofer  (interac iune, comunicare, evaluare, axate pe caracteristicile i 
nivelul de dezvoltare al copiilor grupei), astfel încît aceste instrumente digitale s  permit  cadrului didactic 
posibilitatea de a capta aten ia copiilor pe toat  durata activit ii. Chiar i în cele mai bune condi ii 
tehnologice, cel mai probabil, înv mântul online nu va înlocui înv mântul clasic, având cel mult rolul 
de extensie pozitiv  a celui din urm .    

Bibliografie: 

(1)https://www.academia.edu/11150658/EVALUAREA_%C3%8EN_%C3%8ENV%C4%82%C5
%A2%C4%82M%C3%82NTUL_PRE%C5%9ECOLAR 

(2)https://www.qdidactic.com/didactica-scoala/didactica/forme-si-metode-de-evaluare-in-ciclul-
primar-si-pres251.php 

(3) https://edict.ro/folosirea-instrumentelor-digitale-in-invatamantul-prescolar/ 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

PROF. ERMIL EVA ADRIANA 
COALA GIMNAZIAL  NR. 1 TILEAGD 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c tiu – au înv at s
fac ? 

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

S  enumer m câteva: 
– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu.            

Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un 
proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru 
r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot 
relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 

Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Evaluarea sumativ  la matematic

prof. înv. primar Eva Felicia 
Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri” S b oani, Neam

Evaluarea sumativ  la matematic  face parte din rândul ac iunilor complexe i specifice desf urate 
în activitatea colar . Ea presupune un ansamblu de opera ii mintale, ac ionale, intelectuale, atitudini i 
comportamente.  

Evaluarea sumativ  se construie te pornind de la scopul acesteia i perspectiva deciziei de evaluat. 
Se iau în vedere competen ele generale i specifice i se stabilesc obiectivele opera ionale i con inuturile 
ce trebuie evaluate.  

Se contureaz  startegiile de evaluare, se aleg metodele de evaluare dup  care se realizeaz  activitatea 
propriu-zis  de evaluare sumativ . În punctul de plecare se prev d i în ce fel se vor prelucra datele ob inute, 
criteriile pe pe baza c rora se vor face aprecierile i acordarea calificativelor, stabilindu-se i modalitatea 
de valorificare a informa iilor. Judec ile de valoare vor fi cantitative i calitative. Se realizeaz
cuantificarea, precum i aprecierea fenomenului studiat. Scopul determinat al evalu rii sumative este acela 
de a realiza previziuni ale ac iunilor urm toare de remediere, aprofundare i dezvoltare, a ritmului, 
obiectivelor, strategiilor de lucru. 

Evaluarea sumativ  este un demers foarte important realizat la sfârsitul unui program de instruire i 
educare. Acesta cuprinde o palet  foarte larg  dac  se face referire la dimensiunea acestuia: finalul unui 
ciclu de înv mânt, unui an colar, semestru, unitate tematic . Se porne te de la prezum ia c  elevii sunt 
eterogeni în ceea ce prive te competen ele formate, cuno tin ele acumulate, abilit ile formate. Se impune 
cu necesitate o sumarizare a procesului de formare, elevii încadrându-se într-un anumit stadiu al procesului 
de înv are.  

Cunoscând nivelul preg tirii elevilor, a nevoilor lor de formare se pot crea premisele necesare 
debutului unui nou proces de formare, de înv are i de stabilire a activit ilor de remediere i dezvoltare, 
a activit ilor diferen iate i individualizate.  

La matematic  evaluarea sumativ  constituie o condi ie important , hot râtoare pentru reu ita 
procesului de înv are i formarea competen elor specifice i implicit a celor generale desprinse din 
programa colar . La clasa a II-a de exemplu, se urm resc elemente ce constituie punctul final în formarea 
de competen e precum: scrierea, citirea i formarea numerelor pân  la 100, efectuarea de adun ri i sc deri, 
mintal i în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la num rare, utilizarea unor denumiri i simboluri 
matematice în rezolvarea i/sau compunerea de probleme, rezolvarea unor probleme prin observarea unor 
regularit i  din mediul apropiat. 

Evaluarea sumativ  îndepline te func iile sale bine cunoscute, i anume în ce m sur  subiec ii 
evalua i st pânesc cuno tin ele i posed  competen ele necesare integr rii lor într-un amplu proces de 
înv are, de formare pe o nou  treapt . Intereseaz  în mod deosebit cunoa terea poten ialului de înv are, a 
premiselor cognitive i atitudinale. Evaluarea sumativ  poate da m sura în care se impune o activitate de 
tip remedial pentru a asigura succesul unei etape ulterioare.  

Profesorul prime te informa ii utile în ceea ce prive te anticiparea demersului ulterior. Cadrul 
didactic, analizând la rece rezultatele ob inute, poate s - i adapteze tactul pedagogic, resursele, startegiile 
didactice cu specificul elevilor, având ca int  permanent  formarea competen elor matematice prevzute de 
programa colar . Elevii i p rin ii pot cunoa te nivelul achizi iilor, lacunele ce vor trebui acoperite ulterior. 

Evaluarea sumativ  are un efect pozitiv asupra activit ii cadrului didactic dac  acesta este un bun 
observator i tie cum s - i planifice judicios aceast  activitate i cum s  interpreteze datele ob inute. Ea 
este necesar  unui demers didactic riguros, eficient, menit s  asigure formarea cu succes a competen elor 
elevilor.  
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Cadrul didactic î i poate face în finalul unei etape de formare a elevilor o analiz  obiectiv , riguroas
i apoi î i poate stabili inte pentru activitatea viitoare. Evaluarea sumativ  poate oferi acestui i o privire 

de ansamblu asupra adapt rii stategiilor didactice la specificul clasei de elevi, a fiec rei individualit i în 
parte. 

Bibliografie:  

Constantin, Cuco ,,Pedagogie”, Editura Polirom, Ia i, 2002. 
Ion T. Radu, ,,Evaluarea în procesul didactic”, Editura Didactic i Pedagogic , R.A., Bucure ti, 

2004. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE - INVA AMANTUL PRE COLAR 

Prof. F INI I IULIA-MIHAELA,                                                        
coala Gimnazial  Constantin Negreanu, Drobeta Turnu Severin, Mehedin i 

În gr dini e nu este permis  testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul 
curriculum este promovat  ideea încuraj rii i dezvolt rii imaginii pozitive de sine, a încrederii în for ele 
proprii ale copiilor i progresul individual în ritm propriu. 

În aceasta perioad , când inem leg tura cu copiii i p rin ii online, educatorul nu are o sarcin  u oar . 
Deci reprezint  o form  de înv are la distan , facil , destinat  celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de înv mânt clasic, traditional, ”fa  în fa ”. 

Dar exist  multe instrumente, jocuri online i pentru copii pre colari. Prin platformele i aplica iile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare i evaluare, dar ceea 
ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t ii pedagogia folosit . Deci, pedagogia 
mai întâi; apoi tehnologia. 

Cu to ii ne-am mutat activitatea în mediul online, am f cut cuno tint i am ”îmbl nzit” aplica ii care 
faciliteaz  înv area la distan . i continu m împreun , în mediul online, s  oferim aceea i educa ie de 
înalt  calitate i s  ne îndeplinim misiunea noastr  în contextul în care gr dini a/ coala ”fa  în fa ” este 
închis . 

Pentru pre colar, func iile specifice ale evalu rii sunt: 
o îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe 

care evaluarea o determin , s  le integreze în sisteme 
o s -i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative 
o îi sus ine interesul pentru cunoa tere 
o stimulându-i i dirijîndu-i înv area 
o contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare 
o contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia 

 V  prezint site-uri online utilizate frecvent de mine, adic  instrumente digitale în înv mântul 
pre colar pentru evaluarea online/ aplica ii feedback: 

Book Creator - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Book Creator este un instrument simplu pentru 
a crea c r i digitale minunate. i în planificarea s pt mânal , toate sarcinile pot fi legate în jurul pove tii. 
Astfel vom ti cine ne urm re te ac iunile zilnice. Când finaliz m sarcinile, primim feedback de la copii i 
p rin i.  

Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i 
pentru cea de acas  . Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele 
oferite de platform . Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precum i 
rapoarte detaliate despre r spunsuri, timp etc.  

KAHOOT- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul c ruia se 
creeaz  teste interactive pentru copii. Pute i ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor pentru a 
cre te gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. Rezultatele 
testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament.  

Tot ceea ce înseamn  proces de predare-înv are- evaluare a redevenit în aten ia noastr  sub titulatura 
de proces educa ional la distan . Cu to ii am fost nevoi i s  ne mut m activitatea în mediul on-line i am 
f cut cuno tint  cu aplica ii care faciliteaz  înv area la distan . 
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 Profesorii trebuie s tie în ce m sur  elevii reu esc s  ating  obiectivele de înv are. De aceea, elevii 
trebuie evalua i sistematic, iar la sfâr itul semestrului i al anului s  li se încheie o medie care s  reflecte 
atât în elegerea, cât i nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesar  a înv rii la distan . Dac  avem un control asupra lacunelor lor de înv are, atunci putem ajusta 
lec iile pentru a viza respectivele lacune. 

 Prin intermediul platformelor si aplica ilor utilizate în activitatea online elevii pot fi evalua i sincron 
i asincron. Instrumentele de lucru asincrone avantajeaz  elevii introverti i sau nesiguri pe competen ele 

lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întreb ri sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, i 
cadrul didactic are timp s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele, s  trimit  feedback. Chiar dac
necesit  crearea unui cont sau logare, elevul are timp s  o fac i s  lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitat
creativitatea la maxim. Pe aceast  platform  elevii pot primi i un test quizizz în care pe lâng  itemi cu 
alegere multipl  sau cu completarea spa iilor libere pot ap rea i itemi cu r spuns deschis. Rezolvarea celor 
din urm  se fotografiaz i se trimite la finalul orei de curs. Elevii i profesorul sunt loga i pe meet pe 
perioada rezolv rii testului. De asemenea, profesorul are posibilitatea s  posteze o fi  de lucru sau un test 
de evaluare pe email, elevii rezolv  sarcinile de lucru într-un interval de timp alocat, fotografiaz  rezolvarea 
i o trimit pentru a fi evaluat . 

Evaluarea poate fi oral , în scris, bazat  pe activit i practice, pe referate i proiecte, interviuri, 
portofolii, precum i alte instrumente elaborate de catedrele unit ii de înv mânt i aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educa iei Na ionale i de inspectoratele colare. Tehnologiile sunt instrumente 
de aplicat cu aten ie i în mod adecvat. Ne propunem s inem o legatur  cât mai apropiat  cu elevii, astfel 
cât s  trecem cu bine peste acest moment dificil.  

Bibliografie: 

*Radu  Ion  ’’Teorie   si  practica  in evaluarea  eficientei   invatamantului ’’ , EDP, Buc. - 1998 
*Vasile Moglan’’Didactica disciplinei- Limba i literatura român - în înv mântul primar”, Ed. 

Miniped, Buc. -2010 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar - între online i traditional 

F l itar Alina-Diana                                                                    
Colegiul Na ional Pedagogic ,,Regina Maria”, Deva 

Evaluarea este cea de-a treia component  a procesului de înv mânt, al turi de predare i înv are, 
evaluarea fiind activitatea didactic  prin care este m surat  eficien a  activit ii de predare-înv are. 

Aceasta are drept scop cunoa terea i aprecierea nivelului de cuno tinte i  este foarte important , 
deoarece indic , în urma rezultatelor, nivelul de cuno tin e i deprinderi atins. Pentru cadrul didactic 
realizarea evalu rii este imperios necesar i util , deoarece acesta î i regleaz  în activitatea didactic i are 
o eviden  clar  asupra activi ii. În aceea i m sur , evaluarea este importanta i pentru elevi, deoarece în 
urma rezultatelor pe care aceasta le indic , elevii cunosc nivelul  pe care ar trebui s  îl aib , dar i nivelul 
la care se afl   în prezent i cum î i pot îmbun t i cuno tin ele. Evaluarea prezint  m sura în care au fost 
atinse obiectivele propuse i se poate realiza o diagnoz  a progresului copiilor. 

În educa ia timpurie, metodele prin care se poate realiza evaluare sunt: observarea copilului în timpul 
activit ilor, dar i în timpul programului zlinic i consemnarea datelor în caietul de observa ii i fi ele de 
progres, dialogul, fi e de evaluare,  convorbiri, analiza unor produse din timpul activit ilor precum 
desenele, picturi, activit i practice, colaje, modelaje, organizarea unor momente artistice, spectacole, 
repovestiri, dramatiz ri, recit ri. 

Prin intermediul acestor forme de evaluare i metode de apreciere a rezultatelor, cadrul didactic 
reu e te s  verifice dac  obiectivele au fost atinse i s  stabileasc  activ i de recuperare pentru cele care 
nu au fost atinse, iar pre colarii  descoper  dac  au lucrat corect, achizi iile pe care le au, descoperind astfel 
s  se autoaprecieze. 

În continuare, voi prezenta câteva modalit i prin care se poate realiza evaluarea online la pre colari, 
inând cont de particularit ile de vârst . Având în vedere vârsta pe care o au pre colarii, ace tia au nevoie 

de îndrumarea i sprijinul p rin ilor sau a unui adult în realizarea activit ilor online. 

Astfel, pentru  pre colari, se pot utiliza instrumente precum: worldwall, jingsawplanet, zoom (white 
board), padlet, quizziz.  

Worldwall este o aplica ie  care se utilizeaz  pentru a crea activit i dinamice, interactive. Aceasta se 
poate utiliza i de c tre pre colari i cuprinde o varietate de  abloane precum: Roata aleatoare (De exemplu: 
Eu spun una, spui multe, Roata anotimpurilor), Adev rat sau fals,  G se te perechea, Sorteaz , Perechile.  

Jingsawplanet- este o o alt  aplica ie interactiv  pentru copii, aceasta presupune înc rcarea unei 
fotografii care lua forma unui puzzle pe care copiii trebuie s  îl alc tuiasc . Acesta poate fi mai simplu, cu 
câteva piese sau mai complex cu o multitudine de piese. Este varianta online pe care le-o putem oferi 
copiilor, în locul realiz rii unui puzzle în mod tradi ional. 

Padlet este o aplica ie care ne permite s  vedem lucr rile copiilor sub forma unei expozi ii. Aceasta 
presupune înc rcarea unor materiale, lucr ri pe un perete virtual. Este o activitate interesant  care ne 
permite s  utiliz m metoda turul galeriei, iar copiii î i pot aprecia lucr rile între ei. 

Quizizz este o alt  aplica ie destinat  evalu rii într-un mod ludic i atractiv pentru pre colari. Aceasta 
permite realizarea unor teste cu întreb ri, se pot insera r spunsuri, imagini. 
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Pe lâng  aceste aplica ii care ne ofer  posibilitatea de a crea diferite activit i, jocuri, se pot utiliza i 
platformele zoom i google meet prin care ne ajut  s  avem o comunicare în timp real cu pre colarii. 

În concluzie, evaluarea este o component  important  a procesului de înv mânt i aceasta se poate 
realiza atât în mod tradi ional, cât i online, mai ales în ultima perioad , în care contextul ne cere acest 
lucru. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
între online i tradi ional 

Florentina Farca  - prof. înv. pre colar 
Gr dini a P. N. nr. 1 Hunedoara 

Evaluarea pre colar  reprezint  un ansamblu de activit ii dependente de anumite inten ii.. Scopul 
evalu rii nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfec iona procesul educativ. Raportat la derularea 
unei secven e de înv are sau prin rela ionare la un ansamblu structurat de activit i de formare, se desprind 
func ii ale evalu rii specifice dimensiunii normative (constatativ , diagnostic , prognostic ), respectiv 
func ii specifice dimensiunii formative (motiva ional , decizional , informa ional ). 

Privite din punctul de vedere al educatorului, func iile evalu rii vizeaz : 

culegerea de informa ii cu privire la m sura în care au fost realizate obiectivele stabilite 
controlul asupra activit ii desf urate 
stabilirea eficien ei organiz rii, structur rii, accesibiliz rii con inutului, a alegerii strategiei 

adecvate grupei sau indivizilor din grup
descoperirea unor lacune, dificult i, r mâneri în urm  pentru ca pe baza lor s  se elaboreze un 

program de recuperare (cu întreaga grup , pe grupe mici sau individual) 
anticiparea, proiectarea, organizarea i conducerea tiin ific , eficient  a urm toarelor secven e de 

instruire 

Pentru pre colar, func iile specifice ale evalu rii sunt: 

îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 
evaluarea o determin , s  le integreze în sisteme 

s -i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative 
îi sus ine interesul pentru cunoa tere stimulându-i i dirijându-i înv area 
contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare 
contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia 

Toate aceste func ii demonstreaz  necesitatea includerii evalu rii în activitatea didactic . Ele apar i 
se actualizeaz  diferen iat, prin prevalen a uneia fa  de alta la un moment dat. O prob  evaluativ  oarecare 
nu îndepline te toate func iile posibile în aceea i m sur . Toate func iile se pot întrez ri, mai mult sau mai 
pu in, în toate situa iile de evaluare. 

Strategii de evaluare în gr dini

Activitatea educativ  în gr dini  este complex i solicit  forme de evaluare variate, multiple, 
adaptate la particularit ile pre colarilor. Diversitatea situa iilor didactice, precum i multitudinea de 
obiective ale evalu rii presupun conceperea i aplicarea unor strategii diferite care s  mijloceasc  procesul 
evaluativ. Astfel, în gr dini  sunt utilizate urm toarele strategii i forme de evaluare: ini iale, formative i 
finale.  

În timp ce profesorii selecteaz  metodologiile de instruire i includ înv area online ca mecanism de 
predare, ace tia trebuie s  reflecteze i asupra strategiilor de evaluare. Oportunitatea educa iei online aduce 
noi considera ii în evaluare.  
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Evaluarea online este maimult decât o simpl  testare a elevilor. inând cont de câteva principii de 
baz , profesorii care utilizeaz  înv area online î i pot adapta activit ile de evaluare pentru a oferi feedback 
util, responsabilitate, oportunit i elevilor i pentru a demonstra calitatea actului educativ.  

Procesul de evaluare este un sistem de m surare a performan elor academice. Doar pentru c  poate fi 
dificil de m surat nivelul înv rii, nu înseamn  c  înv area nu a avut loc. Ideea este c , dac  profesorii 
care predau online î i îmbun t esc în continuare strategiile de predare, elevii vor înv a mai mult i mai 
bine. 

Bibliografie:  

Voiculescu, E., (2001), Pedagogie pre colar , Editura Aramis; 

Boco , M., (2003), Teoria i practica instruirii i evalu rii, Editura Casa C r ii de tiin , Cluj-
Napoca; 

          

  

1364



Metode de evaluare a randamentului colar în mediul online 

Prof. înv. primar F rc anu Mihaela                                                      
coala Gimnazial  ”Spiru Haret” Olteni a, Jude ul C l ra i 

Evaluarea performan elor elevilor se realizeaz  în func ie de obiectivele propuse i este necesar
pentru: 

Cunoa terea stadiului ini ial de la care se pleac  în abordarea unei etape de instruire, în vederea 
organiz rii eficiente a noii activit i de înv are; 

Confirmarea atingerii obiectivelor propuse pentru o anumit  unitate de înv are; 
Stabilirea nivelului la care a ajuns fiecare elev în procesul form rii setului de capacit i implicat în 

obiective prestabilite. 

A adar, evaluarea este o cuantificare a m surii în care au fost atinse obiectivele programului de 
instruire, au fost eficiente metodele de predare/înv are. Odat  cu mutarea înv mântului la distan , 
concepte precum educa ia online, instrumente digitale de predare- înv are-evaluare au început s  fie din 
ce în ce mai prezente i însu ite într-un ritm alert, mai bine sau mai anevoios.  

În mediul online s-au adoptat anumite metode de lucru în ceea ce prive te evaluarea cuno tin elor 
elevilor. În educa ia online se schimb  mediul de înv are pentru c  nu mai exist coala ca spa iu, ca  
ansamblu rela ionar. Apar modific ri i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este  filtrat  de tehnologie 
i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult mai amplu de resurse ce 

urmeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele pentru înv are, de preg tire pentru coal  (plecarea spre coal , 
drumul în sine au efecte psihologice asupra mobiliz rii înv rii) i de înv are (informa iile nu mai sunt 
primite în acela i fel, nu se mai înva  la fel).  

Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 
rezultate imediate ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback rapid, un elev poate analiza progresul 
lui de înv are, punctele forte i punctele slabe. Procesul de evaluare online influen eaz , de asemenea, 
timpul profesorilor. Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica unele lacune, astfel încât profesorii s  se 
poat  concentra asupra acestora.    

Prin platformele i aplica iile folosite, pe lâng  predare i înv are, evaluarea reprezint  o parte 
important  a actului educativ, astfel încât profesorul înlocuie te foaia de hârtie cu un document electronic. 
Google Forms permite conceperea unor formulare cu diferite tipuri de itemi , ofer  feedback imediat , în 
func ie de tipul itemului i de set ri. 

Pentru realizarea unui formular la matematic  se pot desc rca diferite extensii astfel încât apare  
posibilitatea  scrierii opera iilor cu frac ii, radical, ridicarea la putere. Pentru c  elevul nu va putea scrie 
rezultatul sub aceast  form , se concep itemi de completare/r spuns scurt astfel încât r spunsul redactat de 
elev s  fie scris sub forma unui num r întreg. Un avantaj îl reprezint  itemul cu alegere multipl , deoarece 
r spunsul se poate scrie cu  ajutorul extensiilor, iar elevul bifeaz  o variant . În func ie de tipul de evaluare, 
de lec ie, se poate administra un test i în formatul clasic, iar elevul încarc  testul pe platforma Google 
Classroom, caz în care profesorul corecteaz  în stilul clasic, folosind eventual aplica ia Kami.     

Evaluarea în online nu asigur  corectitudinea rezolv rii unui test, elevul având acas  o mul ime de 
”tenta ii”: caietul de clas , accesul la internet, p rin ii, fra ii, diverse aplica ii. Elevii pot completa acela i 
r spuns la o aceea i întrebare, chiar dac  a fost setat  afi area aleatorie a întreb rilor, ceea ce duce la o 
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evaluare subiectiv  în sistemul online. Oricât de atractive ar fi platformele de evaluare online, ele nu pot 
înlocui în totalitate multiplele ac iuni ale unui feedback al înv rii. 

Participarea este u or de m surat, deoarece software-ul cursurilor online poate contoriza de câte ori 
elevii vizualizeaz  o anumit  pagin , contorizeaz  timpul cât elevul se afl  pe site etc.. Rezultatele înv rii 
sunt totu i mai greu de m surat i implic  o preg tire special  a profesorului. Cele mai folosite metode de 
evaluare folosite în mediul online sunt: 

Eseuri: o metod  de evaluare potrivit  pentru discipline umaniste, greu de implementat într-un 
sistem online în vederea evalu rii automate. 

Teste de tip chestionar: un mod de evaluare cu r spunsuri DA/NU sau r spunsuri multiple .  Este 
un mod de evaluare cu un înalt nivel de obiectivitate atâta timp cât elevii în eleg importan a evalu rii i 
lucreaz  corect, individual, f r  s  comunice între ei. În acest tip de evaluare nu se pune accent pe 
creativitate. 

Evaluarea bazat  pe proiect, cu utilizarea media: poate oferi elevilor o serie de op iuni. Proiectul 
reprezint  o metod  complex  de evaluare, individual  sau de grup, potrivit  pentru evaluarea sumativ . 
Elaborarea proiectului necesit  o perioad  mai mare de timp, câteva zile sau câteva s pt mâni. Pe parcursul 
realiz rii proiectului, cadrul didactic ofer  suport i consultan  elevilor în desf urarea cercet rii, în 
colectarea datelor necesare i poate efectua evalu ri par iale. Utilizarea proiectului este o metod  eficient
de evaluare dar i o metod  de înv are interactiv  care plaseaz  elevul într-o situa ie de cercetare autentic , 
cultiv  responsabilitatea pentru propria înv are i rezultatele acesteia. 

Testul clasic, postat pe activitatea la clas , în word, timp de rezolvare i apoi înc rcare pe 
platform . Permite corectarea i feedback direct fiec rui elev. Implic  seriozitate i corectitudine din partea 
elevilor. 

 Portofoliul: reprezint  un instrument utilizat în cadrul evalu rii sumative, care permite estimarea 
progresului în înv are al elevului prin raportare la achizi iile realizate în perioade de timp mai mari( 
semestru, an colar) 

Probele orale : se pot realiza online,  folosindu-se comunicarea video-audio unu la unu, sau pur i 
simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care elevul s  poat  expune r spunsul la o 
întrebare sau o lec ie înv at . 

Pentru evaluare se pot folosi câteva instrumente/aplica ii: Quizizz; Wordwall; Quizlet; Learning Apps 
etc, platforme cu ajutorul c rora se pot crea teste, fi e de lucru, activit i interactive. Oricât de performant
sau prietenoas  ar fi o aplica ie de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele ac iuni ale 
feedback-ului înv rii, ac iuni ini iate prin microdeciziile educatorului. 

Bibliografie:  

1. Angelo T.A., Cross K.P. Classroom Assessment Techniques: A Handbook for College Teachers, 
2Ed. San Francisco, Jossey-Bass Publishers, 1993. 

2. Draves W.A. Teaching Online. River Falls. Wisconsin, LERN Books, 2000. 
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EVALUAREA                                                                         
Înv area online versus înv area tradi ional

Prof. F rcu  Adriana Ioana                                                              
Scoala Gimnaziala ,,Petru Mihes’’ Meziad, jud. Bihor 

 Un înv mânt de calitate este acela în care to i elevii, indiferent de mediul de provenien i de 
nivelul dezvolt rii intelectuale, sunt sprijini i i încuraja i  în dezvoltarea lor, a a cum arat i P. tef nescu 
– Goang : „Educa ia numai atunci este eficace, când trateaz  pe fiecare conform cu natura sa i când d
fiec ruia hrana mintal  de care el are nevoie”. 

Am  observat cu to ii, cu siguran , c  interesul pentru programele personalizate de înv are online a 
crescut recent; s-a întâmplat nu numai datorit  tehnologiilor disponibile, ci i pentru c  cercetarea a 
demonstrat rezultate sporite ale modelelor de predare de tip blended. 

Ast zi, succesul unui program de training depinde mult de mediul în care are loc experien a de 
înv are, de aceea, trebuie s  fim cu to ii con tien i de cum alegem s  pred m o limb  str in : face-to-face, 
online sau blended. 

Pentru început, este important s  se tie faptul c  programele de Online Teaching sunt fundamentate 
pe principii de înv are care întâmpin  nevoile angajatului moderne i, de asemenea, c  exist  nenum rate 
beneficii ale acestui tip de predare: 

Principiul flipped classroom pentru eficientizarea timpului de la edin a de curs, cursan ii 
maximizeaz  timpul de discu ie la edin , studiind individual teoria i exersând-o ulterior, la întâlnirea cu 
trainerul; 

Principiul de înv are asincron , caracteristic nevoilor angajatului modern– înv are oricând i 
oriunde, cursan ii putând participa de i sunt în delega ie, concediu medical ori vacan ; 
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coala online - provoc ri i oportunit i 

F ie C t lin Ionic                                                                     
coala Gimnazial  Nr. 1 Remetea 

Predarea online nu este o abilitate complet diferit  de cea care presupune predarea în mod personal, 
dar necesit  cunoa terea tehnicilor i a celor mai bune practici pentru ca munca s  fie îndeplinit . 

Starea în care ne afl m ne-a determinat s  fim p rta i ai unei schimb ri radicale, o adev rat  revolu ie, 
în abordarea procesului didactic dintr-o alt  perspectiv , prin înlocuirea în totalitate a interac iunilor face-
to-face cu elevii i cu întâlnirile mijlocite de aplica iile din mediul virtual. 

Aceast  nou  abordare a educa iei trebuie s  fie direc ionat  în spiritul dezvolt rii autoeduca iei, atât 
a cadrelor didactice, cât i a elevilor, pentru c  nimeni nu a fost preg tit pentru înv area online în totalitate. 
Cadrele didactice au fost provocate s  se adapteze rapid, s  se informeze, s  se formeze, s  pun  în practic
derularea activit ilor didactice exclusiv prin mijloace moderne de comunicare. Situa ia nou generat , 
neexperimentat i neadaptat  s-a concretizat rapid într-o înv are de tip online, sincron , care a fost initial 
abordat  cu scepticism de c tre cei mai mul i profesori i cu entuziasm i curiozitate de c tre cei mai mul i 
elevi. 

Desf urarea procesului educa ional exclusiv online, pentru cadrele didactice din ciclul primar 
necesit  colaborarea cu familiile elevilor, sprijin din partea acestora, deoarece copiii nu posed  deprinderile 
necesare pentru a lucra pe platforme sau cu aplica iile utilizate.Un alt impediment este  acela c  elevii 
depind de p rin i deoarece nu au propriul telefon pentru a se conecta (elevii din clasa preg titoare, clasa I) 
i este necesar stabilirea unui program astfel încât adul ii, care nu sunt disponibili diminea a din cauza 

serviciului, s  fie acas  pentru a-i ajuta.  
Platformele educa ionale recomandate institu ional pentru a desf ura înv area online sunt: Google 

Classroom, Suita Google for Education, Edmodo, EasyClass, ClassDojo. 
Aplica ia Google Classroom este un instrument complex pentru gestionarea unei clase virtuale. Când 

sarcinile de la toate disciplinele vin pe o singur  platform i comunicarea se realizeaz  în acela i loc, este 
mai u or s  urm re ti, s  coordonezi întreaga activitate. 

Avantajele oferite pentru profesori: 
- organizarea optim  a lec iilor, eficientizarea timpului 
- crearea, colectarea i notarea temelor în mediul online 
- posibilitatea cadrelor didactice de a oferi feedback direct fiec rui elev, postarea unor anun uri i 

întreb ri de c tre ambele p r i  
Utilizarea acestei platforme în aceast  perioad , dup  ce m-am familiarizat cu toate instrumentele 

oferite i-a dovedit eficien a. Din propria experien  pot enumera urm toarele oportunit i: 

I. Crearea temelor i transmiterea acestora elevilor. 
Pentru facilitarea în elegerii cerin elor, putem folosi ca suport fi e, link-uri pe care s  le inser m, ppt-

uri, filmule e de pe youtube. De folos a fost utilizarea acestora în realizarea activit ilor din ,, coala Altfel”, 
pentru temele propuse. 

Exemplu:  
Sprijin pentru realizarea temelor acas : 
A. Educa ie pentru s n tate i nutri ional  (preg tirea micului dejun acas )- am postat filmule e cu 

idei de variante a unui mic dejun s n tos 
B. Jocuri în familie- filmule e cu idei de jocuri amuzante pe care le pot face împreun  cu membrii 

familiei 
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C. Juc rii din materiale ecologice- imagini cu modele de juc rii i filmule e cu modalitatea de  
realizare a acestora    

D. Jocuri cu umbre- filmule e de pe youtube cu realizarea unor fiin e cu ajutorul mâinilor 
E. Pictur  pe pietre- imagini cu diverse modele pe care le pot realiza 
Acestea sunt doar câteva dintre temele la care am folosit materiale suport. Elevii au fost foarte 

încânta i. P rin ii i-au sprijinit, i-au filmat ( pozat) în timp ce realizau activita ile i au postat apoi pe Google 
Classroom. 

Pentru a-i determina s  fie con tiincio i, atunci când post m temele pentru acas , este bine s  le 
stabilim termen de predare.Google Classroom ne ajut  în acest sens. Acest lucru îi va face pe copii s  fie 
responsabili. Dup  corectarea temelor, elevii primesc feedback, aprecieri, deoarece impactul este deosebit 
asupra lor. 

II. Predarea con inuturilor  

În procesul de predare, din aplica ia Google Classroom, putem folosi aplica ia Meet, o platform  de 
comunicare instant prin video i chat prin care se poate partaja ecranul, se pot împ rt i link-uri. Eu am 
utilizat aplica ia Zoom, deoarece o descoperisem înainte ca coala s  ne înscrie pe platforma SIIR ADMA. 
În aplica ia Zoom am utilizat i tabla virtual  interactiv , cu ajutorul c reia am explicat exerci ii la 
matematic , am desenat forme i figuri geometrice, am scris propozi ii la ora de comunicare. Tot pe aceas
aplica ie am prezentat ppt-uri pentru orele de tiin e, Dezvoltare personala, Abilit i practice, am audiat 
cântece. Lec iile pot fi înregistrate i pot fi rev zute sau transmise elevilor care nu au putut participa. 

III. Evaluarea cuno tin elor 

Google Classroom ne ofer  posibilitatea s -i evalu m pe copii prin crearea de chestionare, chiar de 
la clasa I. Putem insera imagini suport, iar întreb rile pot fi variate: cu r spuns închis, r spuns scurt, 
r spunsuri multiple, variante de r spuns cu selectare de caset . Chestionarele pot fi folosite la sfâr itul unei 
lec ii sau pot fi date în completarea temei pentru acas . 

Pentru cadrele didactice, Google Classroom vine în ajutor prin faptul c  are ca instrument de 
organizare a documentelor ( fi e, chestionare, ppt-uri, ) Drive-ul. Folosirea calendarului este util , deoarece 
ofer  o imagine de ansamblu a con inuturilor pe care le-am predat, a termenelor. 

         
Activitatea sincron, trebuie sus inut i de cea asincron. Activitatea elevilor de acas , este foarte 

important . Cadrul didactic trebuie s  aib  în vedere în stabilirea acestora cantitatea i calitatea. Munca 
independent , exerci iile cu rol de consolidare, lecturile suplimentare, compunerile, proiectele, au rolul de 
a utiliza cuno tin ele asimilate, dezvolt  creativitatea, imagina ia, aten ia, deprinderile de lucru cu manualul 
i alte surse de informare. 

Pentru a face mai atractiv procesul de predare-înv are-evaluare, cadrul didactic poate folosi ajutorul 
pe care îl ofer  unele platforme i aplica ii.  

Dintre acestea, pot aminti: 
 Pentru crearea de jocuri educative: 
 Wordwall – permite crearea de puzzle-uri, jocule e simple, quiz-uri, anagrame, rebusuri, roata 

aleatoare i mai multe tipuri de aplica ii care sus in înv area. 
Armored Penguin-  cadrul didactic poate crea rebusuri, refacerea cuvintelor amestecate, unirea de 

coloane, etc. 
Dedicate- ofer  un set de aplica ii incredibile pentru generarea de cuvinte încruci ate i rebusuri, 

capabile s  trezeasc  interesul copiilor. 
Suport pentru procesul de predare: 
Genially- o platform  cu ajutorul c reia putem realiza prezent ri, crea con inuturi de înv are, resurse 

educa ionale interactive, h r i, infografice, teste, chestionare. Se poate lucra în grup la un proiect prin 
utilizarea unui link ce se distribuie participan ilor. 
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Pixton- se pot crea benzi desenate pentru o anumit  tem , folosind personaje din diverse domenii care 
pot fi personalizate ( sunt oferite de platform ), se pot crea avataruri, pove ti, elevii pot crea teme, simularea 
unor situa ii de comunicare. 

Kizoa- este un software de editare video online, un produc tor de filme, videoclipuri pentru lec ii, 
prezent ri persuasive, antrenante, de impact. Se poate colabora cu elevii în realizarea diferitelor proiecte. 

Flipsnack- indicat pentru crearea de publica ii digitale: reviste, c r i digitale, bro uri. Transform
documentele pdf  în flipbook-uri. 

Animaker- este o platform  pentru crearea videoclipurilor de anima ie. Aplica ia ofer abloane ce 
pot fi personalizate i apoi animate cu personaje, imagini. Putem crea personaje care s  transmit  elevilor 
mesaje, informa ii, într-un moment al lec iei i aceasta s  devin  mai atractiv , mai captivant . 

Padlet- cadrul didactic poate crea clase pe aceast  platform , poate discuta, ad uga imagini, mesaje, 
link-uri, documente. Poate fi folosit ca instrument pentru portofoliile elevilor ce pot fi apoi distribuite 
p rin ilor. 

Google Expedition- este o platform  care ofer  profesorilor posibilitatea s  duc  elevii în excursii 
virtuale în diverse locuri din lume, de la muzee, excursii subacvatice, explor ri în spa iu, totul prin 
integrarea de con inut de tip VR ( realitate virtual ). 

Open Board- este o aplica ie care permite crearea unei table interactive. Se pot înc rca documente, 
imagini, pe care le expunem pe ecran în timpul întâlnirii online. Se poate filma i înregistra într-un clip 
video activitatea,  pe care îl putem trimite apoi elevilor pentru a fi vizualizat. 

Pentru evaluarea elevilor: 
Socrative- o platform  prin intermediul c reia putem evalua elevii, prin ob inerea unor date în mod 

instantaneu. Se pot crea teste cu variante de r spuns multiplu, de tipul adev rat/ fals, r spuns scurt,  
rezultatele fiind afi ate în timp real. Acestea se pot desc rca i se realizeaz  rapoarte. Cu Socrative, cadrele 
didactice pot antrena elevii cu sondaje rapide, chestionare, pentru a avea un feedback rapid. 

Kahoot- este o platform  foarte cunoscut  de cadrele didactice. Aici se pot crea teste interactive, sub 
form  de joc. Se poate lucra în grup de elevii unei clase. 

Mentimeter- permite cadrului didactic s  interac ioneze cu elevii în timp real. Este o aplica ie cu 
ajutorul c reia putem realiza feedback-ul la sfâr itul orei, folosind telefonul sau orice alt dispozitiv. Elevii 
sunt solicita i s  r spund  la o întrebare cheie legat  de con inutul lec iei, sau al activit ii. 

Toate aceste aplica ii i platforme pot fi utilizate în activitatea la clas  oricând, unele cadre didactice 
poate chiar le-au utilizat. Momentul acesta de r scruce a ne-a determinat îns  pe to i s  facem cuno tin
cu aceste platforme i aplica ii care s  ne sprijine în activitatea didactic i s -i stimul m pe elevi s  r mân
conecta i în procesul de înv are. 

Educa ia digital  reprezint  o oportunitate modern i nou  al c rei rol nu este de a înlocui contactul 
fa  în fa  ci de a fructifica posibilit i alternative de înv are. Ele nu pot substitui procesul de predare- 
înv are-evaluare realizat la clas  în care elevul utilizeaz  manualul, caietul, fi ele de lucru independent, 
proiectele de grup, scrisul la tabl , r spunsurile orale, colaborarea, socializarea. Dar, în aceast  epoc  în 
care digitalizarea este inevitabil i necesar , includerea aplica iilor î i demonstreaz  utilitatea.  

În perioada desf ur rii colii online, trebuie s inem cont de anumite reguli. Acestea se pot aplica 
i în momentele de normalitate, dar care presupun i utilizarea instrumentelor digitale: 

Orarul colar tradi ional NU poate fi transferat la programul de lucru online 
Timpul de lucru la calculator al elevilor trebuie s  fie bine stabilit ( ciclul primar- 90 min., ciclul 

gimnazial- 120/150 min., ciclul liceal- 180/210 min.) 
Pentru activit ile sincrone i asincrone trebuie alese teme, instrumente digitale, soft-uri, aplica ii, 

ce se potrivesc cel mai bine cu planul de predare, aprofundare, exersare. 
Toate activit ile sincron trebuie planificate din timp i organizate foarte bine 
Este necesar s  prezent m p rin ilor i elevilor platforma, dispozitivele digitale, modul de lucru 

cu aplica iile. 
Avem nevoie de: r bdare, empatie i flexibilitate, abordare treptat , con tientizare, regularitate, 

sprijin i comunicare continu  între elevi, p rin i, colegi. 
Avantajul înv rii de la distan , asincron , este c  permite o diferen iere real i o personalizare 

a sarcinilor. 
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Feedback-ul este necesar i trebuie s  fie din ambele p r i: cadru-didactic/elevi, cadru didactic/ 
p rin i. 

Scopul instrumentelor digitale este de a spori procesul de înv are prin faptul c  vin în sprijinul sau 
în completarea celor înv ate la clas , pun la dispozi ia profesorilor modalit i moderne de predare i 
evaluare. Trebuie s  ne gândim la o reinterpretare a rolului cadrelor didactice i al elevilor. Noi, cadrele 
didactice, suntem facilitatori, care creem contextul în care poate avea loc înv area: prin întreb ri, prin 
instrumente, prin crearea unei etici de munc  adecvate i prin rela ii umane care s  transmit  încredere i 
sus inere astfel încât procesul educa ional s  aib  reultatele a teptate. 

Bibliografie: 

Constantin Cuco , Olimpius Istrate, Ion –Ovidiu Pâni oar , Petre Bodnariuc, Simon Vela, „ coala 
online-elemente pentru inovarea educa iei” , Ed.Universit ii, Bucure ti, 2020 

http:// www.e- coala.ro/ Proiectul coala Online 
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METODELE TRADI IONALE DE EVALUARE 

Prof. Faur Eva - Monica,                                                                
C. E. „Partenie Cosma  Oradea 

A. PROBA   ORAL   

Una dintre cele mai vechi metode de evaluare, r spândit i în prezent este ascultarea sau chestionarea 
oral . Se realizeaz  cu ajutorul conversa iei dintre profesor i elevi (frontal, individual, combinat). Prin 
folosirea întreb rilor directe adresate elevilor, profesorul urm re te aprecierea prin note a acestora, luând 
în considerare tactul i aten ia de care trebuie s  dea dovad , de impactul psihologic i afectiv pe care - l 
pot avea aceste întreb ri adresate pe un ton mai energic. Profesorul poate interveni în r spunsul elevilor 
prin întreb ri cu dificult i diferite, stimulative sau incitante, în timp ce clasa poate interveni cu solu ii, 
complet ri, aprecieri, în acest fel asigurându - se o comunicare strâns , autentic  profesor - elev i un feed 
- back rapid, pozitiv. „Sunt enumerate zece probe orale: a) conversa ia de verificare (prin întreb ri i 
r spunsuri); b) interviul; c) cu suport vizual; d) examenul oral (cu acordarea unui anumit timp de gândire); 
e) redarea (repovestirea); f) descrierea i reconstituirea; g) descrierea/explica ia/instructajul; h) completarea 
unor dialoguri incomplete; i) seminarul; j) colocviul.”1

Tabel 1 Avantajele i limitele  probelor  orale 

AVANTAJELE  PROBELOR  ORALE LIMITELE  PROBELOR  ORALE 
Flexibilitatea i adecvarea individual  a întreb rilor la 
posibilit ile elevilor. 

Necesit  timp îndelungat pentru realizare. 

Posibilitatea de a clarifica i corecta imediat nel muririle 
sau gre elile. 

Subiectivitatea profesorului cauzat  de  starea  
personal  a  acestuia ori a  elevului. 

Libertatea de exprimare a elevilor i cre terea capacit ii 
de comunicare. 

Intimidarea sau inhibarea unor elevi care au 
dificult i în exprimarea oral . 

Interac iunea direct  evaluator – evaluat care permite 
încurajarea r spunsurilor prin întreb ri clarificatoare sau 
ajut toare. 

Lispa  de  aten ie  a  elevilor  care  nu sunt  
direct  viza i. 

Posibilitatea de a se autoverifica a celorlal i elevi, de a - i 
sistematiza, clarifica, înt ri sau corecta propriile 
cuno tin e. 

Nu permite verificarea tuturor elevilor. 

B.  Proba scris

Se realizeaz  cu ajutorul unor lucr ri de verificare pe parcurs sau finale (teze), prin care elevii au 
posibilitatea s  - i prezinte în mod independent achizi iile de cuno tin e. 

Cerin e de întocmire a probelor scrise: 
uniformitatea subiectelor; 
nu se vor omite cuno tin ele esen iale din materia supus  verific rii; 
prezentarea con inutului f cându - se sistematic i concis, în a a fel încât elevii s  în eleag  ceea ce 

au de f cut; 
notarea lucr rilor scrise se face dup  criterii care rezult  din principiul  

calit ii i cantit ii r spunsului elevilor. 

1 Mihai Stanciu, Didactica postmodern , Editura Universit ii Suceava, Suceava, 2003, p. 283.
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În func ie de volumul cuno tin elor însu ite, de deprinderile formate, profesorii trebuie s  fie aten i 
la gradul de în elegere a no iunilor, la corectitudinea no iunilor însu ite de c tre elevi, astfel încât s  existe 
rezultate cât mai bune în urma evalu rilor. 

Dup  verificarea i notarea lucr rilor de c tre profesor, acestea vor fi aduse în fa a clasei pentru a fi 
analizate împreun  cu elevii, se comunic i se argumenteaz  notele. 

Tabel 2 Avantajele  i limitele  probelor  scrise 

AVANTAJELE  PROBELOR  SCRISE LIMITELE PROBELOR  SCRISE 
Se realizeaz  evaluarea frontal , obiectiv  a elevilor într-
un interval relativ scurt. 

Feed - back- ul este mai slab decât în cazul 
verific rii orale. 

Permite verificarea unui capitol sau secven  de înv are, 
în mod obiectiv i compararea rezultatelor ob inute de 
întregul grup. 

Relativa întârziere în timp a momentului în 
care se realizeaz  evaluarea i verificarea 
probelor. 

Diminuarea st rilor de stres ale elevilor, care pot lucra 
independent. 
Posibilitatea pentru elevi de a formula r spunsuri 
individual. 
Posibilitatea pentru evaluator de a formula aprecieri 
obiective, întemeiate pe criterii dinainte cunoscute. 

C. Proba practic   

Se poate aplica la  disciplinele  specifice  i are  în vedere  identificarea  capacit ilor  de  a  pune  în 
practic  cuno tin ele asimilate, a  gradului de  asimilare  a  priceperilor  i deprinderilor. 

Pentru realizarea cu succes a activit ii de verificare practic , înc  de la începutul activit ii,  elevii 
vor fi aviza i cu privire la: 

modul de desf urare al probei practice; 
tematica; 
modul de corectare, stabilirea baremului de corectare; 
condi ii oferite în acest sens (calculator, alte instrumente). 

Probele practice cu condi ia  s  fie  corect   concepute  indic  cel mai bine  ceea  ce  elevii tiu s  fac
cu ceea ce au înv at. 

Tabel 3  Avantajele  i limitele  probelor  practice  

AVANTAJELE  PROBELOR  PRACTICE LIMITELE  PROBELOR  PRACTICE 
Indic  cel mai bine  m sura  în care  elevii  i – au format  
i dezvoltat priceperile  i deprinderile de lucru. 

Transparen  în aplicarea  baremelor  de  
corectare. 

În func ie de specificul disciplinei reprezint  indicatorul  
realiz rii obiectivelor înv rii. 

Dot ri corespunz toare  sarcinilor  de  lucru 
cerute  elevilor. 

Cre terea gradului de responsabilizare, implicare  a  
elevului. 

Bibliografie: 

Mihai Stanciu, Didactica  postmodern , Editura Universit ii Suceava, Suceava,  2003. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. Înv. pre colar: Fazekas Beáta Orsolya 
coala Gimnazial  nr. 1 Vii oara 

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, 
oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde urm torii pa i:  

Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
M surarea rezultatelor aplic rii programei,  
Evaluarea rezultatelor.  

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu i final .  
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 

preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse. Datele 
ob inute ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de predare a 
noului con inut al programei, organizarea unui program de recuperare, dac  este cazul, i adoptarea 
unorm suri de sprijinire i recuperare a unora din pre colari. 

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.                                      

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu.  

Pentru a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi utiliza urm toarea schem : 

T                                                              : probe scrise( fi e cu sarcini); probe orale i probe practice 

                                                                   

                                                               : lucr ri practice, portofoliile cu lucr rile copiilor, aprecierile 
verbale, autoevaluarea, jocurile didactice, de rol i serb rile; oberv rile directe/sistematice în timpul 
activit ii i înregistrarea;discu ii individuale;afi area lucr rilor;consemnarea grafic  a rezultatelor pe 
domenii experien iale; 

Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 

METODE I 
TEHNICI DE 
EVALUARE 

TRADI IONALE 

ALTERNATIVE 
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Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului.  

Tipuri de portofolii:  
- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri);  
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  

Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolutiei copilului; 
lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e.  

Bibliografie: 

1. Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”,    
Bucure ti,EDP.;  

2.Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
3.Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna”m Bucure ti, EDP;  
4.Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006; 
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Evaluarea - între online i tradi ional 

Prof. Iulia Fedorovici,                                                                   
coala Gimnazial  Nr. 2, Dumeni 

Pentru c  tr im în secolul noilor tehnologii i societatea devine tot mai digitalizat , strategiile i 
abord rile de înv are i evaluare trebuie s  r spund  provoc rilor lumii marcate de schimb ri i 
incertitudini, prin utilizarea tehnologiei inovatoare a informa iilor i comunica iilor. Înv area în mediul 
on-line presupune îmbinarea materialelor de înv are sub diferite forme, de tipul textelor, imaginilor, 
sunetului i de tip video, utilizate într-o manier  inovativ  care s  poten eze spiritul creativ al educabililor.  

Instruirea asistat  de calculator nu reprezenta o noutate în realizarea activit ilor didactice, fiind 
utilizat  cu succes, al turi de predarea-standard. Îns , niciodat , pân  în acest an, nu am fost pu i în situa ia 
de a preda i evalua exclusiv în sistem on-line. 

Începând cu luna martie a anului 2020, pedagogia româneasc  înscrie un capitol nou determinat de 
schimb ri de paradigm  didactic . Incipitul a fost coercitiv, iar izolarea ne-a testat din plin abilit ile 
digitale i de predare asistat  pe deplin la calculator i la distan . Astfel, unii profesori au urm rit diferite 
tutoriale pentru a înv a cum s  foloseasc  anumite platforme educa ionale, al ii au c utat sprijin pe 
grupurile de suport colegial dedicate profesorilor, au urmat programe de formare on-line dedicate folosirii 
tehnologiei sau s-au bucurat de atelierele desf urate online prin programul CRED (Curriculum relevant, 
educa ie deschis  pentru to i). A trebuit s  alegem: ori s  ne lament m i s  nu facem nimic, ori s  ne lans m 
într-un cantonament de exersare i utilizare a platformelor educa ionale i a instrumentelor adecvate. În 
acest scop, am ales s  integrez dispozitivele digitale i noile tehnologii în procesul de predare-înv are-
evaluare. În cadrul înv rii la distan , competen ele generale i specifice vizate de Programa colar  r mân 
acelea i, doar mijlocul de transmitere i însu ire a cuno tin elor se schimb . Important e s  red m 
informa iile într-un mod cât mai accesibil elevilor, astfel încât înv area s  fie cât mai eficient .  

În procesul evalu rii on-line, profesorii trebuie s in cont de principiile fundamentale ale m sur rii 
rezultatelor i s - i adapteze activit ile pentru a le oferi elevilor un feedback rapid i util. Dac  în cazul 
activit ilor fa  în fa , timpul e limitat i profesorul nu poate corecta zilnic, or  de or , temele i fi ele de 
lucru ale tuturor elevilor, evaluarea online permite acest fapt, oferind imediat r spunsuri, ceea ce constituie 
un avantaj în detrimentul evalu rii în incinta colii.  

Cu toate acestea, în contextul întreruperii activit ilor uzuale de înv are în incinta colii, elevii care 
provin din medii socio-economice dezavantajate au o probabilitate mare s  se desprind  de mediul educativ 
i s  înregistreze rezultate colare nesatisf c toare sau chiar s  asist m la abandon colar, în special în 

mediul rural. Societatea româneasc  este polarizat , cu un procent ridicat de copii care tr iesc în locuin e 
supra-aglomerate sau aflate în risc de s r cie sau excluziune social . Unii elevi au un singur telefon al 
p rin ilor pe care îl folosesc în cadrul înv rii împreun  cu fra ii lor; de asemenea, participarea elevilor la 
activit ile educa ionale în sistem online depinde de infrastructura casnic i dotarea cu internet. Cei mai 
mul i dintre elevii mei nu dispun de calculator sau laptop i nu beneficieaz  de conexiune fix  la internet, 
ci doar pe date mobile. În pofida tuturor greut ilor, cei mai mul i dintre p rin i s-au str duit, în aceast
perioad  nefast , s  le ofere copiilor posibilitatea de a înv a cu ajutorul telefonului conectat la internet cu 
date mobile.  

Cele mai aplicate metode de evaluare sunt observarea curent  a comportamentului de înv are, 
verific rile orale, probele scrise, studiul de caz, portofoliul, chestionarul, autoevaluarea, interevaluarea, 
proiectul sau fi ele de lucru independent. Astfel, observarea curent  a comportamentului elevilor presupune 
constatarea interesului elevilor fa  de obiectul de studiu, gradul de participare la activit ile desf urate de 
profesor i calitatea r spunsurilor oferite. Profesorul face aprecieri verbale obiective i încearc  s  le ofere 
elevilor o înt rire pozitiv . Metodele bazate pe verific ri orale ofer  posibilitatea exers rii capacit ilor de 
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comunicare dintre profesor i elevi, prin adresarea unor întreb ri stimulative, determinându-i astfel s
expun  cât mai detaliat con inuturile însu ite. Se pot utiliza conversa ia de verificare, povestirea, interviul 
sau completarea dialogurilor lacunare. În schimb, probele scrise ofer  profesorului posibilitatea verific rii 
unui num r mare de elevi i a unui volum generos de cuno tin e despre no iunile verbale, într-un timp mai 
scurt, dar eventualele erori ale elevilor nu ar putea fi corectate imediat, ca în cazul evalu rii orale. Studiul 
de caz poate fi folosit cu succes în evaluarea verbului, în special la clasele mai mari, pentru c  necesit
interpretatea unor fenomene i emiterea unor judec i de valoare despre valen ele solicitate. O alt
modalitate de evaluare preferat  de elevi este portofoliul, „cartea de vizit ” (dup  Constantin Cuco , 
Psihopedagogia) care furnizeaz  informa ii importante despre activitatea individual  a fiec ruia. De 
asemenea, îmi place s  utilizez în evaluarea no iunilor verbale proiectul, datorit  abord rii pragmatice a 
înv rii. Cu acest prilej, elevii pot folosi achizi iile dobândite în noi contexte, relevante pentru o bun
însu ire a no iunilor verbale. Îmbinarea metodelor de evaluare i folosirea lor creatoare pot asigura eficien a 
în înv area verbului i a modurilor verbale, înl turând însu irea deficitar  sau incomplet  a con inuturilor 
vizate.  

Evaluarea online a constituit o provocare, dar unii elevi au fost capta i în mrejele jocurilor i testelor 
de tip quizz.  Un astfel de joc de evaluare poate fi Milionari în verbe!  

Folosind modelul celebrului joc, Vrei s  fii milionar?, cu ajutorul aplica iei LearningApps.org, elevii 
sunt invita i s  demonstreze cât de bine cunosc verbul.  

Exemplu:  

pentru 500 puncte 

1. Ce parte de vorbire denume te ac iunea, starea sau existen a:  

A.  substantivul;  

B.  verbul;  

C.  adjectivul;  

D.  pronumele.  

 pentru 1000 de puncte 

2.  În care serie toate cuvintele sunt verbe:  

A.  înverzit, îmbujorat, bujor, certat;  

B.  harnic , râu, st , calc ;  

C.  cite te, doarme, înva , tri eaz ;  

D.  colorat, carte, imaginat, serios.  

pentru 5000 de puncte 

3.  Seria care con ine doar verbe la imperfect este:  

A.  mergeam, scrisei, mersei, cântam;  

B.  coloram, g team, supravie uiam, cercetam;  

C.  doream, cântam, sp lam, scrisei;  

D.  coloram, cântam, dorii, cercetam.  

 pentru 50.000 de puncte 

4.  În care serie toate verbele sunt de conjugarea I?  
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A.  a citi, a avea, a dormi, a colora;  

B.  a duce, a mânca, a dori, a culege;  

C.  a mânca, a colora, a dura, a m sura;  

D.  a colora, a m sura, a pleca, a scrie.  

Pentru 100.000 de puncte 

5.  În care serie toate verbele sunt la viitor, form  literar ?  

A. voi citi, am s  înv , voi colora, o s  cred;  

B.  voi merge, voi deschide, voi alerga, o s  mânânc;  

C.  voi iubi, voi distruge, scrisei, or mânca;  

D.  voi terge, voi alerga, voi munci, citisem.  

Evaluarea, realizat  atât în mod tradi ional, în cadrul orelor desf urate în sala de clas , cât i cea 
online, r mâne prioritar , ca o surs  a perfec ion rii actului didactic.  
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Evaluarea în mediul on - line 

Prof. înv. primar. Feher Ecaterina 
Liceul Teoretic „Ana Ip tescu” Gherla, Jud. Cluj 

Evaluarea este o activitate etapizat  care vizeaz  domenii i probleme complexe, nu doar evaluarea 
elevilor. „A evalua” reprezint  nu numai un verb de încheiere, ci i de deschidere. 

Exist  multe defini ii pentru evaluare, în func ie de realit ile educa ionale de care se ine cont. De 
exemplu: 

Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judec i privind starea, func ionarea, evolu ia 
viitoare probabil  a elevului, profesorului, unit ii colare pe baza informa iilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de m sur .( Doina Mihala cu ,2006) 

Verificarea în mediul online 

Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. Primii 
care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a 
produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze. La polul 
opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima prima  interac iune cu educa ia online este 
necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite pentru 
grupul int  (elevi sau cadre didactice). 

În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist coala ca spa iu, ca 
tot ansamblul rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat
de tehnologie, nu mai este atât de persuasiv i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu 
un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele pentru înv are: de 
preg tire pentru coal  (plecarea spre coal , drumul în sine au efecte psihologice asupra mobiliz rii 
înv rii) i de înv are (informa iile nu mai sunt primite în acela i fel, nu se mai înva  la fel). ( Vi an 
Florina Viorica i colaboratorii, 2021) 

Avantajele sistemului de evaluare online 

Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor faciliteaz  furnizarea unei experien e de 
înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul 
centralizat.  

Aceste sisteme ajut  la: 

Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor 

Reduce i costurile, eforturile i timpul necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri 

Scanarea i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid i sigur

Op iuni pentru ad ugarea de comentarii i feedback pentru referin a elevului 

Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce erorile umane 

Evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web 

Recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor 
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Urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp 

Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 
rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe rapid. 

Procesul de evaluare online elibereaz , de asemenea, timpul profesorilor, rezultatele pot fi analizate 
pentru a identifica domeniile de performan  sc zut , astfel încât profesorii s  se poat  concentra asupra 
acestor lacune de înv are. Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru 
ace ti cursan i, ceea ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor.  

Sistemele de evaluare online simplific  sarcina de a aduna i corecta manual documentele de r spuns 
i de a împ rt i rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. ( Vi an Florina 

Viorica i colaboratorii, 2021) 

Exemple de platforme i aplica ii utile în realizarea evalu rii on-line: 

1. Google Forms 
2. Kahoot 
3. Worldwall 
4. ASQ 
5. Quizziz 
6. Google Meet 
7. Dpuzzle, etc. 
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Între online i tradi ional 

Liceul Teoretic Nagy Mózes                                                              
Fehér Erika-Katalin 

În acest referat, am c utat s  r spund la întrebarea c , în sistemul educa ional de ast zi, atunci când 
vine vorba de preg tirea genera ie în cre tere pentru a face fa  provoc rilor sociale, aplicarea testelor sunt 
crescute. Am analizat pozitivele testului adaptiv i, de asemenea, am eviden iat negativele. Aplicabilitatea 
testelor online în domeniul educa iei este în continuare o oportunitate în sistemul de înv mânt. 

Locul i rolul testului online 

Web-ul, ca platform  de testare online, prezint  o nou  provocare pe tot parcursul procesului de 
predare-înv are, rezultând schimb ri revolu ionare. Aplicarea sa a devenit recent un instrument eficient în 
educa ie, cum ar fi: testarea activit ii la clas , m surarea nivelului de cuno tin e etc. Site-uri web ofer
teste gata f cute profesorilor care folosesc aceste resurse pentru propria imagine, pot modela. Elevii 
folosesc cu u urin  interfa a Internet.  

Avantajele i dezavantajele testelor online 

Avantaje: 

� Cre te interesul elevilor oferind rezultatele testelor imediat, nivelurile lor de adrenalin  cresc,  
sporind eficien a achizi iei curriculumului. 

� Elevul are posibilitatea de a accesa sarcina de testare de oriunde, cunoscând parametrii 
corespunz tori, în caz de obstruc ie (boal  infec ioas ).

� În prezent, au ap rut teste standardizate online i sunt procesate cu ajutorul software-ului int
modern. 

� Testul online poate fi setat astfel încât elevul s  defineasc  sarcinile rezolva în ordine. Cercet torii 
au observat c  primul r spuns a fost mai bine, deoarece variaz  în cea mai mare parte în timpul repara iei, 
deteriorând rezultatul. 

� Profesorul economise te timp reducând timpul petrecut pentru îmbun t irea testelor. 

Provoc ri, dezavantaje: 

� Trebuie avut în vedere integritatea drepturilor personale ale elevilor. Numele i detaliile acestora 
trebuie codificate. 

� De luat în considerare la editarea suprafe ei de deschidere a suprafe ei de testare caracteristicile de 
vârst  ale cursantului. Este obi nuit ca elevii s  aib  în elegere competen a sa este inadecvat , ceea ce poate 
duce la neîn elegeri. 

� În rezolvarea întreb rilor testelor online în care cuvintele, elevii dau un r spuns simplu cu 
propozi ii, poate c  infrac iunile de ortografie sunt evaluate de software ca un r spuns r u. 

� Accesul la interfa a de testare trebuie restric ionat printr-o parol i, prin urmare, este neautorizat 

nu v  pute i conecta i coada de activit i devine protejat . 
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� Stând în fa a unui monitor de computer, elevii nu percep greutatea sarcinii, pot considera c  este 
un joc. (în cazul unei diserta ii pe hârtie, sarcina destul de con tient). Ei pot discuta, pot privi înapoi, înapoi. 

� Cunoscând rezultatele testului, profesorul trebuie s  fie flexibil, deoarece aceast  form  de 
responsabilitate poate avea puterea nout ii. În cazul în care clasa ob ine un scor sc zut, 

trebuie rescris. 

� În cazul unei defec iuni tehnice, ar trebui elaborat un plan de securitate de ex. întrerupere a 
curentului, nefunc ionare a serverului. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

Autor: prof. Feie  Claudia Elena 

coala online...cine s-ar fi gândit acum doi ani c  vom fi nevoi i s  ne desf ur m activitatea de 
predare exclusiv online? Cu siguran  nu mul i dintre noi, chiar dac  tehnologia a fost folosit  si integrat
din ce in ce mai mult in actul de predare. i dac  la predarea, transmiterea cuno tin elor st m bine, am prins 
repede, ne-am perfec ionat, cum sa facem o evaluare eficient  este o adev rat  provocare. Metodele i 
tehnicile de evaluare online reprezint  o parte necesar  în procesul de înv are la distan . Este necesar ca 
profesorul s  ia cuno tin  de posibilele lacune acumulate de-a lungul timpului în procesul de înv are. 
Atunci se pot lua m surile necesare pentru a remedia acest aspect. 

Platformele i aplica iile disponibile online ne ofer  variate posibilit i de aplica instrumentele online 
prin care s  evalu m procesul instructiv-educativ. Foarte important este modul în care profesorul reu e ete 
s  aleag  tehnologia potrivit  care s -l ajute în demersul s u didactic, deoarece aceasta poate îmbun t i 
procesul pedagogic. 

Din scurta experien  online, profesorul în elege deja c  instrumentele pe care le alege trebuie 
selectate cu mult  aten ie i verificate dac , într-adev r, sunt potrivite pentru tipul de evaluare folosit. 
Ini ial, a fost o provocare pentru noi, profesorii, s  renun m la forma de evaluare scris  în format Word, 
adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic i s  folosim tehnologia pentru 
a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

coala noastr  folose te în perioada coala online platforma Google Classroom. Experien a actual
ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în mod adecvat. Provocarea 
pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word i s  foloseasc
tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. În contextul online, implicarea este 
esen ial i instrumentele alese pentru predare i evaluare trebuie sa creeze o interac iune uman  mai 
profund i mai semnificativ . Creativitatea pe care tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre 
care noi, profesorii, trebuie s  vorbim pozitiv. 

Evaluarea e în responsabilitatea profesorului. Iar pentru asta atât profesorul cât i întreg sistemul 
educa ional trebuie s  asigure cele 3C caracteristici esen iale ale evalu rii: s  fie continu , complet i 
corect . 

Evaluarea este o cuantificare a m surii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, au 
fost eficiente metodele de predare/înv are. In ceea ce m  prive te am aplicat i aplic la clas  urm toarele 
metode de evaluare: 

Teste de tip chestionar: un mod de evaluare cu r spunsuri #DA/NU# sau r spunsuri multiple 
aplicabile în orice domeniu. Necesit  un efort din partea profesorului în preg tirea întreb rilor i 
r spunsurilor. Este un mod de evaluare cu un înalt nivel de obiectivitate atâta timp cât elevii în eleg 
importan a evalu rii i lucreaz  corect, individual f r  s  comunice între ei. În acest tip de evaluare nu se 
pune accent pe creativitate. 

Evaluarea bazata pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. Proiectul 
reprezint  o metod  complex  de evaluare, individual  sau de grup, recomandat  profesorilor pentru 
evaluarea sumativ . Elaborarea proiectului necesit  o perioad  mai mare de timp, câteva zile sau câteva 
s pt mâni.Pe parcursul realiz rii proiectului, cadrul didactic ofer  suport i consultan  elevilor în 
desf urarea cercet rii, în colectarea datelor necesare i poate efectua evalu ri par iale. Experien a mea este 
c  le place acest lucru iar creativitatea manifestat  este uluitoare.  
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Pe platforma Google Classroom putem discuta cu elevii, aplica ia Meet este inclus  acum gratuit, 
pot fi corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev. Proiectele pot fi prezentate clasei, 
elevii sunt extrem de inventivi, am avut surpriza s  realizeze filmari pe care apoi le-au prezentat colegilor. 
Utilizarea proiectului este o metod  eficienta de evaluare dar i o metod  de înv are interactiv  care 
plaseaz  elevul într-o situa ie de cercetare autentic , cultiv  responsabilitatea pentru propria înv are i 
rezultatele acesteia. 

Testul clasic, postat pe activitatea la clasa, în word, timp de rezolvare si apoi înc rcare pe platform . 
Permite corectarea si feedback direct fiec rui elev. Implic  seriozitate si corectitudine din partea elevilor i 
tim c , înc  la aceast  parte trebuie s  mai lucr m. Trebuie s -i facem pe elevi s  în eleag  c  evaluarea 

are rolul verific rii cuno tin elor acumulate, nu este o pedeaps , este i un mod de a constata lacunele 
ap rute si de a le corecta. 

Portofoliul: reprezint  un instrument utilizat în cadrul evalu rii sumative, care permite estimarea 
progresului în înv are al elevului prin raportare la achizi iile realizate în perioade de timp mai mari( 
semestru, an colar) 

Probele orale : se pot face online pentru ca putem folosi f r  nicio problem  comunicarea video-
audio unu la unu, sau pur i simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul s
poat  expune r spunsul la o întrebare sau o lec ie înv at . 

Pentru evaluare se pot folosi câteva instrumente/aplica ii: Quizizz; Wordwall; Quizlet; Learning Apps 
etc, platforme cu ajutorul c rora se pot crea teste, fi e de lucru, activit i interactive. Oricât de performant
sau prietenoas  ar fi o aplica ie de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele ac iuni ale 
feedback-ului înv rii, ac iuni ini iate prin microdeciziile educatorului. 

De asemenea, folosesc Google Jamboard care m  ajut  s  vizualizez r spunsurile date la exerci iile 
sau aprecierile critice asupra temelor  studiate. 

Google Forms-permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri 
gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi vine în ajutorul elevilor. 

. 
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ÎNV MÂNTUL ONLINE VERSUS ÎNV MÂNTUL TRADI IONAL 

Autor: Feil Heidi                                                                       
coala Gimnazial  Nr. 1 O elu – Ro u 

Pentru a corespunde cerin elor actuale ale societ ii, coala are nevoie de o schimbare continu . Elevii 
trebuie s  fie înv a i s  înve e,s  caute informa iile de care au nevoie,s  fie preg ti i pentru via a de 
mâine,cu surprizele sale. 

Pandemia de SARS-CoV-2 a for at resetarea sistemului educa ional tradi ional. Profesorii i elevii 
deopotriv  au fost nevoi i s - i îmbun t easc  substan ial abilit ile digitale. Datorit  acestui ,,cumul de 
informa ie” la care suntem supu i inevitabil ,trebuie s  de inem competen e digitale pentru a fi st pâni pe 
situa ie. 

Resursele online permit revolu ionarea sistemului educa ional pentru c  sunt accesibile, interesante 
i adaptate elevului digital.Mediul online te pune în contact cu mii de surse de informare, experien e i 

contexte diferite. 

Elevii sunt mai aten i la un video sau o prezentare dinamic  decât la discursul unui profesor, îns
consider c  unul dintre dezavantajele colii online este c  elevii pot avea mai multe distrageri i mai pu in
supraveghere,ceea ce le poate reduce motiva ia. De asemenea, consider c  evaluarea în mediul online este  

Din punctul meu de vedere,cursurile tradi ionale sunt absolut necesare pentru copii.Participarea 
frecvent  la cursuri îi ajut  s  interac ioneze direct cu alte persoane de vârsta lor,s  fie mai disciplina i i 
s  urmeze un program. 

Înv area în clas  îi ajut  pe elevi i pe profesori s  se cunoasc  mai bine, profesorii reu ind astfel s
ac ioneze ca mentori i s -i ghideze mai bine pe elevi. De asemenea, elevii pot s - i împ rt easc  în mod 
direct opiniile i s - i clarifice propriile întreb ri. 

Consider c  strategia de combinare a înv rii online cu instruirea colar  fa  în fa  este util  pentru 
a adapta diversele stiluri de înv are. Astfel, fiec rui elev i se permite s  studieze în ritmul propriu.Metodele 
educa ionale alternative completeaz  în mod firesc studiul la clas  sus inut de profesori i îi încurajeaz  pe 
elevi s  aib  o atitudine pozitiv  fa   de înv are. 

Ca o concluzie, oricare ar fi domeniul de utilizare a calculatorului în procesul de instruire, acesta nu 
înl tur  celelalte mijloace aflate în recuzita de lucru a cadrului didactic i nu va înlocui niciodat  total 
ac iunea profesorului.   

Surse bibliografice: 

https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf   

https://academiaabc.ro/wp-content/uploads/2020/09/Scoala-online-%E2%80%93-intre-necesitate-
si-progres.pdf      
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar 

Prof. Feraru Anca-Magdalena                                                            
Colegiul Tehnic „Gheorghe Bal ” Adjud, Vrancea 

În contextul actual, sunt necesare dezbateri dedicate dezvolt rii unei noi politici a evalu rii i, în 
perspectiv , a unui sistem na ional de evaluare, la nivelul standardelor europene.  

Pentru demersul evaluativ, este esen ial  existen a i formularea explicit  a scopului.  

O modalitate de a determina progresul sistemului în sensul dorit de organizatorii procesului o 
reprezint  introducerea sistematic , selectiv i perseverent  a unor date de evaluare în sistem.  

Prin alocarea de valori calificative pe baza unor criterii, utilizându-se ghidurile de observa ie sau 
diferite tipuri de probe de performan , aprecierea este rezultatul unei secven e a demersului ulterioare 
aprecierii acestor instrumente.  

Necesitatea evalu rii se oblig  din perspectiva perfec ion rii activit ii instructiv-educative. Aceasta 
vizeaz  întotdeauna ajustarea, îmbun t irea ac iunii educative i nu se limiteaz  la constatarea i aprecierea 
rezultatelor.  

Evaluarea îndepline te, în ansamblul ac iunilor activit ii de înv mânt, un rol formator i stimulator, 
prin contribu ia sa în planul cunoa terii elevilor, al stimul rii capacit ii de înv are.  

Eficien a evalu rii, ca ac iune component  a activit ii de înv mânt, depinde de modul în care se 
realizeaz  toate procesele i ac iunile, atât cele de instruire i înv are, cât i procedurile de evaluare, precum 
i interac iunea acestora.  

Fiind realizat în etape, actul evaluativ are un caracter procesual, ce vizeaz  la final enun area unor 
aprecieri asupra fenomenului care face obiectul evalu rii.  

Pentru realizarea unei evalu ri cât mai exacte se necesit  m surarea fenomenului considerat, iar în 
continuare, în baza determin rilor efectuate s  se formuleze aprecieri adecvate.  

Procesul evaluativ comport  dou  tipuri de intervan ie: unul de cuantificare, de înregistrare obiectiv
a însu irilor fenomenului evaluativ, concretizat în date numerice, i altul calitativ, constând în descrieri, 
interpretarea i aprecierea rela iei dintre starea constatat i criteriile generale de apreciere. M surarea i 
aprecierea, aflându-se într-o strâns  leg tur , constituie o unitate exprimat  prin evaluare. Termenii care 
definesc aceste procese sunt folosi i ca termeni sinonimi (m surare, apreciere, estimare, evaluare).  

Cunoa terea st rii fenomenului, a activit ii i rezultatelor  acesteia i aprecierea situa iei constatate 
pe baza unor criterii, este una dintre func iile de baz  a evalu rii. Actul evaluativ este o reflec ie a 
fenomenului evaluat.  

Evaluarea rezultatelor colare, necesar  în toate etapele desf ur rii procesului, reprezint  un mijloc 
de control asupra înv mântului realizat. Modul în care elevii au asimilat ceea ce a fost predat, ofer  o 
imagine asupra activit ii.  

Din perspectiva profesorului, evaluarea este necesar  în scopul cunoa terii nivelului de preg tire al 
elevilor, în ce m sur  ace tia st pânesc cuno tin ele, i au capacit ile necesare pentru asimilarea  
cuno tin elor ce urmeaz  a fi predate.  

Evaluarea rezultatelor ofer  profesorului informa ii cu privire la m sura în care au fost realizate 
obiectivele stabilite i permite cunoa terea calit ii  propriilor presta ii.  
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Evaluarea randamentului colar permite cadrului didactic s - i explice activitatea realizat i 
a tept rile pedagogice, furnizeaz  informa ii cu privire la desf urarea acesteia, permi ând cunoa terea 
procedurilor desf urate, dar i a punctelor critice, a zonelor în care s-au produs disfunc ii i în care se 
impun îmbun t iri. Performan ele elevilor ofer  o imagine asupra activit ii i sugereaz  c i de 
perfec ionare a stilului de predare,promovat de profesor.  

Bibliografie:  

LISIEVICI, Petru, Evaluarea în înv mânt. Teorie, practic , instrumente, Aramis, Bucure ti, 2002 

RADU, Ioan, Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 2007 

LISIEVICI, Petru, Evaluarea în înv mânt: cadrul conceptual i metodele esen iale (II). În: Revista 
de pedagogie, Nr. 3-4/1992, p. 12-15 

LISIEVICI, Petru, Evaluarea în înv mânt: cadrul conceptual i metodele esen iale (II). În: Revista 
de pedagogie, Nr. 1-2/1993, p. 109-114 
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EVALUAREA FA  ÎN FA  VS.  EVALUAREA ONLINE                                 
ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. Ferdinant Nicoleta 
G. P. P. NR. 1 Caracal, OLT 

Societatea secolului al XXI-lea este o societate informatic , în care mijloacele tehnologice moderne 
au o pondere foarte important  în via a cotidian . Anul 2021 este unul atipic, în care anomaliile sanitare i 
sociale devin o caracteristic  negativ i parc  f r  de sfâr it. Pe perioada pandemiei, Terra s-a oprit parc
pentru o clip  infinit  s  ne cear  responsabilitate, integritate, compasiune i unitate politico-social .  

M surile de reform  a educa iei s-au impus ca adaptare a înv mântului la schimb rile sociale, 
politice i economice din ultima perioad , în general, i ca r spuns la evolu ia tiin elor educa iei i a 
psihologiei înv rii, în special. Incertitudinea, teama de necunoscut, dar i lipsa unei strategii na ionale în 
ceea ce prive te modul de desf urare a activit ii didactice în mediul online au fost principalele probleme 
cu care s-au confruntat cadrele didactice, elevii i p rin ii în momentul în care au fost suspendate cursurile. 

Treptat, atât educatoarele, cât i copii s-au adaptat noilor condi ii i au continuat procesul de înv are. 
Începuturile au fost grele, iar solu iile au ap rut pe parcurs. Platformele educa ionale au luat locul grupei i 
au facilitat interac iunea profesor-elev în mediul online. 

Modelele de evaluare clasice pot fi modernizate prin modul de concepere i prin combinarea cu 
metode alternative de evaluare online – care pun accent pe creativitatea  copiilor. 

Integrarea evalu rii în activitatea didactic  este determinat  de in elegerea corect  a rolului reglator 
pe care îl de ine actul evalu rii pentru procesul instructiv-educativ. Evaluarea este o condi ie a eficacit ii 
procesului instructiv-educativ prin faptul c  orienteaz i corecteaz  predarea i înv area. 

Metodele tradi ionale de evaluare sunt departe de a fi un indicator corect al inteligen ei, cuno tin elor, 
abilit ilor sau efortului. i nu reflect  nici m car abilit ile i preg tirea pentru via a profesional . 

În aceast  perioad , când inem leg tura cu copiii i p rin ii online, educatorul nu are o sarcin  u oar . 
Astfel, predarea-înv area-evaluarea cuno tin elor copiilor este o component  esen ial  a educa iei 
eficiente, chiar dac , la momentul actual, ne confrunt m cu o gr dini  nou , anume aceea din mediul 
online. Instrumentele de evaluare online permit atât evaluarea formativ , cât i cea sumativ  a înv rii 
copiilor. 

De i au fost observate reac ii negative ale copiilor la evaluare, de-a lungul timpului aceasta a oferit 
institu iilor de înv mânt informa ii importante despre rezultatele înv rii, dar i despre calitatea educa iei. 
Trecerea la noi medii de înv are, în special cele online i la distan , oblig  educatorii s  g seasc i s
foloseasc  cele mai eficiente metode de evaluare pentru a realiza i a oferi educa ie în era digital . Multe 
cadre didactice consider  c , în predarea online, evaluarea copiilor este limitat  la teste cu alegeri multiple 
sau la eseuri tradi ionale. Cu toate acestea, printr-o atent  proiectare i o bun  utilizare a tehnologiei, exist
multe alte op iuni de evaluare eficient  într-o activitate online. Ca i în grup , evaluarea este mai u oar
atunci când se începe cu rezultate observabile, m surabile. 

Evaluarea online a devenit repede un exemplu eficient al globaliz rii pentru cadrele didactice i copiii 
con tiincio i, mai ales pentru cei care au avut i resurse materiale. Pentru majoritatea copiilor îns , gr dini a 
online a fost precum o lung  gr dini  de var . Evaluarea online a devenit necesar i obligatorie, îns
destul de dificil de realizat pentru adep ii evalu rii tradi ionale. 

Educatoarele i-au dovedit m iestria i originalitatea în modalit ile diverse de evaluare. Astfel, pe 
platforme educa ionale precum Google Classroom, Google Jamboard, Google Forms, Kahoot, Adservio 
etc, profesorii au creat teme interesante, bazate pe teste clasice de evaluare, fi e de lucru, portofolii tematice 
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prezentate pe Meet, vizion ri ale unor documentare /materiale didactice i dezbaterea lor, realizarea unor 
jocuri de rol online, implicând foarte mul i copii, vizitarea unor muzee i biblioteci virtuale i apoi realizarea 
feedback-ului la nivelul grupei, sus inerea unor lucr ri personalizate, teme colaborative etc. Evaluarea 
online a devenit o provocare pentru copii i educatoare, adesea surprinzând prin originalitate. 

Evaluarea online aplicat  în sistemul de înv mânt preuniversitar românesc categoric au schimbat 
pentru totdeauna conceptul tradi ional de evaluare . 

Experien a gr dini ei online ne ajut  s  în elegem faptul c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat 
cu mult  aten ie i în mod adecvat. Marea provocare pentru educatoare este s  se îndep rteze de no iunea 
de evaluare ca document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de h rtie cu un document 
electronic – i s  foloseasc  tehnologia pentru a determina copiii s  devin  autonomi în înv are. De 
exemplu, înv area i evaluarea pe proiect, cu utilizarea media, ofer  copiilor posibilitatea de a fi creativi, 
originali, interesa i de domeniul studiat. 

Autoevaluarea, înv area prin descoperire, evaluarea de c tre colegi, reflec ia, articularea sunt câteva 
dintre metodele prin care copiii sunt încuraja i s  î i dirijeze înv area i propria evaluare. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i toate aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . Printre beneficiile evalu rii online putem aminti : 
diverse op iuni prin care copiii î i pot demonstra abilit ile, cuno tin ele i modalitatea de realizare a 
evalu rii care este mult mai flexibil . 

Tot ceea ce înseamn  proces educa ional de predare-înv are -evaluare a redevenit în aten ia noastr
sub titulatura de proces educa ional la distan . Cu to ii ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am f cut 
cuno tint i am ”îmbl nzit” aplica ii care faciliteaz  înv area la distan . Grupa este acum un mediu 
virtual de înv are, iar aceasta nu mai este determinat  de timp i spa iu. Activit ile on-line pot prezenta 
acela i con inut i pot fi dezb tute la fel ca i lec iile “conven ionale”. Avantajul este îns  faptul c  aceste 
activit i pot fi accesate oricând i oriunde.  

Evident c  evaluarea în mediul online are i dezavantaje, ea nu va putea înlocui în totalitate evaluarea 
tradi ional , a a cum gr dini a din mediul online nu va putea înlocui niciodat  gr dini a fa  în fa . 

Întoarcerea în spa iul gr dini ei este dorit  atât de educatoare, cât i de copii; avem nevoie de 
interac iunea educatoare – copil, avem nevoie s  socializ m. Întoarcerea la normalitate se va întâmpla la un 
moment dat, iar atunci când revenim la gr dini , ideal ar fi s  aducem în sala de grup  toat  experien a 
pozitiv  pe care am dobândit-o în mediul online, inclusiv noile modalit i de evaluare testate i aplicate în 
contextul actual. 

Bibliografie: 

1.Jinga, I., Petrescu, A., Savot , M. tef nescu, V. Evaluarea performan elor colare, Bucure ti, 
Editura Afeliu, 1996; 

2. MEC, CNC, Curriculum na ional pentru înv mântul obligatoriu. Cadru de referin , Bucure ti, 
1998;  
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Test Ini ial 

Fere tean Ioan 

Data:________________ 
Numele:____________________________ 

1. Autor grec care îi men ioneaz  pe ge i în lucrarea Geographia. 
2. Rege dac care a pus bazele Regatului Dac. 
3. Colonie greceasc  din Dobrogea întemeiat  de ora ul Heraclea Pontica. 
4. Rege i mare preot dac urma  la tron lui Deceneu. 
5. Ultimul rege al Daciei. 
6. Împ ratul roman care a cucerit Dacia în anul 106. 
7. Rege get care a purtat lupte cu Lisimah. 
8. Victorie ob inut  de Mihai Viteazul în fa a turcilor la 23 august 1595. 
9. B t lie câ tigat  de Basarab I prin care domina ia Ungariei asupra Munteniei era oprit . 
10. Domnitor al Munteniei decapitat de c tre turci la 15 august 1714. 
11. Spa iu în care ajung sufletele mor ilor pentru purificare, în credin a catolic . 
12. Soldat din trupele conduse de Tudor Vladimirescu. 

1  N 
2 I 
3   C 
4  O 
5  L 
6  A 
7  E 
8 I 
9  O 
10 R
11  G 
12  A  
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

- ntre online i tradi ional- 

Prof. nv. primar FIER SCU ALINA-CARMEN                                            
COALA GIMNAZIAL  ALIMPE TI 

În viitorul apropiat obiectivul major al educa iei va include preponderent elementele înv rii 
personalizate / individualizate, organizat  atât în cadrul institu iilor de înv mânt – care ar trebui s  devin
centre educa ionale comunitare, cât i în mediul familiei sau al comunit ii. Pentru eficientizarea înv rii 
personalizate este necesar s  fie valorificate posibilit ile copilului, utilizate mai eficient resursele mediului 
în care tr ie te i înva  copilul, posibilit ilor institu iilor din comunitate i mijloacelor mass-media, dar i 
utilizarea tehnologiilor de înv are de la distan / online, fiind o oportunitate pentru situa ii special sau 
imprevizibile.    

Înv mântul la distan , fiind o etap  nou i specific  în organizarea procesului educa ional, de i a 
provocat uneori tensiune i frustrare,  în mare parte a devenit o alternativ  important  de reformare a 
întregului sistem educa ional tradi ional. Dincolo de acumularea de cuno tin e i dezvoltarea competen elor 
s-a demonstrat c  scoala ar trebui s  fie preg tit  s  se adapteze la diverse contexte ale realit ii, s  trezeasc
emo ii i atitudini, s  cl deasc  caractere, într-un context valoric.   

În cadrul înv rii de la distan  se pune accent pe dezvoltarea competen elor elevilor mai apropiate 
de via i interesele lor, precum i formarea unor valori i atitudini fa  de ceea ce se întâmpl  în societate 
i cu persoana îns i. De i majoritatea copiilor au acces la Internet, în situa ia când st m acas , f r

implicarea colii, înv area de la distan  ar fi ineficient , deoarece nu se tie din ce surse/materiale deschise 
online s-ar fi folosit copilul. Resurse de predare i înv are online sunt foarte multe, îns  important este 
selectarea celor care sunt captivante i interesante pentru elevi, dar cunoscute i de profesori.  

coala de la distan  a contribuit ca to i actorii educa ionali s  în eleag  mai bine ce înseamn  cu 
adev rat înv area autentic , fiind mai presus de curriculumul scris, programe i teste, de note, de controale 
frontale sau reguli rigide. Educa ia ar trebui s  fie bazat  pe caracteristicile i nevoile cele mai apropiate 
elevilor: curiozitate, autonomie, satisfac ia de a fi parte dintr-un grup, de a contribui la factorul de 
schimbare, de a fi apreciat.   

În cadrul organiz rii procesului de înv are de la distan , este necesar de reorganizat demersurile de 
predare-înv are-evaluare, accent punându-se pe noi paradigme ale educa iei, care includ nu doar însu irea 
de cuno tin e, ci în primul rând sistematizarea con inuturilor, utilizarea unor instrumente adecvate, 
practicarea unor tehnologii bazate pe joc, cercetare i creativitate, managementul eficient al timpului i al 
resurselor, alternarea activit ilor frontale cu cele individuale, valorizarea înv mântului personalizat etc. 
Majoritatea cadrelor didactice au fost nevoite s - i modifice stilul de predare-înv are, precum i cel de 
evaluare. În lipsa unui control fizic sistematic în clas , majoritatea i-au dat seama c  modelul autoritar 
devine inutil i au început s  practice tot mai mult elemente ale stilului democratic. Accentul s-a pus pe 
colaborare, dezvoltarea autonomiei i creativit ii, dar mai cu seam  pe responsabilitate i înv area de luare 
a deciziilor. Astfel, cadrele didactice trebuie s  pun  accent pe înv area prin descoperire, combinând 
eficient instrumente digitale i non-digitale, propunând diverse sarcini creative i fi e de lucru pentru elevi.  

Elevul - subiect ale educa iei, trebuie s  aib  un statut de coautor al unei înv ri autentice, devenind 
un partener activ al profesorului, fiind interesat în primul rând pentru randamentul colar propriu.  Este 
necesar de dezvoltat înv area personalizat , care presupune umanizarea întregului sistem educa ional, 
accent punându-se nu atât pe respectarea prevederilor curriculumului scris, cât pe necesit ile reale ale 
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copilului i dezvoltarea propriilor abilit i i competen e. În cadrul acestei modalit i, înva  atât elevul, cât 
i profesorul, dar i persoanele cu care interac ioneaz  subiectul educa iei.  

Elevul ar trebui s  fie înv at s  înve e, s  fie cunoscut cu metodele i tehnicile de predare-înv are, 
în special cu cele ce in de autoînv are i înv are reciproc , autoorganizare, autoevaluare i evaluare 
reciproc .  Importante ar trebui s  devin  metodele alternative de evaluare, de exemplu jurnalele de grup i 
agendele reflexive ale elevului, precum i un ir de ghiduri metodologice, fi e de control, fi e de 
autoevaluare i alte materiale elaborate de îns i elevii. În acest context parteneri de încredere ai cadrelor 
didactice vor deveni în primul rând p rin ii, care vor trebui i ei s  fie cunoscu i cu principiile psiho-
pedagogiei, dar i membrii comunit ii, inclusiv agen ii economici, membrii ONG, autorit ile publice 
locale etc. Astfel, interac iunea social  a copilului va fi mai larg , el având posibilitate s  comunice nu doar 
cu colegii de clas i cadrele didactice din institu ie, dar i cu alte persoane din comunitate, înv ând din 
experien a lor, valorificând bunele practici, inclusiv experien a proprie.  

BIBLIOGRAFIE: 

1. Petre Botnariuc, Constantin Cuco , C t lin Glava, Daniel E. Iancu, Marian D. Ilie, Olimpius 
Istrate, Adrian Vicen iu Lab r, Ion-Ovidiu Pâni oar , Doru tef nescu, Simona Velea, COALA ONLINE 
ELEMENTE PENTRU INOVAREA EDUCA IEI, Raport de cercetare evaluativ , Bucure ti, Mai 2020 

2. Pavel Cerbu ca, Înv mântul general în mod online: eficacitate i eficien . Analiza a politicilor 
educa ionale în condi iile st rii de urgen , Chi in u 2020 
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Evaluarea în înva mântul preuniversitar 

-între online i tradi ional- 

Prof. înv. pre colar: Fildan Florina - Geanina                                               
Gr dini a cu program normal, Nr. 1 Boc a 

Evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea performan elor i eficien a acestora la un moment 
dat, oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic. 

Metodele i tehnicile de evaluare online reprezint  o parte necesar  în procesul de înv are la distan . 
Este necesar ca profesorul s  ia cuno tin  de posibilele lacune acumulate de-a lungul timpului în procesul 
de înv are. Atunci se pot lua m surile necesare pentru a remedia acest aspect. 

Foarte important este modul în care profesorul reu e ete s  aleag  tehnologia potrivit  care s -l ajute 
în demersul s u didactic, deoarece aceasta poate îmbun t i procesul pedagogic.Platformele i aplica iile 
disponibile online ne ofer  variate posibilit i de aplica instrumentele online prin care s  evalu m procesul 
instructiv-educativ. 

În înv mântul pre colar evaluarea performan elor în înv are ale copilului se realizeaz  în 
modalit i specific acestui nivel de educare i instruire. Înv mântul pre colar se folose te de cuno tin e 
pentru a optimiza procesul de integrare a copilului pre colar în mediul social i pentru a stimula dezvoltarea 
poten ialului biopsihic de care dispune nativ copilul. Formele de evaluare utilizate în gr dini  sunt: 

- evaluarea ini ial , care const  în aprecierea nivelului general al dezvolt rii copilului la intarea în gr dini ; 
- evaluarea continua pe care o reg sim în desf urarea tuturor activit ilor din cadrul gr dini ei; 
- evaluarea sumativ  sau cumulativ  care se concentreaz  asupra rezultatelor grupei de pre colari, 
reflectând  performan ele.     

Evaluarea ini ial  reprezint  o component  esen ial  a procesului instructive educativ din gr dini
f r  de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiec rui copil în parte i ale grupei în ansamblu. 

Metode de evaluare  

Verificarea oral  face parte din categoria metodelor tradi ionale de evaluare i este cea mai utilizat
în clasa de elevi din sistemul românesc de înv mânt, dar în situa ia examenelor na ionale, utilizarea ei 
este redus  sau lipse te. 

Verificarea scris  constituie, de asemenea o metod  tradi ional  de evaluare, adecvat  pentru 
evaluarea cuno tin elor, fiind concretizat  într-o gam  variat  de suporturi scrise: lucr ri de control, teze, 
referate, eseuri. 

Verificarea practic  permite identificarea capacit ilor de aplicare a cuno tin elor dobândite, a 
gradului de încorporare a unor deprinderi i i priceperi practice-ac ionale. 

Verificarea în mediul online acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se 
desf oar  în mediul online. Primii care au de înv at în acest context sunt profesorii. Au  oportunitatea de 
a înv a lucruri noi i de a produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu 
s  se realizeze.  

În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist coala ca spa iu, ca 
tot ansamblul rela ionar. Modific ri apar i în cee ace prive te comunicarea. Aceasta este puternic 
influen at  de tehnologie, nu mai este atât de persuasiv i din acest motiv se impune un efort suplimentar 
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de a veni cu un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeaz  a fi investite. Se schimb  rutinele pentru 
înv are: de preg tire pentru coal  (plecarea spre coal , drumul în sine au efecte psihologice asupra 
mobiliz rii înv rii) i de înv are (informa iile nu mai sunt transmise în acela i fel, nu se mai înva  la 
fel) 

Din punctul meu de vedere ,procesul evaluativ î i îndepline te pe deplin func ia major  numai atunci 
când, atât profesorii cât i pre colarii  reu esc s  colaboreze nu pentru c  trebuie, ci pentru c  î i doresc 
acest lucru, fiecare îmbun t indu- i comportamentul în func ie de reac iile celuilalt. 

Bibliografie: 

Cuco , C., 2009, Psihopedagogie pentru examene de definitivare i grade didactice, Editura Polirom. 

Cristea, S., 1996, Pedagogie general . Managementul educa iei, E.D.P., Bucure ti. 
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Tradi ional i modern                                                                   
în procesul de predare-înv are în înv mântul primar 

Înv toare: Filimon Flavia Diana                                                        
Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller”, Oradea 

  

Fiecare elev dispune de un echilibru diferit între punctele tari i slabe în aceste domenii. Aceasta va 
influen a la rândul ei atât preferin ele lor de înv are cât i eficacitatea lor în diferite situa ii de 
înv are.Indiferent de diferen ele pe care elevii le pot prezenta, ei nu înva  o idee nou  în izolare, ci se 
dezvolt i î i adapteaz  gândirea, în lumina experien ei anterioare.  

În promovarea înv rii centrate pe elev, trebuie s  recunoa tem experien a anterioar  individual  a 
elevului, i s  o folosim ca pe o baz  pentru a furniza noi experien e care s -l ajute s - i dezvolte ideile i 
abilit ile. Varia iile în forma ia cu care vin elevii pot îmbr ca multe forme. To i venim cu forma ii diferite.  

Profesorul receptiv stabile te o rela ie i rezonan , sim ind nevoile, conflictele, speran ele i temerile 
neexprimate.  

Respectând autonomia elevului, profesorul petrece mai mult timp ajutându-l s  articuleze întreb rile 
urgente decât cerându-i r spunsurile potrivite. În cadrul unei societ i bazate pe cunoa tere, este vital  nu 
doar cre terea accesului la oportunit ile de înv are, ci i consolidarea motiva iei personale de a înv a la 
coal i în afara acesteia pe tot parcursul vie ii.  

Înv area centrat  pe elev trebuie s  se concentreze asupra dezvolt rii, test rii i implementarii 
materialelor, noilor metode pedagogice i strategiilor destinate s  contribuie la cre terea motiva iei elevilor 
i a atractivit ii înv rii; s  consolideze dobândirea abilit ilor de înv are; s  consolideze educa ia 

intercultural i contribu ia acesteia la integrarea social . Într-o înv are centrat  pe elev, rolul profesorului 
este de instructor, ghid, îndrum torul care te companiaz , mentor, sf tuitor,consultant, transmi tor de 
cuno tin e, formator, supraveghetor, coordonator, cercet tor critic, model, colaborator – o  persoan  care 
faciliteaz  procesul înv rii pentru elevi, încercând s  descopere ce anume este interesat s  înve e elevul, 
i determinând apoi cea mai bun  modalitate de a-i pune la dispozi ie elevului acele informa ii 

prin  furnizarea de sisteme de cuno tin e sau materiale, care s -i dea acestuia posibilitatea s  se achite mai 
eficace de o sarcin . Acest lucru se realizeaz   prin ascultare, punere de întreb ri, furnizare de idei, 
sugerarea de alternative i identificare de posibile resurse. 

Rolul elevului 

Tradi ional: urm re te prelegerea, expunerea, explica ia profesorului, încearc  s  re in i s
reproduc  ideile auzite, accept  în mod pasiv ideile transmise, lucreaz  izolat. 

Modern: realizeaz  un schimb de idei cu ceilal i, coopereaz  în rezolvarea sarcinilor de lucru, exprim
puncte de vedere proprii, argumenteaz , pune i î i pune întreb ri cu scopul de a în elege. 

Rolul profesorului 

Tradi ional: expune, ine prelegeri, impune puncte de vedere, se consider i se manifest  “ca un 
p rinte”. 
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Modern: faciliteaz i modereaz  înv area, ajut  elevii s  în eleag i s  explice punctele de vedere, 
este partener în înv are. 

Modul de realizare a înv rii 

Tradi ional: înv area are loc predominant prin memorare i reproducere de cuno tin e, înv area 
conduce la competi ie între elevi, cu scopul de ierarhizare. 

Modern: înv area are loc predominant prin formare de competen e i deprinderi practice, înv area 
se realizeaz  prin cooperare. 

Evaluarea 

Tradi ional: vizeaz  m surarea i aprecierea cuno tin elor (ce tie elevul), pune accent pe aspectul 
cantitativ (cât de mult  informa ie de ine elevul), vizeaz  clasificarea elevilor. 

Modern: vizeaz  m surarea i aprecierea competen elor (ce tie s  fac  elevul cu ceea ce tie), vizeaz
progresul în înv are la fiecare elev, pune accent pe elementele de ordin calitativ (valori, atitudini). 

Concluzii 

Avantajele înv rii online deriv  indiscutabil din faptul c  activit ile online pot fi accesate oricând 
i oriunde, cursan ii pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul nu este 

determinat ca într-o sal  de clas , programul fiind mult mai flexibil.  

Fiecare elev poate parcurge în mod independent materialul propus, putând accelera procesul de 
înv are sau încetini. Înv area online permite i elevilor i profesorilor s  interac ioneze într-o comunitate 
online, f r  a fi prezen i în acela i loc sau timp.  

Din alt  perspectiv , elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informa ii procesate cu aten ie, 
cu o implicare emo ional  redus . 

Dezavantajele înv rii online sunt legate de faptul c  sunt s r cite rela iile interumane între elevi i 
profesori; dar i între elevi, cu reale efecte în timp dac  se permanentizeaz  acest mod de abordare a 
înv rii. Acest tip de instruire poate fi un impediment pentru elevii cu rezultate colare slabe; con inuturile 
expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condi iile în care în elegerea acestora nu este facilitat
de profesor. 

Avantajele înv rii tradi ionale: înv area în clas  îi ajut  pe elevi i pe profesori s  se cunoasc  mai 
bine. Acest lucru permite profesorilor s  cunoasc  elevii i s  evalueze mai bine punctele forte i punctele 
slabe, s  ac ioneze ca mentori si s  ghideze studen ii în posibilit ile lor de carier .  

Într-o clas  tradi ional , elevii pot s - i împ rt easc  în mod direct opiniile i s - i clarifice propriile 
întrebari cu profesorul, ob inându- i astfel r spunsurile imediat. În elegând modelul de întreb ri i 
r spunsuri i sugestiile oferite de profesori cu experien , elevii pot g si mai multe informa ii utile decât 
atunci când utilizeaz  note i sugestii online generalizate.  

De asemenea, înv area în clas  este mai util  datorit  unei interac iuni continue între elevi i 
profesori, deoarece îi ajut  pe elevi s  scape de temerile lor cu privire la examene. În cele din urm , 
interac iunile cu profesorii buni contribuie la motiva ia elevilor de a ob ine note mari.   

Ancorarea colii române ti în secolul XXI presupune în mod obligatoriu utilizarea unor astfel de 
metode moderne. Nu este cazul s  absolutiz m utilizarea acestor metode în detrimentul celor clasice. Un 
adev rat profesionist în predare (indiferent de disciplin ) va trebui s tie s  adapteze demersul didactic. 

1396



Sunt lec ii care în mod cert produc performan e colare superioare numai cu ajutorul metodelor moderne, 
dar sunt i lec ii în care prezen a acestora nu este obligatorie. Interesul elevilor pentru lec ii cre te ori de 
câte ori sunt folosite astfel de metode în predare.  

Prestan a profesorului care le folose te este i ea, în mod sigur, mai ridicat . Am putut expune câteva 
idei, îns  cu to ii tim c  internetul este foarte util în înv are, atât a celor mici, cât i a celor mari. Pentru 
cei mici tehnologia este atractiv , iar pentru cei mari trebuie s  existe o motiva ie puternic  pentru a o utiliza 
în mod efficient. 

Bibliografie: 

   Cre u C.-1997, Psihopedagogia succesului, Ia i, Editura Polirom. 
 Erich Geissler-1977, Mijloace de educa ie, Bucure ti, Editura Didactic i Pedagogic . 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR –                                 
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

GR DINI A CU PROGRAM NORMAL COLUN                                          
EDUCATOARE: Filip Angela 

Evaluarea presupune actul didactic complex integrat întregului proces de predare, înv are care 
asigur  eviden ierea cantit ii cuno tin elor dobândite i valoarea, nivelul performan ei i eficien a acestora 
la un moment dat. 

Evaluarea urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, modalit ile de abordare a 
con inuturilor i a modalit ilor de transmitere ale acestora.Ea ofer  educatorului cât i pre colarilor 
posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exact  a situa iei existente i formularea cerin elor urm toare. 

Formele de evaluare cele mai des întâlnite sunt: evaluarea ini ial , formativ i final . 

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul anului colar ,în primele dou  s pt mâni  i stabile te 
nivelul de preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie 
hot râtoare pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea  de a cunoa te 
poten ialul fiec rui copil. 

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are i s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului. 

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi.  

1. Metode i tehnici de evaluare tradi ionale. 

Cadrele didactice din gr dini  folosesc probe scrise, orale i practice în evaluarea procesului 
instructiv educativ din gradini . 

Una din cele mai r spândite i utilizate metode tradi ionale este proba de evaluare oral ,ea realizându-
se prin întreb ri i  r spunsuri. Este folosit , cu prec dere, ca verificare curent , par ial i pe parcursul 
programului de instruire.  

Evaluarea oral  este specific  situa iilor în care performan a trebuie exprimat  prin comunicare oral . 
Implic  abilitatea de a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a formula întreb ri i r spunsuri, de a 
dialoga, a identifica sensul cuvintelor prin raportare la context, de a integra cuvinte noi înv ate în enun uri 
proprii, de a povesti, de a avea o pronun ie clar i corect .  

Verificarea realizat  pe baza unui suport vizual presupune o discu ie, având ca suport imagini, scheme 
grafice sau fenomene prezentate în condi ii naturale, pe care pre colarul trebuie s  le descrie, explice, 
comenteze, etc.  

Probele scrise sunt mijloace de evaluare, care la pre colari sunt întâlnite sub forma testelor sau a 
fi elor de evaluare. 

Probele practice constau în verificarea unor capacit i sau abilit i. Probele sunt adaptate i 
diversificate în func ie de tipul domeniului de competen , de con inuturile acesteia, de obiectivele propuse, 
de posibilit ile tehnice concrete de evaluare.  Aceast  metod  se realizeaz  printr-o mare varietate de 
forme, în func ie de specificul domeniului evaluat. Indiferent de domeniul evalu rii, pentru realizarea cu 
succes a activit ilor practice este nevoie de foarte mult  imagina ie din partea educatoarei, dar i de 
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adecvare la situa ii reale de via . În gr dini , aceste probe sunt asociate activit ilor de pictur , desen, 
modelaj, construc ie, etc. 

Men ionez câteva metode complementare de evaluare în activitatea educatoarelor: 
Observarea sistematic  a comportamentului copiilor, 
Fi a de evaluare, Proiectul, Portofoliul, Evaluarea cu ajutorul calculatorului. 

2. Metodele i tehnicile de evaluare online reprezint  o parte necesar  în procesul de înv are la 
distan . Este necesar ca profesorul s  ia cuno tin  de posibilele lacune acumulate de-a lungul timpului în 
procesul de înv are. Atunci se pot lua m surile necesare pentru a remedia acest aspect. 

Având în vedere situa ia actual  din sistemul de înv mânt, cadrele didactice s-au reorientat spre 
diferite platforme i aplica ii, softuri educa ionale disponibile în mediul online care s  le ofere variate 
posibilit i de a aplica instrumentele online prin care s  evalueze procesul instructiv-educativ. Foarte 
important este modul în care educatorul reu e ete s  aleag  tehnologia potrivit  care s -l ajute în demersul 
s u didactic, deoarece aceasta poate îmbun t i procesul pedagogic. 

Verificarea în mediul online. 

Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. Primii 
care au de înv at în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a 
produce schimb rile pe care în alte situa ii ar exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze. La polul 
opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima prima interac iune cu educa ia online este 
necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite pentru 
grupul int  (elevi sau cadre didactice). În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. 
Nu mai exist coala ca spa iu, ca tot ansamblul rela ionar. Modific ri apar i în ceea ce prive te 
comunicarea. Aceasta este puternic filtrat  de tehnologie, nu mai este atât de persuasiv i din acest motiv 
se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeeaz  a fi investite. 
Se schimb  rutinele pentru înv are: de preg tire pentru coal  (plecarea spre coal , drumul în sine au 
efecte psihologice asupra mobiliz rii înv rii) i de înv are(informa iile nu mai sunt primite în acela i fel, 
nu se mai înva  la fel). 

Ca i instrumente de evaluare se pot folosi: 

Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 
tabele, teme,muzic ,meme-uri.Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon , tablet , laptop sau computer. 

Quizlet este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia putem crea teste i pentru aceasta se acceseaz  adresa 
urm toare;quizlet.com. 

În concluzie procesul de evaluare este foarte important în procesul instructiv educativ din gr dini , 
indiferent de metodele  folosite  pentru desf urarea lui.  La fel i produsele pre colarilor sunt cea mai bun
dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care tehnologia î i permite s  o exprimi vine în ajutorul 
pre colarilor 

Bibliografie: 

Chiriac Maria,,Evalurea-ghid al activit ii din gr dini   -studiu tin ific 
Strategii de evaluare în mediul online –suport de curs Bucure ti 2021 
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EVALUARE INI IAL

Domeniul tiin e (activitate matematic ) 

Gr dini a cu program normal Colun 

 Niv. I 

1. Recunoa te urm toarele cifre. 
1                 3                       2 

1. Coloreaz  prima minge i a treia minge. 

2. Formeaz  mul imi cu elemente de acela i fel.  Coloreaz  mul imea care are mai pu ine elemente.                

                              

3. Coloreaz  p tratul cu albastru i cercul cu ro u.  
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Evaluarea în înv area online - un avantaj sau un dezavantaj? 

Prof. Filip Livia Cristina 
coala Gimnazial  Nr. 1 Abram 

Provocarea neobi nuit  la care a fost supus  întreaga lume în ultima perioad  se resimte i în procesul 
instructiv-educativ. Inova ia în procesul instructiv- educativ const  în preocuparea cadrelor didactice de a 
g si solu ii ingenioase care s  men in  elevul i nevoile de înv are ale acestuia în prim plan, fie c  este 
vorba de predare, consolidare sau evaluare. Introducerea unor metode interactive în procesul instructiv- 
educativ nu este o noutate, calculatorul, internetul fiind folosit de numeroase cadre didactice în diferite 
etape ale lec iei. Tot ceea ce însemna pân  de curând procesul tradi ional de predare-înv are- evaluare s-a 
transformat în proces educa ional la distan . Aceast  mutarea a activit ii în mediul online ne-a motivat s
facem cuno tin  cu o mare varietate de aplica ii care faciliteaz  atât înv area cât i evaluarea la distan . 
Pentru dasc l, evaluarea la distan  a reprezentat o provocare deoarece acesta trebuie s tie cu exactitate 
m sura în care elevii au reu it s  ating  obiectivele de înv are. Din acest motiv, instrumentele de evaluare 
online sunt o parte necesar  a înv rii la distan . Aceasta poate fi aplicat  pe oricare din cele trei forme 
ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu i cumulativ . 

Platformele i aplica iile utilizate în activitatea online permit evaluarea sincron  sau asincron  a 
elevilor.  

Instrumentele de evaluare asincron  reprezint  un avantaj pentru elevii introverti i sau nesiguri pe 
competen ele lor. În termenul dat de profesor, elevii pot pune întreb ri sau pot redacta diverse versiuni ale 
temei. Profesorul are posibilitatea s  fac  evaluarea pe m sur  ce prime te temele i s  trimit  feedback.  

Prin intermediul platformei Google Clasroom, de exemplu, se aloc  teme, fi e de lucru sau 
chestionare i se poate trimite feedback. Testul quizizz poate cuprinde pe lâng  itemi cu alegere multipl
sau cu completarea spa iilor libere i itemi cu r spuns deschis, cele din urm  fotografiindu-se i se trimit la 
finalul orei de curs. 

O alt  platform  care poate fi utilizat i care aduce beneficii tuturor participan ilor la procesul de 
evaluare este Teams, un instrument interactiv i totodat  o modalitate versatil  de a crea teste ce s  cuprind
toate categoriile de itemi. 

Avantajele evalu rii online sunt multiple, atât pentru elevi , cât i pentru profesori. Elevii se simt mult 
mai confortabil, la finalul testului pot primi scorul/ nota pe loc, fiind afi ate pentru fiecare participant la 
test atât r spunsurile corecte i cele incorecte.  

Evaluarea online prezint  avantaje i pentru profesor, permite evaluatorului s  realizeze teste cu 
maxim  precizie i profesionalism folosind colec ii profesionale de itemi.Corectarea testelor în afara clasei 
nu mai este necesar i este permis  monitorizarea rapid  a progresului  unui num r mare de 
cursan i.Notarea este obiectiv  iar la final, aplica iile ofer  reprezent ri grafice cu r spunsurile elevilor, 
f când astfel ierarhizarea lor mai u oar . 

Totu i, utilizarea platformelor digitale în evaluare online prezint i dezavantaje. Dintre acestea 
amintim limitarea posibilit ilor de testare a abilit ilor, accentual fiind pus pe memorare i recunoa tere, 
timp pentru elaborarea testelor i transmiterea c tre elevi, imposibilitatea de evalua elevii care nu au acces 
la tehnologie. 

Bibliografie: 

http://e-istet.ro/scoala/evaluare-online/ 
wwwnoi orizonturi.ro 
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Evaluarea online - o provocare pentru înv mântul pre colar 

Prof. Înv. Pre colar: Firiceanu Maria Liliana 
Gr dini a cu P. N. nr. 2 Te ila-Valea Doftanei 

În ultimii ani înv mântul pre colar a cunoscut o permanent  schimbare, fiind reformat în repetate 
rânduri. Astfel, am avut parte de un Curriculum nou, pe Domenii experien iale în anul 2008, apoi mutarea 
grupei preg titoare la scoal  în anii imediat urm tori, iar în anul 2019 un Nou Curriculum avea s  ne 
preocupe. Mai mult decât atât, ca i cum nu era suficient ne-am confruntat cu situa ia pandemic i mutarea 
înv mântului în sistem online, un t râm necunoscut, improvizat, pe care fiecare dintre noi a încercat s -l 
ini ieze, s -l cultive, s -l dezvolte i s -l perfec ioneze cât mai bine. 

Eforturile ne-au apar inut în totalitate, fiecare încercând s  suplineasc  înv area fizic  cum a tiut 
mai bine: am creeat fi e de lucru desenate, pentru a nu pune p rin ii în dificultate, am c utat i sheruit linck-
uri, am înregistrat activit i i ne-am întâlnit video, mai întâi pe whatsapp, apoi pe Meet sau Zoom. 

Pentru pre colari aceste întâlniri au avut în principal rolul de socializare, copiii erau încânta i s - i 
revad  colegii, prietenii, educatoarea. A fost destul de greu s -i atragem în convorbiri pe temele în 
desf urare de la momentul respectiv. Ulterior, cu sprijinul p rin ilor, responsabiliza i i ei am reu it s
sus inem i primele activit i, desigur adaptându-ne la ceea ce putea avea fiecare la îndemân : ex. la tema 
”Instrumente muzicale” fiecare copil î i prezenta juc ria-instrument i f cea o demonstra ie, dac  aveam 
”Colinde”, copiii se îmbr cau în costum popular i interpretau, al turi de familie, fragmente de colinde, la 
tema ”M rimi” foloseam obiectele din jur a. 

În gr dini  evaluarea unui proiect se realiza sub forma unor minidramatiz ri, unde copiii interpretau 
cântecele i poeziile înv ate în timpul activit ilor. Educatoarea avea rolul de moderator, inserând întreb ri 
care f ceau leg tura între poezii/cântece sau ghicitori. De asemenea, în activitate î i f cea apari ia câte un 
spiridu  care-i provoca pe copii la câte o prob . 

La activit ile de evaluare ale unui proiect mai mare, p rin ii erau învita i, astfel încât aveau ansa s -
i cunoasc  copiii i în mediul educa ional, s  observe ce calit i sau ce laturi ale acestuia trebuiau sprijinite, 

exersate. 
Expozi iile sau lucr rile comune erau parte a evalu rilor din gr dini . 
Provocarea a fost atunci când semestrul se încheia, eram în sistem online i trebuiau evalua i copiii. 

Se cunoa te faptul c  la toate ciclurile de înv mânt acest tip de evaluare este o provocare.  
A adar, o nou  reinventare, o nou  experien . Bine sau nu, fiecare dintre noi a încercat s  fie cât mai 

obiectiv, s  observe atât comportamentul copiilor prezentat în înregistr rile video trimise de p rin i sau în 
activit ile sincron, unde am fost foarte atent  la atitudinea i la r spunsurile pre colarilor, dar i la lucr rile 
trimise în spa iul clasei virtuale. 

Recit rile i interpret rile au fost montate în colaj, cu ajutorul aplica iei InShOt. 
Am notat permanent prezen a copiilor la activit ile zilnice, i-am contactat pe p rin i dac  absentau 

de pe platforma Clasroom mai mult de dou  zile, ofeream sprijin unde era necesar i feed-beack pentru 
toate activit ile. 

Dup  finalizarea înv mântului online i revenirea la gr dini  am avut ocazia s  facem o evaluare 
real . 

Concluziile au fost, în linii mari urm toarele: 
-înv area se poate produce i de acas , cu sprijinul educatoarei i voin a p rin ilor; 
-cuno tin ele neînsu ite în online au putut fi dobândite în activit ile remediale; 
-deprinderile au fost deficitare: copiilor le este dificil s  se raporteze la un program matinal, la un orar 

fix i nu flexibil precum cel de acas , în func ie de programul p rin ilor; 
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-aten ia, efortul de concentrare, stabilitatea emo ional  a copiilor au avut de suferit; 
-latura socio-afectiv  a copiilor a înregistrat un important regres. 

Activitatea cu pre colarii vizeaz  formarea unor atitudini i deprinderi elementare, dar în primul rând 
socializarea acestora. F r  interac iune cu ceilal i, comunicare interpersonal i raportarea la grup, copiii 
înregistreaz  regres, limbajul are de suferit, exprimarea liber  lipse te, ini iativa în ac iune nu se manifest , 
iar cei mici prefer  s  se retrag  în sânul familiei, fiindu-le dificil s  se integreze în colectivitate. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

prof. înv. pre colar: Fi tea Florina Camelia                                                 
Gr dini a cu Program Prelungit Nr. 1 Oravi a 

Însu irea definitorie a perioadei în care ne afl m o constituie angajarea întregului sistem educa ional 
din România într-o schimbare profund  pentru asigurarea calit ii în înv are, predare i evaluare, în 
managementul de tip educativ. 

Actul educa ional din înv mântul pre colar cunoa te, în ultimul timp, o permanent  tendin  de 
c utare si transformare în mod deosebit, sub aspectul con inutului, metodologiei i al strategiilor 
didactice.Într-o societate democratic , în mântul trebuie s  fie deschis, flexibil începând cu cel pre colar, 
care asigur  copiilor condi iile necesare dezvolt rii normale, întrucât ine seama de ritmul de dezvoltare al 
fiec ruia, de nevoile afective i de activitatea fundamental  a acestei vârste. 

Deci, prin revolu ionarea tehnologiilor didactice, prin introducerea i folosirea de c tre educatoare a 
metodelor active corelate cu cele clasice, se ajunge la prioritatea lumii formative. 

Se poate spune c  din totdeauna activitatea pre colar  a cuprins, al turi de ac iuni proprii ei - 
proiectare, anticipare, organizare, conducere, procese de instruire i educa ie, ac iuni întreprinse cu scopul 
de a constata efectele produse ca i modul în care s-a desf urat activitatea îns i. 

Aprecierea activit ii copilului i a activit ii desf urate de educatoare. Aceasta se întemeiay  pe o 
analiz  complex , în toate manifest rile i rela iile umane în care copilul este implicat. 

Evaluarea din perspectiva rela iei proces-produs are menirea s  furnizeze informa ii necesare regl rii 
i amelior rii activit ii.În primul rand, se impune ca procesele evaluative s  fie realizate astfel încât, prin 

obiectivele imediate s  se sus in i s  stimuleze, activitatea de predare i preluare de informa ii de c tre 
copil formarea lui ca viitor colar. Evaluarea nu constituie un scop în sine: nu se limiteaz  la constatarea 
efectului actului didactic, ci vizeaz  operarea unui diagnostic, explicarea condi iilor i proceselor care au 
determinat respectivele efecte, relevând aspectele izbutite, dar i punctele critice ce urmeaz  s  fie 
remediate în secven ele urm toare. 

Evaluarea este un proces didactic complex, integrat, structural i func ional în activitatea instructiv-
educativ . Ea este, în opinia lui Ausubel, punctul final într-o succesiune de evenimente care cuprinde 
urm torii pa i: stabilirea scopurilor i a obiectivelor pedagogice, proiectarea i executarea programului de 
realizare a scopurilor, m surarea rezultatelor aplic rii programei.Rolul ac iunilor evaluative îl constituie 
cunoa terea efectelor ac iunii desf urate, pentru ca pe baza informa iilor ob inute activitatea s  poat  fi 
ameliorat i perfec ionat  la timp. Procesul evaluativ este totdeauna i in punct de pornire deoarece 
activitatea este adaptat  nevoilor de educa ie i posibilit ilor reale de a le satisface, procesul de înv mânt 
cap t  astfel o structur  ciclic  iar evaluarea joac  un rol reglator. 

Teoria i practica evalu rii în educa ie îngistreaz  o mare varietate de moduri de abordare i în elegere 
a rolului ac iunilor evaluative. În cele mai multe situa ii evaluarea rezultatelor este redus  la ac iuni cum 
sunt: a verifica, a cerceta, a nota, a aprecia, a clasifica.Sub raportul func iilor pe care le îndepline te Ion T. 
Radu arat  c  unii educatori îi atribuie ac iunii de evaluare în exclusivitate func ia de cunoa tere a 
rezultatelor colare i de sanc ionare pozitiv  sau negativ  a acestora, al ii o consider  o ac iune ce se 
suprapune activit ii de instruire, cei mai mul i îi recunisc rolul de reglare i de sus inere a procesului de 
predare i a activit ii de înv are. 
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Cunoa terea rezultatelor ob inute de pre colari la un moment dat reprezint  un obiectiv intermediar 
a c rui realizare constituie surs  de informa ii pentru urm toarele programe de ac ionare. Aceste informa ii 
eviden iaz  efectele activit ii desf urate, reprezint  criteriul principal de analiz i autoanaliz  critic  a 
modului în care s-a derulat activitatea de predare-înv are, mijloc de autocontrol asupra eficacit ii 
înv mântului i sugereaz  c i i direc ii de perfec ionare a stilului promovat de educatoare. 

De exemplu, observa iile f cute de noi educatoarelor asupra comportamentului copiilor pe parcursul 
unei activit i, ofer  informa ii privind m sura în care le-am trezit interesul i curiozitatea, le-am oferit 
pla cerea de a participa la activit i. Acestea devin concludente pentru caliatea activt ii desf urate, prin 
efectele pe care le-au avut, verifiarea eficien ei muncii noastre o constituie raportul acumul rilor realizate 
de copii, schimb rile produse în atitudinea lor. Func ia de reglare a procesului didactic pe care ac iunile 
evaluative le îndeplinesc, presupune nu numai cunoa terea rezultatelor ci i expliacarea acestora prin 
factorii i condi iile care le genereaz i chiar sugereaz  rezultatele posibile în secven ele care urmeaz . 

Înv mântul pre colar tinde s  realizeze obiectivele preg tirii copilului pre colar pentru o integrare 
optim  în înv mântul primar. În aceast  perspectiv  proiectarea obiectivelor specifice înv mântului 
pre colar trebuie s  fie urmat  de cunoa etrea obiectiv  a performan elor ob inute de copii la diferite 
activit i. Procedeele de evaluare global  trebuie completate cu evaluarea rezultatelor individuale. La grupa 
mare activitatea de evaluare urm re te pe cât posibil, m surarea i aprecierea cât mai obiectiv  a 
performan elor probate de pre colari dup  activitatea de predare-înv are. Dac  anumite procedee folosite 
de noi, considerate tradi ionale, pot fi men inute în cadrul strategiilor didactice, nu putem renun a la o serie 
de procedee obiective de evaluare, care s-au impus în practica contemporan i a caror eficien  a fost 
certificat  deja, de c tre noi, educatoarelor. Concomitent cu func ia evaluativ  aceste metode i procedee 
realizeaz  în fapt i stimularea copiilor care lucreaz  atent i corect pentru a fi „câ tig tori”. 

Evaluarea nivelului de preg tire a copilului are un rol esen ial, întrucât constituie o modalitate 
obiectiv  de punere în eviden a a randamentului ob inut i reprezint  un mijloc important de înv are , cât 
i al celei de instruire, furnizând totodat  informa ia necesar  pentru adaptarea pe baze tiin ifice a unor 

m suri de ameliorare a acestei activit i. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
UTILIZATE ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

FITERA ANA                                                                         
GR DINI A P. P. NR. 4 LUGOJ 

 Societatea se afl  într-o continu  transformare i valorizare. Cum înv mântul      pre colar, ca i 
celelalte trepte de înv mânt trebuie s in  pasul cu transform rile societ ii, i el se afl  într-un dinamic 
proces de restructurare i revalorizare, de racordare la nivelul mondial.  

Orice reform  trebuie s  se încheie cu o evaluare a rezultatelor, aceast  component  este i ea 
reconsiderat i reglementat  pe criterii noi.  

Evaluarea este o component  important  a procesului de înv mânt, ce permite luarea, în cuno tin
de cauz , a unor decizii de reglare, ameliorare i perfec ionare a activit ii pre colarului. 

Dup  Ausubel „evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrant ”. 

Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente care cuprinde urm torii pa i: stabilirea 
scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor. 

Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse. 

M surarea rezultatelor aplic rii programei. 

Evaluarea rezultatelor. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu i final . 

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 
preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse. 
Datele ob inute ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de predare 
a noului con inut al programei, organizarea unui program de recuperare, dac  este cazul, i adoptarea unor 
m suri de sprijinire i recuperare a unora din pre colari. 

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.                                     
Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an colar, 
ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare global  a 
rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i de studiu. 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posibilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 
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Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului.  

Tipuri de portofolii: 

-portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri); 
-portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii); 
-portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, etc.) 

Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolu iei copilului; 
lucr ri ale acestuia; poze cu sarcini/activit i pe care acesta le-adus la bun sfâr it pe parcursul anului 
colar, rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) etc. 

În concluzie, portofoliul nu este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului, ci poate fi 
reprezentativ pentru crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e.              

Printre metodele i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , 
se înscriu urm toarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica foto-limbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta 
conceptual /cognitiv , Tehnica florii de nuf r, metoda col urilor, tehnica analitico-sintetic , cubul, 
turnirul întreb rilor, cvintetul, R.A.I. (R spunde. Arunc . Interogheaz .), jurnalul grupei.  

Evaluarea este o dimensiune esential  a procesului instructiv- educativ, ea reprezint  o practic  ce 
poate fi continuu imbu t it  si diversificat . Metodele complementare de evaluare sunt doar o alternativ
la metodele traditionale si sunt menite sa imbunatateasc  practica evaluativ . Ele accentueaz  acea 
dimensiune a actiunii evaluative care ofer  copiilor variate posibilitati de a demonstra ceea ce stiu, dar, 
mai ales, ceea ce pot s  fac  cu ceea ce stiu. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. C Comenius, J., A. (1970) – „Didactica Magna” Bucure ti, EDP; 
2. Radu, I. T.,Teorie i practic  în evaluarea eficien ei înv mântului”, Editura Didactic i Pedagogic
Bucure ti, 1981 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

PROFESOR ÎNV MÂNT PRE COLAR                                               
Alexandra Aurora FLOREA                                                             

COLEGIUL NA IONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA 

„Din perspectiva educa iei timpurii, grupul educa ional format din p rin i, personalul didactic, 
speciali tii psihopedagogi, managerul gr dini ei, personalul medical, cel de asisten  social i, nu în 
ultimul rând, cel de îngrijire, particip  la procesul unitar i sistematic de predare înv are–evaluare, implicit 
sau explicit formulat, în beneficiul copilului. 

Promovarea i practicarea unei educa ii centrate pe copil, în acord cu particularit ile de vârst i cu 
cele individuale, sunt posibile doar în condi iile unei cunoa teri complete i complexe a personalit ii 
acestuia. Este necesar ca adul ii implica i în educa ia copilului s  accepte ideea c  intrarea în gr dini  nu 
este un prag pe care to i copiii îl trec „în acela i pas“, „cu acela i ritm“, „cu acela i bagaj“ sau cu „acela i 
elan“ i c  nici pe parcursul programului desf urat în gr dini  nu este eficient s  ne str duim s -i încadr m 
într-un „pat al lui Procust“. 

Pe parcursul anului colar se practic , pe domenii experien iale, o evaluare criterial  a copiilor, prin 
raportarea la obiectivele de referin , dar m sura i calitatea achizi iilor este tot atât de nuan at  pe câ i copii 
sunt, deoarece evolu ia lor este diferit . Ceea ce r mâne esen ial este progresul individual înregistrat de la  
o  etap   la  alta,  pe  fiecare  dintre  dimensiunile  personalit ii,  în  devenirea  copilului  ca  membru  al 
societ ii. 

Evaluarea în gr dini  este o ac iune de cunoa tere a particularit ilor individuale ale copilului de 3–
6/7 ani, a progresului propriu înregistrat într-o perioad  de timp  stabilit.  Este întreprins  în  scopuri diferite, 
utilizând strategii adecvate i presupune opera ii de prelucrare i interpretare a datelor. Ca proces, evaluarea 
are urm toarele componente: m surarea achizi iilor copilului, înregistrarea i aprecierea. Aceasta din urm
cuprinde pe de-o parte, predic ia privind  nivelul de dezvoltare a copilului ca premis  pentru stadiul urm tor 
i diagnoza, în termeni de identificare a factorilor ce frâneaz  dezvoltarea copilului.  

Deoarece evaluarea este parte a procesului educativ, se recomand  s  fie formativ , în flux continuu, 
sistematic i analitic , pentru a-i putea oferi evaluatorului informa ii concrete în leg tur  cu nivelul de 
atingere a obiectivelor educa ionale, cu dificult ile de înv are i de adaptare ale copilului, s  îi sugereze 
acestuia modific ri, ajust ri, amelior ri ale unor deprinderi, atitudini, prejudec i, conduite. 

Din aceast  perspectiv , amintim c  procesul de evaluare a copilului din gr dini  va avea 
predominant caracter constatativ, corectiv i formativ.  Rezultatele evalu rii vor fi utilizate ca repere la 
nivelul deciziei pentru ini ierea, ameliorarea, ajustarea i eficientizarea interven iei educative. Va avea 
caracter comparativ pentru eviden ierea rezultatelor pozitive pe care le-a ob inut copilul în activitatea de 
înv are de la o etap  la alta a dezvolt rii sale i va urm ri s -l motiveze i  stimuleze în crearea unei imagini 
de sine pozitiv .  

Evaluarea dezvolt rii copilului se face pornind de la urm toarele întreb ri cheie: 
– Pentru ce se face evaluarea (care sunt func iile acesteia)? 
– În raport cu ce (care este sistemul de referin , care sunt criteriile evalu rii)?  
– Pentru cine (care sunt destinatarii evalu rii)?  
– Ce se evalueaz  (conduite, rezultate, procese, evolu ii)?  
– Cu ajutorul c ror instrumente i prin ce proceduri se face evaluarea? 

Evaluarea dezvolt rii pre colarului are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, priceperilor 
i deprinderilor dobândite de pre colari în cadrul actului educa ional pe toate planurile personalit ii lor 

(intelectual-cognitiv, afectiv-atitudinal, psihomotric, al capacit ilor creative). În acela i timp, urm re te i 
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aspectele formative ale muncii educatorului, concretizate în atitudinile i comportamentele dobândite de 
pre colar prin procesul de educa ie.  

Analiza obiectivelor generale ale evalu rii se concentreaz  atât pe educator, cât i pe pre colar: 

– Stabilirea nivelului de dezvoltare a pre colarului;   
– Stabilirea evolu iei copilului i a m surilor ameliorative pentru perioada urm toare;   
– Stabilirea evolu iei copilului în func ie de obiectivele cadru i de referin ;   
– Stabilirea gradului de realizare a obiectivelor opera ionale propuse.   

Din punctul de vedere al metodelor i procedeelor de verificare, al instrumentelor de recoltare a 
informa iilor, se disting probele orale, scrise i practice. Acestea fac parte din activit i, nu sunt probe 
administrate special, sunt doar momente pe care noi ni le propunem pentru diferi i copii, încorporate în 
activit ile cotidiene.   

În evaluarea pre colarilor nu putem face o delimitare riguroas  între cele trei metode, ci putem vorbi 
de procedee sau de o combinare a lor, în care una este dominant . 

BIBLIOGRAFIE: 

Kati, . P. B. M. METODE I TEHNICI DE EVALUARE N NV T M NTUL PRE COLAR. 

Boicu, M., & Florescu, D. M. (2015). Individualizarea înv rii i evalu rii din perspectiva abord rii 
integrate a înv mântului pre colar. In coala modern : (pp. 595-600). 
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Instrumente folosite în evaluarea online 

Prof. Inv. Primar FLOREA ALINA-NICOLITA                                            
Liceul Tehnologic ”Petrache Poenaru”, Balcesti, Valcea 

Educa ia online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia i lumea digital  le-a pus la 
dispozi ie. Nu mai trebuie s  fim prezen i fizic la clas  pentru a înv a i, în timp ce mediul înv rii online 
este diferit de configura ia tradi ional  a clasei, nu înseamn  neap rat c  este mai pu in eficient. 
 Odat  cu apari ia telefoanelor mobile, internetului, playerelor, DVD-urilor i multe altele, ce ar trebui 
folosit în clas i ce trebuie l sat la u a colii? Aceasta este o întrebare la care mul i profesori i p rin i se 
gândesc în aceste zile. Nu exist  un r spuns u or.  

Exist  avantaje i dezavantaje clare ale utiliz rii noilor media în clas . Acum dezbaterea este mai 
presant  ca niciodat , deoarece programele de înv mânt încorporeaz  tot mai mult tehnologia i profesorii 
experimenteaz  noi metode de predare. Pe de o parte, tehnologia î i permite s  experimentezi în pedagogie, 
s  reorganizezi sala de clas i s  implici mai bine elevii. Pe de alt  parte, unii sus in c  tehnologia din clas
poate distrage aten ia i poate încuraja în el ciunea. Elevii sunt nativi digitali. Au crescut cu tehnologia. 
De fapt, este una dintre abilit ile de baz  ale secolului XXI de care vor avea nevoie în coal i la locul de 
munc . 

A avut loc o trecere, relativ rapid , de la paginile c r ilor la paginile web online. De exemplu, 
volumele de enciclopedii, mult apreciate de genera iile trecute, au devenit acum mai învechite, deoarece 
aceste cuno tin e sunt u or accesibile prin internet i CD-ROM-uri. Copiii din înv mântul primar înva
cum s  foloseasc  noile media mai rapid i mai bine decât p rin ii lor. 

Ca profesor pentru înv mântul primar, am început s  încorporez platformele digitale în demersul 
didactic i am constatat c  folosirea re elelor de socializare poate s -i implice pe elevi foarte bine în cadrul 
orei.  Astfel pentru a încuraja participarea elevilor la ore, tehnologia poate fi utilizat  pentru a completa 
planurile de lec ie cu materiale digitale, videoclipuri, tiri, discu ii online. Unul dintre principalele avantaje 
ale acces rii paginilor de pe web este c  majoritatea au hiperlinkuri ce ne conduc c tre o alt  pagin i ne 
deschid o cantitate vast  de informa ii. 

Resurse pot fi utilizate i pot ajuta elevii s  înve e i s  progreseze, îns  este important s  se ajung
la un echilibru între inova ie i conven ionalitate. Este clar c  avantajele sunt mai mari decât dezavantajele, 
dar cheia tehnologiei în clas  va fi întotdeauna rela ia profesor-elev, pentru c  acolo are loc educa ia. 

Poate fi frustrant i consum  timp, dar, în final, tehnologia în educa ie poate deschide u i c tre noi 
experien e, noi descoperiri i noi moduri de înv are i colaborare, îns  nicio tehnologie din clas  nu poate 
înlocui profesorii talenta i i inspira i. 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c
tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se 
îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie 
cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în 
înv are. 
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Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c tiu – au înv at s
fac ? Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate.  

Voi enumera cateva instrumente online: 

– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt.  

Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria 
profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un proces de gândire 
eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, 
explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încurajez s
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a 
calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care 
profesorii din diverse col uri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 
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ASPECTE METODICE PRIVIND INTEGRAREA JOCULUI DIDACTIC                     
ÎN ACTIVIT ILE EVALUATIVE DIN GR DINI

Prof. CRISTIANA FLOREA                                                             
Gradinita cu P. P. nr. 2 Bragadiru - Jud. Ilfov 

Jocul i înv area sunt strâns legate între ele, copilul mic având cele mai multe ocazii (de fapt mai tot 
timpul i-l petrece jucându-se) de a se juca liber, îns  treptat joaca liber  a copilului este înlocuit  cu 
activit i structurate. A adar, jocul reprezint  o activitate fizic  sau mental  f r  finalitate practic i c reia 
i te dedici din pur  pl cere. Specific vârstelor copil riei, el are important  hot râtoare pentru dezvoltarea 
fizic  a copilului.  

În gr dini  pre colarul este încurajat s  se joace, la baza organiz rii procesului instructiv-educativ 
desf urat în înv mântul pre colar stând respectarea acestei nevoi naturale de joc al copilului i 
valorificarea func iilor acestuia. Jocul satisface  în cel mai înalt grad trebuin ele copilului: de mi care,de 
exprimare, de ac iune. În joc totul devine posibil, totul este permis. Jocul este un mijloc de cunoa tere i 
autocunoa tere, de exersare a gândirii  i a unor deprinderi, este calea de relaxare i distrac ie, este mijloc 
de înv are, este i un mijloc de exprimare i exersare a originalit ii i creativit ii, de socializare dar i de 
evaluare a tuturor celor enumerate mai sus.  

În înv mântul pre colar se practic  tot mai des evaluarea prin joc didactic deoarece este o metod
care nu îl inhib  pe copil, nu-l demotiveaz , ci dimpotriv  îl stimuleaz i îl antreneaz  în activitate f r  a-
i da seama c  de fapt el este evaluat.  

Desf urarea jocului didactic cuprinde urm toarele momente:  

1. ORGANIZAREA S LII DE GRUP : (a locului în care se va desf ura jocul), în func ie de 
particularit ile jocului ce se organizeaz , de materialul didactic utilizat, (demonstrativ i/sau  distributiv), 
de nevoia unor amenaj ri speciale;  

2. INTRODUCEREA ÎN JOC urm re te:  
- crearea unei atmosfere favorabile;  
- trezirea interesului i a curiozit ii copiilor pentru ceea ce va urma.  
La grupele mici acest moment se poate realiza în maniera surprizei, prin intermediul unui personaj 

cunoscut de copii, prin intermediul unei ghicitori, a unor versuri cunoscute. La grupele mari, jocul poate 
începe printr-o scurt  conversa ie cu rol motiva ional sau prin anun area scopului i a titlului jocului.  

3. PREZENTAREA MATERIALULUI – moment în care materialul de lucru necesar în joc este pus 
la dispozi ia copiilor pentru a fi cunoscute caracteristicile intuitive i pentru familiarizarea copiilor cu el. 
Materialul poate fi prezentat în maniera surprizei, ori ca material de lucru care nu atrage în mod expres 
aten ia asupra lui însu i. La grup  mic  acest moment se poate realiza de c tre educatoare, care descrie 
materialul reamintind i alte jocuri în care a fost folosit material asem n tor. La grupele mari intuirea se 
poate face cu ajutorul copiilor sub forma reactualiz rii cuno tin elor. Copiii observ  materialele i enumer
propriet ile lor. Materialul demonstrativ este a ezat în co ule e, s cule e, plicuri, etc, i este a ezat pe 
m su ele copiilor sau poate fi adus de un personaj-surpriz . Momentul în care copilul prime te materialul 
este ales în func ie de tipul de joc, iar ca plasament în desf urarea activit ii: fie la începutul  jocului, fie 
la finalul lui. 
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4. ANUN AREA TITLULUI JOCULUI I A SCOPULUI ACESTUIA  se face scurt i sugestiv. 
Denumirea jocului are rolul de a sintetiza esen a jocului i se constituie ca un adev rat laitmotiv pe întreaga 
durat  de desf urare a ac iunii.  

5. SCOPUL JOCULUI i denumirea sa determin , prin urmare, con inutul în jurul c ruia se 
structureaz  apoi sarcina, regulile i elementele de joc.  

6. EXPLICAREA I DEMONSTRAREA JOCULUI are un rol hot râtor pentru buna desf urare a 
activit ii. În aceast  etap  educatoarea î i orienteaz  efortul educativ în urm toarele direc ii:  

- s -i ajute pe copii s  în eleag  sarcinile ce le revin;  
- s  precizeze regulile jocului, asigurându-se c  au fost în elese corect i c  sunt bine re inute de to i 

copiii;  
- s  prezinte con inutul jocului i principalele momente de realizare a acestuia, în func ie de reguli, 

s  se fac  preciz ri concrete i coerente privind folosirea materialului didactic de c tre copii;  
- s fixeze sarcinile conduc torului de joc;  
- s  formuleze cerin ele ce trebuie satisf cute pentru a câ tiga  
- s  stabileasc  modalit ile de complicare treptat i de a doza efortul intelectual i fizic al copiilor;  

7. EXECUTAREA JOCULUI DE PROB  – se realizeaz  sub directa îndrumare a educatoarei care 
poate interveni destul de des reamintind regulile i succesiunea etapelor jocului f când unele preciz ri cu 
caracter organizatoric. La grupa mic  jocul este condus de c tre educatoare, iar la grupele mari rolul de 
conduc tor poate fi atribuit unui copil. Dup  jocul de prob  educatoarea va face aprecieri privind modul de 
realizare al sarcinilor, eviden iaz  gre elile s vâr ite, revine cu explica ii suplimentare pentru corectarea 
gre elilor.   

8. EXECUTAREA JOCULUI DE C TRE COPII se face în momentul imediat urm tor jocului de 
prob . Chiar dac  jocul se execut  independent, educatoarea va urm ri:  

 - s  men in  atmosfera de joc, favorizând manifest ri specifice;  
 - s  antreneze to i copiii în ac iuni;  
 - s  încurajeze copiii s  adopte modul corect de colaborare;  
 - s  stimuleze evolu ia jocului evitând momentele de monotonie;  
 - s  creeze condi iile necesare pentru ca fiecare copil s  rezolve sarcina didactic , independent sau 

în grup, în func ie de modul de organizare al jocului;  

9. COMPLICAREA JOCULUI se realizeaz  dup  ce se constat  c  întreg colectivul de copii a 
executat corect elementele de detaliu. Pentru a se asigura transferul deprinderii se pot introduce noi 
materiale i elemente de joc, sau se pot complica sarcinile jocului prin introducerea unor situa ii problem .   

10. ÎNCHEIEREA JOCULUI este momentul în care se fac aprecierile finale, se formuleaz  concluzii 
asupra modului de respectare a regulilor jocului, asupra modului de executare a sarcinilor de c tre fiecare 
copil sau de c tre întreag  grup , de stabilire a câ tig torilor. Se va repeta titlul jocului i scopul s u, se 
stabilesc sarcini concrete privind strângerea i aranjarea materialului de lucru de c tre copii i pentru 
refacerea ordinii i cur eniei în sal  de grup .  

Jocul didactic se diferen iaz  de celelalte jocuri prin con inut, sarcin  didactic , reguli, ac iune de joc, 
acestea fiind repere importante de urm rit de c tre educatoare, în organizarea i desf urarea jocului 
didactic cât i în evaluarea prin joc didactic.   

Con inutul jocurilor didactice este dependent de sfera cuno tin elor i de particularit ile înv rii la 
vârst  pre colar . El poate fi în leg tur  cu activit ile matematice, cu însu irea corect  a limbii române ori 
cu elemente ale mediului înconjur tor. Din acest motiv jocul didactic se constituie dup  cerin ele instructiv-
formative cerute: însu irea unor cuno tin e noi, consolidarea lor, verificarea celor anterioare într-un context 
nou i evaluarea lor.  
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Sarcina didactic  se obiectivizeaz  pentru copii sub forma unor probleme pe care ei trebuie s  le 
rezolve într-un mod independent sau pe echipe: s  recunoasc , s  denumeasc , s  compare, s  descrie, s
reconstituie, s  ghiceasc  etc. Problemele trebuie s  fie îns  accesibile copiilor i în acela i timp s  le 
solicite eforturi i investiga ii noi, s  le de tepte i s  le men in  viu interesul. Sarcina didactic  trebuie s
fie astfel conceput  încât s  reactiveze atât memoria reproductiv , cât mai ales gândirea cu opera iile ei, 
capacitatea de asociere, flexibilitatea, fluiditatea ei.  

Regulile jocului didactic reglementeaz  conduita i ac iunile copiilor, având un caracter prestabilit i 
obligatoriu pentru participan i. Ele arat  copilului cum trebuie s  se joace i cum trebuie s  rezolve 
problema pus  în joc, s  arate succesiunea ac iunilor în joc. Determinarea acestor reguli are loc în func ie 
de structura particular  a jocului didactic întreprins. În general ele indic  modul de participare al copiilor 
în joc i de apreciere a rezultatelor lor.  

BIBLIOGRAFIE: 

1. Antonovici, S., Penes M. (2000), Activit i practice, Editura Aramis, Bucure ti,  
2. Antonovici ., Micu, G., (2003),  Jocuri interdisciplinare, Editura Aramis, Bucure ti; 
3. Bodriheic, A., E., (2003), Micul colar în lumea jocului, Editura Mirton, Timisoara 
4. Cerghit I., (1988), Curs de pedagogie, Tipografia Universit ii Bucure ti; 
5. Cerghit I., (1976), Metode de înv mânt, Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti; 
6. „Curriculum pentru înv mântul pre colar”, (2008), Ministerul Educa iei i Cercet rii 
7. Dima S., (1993), Jocuri pentru dezvoltarea vorbirii, Revista de pedagogie, nr. 1- 2/; 
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EVALUAREA ÎNV MÂNTULUI PREUNIVERSITAR -                                  
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

Prof. înv. primar, Florea Mihaela-                                                        
c.Gimnazial  ”prof. Lucian Pavel”, Olteni a, jud. C l ra i                  

Prof. înv. primar, Samara Angelica-                                                       
c.Gimnazial  ”prof. Lucian Pavel”, Olteni a, jud. C l ra i 

Procesul de înv are se realizeaz  la orice vârst , prin cele mai variate metode. Îns i existen a omului 
este condi ionat  de înv are. Suntem nevoi i s  înv m pentru a supravie ui, pentru a cunoa te mediul în 
care tr im, pentru a ne cunoa te mai profund apropria ii i pe noi în ine, pentru a ne u ura traiul zilnic, 
pentru a ne autodep i. 

În înv mântul actual, cea mai nou , mai cunoscut i mai apreciat   tendin  este înv mântul 
electronic,”e-learning”, reprezentat de interac iunea dintre procesul de predare-înv are –evaluare i 
tehnologiile informa ionale. Nu e un concept nou ap rut, dar în ultimii ani a fost tot mai des folosit, de cele 
mai multe ori înlocuind înv mântul tradi iona lcu prezen  fizic  în coal . În perioada pandemiei, 
înv mântul online a  permis desf urarea în continuare a procesului de înv mânt, chiar dac  au fost 
destule obstacole pe care elevii, cadrele didactice i p rin ii  au fost nevoi i s  le dep easc , încercând s
fac  echip  pentru crearea unui mediu de înv are prin utilizarea tehnologiilor moderne. 

Înv area online i utilizarea resurselor educa ionale prin intermediul tehnologiilor moderne pot 
reduce costurile materialelor necesare instruirii i permit utilizarea eficient  a timpului profesorului i al 
elevului. 

Condi ia de baz  impus  participan ilor la procesul de înv are online este posedarea unui dispozitiv 
electronic (calculator, laptop, tablet , smartphone) cu conexiune la internet. Folosirea unei platforme de 
înv are, Classroom, Zoom, permite dou  moduri de înv are, sincron , în care profesorul controleaz , 
coordoneaz  lec ia în întregime, adaptând i monotorizând mediul educa ional i asincron , ceea ce implic
studiul în ritmul personal al elevilor. 

Evaluarea înv rii online, oral  sau scris , poate fi bazat  pe activit i practice, proiecte, portofolii 
sau instrumente de evaluare elaborate de cadrul didactic . O modalitate de evaluare  a competen elor  
elevilor   este postarea temelor cu ajutorul paltformei Classroom, structurate sub forma unor fi e de lucru 
rezolvate de c tre elev i verificate de  c tre profesor. Tema sau nota  testului poate fi returnat  elevului  
odat  cu explica iile i comentariile profesorului. Elevul are un dosar personal virtual cu toate evalu rile 
primite. Profesorul poate urm ri u or progresul sau regresul fiec rui elev, iar p rintele  are acces i el la 
rezultatele copilului s u. Evaluarea online nu va putea înlocui în totalitate evaluarea tradi ional , a a cum 
coala din mediul online nu va putea înlocui niciodat coala fa  în fa . 

Cu to ii ne dorim întoarcerea cât mai curând la normalitate, întoarcerea în spa iul colii, s  socializ m, 
s  interac ion m unii cu al ii. Toat  experien a pozitiv   pe care am dobândit-o în mediul online, noile 
modalit i de evaluare testate  i aplicate le vom folosi cu siguran  atunci când vom reveni cu to ii la coal , 
fa  în fa . 
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Instrumente pentru evaluarea competen elor la matematic

Prof. Florean Elisabeta 
Liceul Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau/Vân tori-Neam

„Caracterul complementar implic  faptul c  acestea completeaz  arsenalul instrumentar tradi ional 
(metode orale, scrise, practice) i c  se pot utiliza simultan în procesul evaluative” (Cuco , 2008, p.133). 

Dezvoltarea TIC constituie un element definitoriu al societ ii, iar educa ia are o importan
deosebit  în valorificarea noilor tehnologii. Tehnologiile informa ionale permit revolu ionarea sistemului 
educa ional, nu numai pentru faptul c  ofer  resurse convenabile i accesibile, ci pentru c  permit ca 
întregul proces de predare- înv are-evaluare s  devin  mai interesant i personalizat. 

Pentru eficientizarea activit ii cadrului didactic, Quizizz este un instrument care poate fi folosit în 
înv are dar totodat , relevant i în procesul de evaluare a cuno tin elor elevilor. Quizizz este un instrument 
de înv are care ajut  fiecare elev s  se bucure de realiz rile lui. Ne permite s  efectuam evalu ri formative 
pasive pentru elevi într-un mod distractiv i antrenant pentru toate vârstele. Profesorii pot include Quizizz 
în instruire i evaluare pentru a sprijini elevii. Este foarte simplu de înv at i complet gratuit. Cele mai 
importante caracteristici ale Quizizz:  

-Întreb rile apar pe ecranul fiec rui elev, astfel încât s  poat  r spunde la întreb ri în ritm propriu i 
s  le revizuiasc  la sfâr it. 

-Poate fi lansat de elevi folosind orice fel de dispozitiv ca un browser, inclusiv PC-uri, laptop- uri, 
tablete i smartphone-uri. 

-Profesorii din întreaga lume creeaz  mii de teste pe Quizizz în fiecare zi! Acest efort comunitar 
genereaz  con inut excelent pe care toat  lumea îl poate folosi. 

- Rapoartele Quizizz ofer  informa ii detaliate la nivel de clas i la nivel de elev pentru fiecare test 
pe care îl efectuam. 

Scenariul de lucru cu Quizizz. 
Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfa a aplica iei. 

În partea stâng  g sim meniul care prezint  urm toarele facilit i: 

• crearea unui test; 
• c utarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
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• con ine colec ii cu testele create sau salvate de la al i colegi; 
• con ine clase create sau importate de pe Classroom; 
• con ine domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 
clase). 

Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stâng  a meniului apoi pute i alege s
importa i întreb rile sau s  crea i singuri întreb rile. Pentru aceasta ve i selecta „New question” i vor 
ap rea tipurile de întreb ri pe care le putem folosi, astfel: 

1. Multiple choice (alegere multipl ) – de i se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie s  aleag
un singur r spuns; 
2. Checkbox (caset  de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe r spunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completeaz ) – elevul trebuie s  completeze enun ul lacunar, având variant  de 
verificare; 
4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (r spuns deschis) – elevul nu poate verifica dac  r spunsul oferit este cel corect. 

  Un exemplu de test Quizizz la clasa a VI -a : Test Divizibilitate clasa a V-a | Mathematics - Quizizz 

Ce am vizat? 

- Evaluarea gradului de dezvoltare a competen elor specifice propuse pe parcursul semestrului I; 
- Valorificarea de c tre elevi a competen elor achizi ionate prin aplicarea lor în aplica ii cu 

grad diferit de dificultate; 
- Interpretarea rezultatelor ob inute , analiza tuturor r spunsurilor, precum i a erorilor frecvente 

i corectarea lor 

Ce rezultat am ob inut?    

Am identificat nivelul achizi iilor elevilor în termeni de cuno tin e, competen e i abilit i, în vederea 
determin rii premiselor de la care plec în formarea competen elor din etapa urm toare;  

Ce decid pe mai departe, pe baza a ceea ce am aflat la evaluare? 

- Activitate diferen iat  cu elevii ( pentru recuperare, respectiv pentru performan ); 
- Alegerea unor activit i de inv are care s  duc  la cre terea gradului de realizare a competen elor; 
- Observarea sistematic  a elevilor; 
- Rezolvarea a cat mai multor probleme cu continut practic, cu accent pe intocmirea 

unui algoritm de rezolvare. 
 -Fi e de lucru pentru consolidarea cuno tin elor. 
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Modalit i de realizare a evalu rii on-line 

Florescu Laura- Maria,                                                                 
coala Gimnazial  ”Avram Iancu”, Câmpia Turzii, Jud. Cluj 

În contextul de predare-înv are-evaluare impus de pandemia COVID, cadrele didactice au fost 
nevoite s  se adapteze cerin elor mediului on-line . De aceea demersurile privind studierea platformelor, 
aplica iilor i instrumentelor de lucru on-line  au reprezentat pârghia esen ial  în ob inerea unor rezultate 
optime în procesul didactic. Astfel cuvintele: classroom, zoom,  wordwall, learningapps, pdf,  etc.  au fost 
propulsate în vocabularul activ al profesorilor,  elevilor i p rin ilor iar evaluarea a c p tat noi valen e. 

Wordwall este o platform  unde se pot realiza activit i personalizate interactive pentru elevi cu 
ajutorul cuvintelor i câteva clikuri . De exemplu: teste, jocuri de cuvinte, anagrame, cuvinte încruci ate, 
adevarat sau fals, cuvinte lips , întreb ri ,etc.  

https://wordwall.net/ro/resource/9147566/terminologie-adunare-%c8%99i-sc%c4%83dere 

Aplica ia learningapps ofer abloane iar exerci iile interactive i resursele multimedia pot fi u or 
create. Scopul este de a le pune la dispozi ia elevilor i de a aduna module care pot fi reutilizabile. 
https://learningapps.org/display?v=py29s3qnv20 

Aplica ia crosswordlabs este util  pentru rezolvarea rebusurilor care pot fi create cu u urin  de cadrul 
didactic . Se pot alege modelele existente sau se poate crea un rebus nou : aleg titlul, scriu cuvântul; las un 
spa iu liber i scriu defini ia/explica ia; salvez i finalizez ( save+ finish); aleg tipul vizibilit ii ( public, 
privat, ascuns), trimit elevilor linkul. 

Una din platformele educa ionale preferate de copii este ASQ . Pe aceast  platform  se îmbin
elemente de înv are autonom , în care copiii parcurg lec iile în ritmul lor, cu module de înv are asistat , 
prin care profesorii atribuie sarcini de lucru copiilor i le urm resc evolu ia. 

Ca elev, înv ând, î i cre te nivelul, ob ii medalii, puncte i premii virtuale; lucrezi de unul singur, în 
ritmul t u, la orice lec ie; ai la dispozi ie explica ii video, exerci ii, jocuri, exemple, teste; î i urm re ti 
evolu ia i afli cât la sut  mai ai pân  st pâne ti o no iune, un capitol sau o întreag  materie; î i po i vedea 
colegii din clas  în aplica ie; intri în competi ii cu mai mul i utilizatori, câ tigând puncte i avansând în 
nivel;  rezolvi pe aplica ie temele primite de la profesorii t i.   

Ca profesor, în timp ce elevii dintr-o clas  au aplica ia deschis , po i vedea de pe telefonul t u la ce 
lucreaz  fiecare, i detaliat, unde gre e te fiecare. În timpul unei ore po i da sarcini diferite elevilor, 
ajutându-i astfel pe cei cu lipsuri s  recupereze ritmul; dai teme elevilor direct din aplica ie- ace tia vor 
primi notificare în contul lor cu sarcinile ce trebuie rezolvate i timpul limit . Testezi elevii direct din 
aplica ie. Nu trebuie s  mai corectezi pentru c  nota este calculat  automat pe baza baremului.Pe lâng
materialele deja existente în aplica ie, po i crea propriul t u con inut, exerci ii i teste, disponibile doar 
elevilor t i. 

Whiteboard.fi este un instrument simplu care poate fi utilizat instantaneu. Crea i o clas i l sa i elevii 
s  se al ture, folosind un link, un cod de camer  sau un cod QR. Toat  lumea va primi o tabl  digital
individual , unde poate desena, scrie text, face nota ii pe imagini, poate ad uga exerci ii matematice i 
multe altele! 

Pentru r spunsuri rapide pot fi folosite:  extensia ” pools” a aplica iei zoom (Profesorul trimite 
întreb rile i r spunsul elevilor este oferit în timp prestabilit.), aplica ia ”kahoot”( platform  gratuit  de 

1418



înv are pe baz  de joc i tehnologie educa ional , cu ajutorul c reia se pot crea teste interactive ) , aplica ia 
”padlet” ( Utilizatorii î i exprim  opiniile pe un subiect comun pe un avizier virtual. Poate fi utilizat pentru 
înv area prin descoperire.) etc. 

Aplica ia  „blabberize” poate fi utilizat  pentru evaluarea exprim rii orale, a unei sarcini la 
Comunicare în limba român i este cu siguran  pe placul copiilor . Se alege o imagine  (un personaj 
preferat, o personalitate, etc ), se selecteaz  partea din imagine care va fi animat  , elevul î i introduce 
înregistrarea vocal  , se salveaz i se trimite profesorului .  

Pentru realizarea proiectelor , copiii pot crea o c rticic  online pe care o pot trimite profesorului (de 
exemplu, aplica ia genialy,  jamboard google, etc) .  

Evaluarea online poate fi  realizat  printr-o varietate de modalit i, f r  ca validitatea acestea s  fie 
contestat . 

Bibliografie:  

• Bucur, C. - Ghid activit i didactice online - Universitatea din Bucure ti, 2020.  

• Tatu, A. - Ghid în utilizarea instrumentelor digitale - CCD Bucure ti 2020 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
Între online i tradi ional 

Prof. Înv. Pre c. APAN FLORICA 
G. P. P. NR. 53, ORADEA 

Atât în domeniul educa iei cât i în accep iune mai larg , evaluarea este un act psihopedagogic 
complex prin care se stabile te valoarea unor procese, performan e etc., raportându-ne la un sistem de 
criterii prestabilite. 

Referindu-ne la activitatea didactic , aceasta este o ac iune premeditat , care este orientat  spre 
atingerea unor scopuri, drept urmare, trebuie s  fie cineva/ceva care s  stabileasc  dac  ceea ce trebuia 
f cut a i fost îndeplinit. Astfel, evaluarea are rolul de a constata i m sura eficien a procesului instructiv-
educativ, m sura în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, precum i eficien a resurselor 
i procedurilor utilizate, cu scopul de a regla, ameliora i optimiza întregul proces educativ. A adar, 

evaluarea merit  un loc important în cadrul procesului de înv mânt, deoarece aceasta realizeaz  un raport 
direct cu progresul înv rii.  

În didactica tradi ional , predarea i înv area au fost separate artificial de evaluare, dar au fost reunite 
i integrate în didactica modern ; astfel c , evaluarea nu mai este un demers ulterior pred rii i înv rii, 

cele trei reprezentând un tot unitar organic integrat în activitatea didactic . 
Procesele evaluative sunt concepute în a a fel încât s  sus in i s  stimuleze activitatea de predare i 

înv are, oferind informa ii despre calitatea pred rii. Cunoa terea rezultatelor ob inute i aprecierea 
obiectiv  a acestora, ofer  evalu rii rolul de a orienta i corecta procesul de instruire. Astfel, evaluarea 
trebuie conceput  nu doar ca i control al cuno tin elor, ci i ca o cale de perfec ionare.  

Evaluarea este aplicat  cu ajutorul diferitelor strategii, metode, tehnici, probe i instrumente de 
evaluare. O selectare inspirat  a acestora, precum i adaptarea i utilizarea creativ  a lor, reflect  op iunea 
metodologic  a celui ce evalueaz  pentru cea mai oportun i adecvat  cale de realizare a evalu rii într-un 
anumit context.  

Metodele de evaluare sunt modalit i de ac iune care îi permit celui ce evalueaz  s  ob in  informa ii 
cu privire la randamentul colar al celor evalua i i nivelul performan elor lor. Formele concrete pe care le 
îmbrac  metodele sunt tehnicile de evaluare, prin care cadrul didactic orienteaz  copiii spre ob inerea 
r spunsurilor. Tehnicile, la rândul lor, presupun utilizarea de probe sau instrumente de evaluare, pentru a 
putea fi puse  în practic . Probele sau instrumentele de evaluare, sunt grupaje de itemi proiecta i de cadrul 
didactic, dar, bineîn eles, pot exista probe de evaluare formate dintr-un  singur item. Aceste probe sunt 
elaborate prin raportare la obiectivele opera ionale prestabilite.  

Metodele de evaluare tradi ionale sunt împ r ite în probe orale, scrise sau practice i prezint  o 
frecven  mare de uilizare, fiecare înregistrând atât avantaje cât i dezavantaje, aspect ce necesit
valorificarea optim  a avantajelor i diminuarea dezavantajelor.  

Evaluarea oral  se bazeaz  pe valorificarea metodei conversa iei i se realizeaz  printr-un set de 
întreb ri i r spunsuri, sub directa supraveghere a evaluatorului. Printre obiectivele generale urm rite prin 
aceast  prob  se num r  verificarea cuno tin elor acumulate, capacitatea de a organiza logic i coerent 
con inutul evaluat, corectitudinea limbajului, originalitatea i creativitatea în construirea r spunsurilor.  

Evaluarea scris  presupune solicitarea trat rii în scris a sarcinilor date. Cele mai frecvente probe scrise 
utilizate sunt: probe scrise curente, chestionare, teste. Avantajele utiliz rii probelor scrise sunt: verificarea 
unui num r mare de copii într-un interval de timp determinat, raportarea rezultatelor la un criteriu unic de 
validare, avantajarea elevilor timizi. Dezavantajul acestora este c , evalua ii nu pot fi orienta i c tre 
r spunsuri corecte i complete prin interven ia profesorului.  
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Verificarea practic  presupune capacitatea de a aplica în practic  cuno tin ele dobândite, precum i 
gradul de formare a unor priceperi i deprinderi. În didactica actual , accentul se pune pe trecerea de la ”a 
ti” la ” a ti s  faci” i ” a ti s  fii”.  Se verific  astfel, atât procesul, ac iunea realizat , cât i produsul, 

rezultatul ob inut.  
Ac iunile educa ionale, introduc în mod firesc i natural evaluarea, care este indispensabil  în 

înl n uirea secven elor instructiv-educative, asigurând feetback i sugerând  modalit i de reglare a 
demersului didactic. Evaluarea se realizeaz  în interesul tuturor partenerilor implica i în procesul educativ, 
sprijinindu-le eforturile i stimulând i eficientizând înv area.  

BIBLIOGRAFIE: 

1. Boco  Mu ata, Didactica disciplinelor pedagogice/Un cadru constructivist, Editura Paralela 45, 
2017, Pite ti; 

2. Cuco  Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, 2014, Bucure ti; 
3. Tom a Gheorghe, Psihopedagogie pre colar i colar , 2005, Bucure ti. 
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EVALUAREA ONLINE  ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Prof. Oana CINCHEZA 
Liceul HERCULES B ile Herculane 

Analizând situa ia actual  creat  de pandemia virusului SARS-COV 2, elevi i profesori deopotriv
au fost pu i în fa a necesit ii de a se adapta la sistemul de înv mânt online, de i pân  acum înv area de 
acas  nu era legal  în România decât pentru copiii cu cerin e educa ionale speciale sau pentru cei 
nedeplasabili din punct de vedere medical.  

Dezvoltarea Internetului a determinat diversificarea ofertei educa ionale, prin apari ia a noi tipuri de 
cursuri, institu ii i platforme online care vin în ajutorul elevilor i al profesorilor, în special în aceast
perioad . Facilitarea accesului din fa a calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la 
manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat adoptarea unor noi metode de predare, 
înv are, dar i de evaluare în diverse institu ii educa ionale. 

Utilizarea tehnologiilor informa ionale în procesul instruirii i a diferitelor forme de E-learning cre te 
eficien a procesului de predare-înv are-evaluare; determin  motiva ia înv rii prin aplicarea cuno tin elor 
teoretice în situa ii practice (simul ri on-line); asigur  feedback-ului cu ajutorul softurilor educa ionale etc. 
Integrarea noilor tehnologii în educa ie este abordat i analizat  din multiple perspective, în special fiind 
eviden iate resursele necesare i oportunit ile. 

Evaluarea online este o metod  a evalu rii care poate r spunde eficient situa iilor identificate, mai 
ales c  poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu i 
sumativ . Cea mai frecvent  punere în practic  a evalu rii online este reprezentat  de testele de tip 
chestionar. Acestea pot presupune r spunsuri de tip „da”/”nu” („adev rat”/”fals”) sau selectarea uneia sau 
mai multor variante corecte de r spuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întreb ri cu 
r spuns deschis. Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispozi ie o gam  larg  de posibilit i de 
evaluare. Astfel, evaluarea prin teste de tip chestionar este o metod  ce poate fi aplicat  indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate i provoac  elevii s  aib  o aten ie sporit  pentru a face alegerile 
sau complet rile corecte, în acela i timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.  Evaluarea 
f cut  pe calculator este instantanee, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este o evaluare brut , cu un 
feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu ofer  niciun indiciu explicativ cu privire la natura 
gre elii sau a cauzei acesteia. Îns  tocmai acest fapt poate declan a noi eforturi de înv are/în elegere. 

Pentru probele orale putem folosi comunicarea video-audio unu la unu, sau pur i simplu camerele 
web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul s  poat  expune r spunsul la o întrebare sau o lec ie 
înv at  si care au o variant  gratuit  ce permite prezen a simultan  a pân  la 100 de participan i. 

Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer, iar 
pentru referate i proiecte putem folosi instrumente de management al con inutului pentru înc rcarea 
acestora i evaluarea ulterioar  de c tre profesor sau clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a 
acestora. Pentru gestionarea claselor, foarte utile sunt Classroom i Microsoft Team. 

Metodele de evaluare, reprezint  parte a metodologiei didactice i în func ie de procedeele, tehnicile, 
formele de examinare în care sunt integrate, se bazeaz  pe verificarea: - oral  (expunerea liber , conversa ia, 
chestionarea oral , interviul); - scris  (lucr ri scrise curente/ la sfâr it de semestru/ în cadrul sesiunii de 
examene, chestionare, referate, portofolii, studii de caz, eseu, jurnal reflexiv, h r i conceptuale etc.; - 
activit ilor practice: lucr ri practice, de laborator, proiecte, investiga ii, observarea i analiza activit ilor 
practice desf urate de studen i; - testelor sau a probelor de cuno tin e în format electronic (on-line) prin 
utilizarea tehnologiilor informa ionale. Exist  un num r de beneficii percepute în utilizarea computerelor 
în procesul de evaluare care pot fi enumerate ca: - posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un 
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num r mare de r spunsuri; - monitorizarea r spunsurilor studen ilor; - evaluarea poate avea loc într-un 
mediu cu acces deschis; - evalu rile pot fi p strate i reutilizate; - furnizarea de feedback imediat. Toate 
acestea pot duce, implicit, la în îmbun t irea calit ii procesului de evaluare on-line a competen elor 
academice.  
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Despre evaluarea colar

Prof. Melania Floroiu-Com nescu 
coala Gimnazial  ,,Mircea cel B trân”, Curtea de Arge

Evaluarea colar  este o activitate integrat  în procesul instructive-educativ, având rolul de reglare, 

optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-inv are. Este conceput  ca fiind un mijloc de m surare 

obiectiv  a cuno tin elor, dar i o cale de perfectionare. 

Procesul de evaluare cuprinde tei etape:  

-stabilirea competene elor de evaluat;  

-alegerea metodelor i a instrumentelor de evaluare potrivite; 

-notarea; 

Pornind de la competen ele programei i competen ele cheie care trebuie avute mereu în vedere, 

stabilim competen ele evaluate, metodele i instrumentele de evaluare, înso ite de baremele de corectare. 

Ca instrumente de evaluare, putem folosi: teste, probe orale i scrise, grile de evaluare/autoevaluare, 

chestionarul, proiectul. Se recomand  diversificarea instrumentelor de evaluare i accentuarea 

autoevalu rii.  

Fiecare tip de instrument are atât avantaje, cât i dezavantaje. Metodele moderne de evaluare au 

scopul de a face evaluarea mai pl cut i mai adaptat  subiec ilor care fac obiectul evalu rii, f r  s  se pun

problema ca prin aceste modalit i alternative s  se elimine evalu rile de tip tradi ional. 

Diversitatea metodelor este impus  de complexitatea procesului de înv are, fiecare metod  trebuie 

s  fie aleas  în func ie de registrul c ruia i se raporteaz . Acestea au atât avantaje, cât i dezavantaje.  

De pild , probele scrise au ca avantaj faptul c  au grad mai ridicat de obiectivitate i ajut  elevii mai 

pu in comunicativi s - i pun  in eviden  capacitatea de organizare a cuno tin elor. Printre dezavantajele 

probelor scrise, a  enumera: restrângerea ariei de cuno tin e ce urmeaz  a fi evaluate, iar la literatur , 

subiectivitatea evaluatorului. 

A adar, instrumentele de evaluare traditional  trebuie îmbinate cu cele moderne, astfel încât 

evaluarea s  ofere o imagine cât mai real  a cuno tintelor i competen elor pe care le de in elevii. 
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EVALUAREA TRADITIONALA 

Prof. inv. Prescolar FODOR BEATA MONICA 

MOTTO- ,,Educatia este cea mai puternica arma pe care voi o puteti folosi                      
pentru a schimba lumea” – Nelson Mandela 

Evaluarea reprezinta un proces continuu formal sau informal de apreciere a calitatii, a importantei 
sau a utilitatii activitatii de predare –invatare, proces desfasurat din nevoia cotidiana de secole, de 
comparare de ameliorare a acestuia.  

Evaluarea constituie o activitate de colectare, organizare si interpretare a datelor obtinute prin 
intermediul istrumentelor de evaluare in scopul emiterii unei judecati de valoare asupra rezultatelor 
masurarii si adoptarii unei decizii educationale, fundamentate pe concluziile desprinse din interpretarea si 
aprecierea rezultatelor. 

Formele de evaluare sunt structurate in: - metode traditionale: probe orale, probe scrise, probe practice 

- metode complementare- modern- observarea sistematica a comportamentului , referatul/eseul, proiectul 
portofoliul ,autoevaluarea. 

In oricare din formele de evaluare prezentate, in momentul realizarii structurii tesutului de verificare 
trebuie sa avem in vedere corelarea continutului cu obiectivele invatarii : cunoastere , intelegere, aplicare, 
analiza, sinteza, evaluare, aptitudini si deprinderi. 

Metodele traditionale de evaluare au capatat aceasta denumire datorita faptului ca, in timp, ele au fost 
cel mai des utilizate. Din aceasta categorie fac parte: probele orale, probele scrise si probele practice, probe 
desemnand orice instrument de evaluare proiectat, administrat si corectat de catre profesor. 

1. Probele orale  

   Probele orale reprezinta metoda de evaluare  cel mai des utilizata  la grupa, dar sunt recomandabile 
in principal disciplinelor care presupun demonstrarea unor capacitati si abilitati  dificil de surprins  prin 
intermediul probelor  scrise de ex capacitatea de comunicare verbala. 

2. Probele scrise 

 Probele scrise reprezinta o modalitate de evaluare foarte des practicata, uneori chiar preferata  
deoarece prezinta mai multe avantaje pe care nu ar trebui sa le ignoram daca se doreste realizarea unor 
proces de instruire eficient si sa creasca gradul de obiectivitate in apreciere. Probele scrise au urmatoare 
avantaje: economia de timp pe care o realizeaza in cadrul bugetului alocat relatiei predare-invatare-
evaluare.  

Probele scrise permit evaluarea unui numar mare de prescolari intr-un timp relativ scurt.; acoperirea 
unitara ca volum si profunzime pe care o asigura la nivelul continutului evaluat. Probele scrise fac posibila 
evaluarea tuturor prescolarilor asupra aceleiasi secvente curriculare, a ceea ce fac comparabile rezultatelor 
prescolarilor, iar evaluarea in sine este mai obiectiva. 

3. Probele practice  

Probele practice sunt utilizate in vederea evaluarii capacitatii de a aplica anumite cunostinte teoretice, 
precum si a gradului de stapanire a priceperilor si deprinderilor de ordin practic.Aceasta metoda de evaluare 
ofera posibilitate prescolarilor de a-si verifica competentele generale, comunicare, analiza, 
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intelegere,sinteza, evaluare, cat si pe cele specifice aplicative, capacitatea de a utiliza instrumentele de 
lucru, capacitatea de a inregistra rezultatele. 

Noi, cadrele didactice, trebuie sa asiguram un echilibru intre probele orale, scrise si practice, pentru 
ca fiecare metoda are avantaje, dar si dezavantaje. Instrumentele de evaluare pe care le utilizam  trebuie sa 
fie de calitate, sa stabilim scopul probei pornind de la obiectivele operationale ale activitatii de predare 
invatare, iar itemii alesi sa corespunda fiecarui obiectiv operational. 

Rezultatele evaluarii trebuie comunicate si discutate cu prescolarii si parintii acestora si fiecare 
actiune de evaluare trebuie urmata de strategii de ameliorare a dificultatilor constatate. 
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„EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR” -                               

Între online i tradi ional (nivel prescolar)  

FODOR LIVIA 

Evaluarea este un proces didactic complex integrat, structural si func ional in activitatea instructiv – 
educativ . Ea este in opinia lui Ausubel,punctul final intr-o succesiune de evenimente. 

Evaluarea reprezint  un element esen ial, indispensabil deoarece permite cadrului didactic s
aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de înv mânt precum i progresul oferind, 
astfel, o baz tiin ific  pentru ac iuni ameliorative în perspectiva proiect rii de noi obiective. 

În înv mântul preprimar actul de evaluare p streaz  caracteristicile evalu rii activit ii didactice, 
dar cu note specifice determinate de treapta de înv mânt i de natura con inutului de evaluat. În acela i 
timp, evaluarea urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat   în atitudinile i 
comportamentele dobândite de copilul pre colar prin procesul de înv mânt.  

În activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. 

Evaluarea cuprinde urm torii pa i: 

Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor; 
Proiectarea i executarea programului de realizare a scopurilor propuse; 
M surarea rezultatelor aplic rii programei; 
Evaluarea rezultatelor.      

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu i final . 

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 
preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt. 

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de an colar, ciclu 
de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare global  a 
rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i de studiu.  

In gr dini , putem vorbi de evaluare ini il  in momentul venirii copilului in institu ie si evaluare 
final  (sumativ ), la p r sirea acesteia,când trebuie s  se completeze fi a psihopedagogic  final  pentru  a 
se recomanda inscrierea  in coal . 

 Evaluare a pre colarilor se poate realiza prin mai multe modalit i a c ror eficient  variaz  în 
func ie de particularit ile de vârst i individuale ale copiilor, de structura personalit ii lor i de resursele 
didactice de care dispune educatoarea. În continuare vom analiza câteva modalit i de evaluare ale 
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pre colarilor ele variind de la un cadru didactic la altul, dar având acela i principiu: nevoia de a înregistra 
progresul i de a sun ine demersul spre nivelul urm tor, pentru c , evolutiv, pre colarul cunoa te salturi 
importante  pe toate planurile în perioade de timp specifice fiec rui copil, educatorul f când posibil
dezvoltarea plenar i armonioas  a acestora prin coordonarea procesului instructiv educativ cu nevoile, 
interesele i priorit ile celui instruit la momentul prezent. 

 Observara copiilor în timpul regimului zilnic reprezint  perceperea organizat , sistematic , de 
durat  a conduitei în situa ii variate. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea 
instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de vedere psiho-pedagogic. 

 Convorbirea este un dialog între educator i copil dup  un plan de întreb ri, urmând  consemnarea 
r spunsurilor i interpretarea lor. 

 Testul este o prob  standardizat  care furnizeaz  date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri. 

 Studiul produselor activit ii ofer  date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motiva iilor copiilor. Se studiaz  desene, obiecte confec ionate,  colaje, picturi, model.  

 Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o 
interac ionare direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea 
r spunsurilor. Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; 
poate s - i justifice r spunsul. 

 Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului. Tipuri de portofolii: 

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri); 
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii); 
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.) 
Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metod  alternativ  de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei gr dini e. 

Jocul didactic –poate fi folosit de asemenea in toate formele de evaluare. 

Jocurile didactice  pe care le-am folosit in evaluare sunt: 

Jocuri didactice matematice: ”Te rog s -mi dai!” ,”Aseaz  unde spun!”, “Unde este locul lui?”, 
S cule ul fermecat al cifrelor” ,”S  ne cânt rim!”…etc. 

Jocuri didactice de educarea limbajului:”Eu spun una tu spui multe!”  ,”Câte silabe are cuvântul?” 
,”Lan ul sunetelor!”,”Recunoaste personajul/povestea!”,”Scriem dup  model!”etc. 

Jocuri didactice de cunoasterea mediului:”Roata anotimpurilor!”A eaz  fiecare animal la locul 
lui!”,”G seste in ce cl dire locuieste!” ,”Ruxacul excursionistului!”etc. 

 Printre metodele i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , 
se înscriu urm toarele:  Turul galeriei, Scaunul autorului, Piramida, Diamantul ,Explozia stelar , 
Ciorchinele, Posterul, Blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptual
/ cognitiv , Tehnica florii de nuf r, Metoda col urilor, Tehnica analitico-sintetic , Cubul,  R.A.I. 

 (R spunde. Arunc . Interogheaz .), jurnalul grupei. Acestea fiind recomandate ca abordare 
modern  a înv mântului timpuriu, a c rei fa  s-a înnoit constant prin colaborarea tradi ionalului cu 
pedagogiile altenative i adaptarea la cerin ele i mijloacele moderne de lucru. 

 Educa ia presupune progres, evaluarea este instrumentul de cuantificare i conducere a 
pre colarului spre evolu ie, fiindu-i educatoarei cea mai la îndemân  metod  de control i analiz  a 
demersului pedagogic, în vedere atingerii finlit ilor proiectate i form rii copilulului pentru o integrare 
optim  în urm torul modul evolutiv, coala. 
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 Educatoarea se g se te de cele mai multe ori în situa ia de a trasa o cale nou  acolo unde toate 
drumurile î i au doar început, sau parafrazându-l pe Ralph Waldo Emerson putem spune c :”Educa ia nu 
const  neap rat în a merge unde te duce drumul, ci, mai degrab , s  mergi pe unde nu exist  un drum i, 
tocmai pe acolo, s  la i o urm !” 

Bibliografie: 

Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în 
coal ”,    Bucure ti, EDP.; 

Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna” Bucure ti, EDP; 
Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit i ad ugit , -Ia i, Polirom, 2006; 
Curriculum pentru educatie timpurie -2019 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Ed. Fodor Magdalena-Iuliana                                                            
Sc. Gimnaziala ,,Scarlat Longhin’’, Dofteana 

Evaluarea colar  reprezint  activitatea de emitere a unor judec i de valoare despre procesul i 
produsul înv rii elevului, pe baza unor criterii calitative prestabilite, în vederea lu rii unor decizii în 
func ie de semnifica ia acordat  demersului evaluativ: de reglare/ameliorare, de selec ie, de certificare. 

Activitatea de evaluare are un rol reglator în cadrul procesului didactic, fiind o condi ie a eficacit ii 
procesului instructiv-educativ, prin faptul c  orienteaz i direc ioneaz  predarea i înv area 

Activitatea de evaluare presupune un caracter procesual, ce se realizeaz  în etape i care vizeaz
emiterea unei aprecieri asupra presta iei elevului. Aceasta presupune opera ii precum m surarea, aprecierea 
i decizia. 

M surarea consecin elor instruirii const  în opera ia de a cuantifica rezultatele colare, respectiv de 
atribuire a unor simboluri exacte unor componente achizi ionale, prin excelen  calitative. M surarea 
presupune o determinare obiectiv , prin surprinderea riguroas  a unor achizi ii i nu implic  formularea 
unor judec i de valoare. Aceasta se refer  la înregistrarea obiectiv  a cantit ii con inuturilor achizi ionate 
de elev, poate avea grade diferite de precizie. 

Aprecierea rezultatelor colare constituie emiterea unor judec i de valoare asupra rezultatului unei 
m sur tori prin raportarea la criterii date. Criteriul de valorizare poate fi reprezentat de obiectivele stabilite 
la începutul programului instructiv-educativ, de nivelul clase, de progresul/regresul fiec rui elev în parte. 

Decizia se exprim  prin concluziile desprinse în urma interpret rii datelor m surate i apreciate pentru 
îmbun t irea activit ii în etapa urm toare a procesului de înv mânt. 

Evaluarea realizeaz / îndepline te urm toarele func ii: 

- Func ia de predic ie, de prognosticare i orientare a activit ii didactice, atât de predare cât i de 
înv are; 

- Func ia selectiv / de competi ie , care asigur  ierarhizarea i clasificarea elevilor; 

- Func ia de feed-back (de reglaj i autoreglaj); analiza rezultatelor ob inute permite reglarea i 
autoreglarea procesului didactic, din partea ambilor actori; 

- Func ia social-economic : eviden iaz  eficien a înv mântului, în func ie de calitatea i valoarea 
“produsului“ colii. 

- Func ia educativ , menit  s  con tientizeze i s  motiveze, s  stimuleze interesul pentru studiu, 
pentru perfec ionare i ob inerea unor performan e cât mai înalte. 

Formele de evaluare determinate de perioada de studiu sunt:  

Evaluarea global , ini ial  sau predictiv , care are ca obiectiv: diagnosticarea nivelului de preg tire 
la începutul anului, la începutul pred rii unei discipline, pentru a cunoa te de unde se porne te, ce mai 
trebuie perfec ionat; se folosesc baremuri minimale de obicei; sunt i baremuri medii i de performan . 

Evaluarea orala sau scris  curent  (continu , de progres sau transversal ) care are ca obiectiv: 
asigurarea preg tirii sistematice i continue, pentru realizarea feedbackului pas cu pas; nu se programeaz , 
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nu se anun  dinainte; înv area zilnic  este o îndatorire a elevilor.       
                                                                      

Evaluarea sumativ  periodic , care are ca obiectiv: verificarea gradului de restructurare a materiei în 
module informa ionale mai mari i realizarea feedbackului corespunz tor.                    

Evaluarea final  sumativ  (de încheiere, de bilan ), care are ca obiectiv: verificarea structur rii în 
sisteme informa ionale a capacit ii de sintez  privind cunoa terea întregii materii de studiu. 

Evaluarea formativ  care se refer  atât la evaluarea tuturor componentelor curriculare în parte, cât i 
privite ca sistem. Eviden iaz  valoarea feedbackului, atât pentru profesori cât i pentru elevi, m surându-
se calitatea autocontrolului i autoreglajului înv rii; obiectivele opera ionale i educative; gradul de 
responsabilitate fa  de rezultatele înv rii.  

BIBLIOGRAFIE: 

1.   Bonta , I., (2008), Tratat de pedagogie, Editura All, Bucure ti 

2.  Cerghit, I., (2006), Metode de înv are, Editura Polirom, Ia i 
3.  P i i L z rescu, M., Tudor, L., Stan, M., (2014), Mentorat în didactica înv mântului pre colar 

i primar, Editura Sitech, Craiova 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 

Prof. înv. pre c. FOGARASI GYONGYI                                                   
GR DINI A CU PROGRAM NORMAL R SCRUCI, JUD. CLUJ 

Evaluarea didactic  este o component  important  a procesului de înv mânt, care urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora, oferind solu ii 
de perfec ionare a actului didactic.  

Pentru a avea o imagine global  despre dezvoltarea copilului, este necesar  luarea în considerare 
nivelul de performan  pentru fiecare din domeniile de dezvoltare: dezvoltarea fizic , a s n t ii i igienei 
personale; dezvoltarea socio-emo ional ; capacit i i atitudini fa  de înv are; dezvoltarea limbajului, a 
comunic rii i a premiselor citirii i scrierii; dezvoltarea cognitiv i cunoa terea lumii. 

Pentru a realiza o imagine complet  asupra performan elor copilului în gr dini , se utilizeaz  mai 
multe forme ale evalu rii didactice: evaluarea ini ial , evaluarea formativ i evaluarea sumativ . 

Strategia evaluativ  reprezint  îmbinarea eficient  a formelor, metodelor i intrumentelor specifice 
de evaluare. 

Metodele moderne de instruire au capacitatea de a stimula participarea activ , fizic i psihic , 
individual i colectiv  în procesul înv rii. Copiii trebuie înv a i s  gândeasc  creativ, critic, eficient, 
constructiv. Pentru a ob ine acest rezultat trebuie îmbinate i alternate metodele tradi ionale cu cele 
moderne. 

Metodele moderne implic  mult  implicare, mult tact din partea cadrului didactic, deoarece el trebuie 
s  î i adapteze stilul didactic în func ie de copilul timid, ner bd tor. Cadrele didactice utilizeaz  tot mai des 
metode interactive deoarece: 

-stimuleaz  schimbul de opinii între copii; 
-stimuleaz  copiii s  argumenteze, s  pun  întreb ri cu scopul de a în elege unele concepte; 
-încurajeaz  cooperarea în înv are, în rezolvarea problemelor i a sarcinilor de lucru; 
-asigur  evolu ie în înv are; 
-dezvolt  spritul de echip i ajutorul reciproc. 
Dintre metodele de fixare, consolidare i evaluare voi aminti: piramida, ghicitorile, ciorchinele, 

diagrama Venn, turul galeriei, benzile desenate, tehnica blazonului. 
Ciorchinele este o tehnic  care exerseaz  gândirea liber  a copiilor asupra unei teme, facilitând 

realizarea unor conexiuni între idei prin actualizarea cuno tin elor anterioare. 
Obiectivul acestei metode vizeaz  integrarea informa iilor dobândite pe parcursul înv rii în 

ciorchinele realizat ini ial i completarea acestuia cu noi informa ii. 

Etapele elabor rii ciorchinelui: 

1. Comunicarea sarcinii de lucru - se deseneaz  un obiect în mijlocul  sau în partea de sus a foii de 
hârtie. 

2. Copiii, individual, emit idei, prin cuvinte sau desene, legate de tema dat . 
3. Copiii a eza i în perechi completeaz  ciorchinele cu informa ii aflate de la copilul pereche.  
4. Activitatea pe grupuri - fiecare pereche î i prezint  ciorchinele unei alte perechi i adaug  alte 

cuno tin e noi prezentate de colegii de grup, prin desen, jetoane. 
5.  Activitatea frontal  - se completeaz  ciorchinele de pe foaia de flipchart;            
- se citesc i se analizeaz  toate ideile emise de copii, se discut , se fac compara ii, se recit  poezii, 

se r spunde la ghicitori. 
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La vârsta pre colar  locul cuvintelor scrise este luat de imagini sau cuvintele sunt scrise de c tre 
educatoare în urma relat rii copiilor. 

Avantajele acestei metode sunt: 
-faciliteaz  dezvoltarea unor capacit i cognitive: de analiz , de evaluare, de comparare, de 

clasificare, de argumentare; 
-poate fi utilizat în forme diferite de organizare a activit ii-frontal , individual , în grup. 
Exemplu:,,P durea, prietena mea”; Educatoarea solicit  pre colarii s  emit  idei cu privire la tema 

central : P durea. Copiii discut  în perechi, educatoarea noteaz  ideile lor. 

Bibliografie: 

1. Breben, S., Gongea, E., Ruiu,G., Fulga, M., (2002), Metode interactive de grup -ghid metodic-, 
Ed. Arves; 

2. Glava, A., Pocol, M., T taru, L., (2009), Educa ia timpurie. Ghid metodic pentru aplicarea 
curriculumului pre colar, Ed.Paralela 45, Pite ti; 

3. MEN, Curriculum pentru educa ia timpurie, 2019 
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Modalit i de evaluare online 

Foiagu Maria                                                                          
coala Gimnazial  nr. 8 Re i a 

În contextul pandemic actual educa ia online este o provocare pentru toate cadrele didactice. 
Eforturile depuse în acest sens sunt uria e, în special se refer  la dobândirea unor competen e informatice 
esen iale desf ur rii lec iilor online, familiarizarea cadrelor didactice cu diverse platforme educa ionale 
este esen ial  pentru adaptarea la educa ia online. 

Pe lâng  transmiterea noilor con inuturi i evaluarea, component  important  în procesul educativ, 
trebuie adaptat  noilor vremuri. 

Tehnologiile moderne ofer  câteva oportunit i pentru evaluarea performan ei în înv are. 
Întotdeauna trebuie pus în balan  ceea ce este posibil i este facilitat prin tehnologie, pe de o parte, i ceea 
ce este f cut mai dificil sau inhibat de c tre mediul nou folosit, pe de alt  parte. 

Modalit i de evaluare online: 

elevii sunt evalua i printr-un test scris, poate fi conceput prin aplica ia Google docs 
(www.google.com/google-d-s/hpp/hpp_ro_ro.html) 
Instrument on-line pentru creare în colaborare de documente, foi de calcul, prezent ri, chestionare. Permite 
formatare, înc rcare de imagini, fragmente din surse istorice scrise, tabele. Documentele sunt stocate online 
i pot fi accesate de oriunde exist  acces la Internet.   

Cu ajutorul calculatorului pot fi concepute teste gril  care presupun vizualizarea întreb rii, a 
variantelor de r spuns, (eventual textul este înso it de imagini sugestive). Avantajul const  în interac iunea 
dintre calculator i r spunsul selectat de elev (vizual i auditiv); se poate afi a punctajul din oficiu, cel 
acordat r spunsului curent i cel cumulat pân  la acel moment. Notarea este obiectiv , rapid i eficient .  

Pentru  evaluarea prin referate i proiecte putem folosi instrumente de management al con inutului 
pentru înc rcarea acestora i evaluarea ulterioar  de c tre profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru 
transmiterea spre evaluare a acestora. Dac  vorbim despre proiecte aplicate (modele, schi e, etc.) elevul 
poate filma prezentarea acestora i o poate posta on-line. 

Elevii pot prezenta  proiectul ,utilizând un calculator sau Whiteboard, poate fi postat în clasele virtuale 
de pe classroom, dac coala utilizeaz  platforma aceasta, poate fi prezentat  în conferin e pe meet. 

Pentru probele orale putem folosi f r  nici o problem  comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
i simplu camerele web în grupurile de  Zoom,  Meet, în care evaluatul s  poat  expune r spunsul la o 

întrebare sau o lec ie înv at . 
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Fragmente dintr-un test scris, la clasa a VII-a, unitatea de înv are: Primul r zboi mondial, creat cu 
aplica ia Google forms: 
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METODE I STRATEGII                                                               
APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALU RII ON-LINE                                

LA ELEVII DIN CICLUL LICEAL 

PROF. CONSILIER COLAR FOTACHE NADIA 
CJRAE VRANCEA – COLEGIUL TEHNIC “GHE. BAL ” ADJUD 

Atât în înv are, cât i în evaluare, fiecare r spuns al elevului implic  un proces cognitiv, fiecare la 
un alt nivel. Se recomand  utilizarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoa tere i în elegere, aplicare i ra ionament. Evaluarea este responsabilitatea profesorului, 
iar pentru a realiza evaluarea atât profesorul, cât i întreg sistemul educa ional trebuie s  asigure cele trei 
caracteristici esen iale ale evalu rii: s  fie continu , complet i corect .  

Alain Kerland consider  c  evaluarea se face pornind de la urm toarele întreb ri cheie: 
Pentru ce se face evaluarea (care sunt func iile acesteia)? 
În raport cu ce se face (care este sistemul de referin , care sunt criteriile evalu rii)? 
Pentru cine (care sunt destinatarii evalu rii)? 
Ce se evalueaz  (conduite, rezultate, procese, evolu ii)? 
Cu ajutorul c ror instrumente i prin ce proceduri se face evaluarea? 

În literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
metode tradi ionale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
metode complementare (moderne): observarea sistematic  a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realiz rii structurii testului de verificare 

trebuie s  avem în vedere corelarea con inutului cu obiectivele înv rii: cunoa tere, în elegere, aplicare, 
analiz , sintez , evaluare, aptitudini i deprinderi. Dup  elaborarea testului acesta trebuie validat. 
Validitatea testului recunoa te dac  acesta m soar  ceea ce este destinat s  m soare: 

Con inut: cunoa terea con inutului; 
Construct: inteligen a, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme; 
Concuren : verific  dac  are cuno tin e i din alte domenii conexe concurente; 
Predictiv : dac  va putea folosi acele cuno tin e în materii viitoare; 
Fidelitatea testului: ob inerea de rezultate constante în cazul aplic rilor succesive; 
Obiectivitatea: gradul de apreciere între diferi i evaluatori independen i; 
Aplicabilitatea: concordan a dintre forma i con inutul testului. 

Men ionez c  validitatea testului este un proces care poate produce rezultate corecte abia dup  mai 
multe cicluri de examinare. În cadrul evalu rilor on-line, am încercat de multe ori s  asigur c  testul a fost 
obiectiv i fidel prin compararea graficelor de tip Gauss aplicate pe rezultate ob inute de diferite genera ii 
de studen i. 

În procesul de evaluare online trebuie s  se acorde o importan  deosebit  pentru designul evalu rii, 
astfel:  

- analizarea lecturii critice a programelor; 
- analizarea competen elor; 
- crearea de specifica ii asociind niveluri taxonomice cu con inuturi i sarcini de evaluare; 
- metode de evaluare; 
- instrumente de evaluare; 
- tipuri de itemi – sarcinile de evaluare. 
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Este foarte important dac  sarcinile i con inutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare 
i schimb  evaluarea rigid  într-o experien  exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul c  orice act de 

evaluare este i un act de înv are.  
Evaluarea online este o metod  a evalu rii care poate r spunde eficient situa iilor identificate, mai 

ales c  poate fi aplicat  pe oricare dintre cele trei forme ale evalu rii tradi ionale: ini ial , continu i 
sumativ . 

Cea mai frecvent  punere în practic  a evalu rii online este reprezentat  de testele de tip chestionar. 
Acestea pot presupune r spunsuri de tip „da”/”nu” („adev rat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de r spuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întreb ri cu r spuns 
deschis. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispozi ie o gam  larg  de posibilit i de evaluare. 
Astfel, evaluarea prin teste de tip chestionar este o metod  ce poate fi aplicat  indiferent de materie, are un 
nivel înalt de obiectivitate i provoac  elevii s  aib  o aten ie sporit  pentru a face alegerile sau complet rile 
corecte, în acela i timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.  

Evaluarea f cut  pe calculator este instantanee, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este o evaluare 
brut , cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu ofer  niciun indiciu explicativ cu privire 
la natura gre elii sau a cauzei acesteia. Îns  tocmai acest fapt poate declan a noi eforturi de 
înv are/în elegere.  

Pentru probele orale putem folosi comunicarea video-audio unu la unu, sau pur i simplu camerele 
web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul s  poat  expune r spunsul la o întrebare sau o lec ie 
înv at i care au o variant  gratuit  ce permite prezen a simultan  a pân  la 100 de participan i. 

Quizizz este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau computer.  

Pentru referate i proiecte putem folosi instrumente de management al con inutului pentru înc rcarea 
acestora i evaluarea ulterioar  de c tre profesor sau clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a 
acestora. . Dac  vorbim despre proiecte aplicate (modele, schi e, etc.) studentul poate filma prezentarea 
acestora i o poate posta on-line de asemenea. Pentru gestionarea claselor, foarte utile sunt  Google 
Classroom i Microsoft Team. 

Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 
rezultate instantanee ale test rii. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de înv are, punctele forte i punctele slabe, în mod rapid.  

Avantajele sistemului de evaluare online  
Procesul de evaluare online elibereaz , de asemenea, timpul profesorilor. Rezultatele pot fi analizate 

pentru a identifica domeniile de performan  sc zut , astfel încât profesorii s  se poat  concentra asupra 
acestor lacune de înv are. Rapoartele detaliate ajut  la crearea unor programe de înv are specifice pentru 
ace ti elevi, ceea ce duce la un rezultat mai bun al înv rii i spore te încrederea elevilor. Sistemele de 
evaluare online simplific  sarcina de a aduna i corecta manual documentele de r spuns i de a împ rt i 
rezultatele.  

Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor faciliteaz furnizarea unei experien e de 
înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i performan ele lor sunt urm rite în sistemul 
centralizat.  

Aceste sisteme ajut  la:    

• Centralizarea i eficientizarea administr rii i evalu rii examenelor;  
• Reducerea costurilor, eforturilor i timpul necesar pentru evaluarea manual  a fi elor de r spunsuri;  
• Scanarea i criptarea copiilor foilor de r spunsuri pentru partajare rapid i sigur ;  
• Op iuni pentru ad ugarea de comentarii i feedback pentru referin a elevului;  
• Caracteristici de clasificare automat  pentru a reduce erorile umane;  
• Evaluarea scripturilor de r spuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web;  
• Recuperarea u oar  a scripturilor de r spuns la cererea elevilor sau profesorilor;  
• Urm rirea rezultatelor fiec rui elev i a progresului acestuia în timp. 
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Evaluarea on line i on site. Limite, oportunit i i acceptare 

Prof. Frâncu Monica-Cecilia                                                             
Liceul Tehnologic „Electromure ”, Târgu Mure

Conform speciali tilor în domeniul educa iei, evaluarea didactic  reprezint  nu doar o activitate 
fundamental , ci chiar premisa realiz rii unor activit i educa ionale eficiente, a func ionalit ii institu iilor 
educative i a sistemului de înv mânt. La nivel micro, al activit ilor instructiv – educative concrete, 
evaluarea are ca scop cunoa terea randamentului colar, respectiv a raportului dintre performan ele realizate 
i demonstrate de elevi i performantele anticipate i proiectate de cadrul didactic. La acest nivel evaluarea 

constituie momentul conexiunii inverse, oferind factorilor binomului educa ional informa ii necesare în 
realizarea procesului de reglare i ameliorare a demersului didactic. 

Resursele online permit revolu ionarea sistemului educa ional, nu numai pentru c  sunt convenabile 
i accesibile, ci pentru c  permit ca întregul proces de predare i înv are s  devin  mai mai interesant i 

adaptat elevului digital. Astfel, se realizeaz  o personalizare a înv rii.  

Ast zi, elevii i profesorii beneficiaz  de resurse online gratuite i resurse online pl tite. Fiecare elev 
prefer  resurse diferite în func ie de subiectele de interes i de stilul de înv are. Profesorii i elevii doresc 
instrumente de bun  calitate care s  fie gratuite.  

ASEM N RI 

-ambele î i propun s  ob in i s  valorifice informa ii referitoare la o serie de aspecte, în condi iile 
valorific rii anumitor resurse ale activit ii didactice; ambele au nevoie de implicarea activ  a cel pu in doi 
actori educa ionali: profesorul i elevul; ambele au ca suport didactic manualul/auxiliarele didactice; 
ambele urm resc acela i scop: ob inerea de informa ii despre presta ia elevului, despre calitatea i cantitatea 
abilit ilor i capacit ilor lor intelectuale, practice i comportamentale, concordan a dintre performan ele 
dobândite i cele anticipate; ambele urm resc ob inerea de informa ii despre presta ia cadrului didactic, 
despre competen ele de care dispune acesta; ambele se finalizeaz  cu adoptarea de decizii referitoare la 
viitoarele demersuri educationale;ambele pot beneficia de un feedback rapid i permanent; 

DEOSEBIRI 

Evaluarea on site e preferat  de c tre profesori i p rin i, iar evaluarea on line  e preferat  de c tre 
elevi;utilizarea resurselor educa ionale deschise i a altor tehnologii pot reduce costurile asociate cu 
materialele necesare instruirii i permit utilizarea mai eficient  a timpului profesorului; on line: profesorul 
controleaz  lec ia în întregime, creând, coordonând, adaptând i monitorizând mediul educa ional; on site, 
ceea ce implic  studiu în ritmul personal al cursan ilor, proiecte de colaborare i înv are la distan ; on 
site: presupune deplasare, resurse de timp, manufactur ; on line presupune economie de timp, apropierea 
distan elor fizice; on line: condi ionat  de aparatur , tehnologie, internet; on site condi ionat  de prezen a 
fizic  a actorilor educa ionali; on site: evaluarea e pertinent i individual ; on line: evaluarea poate fi 
superficial , deoarece elevii nu pot fi monitoriza i i supraveghea i, iar ace tia se pot inspira din alte surse 
sau pot colabora; on site: interac iunea cu profesorul e liber ; on line: interac iunea cu profesorul e 
constrâns  de tehnologia aplicat ; evaluarea on line e mai pu in stresant decât cea on site; capacitatea de 
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stocare a datelor e mult mai mare în evaluarea on line; preg tirea unui test de evaluare/curs on line necesit
un timp mult mai lung de preg tire din partea profesorului; lipsa unor resurse tehnologice performante i a 
unor conexiuni optime la re ea face imposibil  evaluarea; necesitatea experien ei elevilor/profesorului în 
domeniul calculatoarelor e factorul esen ial în evaluarea lui/lor; 

Ast zi, putem vorbi despre o înv are combinat  care îmbin  oportunit ile de înv are fa  în fa  cu 
oportunit ile de înv are online. Gradul în care are loc înv area online i modul în care este integrat  în 
curriculum pot varia în func ie de coli. Strategia de combinare a înv rii online cu instruirea colar  fa
în fa  este util  pentru a adapta diversele stiluri de înv are ale cursan ilor i pentru a le permite fiec rui 
cursant s  studieze în ritmul propriu. 

BIBLIOGRAFIE: 

Cerghid, I., Metode de înv mânt, Edi ia a IV-a revizuit i ad ugit , Editura Polirom, Bucure ti, 
2002; 

https://www.routledge.com/Strategic-HR-Building-the-Capability-to-Deliver/Reilly-
Williams/p/book/9780566086748 

https://slidetodoc.com/testele-online-avantaje-dezavantaje-perspective-maria-alexe-universitatea/ 

https://www.rasfoiesc.com/educatie/didactica/Evaluarea-didactica72.php 
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FAMILIA – PARTENER ÎN EDUCA IA I EVALUAREA ONLINE 

FRANGULEA ALINA GEORGIANA                                                     
COALA GIMNAZIAL  NR. 3                                                          

STRUCTUR  GR DINI A P. P. NR. 3, MANGALIA 

Mediul familial influen eaz  în mare m sur  pozitiv sau negativ, dezvoltarea fizic i intelectual  a 
copilului. Copilul este deosebit de receptiv la atitudinile, comportamentele, limbajul, rela iile p rin ilor sau 
la rela iile dintre p rin i i copii. Fra ii mai mari î i pun amprenta pe dezvoltarea experien ei copilului, dac
ace tia sunt de vârst colar , copilul afl  o mul ime de lucruri despre coal , înv tor, sarcini colare.  

Pornind de la ideea c  to i copiii petrec timpul liber în familie unde se sporesc calit ile  
informa ionale necesare dezvolt rii,  comportamentul copilului de la gr dini  este influen at de timpul 
petrecut în familie. Orice clip  petrecut  în familie are valoare educativ  pentru cel mic, ofer  siguran , 
afec iune, încredere i suport formal înc  de mic, evaluarea în mediul online porne te începând cu ,,bugetul 
timpului la pre colari,, , pentru a în elege i a c uta noi metode i solu ii de sprijin în beneficiul dezvolt rii 
copilului.  

Dac  to i copiii petrec timpul liber în familie se sporesc calit ile  informa ionale necesare dezvolt rii, 
dar majoritatea timpului sunt implica i în activit i singuri, f r  participarea p rin ilor. Ace tia din urm  au 
ocupa ii domestice i nu reu esc s  î i fac  timp pentru un joc al turi de copii. Conform evalu rii online, 
majoritatea p rin ilor au împ r it timpul copiilor în mod egal între colorat, joac  în aer liber, joac  în cas
i vizionarea desenelor animate. P rin ii nu sunt aten i la ce desene animate privesc copiii lor, fiind 

mul umi i c  ace tia sunt cumin i, dar mul i dintre ei vizioneaz  desene animate nepotrivite care sporesc 
violen a, imitând la gr dini  diferi i lupt tori eroi din desenele urm rite.  

Marea majoritate nu recunosc accesul nelimitat al copiilor la calculator, în contradic ie cu spusele 
copiilor care sunt din ce în ce mai atra i de diferitele jocuri testate pe telefoane, tablete, calculatoare, etc. 
Dac  munca intelectual  cu copiii se continu i în familie, în urma evalu rii, se demonstreaz  c  doar 50% 
între 10-20 minute i 50% peste 20 minute, dup  cum se poate observa , doar jumatate dintre p rin i asigur
copilului mai mult de 20 de minute /zi pentru munc  intelectual , aceasta fiind cauza principal  a diferen ei 
de integrare, dezvoltare i participare la activit i a pre colarilor. De i vârsta i s n tatea este aceea i la 
nivelul grupei, copiii manifest  diferen e mari în însu irea competen elor. De exemplu feti  din familie 
biparental , în care p rin ii lucreaz  inclusiv  sâmb ta, manifest  dezordine în comportament, ca rezultat al 
haosului din familie. Este mereu gr bit , rezolv  corect cerin ele dar foarte neglijent, dezordonat, acuz
st ri de oboseal , de agita ie, datorit  lipsei somnului. Iar o alt  feti  de aceea i vârst , tot familie 
biparental , în care lucreaz  doar tat l, este ordonat , calm , rezolv  cerin ele i se integreaz  u or în timpul 
activit ilor, de asemenea este mereu bine dispus , sociabil i cu dorin a de joac  . 

A adar, dezvoltarea copilului este influen at  de timpul petrecut în familie. Sunt familii în care mul i 
p rin i lucreaz  pân  la ore târzii, când ajung acas  se odihnesc l sând copilul s  se joace tot singur. Doar 
calitatea timpului petrecut cu i pentru copil este liantul emo ional pe care p rintele i copilul îl pot construi 
împreun i care- i va pune amprenta în formarea personalit ii sale. Este indicat ca m car, în timpul 
weekendului, s  existe numeroase activit i comune, care s -i bucure i s -i destind  atât pe copii cât i pe 
p rin i. Aceasta este cauza principal  a dezvolt rii precare i gestion rii ineficiente a timpului în folosul 
educa iei online. Petrecând marea majoritate a timpului singur, timpul educa ional datorat pandemiei, fiind  
în mare parte online, copilul nu se  poate implica în activit i f r  ajutorul adultului i este convins cu greu 
s  participe la activit ile de dezvoltare personal  conform programei pre colare. 
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Metode de evaluare 

-clasificare- 

prof. înv. pre c. Frangulea - Pastor Aida-Cristina 

Metoda de evaluare reprezint  calea pe care o urmeaz , pe care o parcurge profesorul împreun  cu 
elevul/elevii s i în demersul evaluativ. 

A. Evaluarea tradi ional

expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activit ii de evaluare sunt: examinare, 
verificare, ascultare, control, chiar dac  aceast  activitate se desf oar  într-un context cotidian, i nu la 
finalul unui program de instruire; 

aprecierea colar  sau verificarea se constituia ca moment separat de activitatea de predare-
înv are; 

este sinonim  cu aprecierea clasic , cu nota ia sau corec ia, cu controlul continuu al înv rii 
colare; 

se finalizeaz  cu clasificarea; 
selecteaz i exclude anumite domenii ale înv rii mai greu de evaluat: atitudini, 

comportamente, tr s turi de personalitate etc; 
este centrat  pe cuno tin e; 
notarea este un scop în sine, un mijloc de clasificare sau de certificare; 
este sinonim  cu no iunea de control al cuno tin elor; 
evaluatorul constat , compar i judec ; 
este centrat  deci pe elev i apreciaz  conformitatea cuno tin elor predate cu o scar  de valori 

care este l sat  la aprecierea profesorului i care r mâne în mare parte implicit , nu se comunic  elevilor; 
incrimineaz  doar elevul nu i criteriile de apreciere de i de multe ori criteriile sunt insuficient 

definite sau confuze etc. 

B. Evaluarea modern

este asociat  grijii fa  de m surarea i aprecierea rezultatelor; 
nu este un scop în sine, un simplu control, ci se realizeaz  în vederea adopt rii unor decizii i 

m suri ameliorative; 
pune accent pe problemele de valoare i pe emiterea judec ii de valoare; 
acord  preponderen  func iei educative a evalu rii; 
încearc  s  devin  o interoga ie global , preocupat  de promovarea aspectului uman în general; 
acoper  atât domeniile cognitive cât i pe cele afective i psihomotorii ale înv rii colare; 
se ocup  atât de rezultatele colare cât i de procesele de predare i înv are pe care le implic ; 

se constituie parte integrant  a procesului didactic, nu mai este privit  din exteriorul acestuia; 
dezvolt  tot timpul o func ie de feed-back pentru elev; 
tinde s  informeze i personalul didactic asupra punctelor tari i punctelor slabe ale eforturilor 

depuse, asupra eficien ei activit ii didactice; 
î i asum  un rol activ, de transformare continu  a proceselor de predare i de înv are, de 

interven ie formativ ; 
devine un proces continuu i integrat organic procesului de instruire; 
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evaluarea devine un mijloc de comunicare de informa ii asupra stadiului înv rii, în vederea 
amelior rii sau reorganiz rii acesteia; 

evalueaz  elevii în raport cu o norm , cu criterii dinainte formulate ; 
aceste criterii sunt cunoscute i de evaluator i de evaluat; 
solicit  o diversificare a tehnicilor de evaluare, a metodelor i cre terea gradului de adecvare a 

acestora la situa ii didactice concrete; 
vizeaz  deschiderea evalu rii spre mai multe perspective ale spa iului colar (competen e 

rela ionale, comunicare profesor-elev, disponibilit i de integrare social ); 
centreaz  evaluarea pe rezultatele pozitive, f r  a sanc iona în permanen  pe cele negative; 
elevul devine partener cu drepturi egale, într-o rela ie educa ional  care are la baz  „un contract 

pedagogic”; 
caut  s  aprecieze i eficacitatea ansamblului de procese care trebuie s  conduc  la înv are etc. 

Bibliografie: 

1. Cuco , Constantin – „Pedagogie”, edi ia a II a revizuit i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006; 
2. Pâslaru Vl., Cabac V. „Evaluarea în înv mânt”. Orient ri conceptuale. Ghid metodologic. 

Chi in u: I E, 2002. 
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coala online – între necesitate i progres 

Fren iu Ioana Adelina  

G. P. P. Nr. 1 Remetea 

Elementul care a condus la o presiune major  asupra sistemului de înv mânt i a societ ii în 
ansamblul ei a constat în utilizarea exclusiv  a mijloacelor de comunicare la distan  pentru a face educa ie. 
Efectele negative sunt: 

- sistemul de înv mânt este doar par ial preg tit; 
- o parte din cadrele didactice nu posed  în acest moment suficiente informa ii i competen e specifice 

instruirii asistate la calculator; 
- curriculumul permite într-o m sur  variabil /secven ial /revizuit  transpunerea în activit i la 

distan . 
Toate acestea pot s  fie v zute fie ca bariere, fie drept provoc ri, c rora profesorii, elevii, p rin ii i 

deciden ii educa iei încearc  s  le fac  fa  în ritmul rapid în care apar, manifestând, în propor ii variabile, 
disponibilitate, interes, m iestrie pedagogic , inventivitate. În acela i timp, trebuie men ionat c  nu au 
existat m suri care s  poat  fi aplicate la nivelul întregii popula ii colare, solu iile adoptate la nivelul 
unit ilor de înv mânt i al claselor variind foarte mult de la experien e antrenante i memorabile de 
înv are online i pân  la situa ii în care perioada de suspendare a cursurilor fa  în fa  a însemnat pentru 
unii elevi un hiatus total fa  de coal i, implicit, fa  de înv area formal . Aceste situa ii au avut la baz
atât cauze subiective, cât i cauze obiective, ca: lipsa de echipamente, de nivelul sc zut al competen elor 
digitale, de tipul de încadrare, suplinirea pe post etc. 

Instruirea reprezint  activitatea principal  realizat  în cadrul procesului de înv mânt, conform 
obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem, în termeni de politic  a educa iei. Instruirea 
online se refer  la instruirea care se desf oar  prin intermediul unui calculator conectat la o re ea, 
con inutul educa ional putând fi sub forma unei lec ii tradi ionale sau a unei sesiuni de lucru colaborativ , 
realizat  cu ajutorul tehnologiilor de comunica ie. Materialele educa ionale pot fi prezentate sub form  de 
text, grafice, materiale audio, video. Termenul de sistem de instruire online desemneaz  un ansamblu de 
tehnologii, proceduri, mijloace, participan i care conlucreaz  pentru realizarea obiectivelor procesului de 
instruire. 

Scopul colii online este sporirea eficien ei procesului de înv are în coli prin oferirea de informa ii 
ce vin în sprijinul sau completarea celor predate la clase, punerea la dispozi ia profesorilor a unor modalit i 
moderne de predare i evaluare, încurajarea comunic rii pe teme didactice prin intermediul forumului. 
Printre cele mai importante i utile sec iuni amintim: lec ii virtuale, referate online, jocuri, download gratuit 
a unor prezent ri didactice multimedia i programe, forum sau ajutor în utilizarea site-ului. 

Dezvoltarea tehnologiilor informa iilor i comunic rii i avantajele folosirii acestora reprezint  o 
realitate a lumii actuale fa  de care coala, prin speciali tii s i, trebuie s  manifeste deschidere, capacitate 
de asimilare, adaptare i valorificarea eficient  în raport cu beneficiarii s i direc i. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate, limite în rela ionarea cadru didactic-
elev. Aceasta are un impact negativ asupra înv rii eficiente, întrucât o important  latur  a activit ii 
didactice fa  în fa  nu se poate realiza virtual. În mod explicabil, spriinul pe care în mod tradi ional îl 
ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificult i de înv are este greu de oferit online, date fiind limit rile 
tehnologice implicite. 

În realitate, în mediul online, fiecare elev poate s  reprezinte pentru cadrul didactic o posibil  situa ie 
de dificultate în înv are, f când astfel dificil  identificarea celor cu probleme reale. Chiar dac  profesorul 
î i cunoa te bine clasa i elevii i tie cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza 
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eventual ulterior activit ii de predare online, prin consiliere individual . Este foarte dificil  interac iunea 
personalizat  cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urm rit online 
de o clas  întreag i fiecare elev îi solicit  aten ia. 

Platformele educa ionale online, platformele de streaming, în general, faciliteaz  comunicarea în timp 
real între profesor i cursan ii s i. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent perceput
ca fiind oarecum artificial , pe de o parte din cauza imposibilit ii ob inerii unui feedback comunica ional 
real (ceea ce face comunicarea autentic ), pe de alt  parte din cauza contextului incomod al plas rii în 
spa iul virtual.  

Un prim avantaj îl constituie faptul c  elevii, fiind deja familiariza i cel pu in cu utilizarea internetului 
i a mediilor de socializare, c rora le acord  o bun  parte din timpul lor, pot fi, în principiu, convin i s  le 

utilizeze i în activitatea colar . Integrarea TIC în activitatea didactic , din aceast  perspectiv , poate avea 
un dublu avantaj: permite accesul rapid la informa ii, iar contactul cu aceste informa ii poate fi orientat într-
o manier  constructiv i eficient . 

Procesul pedagogic online a devenit o necesitate ce ofer  atât oportunit i, cât i pericole. Într-o 
perioad  de timp scurt  s-a f cut tranzi ia de la o societate relativ stabil  la o societate definit  de schimb ri 
i discontinuit i, astfel încât, cunoa terea noii paradigme educa ionale este o exigen  stringent . 

Înv area online este educa ia care are loc pe internet. Acest concept este doar un tip de înv are la 
distan . Înv area online catalizeaz  o schimbare pedagogic  ce graviteaz  în perimetrul 
constructivismului, construc ionalismului i colabor rii. Exist  o mutare de la cursurile de sus în jos i elevi 
pasivi la o abordare mai interactiv , de colaborare, în care elevii i profesorul co-creeaz  procesul de 
înv are. 

Înv mântul online reprezint  o tem  pentru reflec ia umanit ii. Dimensiunile pedagogice i 
psihologice ale acestui proces trebuie s  r mân  o reflec ie prioritar , iar tehnologia trebuie adaptat  în 
func ie de particularit ile de înv are cunoscute i s  respecte tr s turile beneficiarilor. 

 Bibliografie: 

• Constantin, Cuco , coala online – elemente pentru inovarea educa iei, Ed. Universit ii din 
Bucure ti, Bucure ti, 2020; 

• www.e-scoala.ro  
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Evaluarea tradi ional   în înv mântul pre colar 

Frunz  Alexandra refana                                                               
Gr dini a cu program normal i prelungit Smile 

”Evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte integrat .Ea are întotdeauna un 
raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i încalitate, al înv rii.’’ (D. Ausbel) 

  

În reforma educa ional  intreprins  în momentul de fa  în înv mânt, importan a activit ii de 
evaluare devine din ce în ce mai accentuat , deoarece permite cadrului didactic s  aprecieze gradul în care 
au fost atinse obiectivele procesului de înv mânt, precum i dificult ile acestuia. 

În înv mântul pre colar actul de evaluare p streaz  caracteristicile evalu rii activit ii didactice, 
având drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în 
cadrul actului educa ional.În acela i timp, evaluarea urm re te i aspectele formative ale muncii 
educatoarei, concretizat  în atitudinile i comportamenteledobândite de copilul pre colar prin procesul de 
înv mânt. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu i final . 

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 
preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse. 

Datele ob inute ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului con inut al programei, organizarea unui program de recuperare, dac  este cazul, i 
adoptarea unorm suri de sprijinire i recuperare a unora din pre colari. 

Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 
preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse. 
Datele ob inute ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de predare 
a noului con inut al programei, organizarea unui program de recuperare, dac  este cazul, i adoptarea unor 
m suri de sprijinire i recuperare a unora din pre colari. 

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt.                                     
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     Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu. 

Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor. 
Probele orale ofer  copilului posibilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate s - i 
justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului. Tipuri de portofolii: 

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri); 
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii); 
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, etc.) 

Portofoliul poate cuprinde: o list  cu comportamente a teptate; observa ii asupra evolu iei copilului; 
lucr ri ale acestuia; poze cu sarcini/activit i pe care acesta le-a dus la bun sfâr it pe parcursul anului colar, 
rezultate ale activit ilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  etc. 

În concluzie dup  Ausubel „evaluarea merit  un loc important în înv mânt, din care face parte 
integrant . Ea are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie i în calitate, al înv rii, 
’’ astfel evaluarea este prioritar  în cadrul procesului de înv mânt din ara noastr , fiind considerat  o 
surs  a solu iilor de perfec ionare a actului didactic. 
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EVALUAREA ON-LINE 

Profesor Frunza Marga Alina, 
Liceul Gheorghe Tatarescu - Rovinari 

         

Daca pana acum cativa ani putini dintre profesori foloseau evaluarea on-line nevoia ne-a invatat sa 
descoperim metode si procedee noi de predare si evaluare. Înv area online este acum aici i va r mâne 
mult timp. Înlocuie te multe dintre metodele tradi ionale i schimb  modurile în care profesorii î i 
desf oar  activitatea educa ional . 

Indiferent dac  profesorii predau într-o sal  de clas  tradi ional  sau cu ajutorul internetului, 
instrumentele de evaluare ar trebui s  fie concepute pentru a oferi elevilor feedback imediat, a-i ajuta s
în eleag i s  aplice ceea ce au înv at.  Astfel, evaluarea are trei componente de baz : m surarea 
obiectivelor de înv are, autoevalu ri pentru ca elevii s - i m soare propriile realiz ri, interac iunea i 
feedbackul între profesor i elevi. 

PLATFORME I APLICA II 

GOOGLE FORMS- o aplica ie Google Drive care permite realizarea documentelor la care elevii 
pot colabora în timp real folosind smartphone-uri, tablete i laptopuri, calculatoare. Se pot ad uga tipuri de 
întreb ri, imagini. Întreb rile pot fi aranjate în ordinea dorit , se poate personaliza formularul cu teme 
simple de fotografii sau culori. 

KAHOOT!- o aplica ie care are la baz  jocul, cu ajutorul c reia se pot realiza teste interactive. Se 
poate folosi Kahoot! i cu Google Classroom, fiind oferite noi posibilit i. Elevii primesc imediat feedback-
ul prin slide-uri animate. 

 ASQ (another smart question)- este o aplica ie care poate fi accesat  atât pe web cât i pe telefon. 
În contul profesorului se specific  unitatea de înv mânt din care face parte, se adaug  disciplina i clasele 
la care pred . Profesorul vede în timp real ce lucreaz  elevii, nota se calculeaz  automat din aplica ie. Se 
poate lucra diferen iat cu elevii. Ace tia î i pot verifica evolu ia, v zând cât la sut  mai au pân  s
st pâneasc  anumite con inuturi. P rin ii au i ei acces la aceast  aplica ie 

 QUIZIZZ- este o aplica ie de evaluare a cuno tin elor ce presupune prezen a unor avatare 
amuzante, tabele, teme, muzic , meme-uri. Aplica ia poate fi accesat  de pe telefon, laptop, tablet  sau 
computer. 

WORDWALL- este o aplica ie unde se creeaz  diverse activit i interactive pentru elevi: fi e, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lips  etc. În aceast  aplica ie se g sesc 
i materiale gata create de al i utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook 

QUIZLET este o alt  aplica ie cu ajutorul c reia putem crea teste i pentru aceasta se acceseaz
adresa urm toare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

LEARNIGAPPS-este o platform  cu ajutorul c reia se pot crea fi e de lucru, activit i interactive, 
teste etc. Aplica ia ne permite s  set m limba în român . 

HOT POTATOES- Suita de aplica ii Hot Potatoes include cinci aplica ii care pot crea exerci ii 
pentru World Wide Web. Aplica iile sunt JCloze (creaz  exerci ii de completare a spa iilor libere), JCross 
(creaz  cuvinte încruci ate care pot fi completate online), JMatch (creaz  exerci ii de împerechere sau de 
ordonare), JMix (creaz  exerci ii de rearanjare a cuvintelor în propozi ie) i JQuiz(creaz  exerci ii bazate 
pe întreb ri). Exist , de asemenea, o a sasea aplica ie numit  The Masher, care va compila toate exerci iile 
Hot Potatoes într-o singur  unitate. 
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Evaluarea on-line are avantajele si dezavantajele ei. Prinre  avantaje am putea mentiona:elevii pot 
colabora si invata impreuna, favorizeaza creativitatea, elevul poate beneficia de feedback rapid i 
permanent, costuri reduse de distribu ie a materialelor, capacitate mare de stocare, internetul are o 
capacitate mult mai mare de stocare a informa iei comparativ cu loca iile fizice sau hard discurile individual 
si altele. 

Dar bineinteles are si dezavantaje: peg tirea unui curs online este mai costisitoare decât preg tirea 
unui curs traditional, necesitatea experien ei elevilor în domeniul calculatoarelor,  elevii trebuie s  fie 
extrem de motiva i pentru a participa la cursurile online si marea problema pentru evaluarea on-line- 
verificarea identitatii. 

Oricat de prietenoasa si performanta ar fi o aplicatie de evaluare on line  aceasta nu poate inlocui pe 
deplin multiplele actiuni ale feedback-ului invatarii. 
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RESURSA DE EVALUARE WORDWALL.NET 

Prof. Înv. Primar Fulea C t lina-Cristiana                                                 
coala Gimnazial  „Grigore Moisil„ N vodari, jud. Constan a 

Procesul de înv are define te oamenii la orice vârst . Existen a uman  în sine este condi ionat  de 
înv are; pentru a supravie ui suntem nevoi i s  înv m: s  cunoa tem mediul, s  ne cunoa tem apropia ii 
i, forma cea mai profund , s  ne autodep im.  

Dezvoltarea profesional i înv area în modelul tradi ional devin deja istorie. Nu exist  exper i în 
clase, lucrurile se mi c  rapid, iar profesorii i elevii trebuie s  fac  echip  pentru crearea unui mediu de 
înv are prin utilizarea tehnologiilor moderne. Ast zi, cel mai bun i cel mai important canal de distribu ie 
este cel online. Mediul online sprijin  abilit ile secolului XXI precum colaborarea, comunicarea i 
creativitatea. 

Resursele online permit revolu ionarea sistemului educa ional, nu numai pentru c  sunt convenabile 
i accesibile, ci pentru c  permit ca întregul proces de predare i înv are s  devin  mai interesant i adaptat 

elevului digital. Astfel, se realizeaz  o personalizare a înv rii. 

Wordwall.net este o resursa digital, o platform  care permite construire de jocuri educa ionale 
interactive in format digital, ce pot fi inserate in alte platforme de înv are sau, mai simplu, distribuite prin 
link. Pe de alt  parte, wordwall.net permite constituirea de resurse în format pdf, aferente jocurilor create. 
Rolul de creator de resurse wordwall.net este limitat de tipul de cont creat: plan basic (free), standard sau 
pro, iar din proprie experien  pot spune c  varianta free este foarte variat .  

Am descoperit wordwall.net cu ocazia unui curs de preg tire devenit o necesitate imperioas  în 
contextul în care starea de izolare se prelungea, dezinteresul elevilor pentru lec ii sc dea vizibil pe zi ce 
trece, iar preg tirea mea ca profesor de limba i literatura român  nu era nici pe de parte adecvat  pentru a 
m  ajuta s  trec cu bine aceast  provocare a erei digitale în care am fost introdu i cu to ii, for at. 

Urmând pa ii simpli sau în cazul în care a fost nevoie de g sirea unor solu ii care nu ie eau la iveal
a a de u or, urm rind tutoriale disponibile pe youtube.com, am reu it cu nu foarte mari dificult i s  creez 
un prim material de evaluare. U urin a realiz rii testului i atractivitatea rezultatului m-au f cut s  mai 
realizez i alte instrumente de acest gen.    

A a cum spune i ghidul disponibil pe site, creare de jocuri care s  stimuleze creativitatea, 
interac iunea i implicarea elevilor, este foarte simpl , doar 3 pa i: 1, 2, 3!  
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Din multitudinea de abloane este mai greu s  te hot r ti pe care s  îl alegi, decât s  nu g se ti cea 
ce î i este necesar. Totu i, tipul testului propus, con inutul informativ sunt cele care dicteaz  forma testului 
realizat in wordwall, fiecare tip de ablon având specificul s u. Astfel, ablonul Potrive te este indicat 
pentru completarea unor defini ii, a a cum Adev rat sau Fals conduce la aser iuni corecte sau Roata 
aleatoare face descoperirea unor no iuni esen iale atât de atractiv i amuzant .   

Pentru a aplica cele înv ate voi prezenta pe scurt un proiect realizat de mine. Proiectul se g se te 
pe site-ul oficial wordwall, i este disponibil gratuit tuturor 
https://wordwall.net/ro/resource/3981588/caracteristicile-realismului.  

Prin acest joc, în care elevii sunt îndemna i s  loveasc  ni te cârti e, am încercat fixarea tr s turilor 
curentului literar realism. 

Cerin ele sunt variate, solicitarea de a lovi cârti a fiind uneori pentru r spunsurile adev rate, alteori 
pentru cele false, tocmai pentru a evita monotonia. Simpaticele cârti e aduc elevilor informa ii corecte i 
eronate, recompensându-i doar atunci când aleg r spunsurile corecte, f cându-i astfel s  re in  tr s turile 
acestui curent literar, poate nu tocmai interesant i distractiv.  
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Astfel, elevii se vor concentra asupra corectitudinii enun urilor f r  a sim i o presiune suplimentar , 
se vor distra i vor înv a în acela i timp.  

Pasiona i de gadgeturi smart, aplica ii interesante sau jocuri online spectaculoase, adolescen ii 
rezoneaz  destul de greu cu vechile metode de înv are. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presupus i 
dezvoltarea unor produse educa ionale ca acestea, create în acord perfect cu noile genera ii de elevi ai erei 
digitale, de care elevii sunt foarte încânta i i pe care le folosesc cu drag i cu rezultate bune. 

Se pot spune multe despre înv area on-line, însa cu to ii tim c  internetul este foarte util în înv are, 
atât a celor mici, cât i a celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractiv , iar pentru cei mari trebuie s
existe o motiva ie puternic  pentru a o utiliza în mod eficient. 

Webografie: https://wordwall.net/ro/resource/3318372/modulul-i-ce-este-wordwall 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar - Între online i tradi ional 

Prof. înv . primar Nicoleta Fulger                                                        
coala Gimnazial  Leonardo da Vinci, Bucure ti 

În prezent se tinde spre o evaluare complex , realizat  prin intermediul unor metodologii complexe, 
i a unui instrumentar diversificat. Astfel s-a extins gama metodelor de evaluare folosite de cadrele didactice 

la clas , vorbindu-se insistent despre complementaritatea metodelor tradi ionale (evalu ri orale, scrise, 
probe practice etc.) cu altele noi, moderne (portofoliul, proiectul, investiga ia, autoevaluarea etc.) ce 
reprezint  de fapt alternative în contextul educa ional actual, când se cere cu insisten a deplasarea 
accentului de la evaluarea produselor înv rii la evaluarea proceselor cognitive ale elevului în timpul 
activit ii de înv are. 

Starea actual  a înv mântului românesc ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de 
aplicat cu aten ie, echilibrat i adecvat. Profesorii se confrunt  cu o mare provocare: îndep rtarea de la 
evaluarea letric i abordarea unei evalu ri electronice. Scopul acesteia din urm  este formarea autonomiei 
în inv are pentru elevi. 

Experien a mea din aceast  perioad  mi-a ar tat c  înv area/evaluarea bazat  pe proiect, cu utilizare 
de mijloace digitale, place mult elevilor deoarece le ofera multiple op iuni de manifestare a creativit ii. 
Important este s  nu pierdem din vedere natura academic  a sarcinii de lucru. Fac aceast  precizare deoarece 
am observat ca elevii mei au tendin a de a pune accent pe aplica iile utilizate i de a trece în plan secund 
sarcinile date, tratându-le cu superficialitate. 

Iat  câteva dintre platformele/aplica iile pe care le-am utilizat incepând cu luna martie 2020, în 
perioada de înv are-evaluare online: 

– Google Classroom: discu ii cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit; pot fi corectate temele i 
poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, etc. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, 
explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot –elevii devin „profesori”, construind ei în i i itemi de teste. 
– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar 

(chestionare, roata norocului, propozitii lacunare,etc.) 
- Mentimeter - este o aplica ie care î i permite s  interac ionezi cu un grup  int  în timp real. Este un 

instrument pentru sondaje unde po i pune întrebarea i grupul int  poate da r spunsul folosind un telefon 
mobil sau orice alt dispozitiv conectat la internet 

Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezent ri: SpeakPik, ChaterPix etc. Copiii pot s  realizeze filmule e cu vocea proprie, filmule e ce pot fi 
folosite în diverse momente ale lec iei. 

În coala online, implicarea este esen ial i aceste instrumente/mijloace digitale trebuie s  creeze o 
leg tur  mai profund i mai semnificativ  între elevi i noi, cadrele didactice,.  

Într-o lume aflat  în permanent  transformare, modernizarea înv mântului prin utilizarea metodelor 
noi de înv are-evaluare a unor strategii moderne, care permit reasambl ri, reajust ri i adapt ri la 
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disciplinele de înv mânt, depinde în ultim  instan  de cunoa terea, de în elegerea i de abilitatea de a le 
folosi.  

Prin adaptarea vechilor valori la noile cerin e ale societ ii, cadrul didactic “nu este un simplu 
executant al unor prescrip ii sau re ete, ci devine factor activ al procesului de înv mânt, înva  cu cei pe 
care îi înva , având rol de coordonator i catalizator al educa iei i instruc iei” (Romita Jucu). 

Bibliografie: 

1. Cuco  Constantin – Pedagogie colar , ed. Polirom, Ia i, 2002 
2. M.E.N. Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare, Ghid de evaluare pentru înv mântul primar, 
Bucure ti, 1999 
3. Didactica Nova – Revista de informare i cultur  didactic , Craiova, 2005 
4. Înv mântul primar – nr. 4, 2003, ed. Miniped, Bucure ti 
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar/liceal 

Limba englez  prof. Fülöp Rita 

În procesul de evaluare at t online c t i tradi ional joac  un rol important resursele materiale (spa ii 
de înv mânt, mobilier, materiale didactice, mijloace tehnice etc.) dar i cele umane (profesori, elevi, 
personal auxiliar etc.), toate acestea, împreun , vizând atingerea obiectivelor pedagogice stabilite.  

Evaluarea ini ial  ofer  elevului i a cadrului didactic, o real  reprezentare a materiei înv ate, dar i 
a eventualelor lacune care ar trebui s  fie completate, a unor gre eli care au nevoie s  fie corectate,  
îmbun t ite.  La limba englez  elevii mei au un Placement test de tip multiple choice, cu întreb ri de 
vocabular i gramatic . Testul începe cu întreb ri u oare care apoi ating un nivel superior. Testul ini ial la 
inceput de liceu, în clasa a IX-a urm re te s  stabileasc  nivelul no iunilor de baz , al deprinderilor de a 
opera cu aceste no iuni în alt context, de a le aplica în via a cotidian . Testarea initial  pe care o folosesc în 
activitatea mea are loc in prima or  în care m  întâlesc cu noii elevi, pentru c  face parte din etapa de 
cunoa tere.  Testul se sfâr e te cu un enunt neterminat: I wish my teacher knew…. pe care elevii completesc 
în leg tur  cu studierea  limbii engleze, cu problemele legate de înv area limbii. Dup  acest test stabilesc 
i manualul din care vom înv a. Dup  acest test elevii sunt grupati in dou  grupe, dupa nivelul ob inut la 

test, fiind vorba de clase cu profil bilingv. 

Evaluarea sumativ  se realizeaz  de obicei la sfâr itul unui capitol/unei unit i de înv are care se d
dup  un Review a dou  lec ii, are intreb ri de gramatic , vocabular si Writing, un paragraph, o scisoare, 
email, eseu. Ea are func ie de ierarhizare i de certificare (recunoa terea unor cuno tin e în urma examenelor 
de bacalaureat, evaluare na ional ), atest  nivelul la care au ajuns elevii i ajut  la consolidarea final  a 
informa iei predate.  

Evaluarea formativ  se face în orice moment al lec iei i are o func ie de reglare. Evaluarea formativ
e important , deoarece ne putem da seama, la fiecare or , dac  informa ia predat  a fost în eleas . De obicei 
la sfâr itul orei folosesc o metod  care se nume te TIL/ Today I Learnt i le cer elevilor s  spun  cuvinte i 
expresii înv ate la or . 

 Exist  trei tipuri principale de evaluare, tradi ionale: probe orale, probe practice i probe scrise. 
Metoda de evaluare oral , verificarea realizat  pe baza unui suport visual, verificarea oral  cu acordarea 
unui timp de preg tire; o folosesc la fiecare or , fiind vorba de speaking, unde elevii dau cu p rerea, descriu 
poze, explic  idei i are ca avantaj dialogul profesor-elev, care presupune o discu ie liber . Folosesc 
frecvent aceast  evaluare, mai ales vocabulary, cuvinte, expresii (colloquations, idioms, phrasal verbs) 
deoarece permite diagnoza în elegerii lec iei precedente, recapitularea cuno tin elor anterior predate i 
permite formarea, la elevi, a competen ei de exprimare oral . 

 Metoda de evaluare scris  include diferite forme: extemporal, tez , test, chestionar, eseu, referat, 
tem  efectuat  acas , portofoliu, proiect etc. Evaluarea scris  are ca avantaj posibilitatea de a verifica mai 
mul i elevi simultan. Este o metod  mai obiectiv  decât cea oral . Metoda de evaluare scris  cea mai 
tradi ional i, totodat , cea mai des folosit  de mine este testul. Folosesc testul la sfâr itul fiec rei unit i 
de înv are, iar itemii sunt diversifica i, folosind atât itemi obiectivi, cât i subiectivi. Prin itemii subiectivi, 
în special situa iile-problem , elevii sunt solicita i s  î i exerseze gândirea logic , s  realizeze opera ii 
mintale complexe de analiz i sintez i transfer de cuno tin e dobândite anterior.  
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Evaluarea cu ajutorul calculatorului/telefonului este interesant  pentru elevi, dar elaborarea testelor, 
întreb rilor necesit  mai mult timp. Le ofer , atât profesorilor cât i elevilor, o mare diversitate de 
modalit i. Tehnologia stimuleaz  interesului elevilor i astfel se folose te un mod interactiv de testare a 
cuno tin elor. Cel mai iubit de c tre elevi este Kahoot, cu care pot s  evaluez atât no iuni de vocabular cât 
si de gramatic , în timp scurt si am si rezultatul la sfâr it. 

 În cadrul limbii engleze, acest  form  de evaluare – la calculator-se folose te la exemenele 
Cambridge- computer based- în cadrul c rora elevii pot da acest examen prin intermediul calculatorului, 
ob inând astfel un certificat care atest  nivelul lor de cuno tin e. 

Alte metode i tehnici de evaluare folosite de mine în Domeniul Limb i Comunicare, Limba 
Englez  -tradi ionale: - interviul (tehnica discu iei);  redactarea unui con inut, a unui ansamblu de 
informa ii, evenimente, fapte, situa ii, prezentate oral.  

Probe scrise-fi e de lucru, observarea sistematic  a vocabularului elevului; grila de evaluare / 
autoevaluare; fi a de evaluare individual ; portofoliul, interactive:, piramida; tehnica foto, ciorchinele, 
examinarea povestirii. 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂTUL PREUNIVERSITAR –                                  
ÎNTRE ONLINE I TRADI IONAL 

PROF.ÎNV. PRE COLAR – FUMEA ELENA                                              
GRADINI A CU P. N. I P. P. – BRAZI 

Despre evaluare, n general, pot fi spuse multe lucruri, atât n evaluarea tradi ional , cât i n evaluarea 
online. În cele ce urmeaz  voi prezenta câteva aspecte legate de evaluarea tradi ional . 

Evaluarea face parte din procesul de nva amant i are ca scop cunoa terea i aprecierea nivelului de 
cuno tinte, a dezvolt rii capacit ilor i deprinderilor elevilor, oferind o imagine i asupra competen elor i 
aptitudinilor profesorului. 

Evaluarea reprezint  un element esen ial, indispensabil al procesulului instructiv educativ, deoarece 
permite cadrului didactic s  aprecieze gradul n care au fost atinse obiectivele propuse spre realizare, 
precum i progresul celui educat, oferind, astfel, o baz tiin ifica pentru ac iuni ameliorative n perspectiva 
proiectarii de noi obiective. În gradini  ,evaluarea este o ac iune de cunoa tere a copiului i urmare te 
progresul acestuia n raport cu el nsu i. Pentru stabilirea unei imagini clare i corecte asupra performan elor 
copiilor, se aplic  mai multe forme ale evaluarii didactice: evaluarea ini ial /predictiv , evaluarea 
formativ / continu , evaluarea sumativ . 

Scopul evalu rii copilului este de a acorda sprijin i ajutor acestuia în tendin a lui de a afla noul, de a 
se orienta în lumea înconjur toare a lucrurilor, a naturii, de a- i explica unele lucruri despre propria 
persoan . Rezultatele evalu rii nu trebuie s  capete coloratura emo ional  sau etic  de genul „ Aceasta e 
r u, dar aceasta e bine”, „Aici faci r u, aici nu e bine….” .a.  

Evaluarea educa ional  este activitatea didactic  prin care se masoar  randamentul colar. Ea se 
realizeaz  prin diferite metode/tehnici: jocul didactic, exerci iul, conversa ia, observarea , fi e individuale, 
teste, analiza produdelor activit ii, portofoliul. 

În gradini , copiii sunt aprecia i, mai ales prin intermediul observa iei. Aceasta presupune notarea 
evenimentelor referitoare la fiecare copil din grup . Informa ia colectat  va permite s  se m soare progresul 
copilului n dinamic . Metodele i tehnicile de evaluare presupun o mbinare a muncii frontale cu munca 
individual i constituie instrumente specifice in evaluarea formativ . Fi ele individuale permit 
diferen ierea actului de nvatare . 

Tehnici de observare informal : 

 - înregistr rile factuale – ofer  informa ii despre ce s-a întâmplat care a fost stimulul/motiva ia 
interesului pentru o anume activitate, care au fost reac iile copilului i cum s-a încheiat ac iunea. Pot include 
citate din dialogurile copilului i descrieri ale calit ii comportamentului;  

 - înregistr ri narative – pot fi aprecieri zilnice sau impresii asupra activit ilor individuale sau de 
grup, care sunt înregistrate la sfâr itul zilei. Ele sunt utile pentru depistarea unora dintre succesele sau 
insuccesele zilei;   

- verificarea zilnic  a st rii de s n tate i a dispozi iei copilului. Toate observa iile de natur  medical , 
dar i psihologic  se consemneaz  la dosarul copilului; - liste cu comportamente/specifice/de observat. O 
list  de verificare privind dezvoltarea ofer  un exemplu de proces sistematic de colectare a datelor privind 
nivelul de dezvoltare i ac iune a unui copil în diferite domenii ale dezvolt rii.    
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Putem observa i înregistra i op iunile copiilor pentru diverse centre de înv are sau pentru diferite 
materiale cu care s  opereze, sau pentru diferi i copii - parteneri de joac . Aceasta ne poate ajuta s  ne 
asigur m c  acei copii care î i petrec majoritatea timpului liber, în centrul pentru activit i practice, vor fi 
încuraja i s  exploreze i alte centre de activitate. Putem u ura tranzi ia copilului (trecerea de la un centru 
la altul) prin amplasarea unei activit i artistice îndr gite de copil, într-o alt  parte a s lii de grup .  

Având n vedere contextul educa ional actual, bine nteles ca evaluarea se va realiza conform noilor 
cerin e educa ionale iar metodele de evaluare vor fi i cele online de la care nu putem face rabat.  tim c , 
desf urarea activit ilor/evaluarii in mediul invatarii online, la nivel pre colar, se poate face doar prin 
mijlocirea direct  a p rin ilor.      

Eficien a desf ur rii activit ilor/evaluarii online const  in parteneriatul cadru didactic p rinte- 
copil.   

BIBLIOGRAFIE:   

1001 idei pentru o educatie timpurie de calitate –Chisinau 2010 
Ghid de bune practice pentru educatia timpurie a copiilor intre 3 - 5/6 ani, 2008 
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Gr dini a online -                                                                         
un zid sau o fereastr  pentru viitorul copiilor no tri? 

Prof. Funduianu Mihaela 
Liceul ,, tefan D. Luchian                                                                  

Loc. tef ne ti, jud. Boto ani 

Gr dini a este o institu ie educa ional  pentru copiii pre colari. Printre activit ile de baz  realizate la 
o gr dini  se num r  joaca, cântatul, activit ile practice precum desenatul i interac iunea social , ca parte 
a tranzi iei spre via a de colar. Este perioada în care copilul î i dezvolt  capacitatea de a gândi, de a vorbi 
i de a ra iona, iar totodat  este perioada propice în care î i fixeaz  baze solide ale sistemului de valori, de 

luare a deciziilor i de rela ionare. Deci înv mântul pre colar este prima verig  a sistemului de înv mânt 
iar gr dini a este prima institu ie de culturalizare i socializare a copiilor, de preg tire a acestora pentru 
integrarea colar  având menirea de a forma copiii sub aspect psiho-intelectual, fizic i socio-afectiv, pentru 
o cât mai u oar  adaptare la activitatea de tip colar i integrarea social .  

În contextul  pandemiei  de  coronavirus, suspendarea  cursurilor  i  instituirea  st rii  de  urgen   în  
România  au  adus  în  aten ie  necesitatea  organiz rii  lec iilor,  a  activit ilor  cu  copiii/elevii  în  sistem 
online. În acest context, se simte nevoia unei schimb ri radicale a sistemului educa ional, pentru a-i face pe 
educabili s  devin  mai con tien i, mai flexibili i mai bine preg ti i pentru via a de mâine, dar i pe 
educatori s  fie mai ancora i în realitatea digital  a zilelor noastre. Schimbarea trebuie s  includ  implicarea 
mai larg  a p rin ilor, dar i a membrilor comunit ii, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în 
educa ia tinerei genera ii.   

În contextul pandemiei,  am încercat o adaptare a curriculei i a planului educa ional propus la început 
de an, iar cursurile online au reprezentat pentru fiecare dintre noi  o provocare, un lucru inedit. Provocarea 
primit  de c tre to i actorii din domeniul educa iei  a f cut s  ne descoperim adev ratul poten ial în ceea ce 
prive te implicarea i participarea al turi de copii – fiind o provocare constructiv  a modului cum atribuim 
semnifica ie acestor evenimente, demonstrându-ne deopotriv  cum putem transforma evenimentele 
negative în rezultate pozitive. Înv mântul online contureaz  acela i profil al cadrului didactic plin de 
r bdare nem rginit , empatie i toleran  ca i atunci când se afl  în fa a copiilor.  

Activitatea pre colarilor este cu siguran  cea mai afectat  dintre toate nivelurile de înv mânt de 
perioada carantinei, dac  ne raport m la eficien a înv rii online. Comparativ cu colile care au putut migra 
în timp real c tre modele de educa ie online, nevoile pre colarilor de conectare i contact direct cu adul ii 
i cu al i copii, capacitatea mic  de concentrare i nivelul lor de dezvoltare cognitiv i emo ional fac 

înv area online o adev rat  provocare (pentru pre colarii mai mari) sau chiar imposibil  pentru cei mai 
mici.  

Cel mai dificil a fost preg tirea  pentru a conduce activit i/ evaluare online: stabilirea tuturor 
aspectelor tehnice, timpul scurt avut la dispozi ie, sortarea activit ilor care s  se potriveasc  acas i în 
online,  analizarea i alegerea platformelor care m-ar  putea ajuta în livrarea de con inut c tre copii. 
Distan area i lipsa interac iunii, a unui contact direct, constituie  un alt aspect dificil în efectuarea 
activit ilor de evaluare de acas . Oricât de performant  ar fi noua tehnologie, aceasta se cere a fi completat
cu strategii tradi ionale clasice de formare a abilit ilor umane, deoarece contactul viu, personal cu al ii este 
edificator pentru propria persoan i nu poate fi înlocuit  total cu nici o alt  tehnic   oricât de sofisticat  ar 
fi. La gr dini  copilul i nevoile sale individuale se afl  în centrul aten iei iar activit ile propuse vin ca 
urmare a observ rii directe a preocup rilor i evolu iei sale. Dac  în cazul colarilor, ace tia pot desf ura 
activit ile propuse singuri, în cazul pre colarilor, ajutorul din partea unui adult este indispensabil. Trebuie 
inut cont i de faptul c  nu to i copiii pot performa online a a cum o fac în gr dini :  mediul este diferit 
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iar contactul fizic cu educatorul, persoana cu care sunt familiariza i în metoda de predare, lipse te În calitate 
de profesor pentru înv mântul  pre colar i coordonator al unei clase de 23 de educabili, înc  de la 
începutul suspend rii cursurilor am considerat oportun s  p strez leg tura cu elevii mei i s  ac ionez în 
aceast  direc ie: mai întâi am utilizat aplica iile WhatsApp, Messenger, E-mail, am creat un grup închis/ 
secret unde au avut  acces doar p rin ii copiilor din grupa mea, pentru a transmite informa iile necesare 
desf ur rii activit ilor didactice, ulterior, dup  ce m-am familiarizat cu ,,digitalizarea  resurselor, am 
îmbinat metode, tehnici i mijloace digitale variate de predare – înv are-evaluare (sincron i asincron)- 
Google Suite for education- Classroom, sistemul de videoconferin e Zoom, dar si manualele digitale ale 
Editurii Intuitext, precum i platforma e-learning coala Intuitext.   

 Aceast  perioad  a fost grea pentru toat  lumea, deoarece nu ne-a fost u or s  ne adapt m lucrului în 
online, iar aici fac referire atât la cadrele didactice, la educabili cât i la p rin i. 
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Evaluarea – o perspectiv  nou

Prof. înv. primar FURTUN  RAMONA 
coala Gimnazial  Nr. 13, Ploie ti, Prahova 

Evaluarea în înv mântul preuniversitar presupune un proces amplu, desf urat prin colectarea de 
informa ii, aprecierea i luarea unor decizii ameliorative, atunci când este cazul. Evaluarea, tradi ional  sau 
modern  are ca scop final urm rirea progresului elevului i nu doar consemnarea unor calificative/note 
sporadice.  

Din acest motiv, metodele tradi ionale (testul scris, oral) au fost combinate cu cele moderne 
(portofoliul, referatul) astfel încât punctele slabe ale unora s  fie suplinite prin puncte forte ale celorlalte, 
în final oferind o imagine corect , coerent  a evolu iei performan elor colare ale unui elev. 

În ultima perioad , din cauza necesit ii impunerii înv mântului online, evaluarea s-a schimbat 
fundamental, mai ales prin perspectiva nou , aceea în care nu doar se înlocuie te testul pe format hârtie cu 
unul electronic.  

Deoarece sistemul online nu permite verificarea corectitudinii unui test din motive variate, este 
necesar ca s  se abordeze noi modalit i inedite, modalit i care s  stimuleze creativitatea i inventivitatea 
elevilor i nu reproducerea de informa ii.  

Cu atât mai mult în aceast  perioad , evaluatorii au nevoie s  regândeasc  perspectiva tradi ional
c reia suntem, de multe ori tributari, i s  regândeasc  culegerea informa iilor i aprecierea printr-o 
perspectiv  axat  pe practic i mai pu in pe redarea unor con inuturi.  

Evaluarea în mediul online are ca avantaje: eficien  în administrarea i centralizarea informa iilor, 
timp scurt pentru acumularea informa iilor necesare realiz rii diagnosticelor. De asemenea, costurile sunt 
reduse în cazul folosirii mediului digital, stocarea realizându-se facil i rapid, cu reducerea spa iului fizic.  

Exist  op iuni în cazul testelor digitale de ob inere a feedback-ului instant (acele mesaje presetate) 
sau de ad ugare de comentarii în rubricii dedicate. Progresul elevului se poate urm ri facil, mai ales în 
cazul programelor, platformelor dedicate unde stocarea se poate realiza inclusiv folosind diagrame.  

Dintre dezavantajele evalur rii în mediul online ar fi faptul c  stocarea unor date automate poate 
pierde din esen a unor r spunsuri. De asemenea, sunt elevi care nu func ioneaz  optim la testarea 
individual , de tip gril , nediferen iind cu acurate e mare r spunsurile, de i, în realitate cunosc informa iile 
cerute. Un alt aspect ar fi acela c  evaluarea online presupune cunoa terea mediului digital de lucru i 
totodat , existen a resurselor necesare: laptop, tablet , telefon Smart, internet iar elevii proveni i din medii 
sociale defavorizate nu vor putea avea acces la ele.  

În concluzie, evaluarea online presupune existen a atât a unor avantaje, cât i a unor dezavantaje, mai 
ales pentru elevii proveni i din medii defavorizate.  
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METODE l INSTRUMENTE DE EVALUARE 

Prof. Raluca GABOR,                                                                  
c. Gimn. „Dimitrie Sturdza” Tecuci 

În situa ia în care elevii au acces la înv area online prin intermediul platformelor se pot folosi 
urm toarele metode i instrumente de evaluare: evaluarea oral  pe parcursul orei, fi e de lucru, teste de 
evaluare, eseuri, referate, proiecte, portofolii. 

Testele de evaluare i fi ele de lucru se pot înc rca pe platform . În decursul orei elevii trebuie s
rezolve fi a de lucru sau un test de evaluare i s  trimit  rezolvarea pe platform , mail sau WhatsApp 
profesorului, in acest interval de timp. 

Testele de evaluare pot fi create în Google Forms, Kahoot sau cu ajutorul altor aplica ii, iar elevii le 
rezolv  în timpul orei de curs, într-un interval de timp indicat de profesor. 

Temele pentru referate, proiecte sau portofolii se pot posta pe platform ; ele pot fi individualizate. 
Profesorul indic  o perioad  de timp în care trebuie realizate. 

Pentru disciplinele care au activit i de înv are practice/aplicative (experimente de laborator) se pot 
evalua i experimente simple care pot fi realizate cu obiecte la îndemân  în cas , pe care în prealabil le 
realizeaz  profesorul i le prezint  pe Google Classroom sau alt  platform . 

Ca metode altemative interactive se mai pot utiliza activit ile de tip dezbatere, joc didactic, joc de 
rol, concurs, metoda clasei inversate, studiu de caz, etc  

În situa ia în care elevii au acces par ial la înv area online: au semnal defectuos, ceea ce conduce la 
probleme de conectivitate pe platform , nu au dispozitive electronice de calitate sau mai mul i elevi 
folosesc acela i dispozitiv, se pot folosi urm toarele metode i instrumente de evaluare: evaluarea oral  pe 
parcursul orei (atunci când se pot conecta), fi e de lucru, teste de evaluare, eseuri, referate, proiecte, 
portofolii. 

Testele de evaluare i fi ele de lucru se pot înc rca pe platform i pe WhatsApp . În decursul orei, 
elevii trebuie s  rezolve fi a de lucru sau un test de evaluare i s  trimit  rezolvarea pe mail sau WhatsApp 
profesorului, in acest interval de timp. 

Temele pentru referate, proiecte sau portofolii se pot posta pe platform i pe WhatsApp; ele pot fi 
individualizate. Profesorul indic  o perioad  de timp în care trebuie realizate 

În situa ia în care elevii nu au acces la înv area online: nu au internet sau nu au dispozitive 
electronice, se pot folosi urm toarele metode i instrumente de evaluare: fi e de lucru, teste de evaluare, 
referate, proiecte, portofolii. 

Testele de evaluare i fi ele de lucru se pot printa i se pot transmite de c tre cadrele didactice prin 
rota ie sau pot fi puse la dispozi ia elevilor prin po t , prin intermediul voluntarilor din cadrul unit ilor de 
înv mânt, ONG-urilor, autorit ilor locale, etc.). 

Cadrele didactice vor contacta telefonic elevii i p rin ii acestora în vederea stabilirii intervalului 
orar i a modalit ii în care se pot distribui materialele. 

Transmiterea i colectarea materialelor de evaluare se face periodic (cel pu in o dat  pe lun ). 
Colectarea fi elor de lucru, fi elor/testelor de evaluare/autoevaluare se face la nivelul unit ii de 

înv mânt de c tre persoanele implicate în transmiterea acestora, iar coala asigur  transmiterea 
materialelor c tre cadrele didactice spre evaluare i oferirea feedback-ului c tre elevi. 

SUGESTII PENTRU PROFESORI: 
Adaptarea itemilor de evaluare din punct de vedere calitativ i cantitativ; 
Adaptarea la diversele situa ii în care se afl  un elev (enumerate mai sus). 
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În cazul matematicii i a celorlalte tiin e (chimie, fizic , biologie) în situa ia în care elevii au acces 
la înv area online prin intermediul platformelor se pot folosi urm toarele metode i instrumente de 
evaluare: evaluarea oral  pe parcursul orei, fi e de lucru, teste de evaluare, referate, proiecte. 

Pentru disciplinele care au activit i de înv are practice/aplicative (experimente de laborator) se pot 
evalua i experimente simple care pot fi realizate cu obiecte la îndemân  în cas , pe care în prealabil le 
realizeaz  profesorul i le prezint  pe Google Classroom sau alt  platform . 

Elevii pot înc rca pe platform  sau trimite profesorului pe WhatsApp fi ele de laborator sau filmule e 
f cute de ei cu activit ile practice (lucr ri de laborator simple care se pot face cu obiecte din cas ) pe care 
le execut  pentru evaluarea competen ei specifice de investigare tiin ific  structurat , în principal 
experimental , a unor fenomene fizice i chimice simple, perceptibile. 

Testele de evaluare i fi ele de lucru se pot înc rca pe platform . În decursul orei elevii trebuie s
rezolve fi a de lucru sau un test de evaluare i s  trimit  rezolvarea pe mail sau WhatsApp profesorului, 
in acest interval de timp. 

Testele de evaluare pot fi create în Google Forms, Kahoot sau cu ajutorul altor aplica ii, iar elevii le 
rezolv  în timpul orei de curs, într-un interval de timp indicat de professor. 

METODELE utilizate în evaluarea performan elor colare, în înv mântul online pot fi probele 
orale, scrise i practice. 

În urma lec iilor predate, elevii pot fi verifica i prin realizarea unei conversa ii prin care profesorul 
urm re te cât din materia predat  a fost asimilat  de c tre elev. 

Verificarea scris  poate fi realizat  printr-un chestionar de evaluare „Googleforms”. 
Realizarea unei expozi ii online prezentat  în timpul orei i discu ii pe baza lucr rilor, aprecierea 

laudativ , încurajatoare a tuturor lucr rilor, neap rat i a celor cu performan e minime. Selectarea 
lucr rilor cu performan e minime i maxime i aprecierea lor ca o încercare de analiz  în func ie de 
obiectivul propus. Analiza poate fi f cut  de unul sau mai mul i elevi, sub forma unui concurs („Cel mai 
bun critic"). 

Demonstra ia de lucru este o metod  de predare cu acelea i materiale pe care le folosesc copiii i 
urmat  de o evaluare a lucr rilor prin compara ia lor cu exemplul dat. 

AUTOEVALUAREA 
Autoevaluarea este aprecierea personal , proprie a candidatului fa  de activit ile pe care poate i 

tie s  le execute, fa  de abilit i, aptitudinile i atitudinile cerute prin propria voin . Prin autoevaluarea 
ini ial , elevul î i face bilan ul propriilor performan e voca ionale i î i analizeaz , cât mai obiectiv cu 
putin , rezultatele. 

AUTOEVALUAREA COMPARATIV  cu colegii de grup  (clas ) 
Evaluarea comparativ  este reprezentat  prin compara ia lucr rilor individuale ale unui elev, pe o 

tematic  colectiv  propus  în compara ie cu ceilal i colegi, în care se urm resc punctele tari i punctele 
slabe precum într-o analiz  SWOT, ce va cuprinde tot demersul artistic, plecând de la originalitatea 
întregului compozitional pâna la analiza componentelor formale, liniare, decorative i cromatice, în functie 
de tema realizat . Astfel elevii pot constientiza mai u or calit tile i neajunsurile personale. 

Toate aceste moduri de evaluare se pot realiza prin analiza individual , ONLINE prin postarea de 
imagini ale lucr rilor elevului, dar i prin postarea lucr rilor pe o anumit  tem  a unui grup de elevi 
ONLINE, urmând discu ii de analiz  coordonate de profesor în a a fel s  cuprind  intregul compozi ional 
estetic mergand pan  la detaliile (formale, liniare, decorative i cromatice), amintite fiind componente ale 
intregului compozi ional tematic. 

ALTE MODELE DE EVALUARE: 

Portofoliu de lucr ri; 
Compozi ii plastice înc rcate pe Classroom; 
Chestionar de evaluare Googleforms; 
Proiecte i referate predate pe Classroom; 
Teste tip chestionar, cu r spunsuri DA/NU sau r spunsuri multiple. 
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EVALUAREA PRESCOLARILOR 

Prof. înv. presc. GAFENCU CLAUDIA ELENA 
G. P. P. Dumbrava Minunata - COMANESTI- jud. Bacau 

Cunoa terea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la fiecare dintre cele 
trei componente ale procesului instructiv educativ: predare, înv are i evaluare. Dac  pedagogiile 
tradi ionale p strau în umbr  evaluarea, considerând c  predarea i înv area dep esc cu mult importan a 
acesteia, în pedagogiile moderne evaluarea  cap t  valen  de instrument corector, de indice al calit ii 
pred rii i înv rii prin func iile ei de control, reglare i predic ie. Ast zi evaluare nu mai este reprezentat
doar de un sistem de nota ie ea înso e te înv area fiind cea care o asist , m soar  achizi iile individuale 
ale copilului i sus ine fiecare interven ie educativ  prin feed-back. 

Pentru a ne opri i a discuta despre procesul de evaluare trebuie s  începem cu o defini ie a termenului, 
defini ie dat  de dic ionarul de termeni pedagogici : evaluarea este un act de valorizare ce intervine în toate 
activit ile umane, se refer  la sistemul de înv mânt dar se afl  în rela ie strâns  cu mecanismele 
sistemului social, generând informa ii cu func ie autoreglatoare, pentru cre terea eficien ei instruirii. Avem 
nevoie, în orice interven ie sus inut  asupra copilului, de resurse care s  ne ajute ca în orice moment s
putem m sura progresul, dar i s  îmbun t im din mers întregul demers pedagogic i, astfel, intervine 
procesul evaluativ, nelipsit in orice domeniu social i având rol de instrument corector al întregului sistem 
instructiv-educativ. 

A adar, evaluarea reprezint  actul didactic complex, integrat procesului de înv mânt, ce urm re te 
m surarea cantit ii cuno tin elor dobândite, valoarea, performan ele i eficien a acestora la un moment dat, 
oferind solu ii de perfec ionare a actului didactic.  

Evaluarea face posibil  aprecierea rezultatelor, în compara ie cu obiectivele propuse, oferind 
posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizic  a copilului, precum i date 
despre nivelul de cuno tin e i deprinderi ale acestuia. Se urm re te prin aceasta, s  se realizeze însu irea 
tematicii, sistematizarea i consolidarea celor înv ate anterior. În urma rezultatelor ob inute, se impune 
stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu rezultate foarte bune i programe de 
recuperare pentru cei cu rezultate mai pu in bune. 

Buna cunoa tere psihologic  a copilului e important  in pre colaritate cu atât mai mult cu cât la 
aceast  vârst , evolu ia e foarte rapid i diversificat , iar educarea trebuie s - i adapteze activitatea la 
particularit ile copiilor. 

În activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp, evaluarea 
urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a 
con inuturilor i a modalit ilor de transmitere ale acestora. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea ini ial , continu i final . 
Evaluarea ini ial  se realizeaz  la începutul unui program de „instruire” i stabile te nivelul de 

preg tire a pre colarilor în momentul ini ierii programului respectiv, constituind o condi ie hot râtoare 
pentru reu ita activit ilor urm toare deoarece ofer  educatoarei posibilitatea de a cunoa te poten ialul 
fiec rui copil. 

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie elaborate criterii i modalit i de verificare, 
m surare i apreciere a nivelului de preg tire a pre colarilor, pornind de la obiectivele propuse. 
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Datele ob inute ajut  la conturarea activit ii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului con inut al programei, organizarea unui program de recuperare, dac  este cazul, i 
adoptarea unor m suri de sprijinire i recuperare a unora din pre colari. 

Evaluarea formativ  î i propune s  verifice to i pre colarii asupra con inuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea s  cunoasc  preg tirea copiilor, identificarea lacunelor, dup  fiecare secven  de 
înv are s  adopte m suri pentru ameliorarea procesului de înv mânt. 

Evaluarea final  intervine la sfâr itul unei perioade mai lungi de înv are, la sfâr it de semestru, an 
colar, ciclu de înv mânt. Se realizeaz  prin verific ri par iale pe parcursul programului i o estimare 

global  a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrat  pe o evaluare de bilan , regrupând mai multe unit i 
de studiu. 

Evaluare a pre colarilor se poate realiza prin mai multe modalit i a c ror eficient  variaz  în func ie 
de particularit ile de vârst i individuale ale copiilor, de structura personalit ii lor i de resursele didactice 
de care dispune educatoarea. În continuare vom analiza câteva modalit i de evaluare ale pre colarilor ele 
variind de la un cadru didactic la altul. 

Observara copiilor în timpul regimului zilnic reprezint  perceperea organizat , sistematic , de durat
a conduitei în situa ii variate. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea 
instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de vedere psiho-pedagogic. 

Convorbirea este un dialog între educator i copil dup  un plan de întreb ri, urmând  consemnarea 
r spunsurilor i interpretarea lor. 

Testul este o prob  standardizat  care furnizeaz  date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri. 

Studiul produselor activit ii ofer  date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motiva iilor copiilor. Se studiaz  desene, obiecte confec ionate, colaje, picturi, model. 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din gr dini . Acestea ofer  o interac ionare 
direct  între educatoare i copil. Sunt flexibile i pot alterna întreb rile în func ie de calitatea r spunsurilor.  

Probele orale ofer  copilului posilbilitatea de a formula r spunsurile libere, f r  a le structura; poate 
s - i justifice r spunsul. 

Portofoliul este o metod  de evaluare care înmagazineaz  date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizit ” a pre colarului. Tipuri de portofolii: 

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selec ie a celor mai importante lucr ri); 
- portofoliu de progres sau de lucru (con ine toate elementele desf urate pe parcursul activit ii); 
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.) 
Printre metodele i procedeele interactive de fixare i evaluare a cuno tin elor utilizate în gr dini , 

se înscriu urm toarele:  turul galeriei, scaunul autorului, piramida,  ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptual
/ cognitiv , Tehnica florii de nuf r, metoda col urilor, tehnica analitico-sintetic , cubul, turnirul întreb rilor, 
cvintetul,  R.A.I. 

 (R spunde. Arunc . Interogheaz .), jurnalul grupei. Acestea fiind recomandate ca abordare modern
a înv mântului timpuriu, a c rei fa  s-a înnoit constant prin colaborarea tradi ionalului cu pedagogiile 
altenative i adaptarea la cerin ele i mijloacele moderne de lucru. 

Educa ia presupune progres, evaluarea este instrumentul de cuantificare i conducere a pre colarului 
spre evolu ie, fiindu-i educatoarei cea mai la îndemân  metod  de control i analiz  a demersului pedagogic, 
în vedere atingerii finlit ilor proiectate i form rii copilulului pentru o integrare optim  în urm torul modul 
evolutiv, coala. 
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Educatoarea se g se te de cele mai multe ori în situa ia de a trasa o cale nou  acolo unde toate 
drumurile î i au doar început, sau parafrazându-l pe Ralph Waldo Emerson putem spune c  educa ia nu 
const  neap rat în a merge unde te duce drumul, ci, mai degrab , s  mergi pe unde nu exist  un drum i, 
tocmai pe acolo, s  la i o urm . 

Bibliografie: 

Ausubel, P. D., Robinson, R. F. (1981) – „ Pedagogia secolului XX. Înv area în coal ”,    Bucure ti, 
EDP.; 

Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activit ii din gr dini ”- studiu tin ifiic 
Cuco , Constantin – „Pedagogie” edi ia a II a revizuit i ad ugit , - Ia i, Polirom, 2006; 
Curriculum pentru înv mântul pre colar, Bucure ti 
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Modern i tradi ional                                                                   
în procesul de evaluare la ciclul primar 

Prof. înv mânt primar: Gajdo Eszter 

În condi iile înv mântului românesc de ast zi, se impune o nou  direc ie de abordare a evalu rii 
rezultatelor ob inute de elev, un nou model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – 
înv are – evaluare care s  fie mai eficient i centrat cu adev rat pe elev. Activit ile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea s  fie centrat  pe 
aspectele ei formative, astfel încât s  cultive i s  sus in  interesul elevilor pentru studiu, s -i îndrume în 
activitatea de înv are. Aceste aspecte nu determin  la renun area total  la elementele tradi ionale de 
evaluare, ci mai degrab  determin  adaptarea acestora, îmbun t irea i modernizarea lor în raport cu noile 
exigen e ale procesului evaluativ.  

În procesul de evluare trebuie s  pornim de la premisa c  “evaluarea reprezint  un proces continuu 
formal sau informal de apreciere a calit tii, a importan ei sau a utilit ii activit ii de predare-înv are, 
proces desf surat din nevoia cotidian  de secole, de comparare sau ameliorare a acestuia”. 

Cadrul didactic/înv torul trebuie s  st pâneasc  toate metodele i instrumentele de evaluare, i s
le aplice în func ie de particularit ile clasei de elevi. Op iunea pentru una sau alta dintre metodele de 
evaluare cunoscute (metodele tradi ionale i metodele complementare) constituie rezultanta mai multor 
factori: scopul i obiectivele evalu rii, tipul acesteia, specificul con inuturilor supuse aprecierii, precum i 
particularit ile popula iei colare vizate. 

Metodele de evaluare au frecven e de utilizare variabile; aceasta nu presupune faptul c  cele care se 
întâlnesc mai des în programul colar sunt i cele mai folositoare motiv rii i sus inerii înv rii educa ilor. 
Se pune a adar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de 
evaluare. 

Alegerea celor mai adecvate metode i instrumente de evaluare reprezint  o decizie important  în 
vederea realiz rii unui demers evaluativ pertinent i util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
c : „O evaluare corect  a înv mântului nu va putea fi posibil  niciodat  cu ajutorul unui instrument unic 
i universal. Trebuie s  ne orient m ferm spre o abordare multidimensional  (...)". 

Prin activit ile educative, evaluarea este menit  s  realizeze cunoa terea i aprecierea schimb rilor 
produse de elevi în toate planurile personalit ii lor (intelectual, afectiv, psihomotor, al capacit ilor creative 
etc.). În acela i timp, evaluarea ofer  înv torului feedback cu privire la impactul pe care l-a avut procesul 
de înv are la nivelul achizi iilor elevilor i al dezvolt rii lor, la ceea ce a f cut sau nu a f cut pe parcursul 
procesului de predare – înv are. Rezultatele elevilor pot fi v zute i în maniera în care acestea reflect
succesul sau e ecul acestora, precum i prin prisma a ceea ce trebuie îmbun t it în preocesul instructiv – 
educativ de la clas . 

Esen a ac iunii de evaluare este de a cunoa te efectele activit ii desf urate în vederea perfec ion rii 
procesului în etapele urm toare. Rezultatele constatate pot fi apreciate i aplicate corespunz tor, în m sura 
în care sunt puse în leg tur  componentele procesului didactic i cu întreaga activitate. Restrângerea ariei 
ac iunii de evaluare a activit ii de înv mânt la rezultatele ob inute de elevi, f r  a fi integrate în evaluarea 
înv mântului întreg, nu ne poate oferi datele care fac posibil  ameliorarea acestei activit i. 

Evaluarea didactic  modern  pune accent pe diversificarea probelor scrise i pe îmbun t irea calit ii 
acestora, în sensul de a stimula posibilitatea elevilor de a reflecta profund i personal, de a descoperi 
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no iunile care exprim  esen ialul. Evolu ia de ansamblu a înv mântului primar denot  o tendin  de a 
valorifica bogata tradi ie acumulat  în timp i nevoia de inova ie pedagogic  proprie oric rui înv tor care 
î i respect  voca ia. Suntem într-o perioad  de tranzi ie care se va constitui într-o oper  colectiv  de mare 
complexitate i dificultate. Reglarea întregului proces de înv mânt nu poate fi realizat  f r  date concrete 
cu privire la procesul elevilor, iar aceste date nu pot fi ob inute decât printr-o evaluare realizat  cu 
instrumente precise, elaborate în raport cu obiectivele instruirii. Una din criticile aduse înv mântului 
tradi ional era aceea c  a pus accent mai mult pe evaluarea aspectelor cantitative. În condi iile vie ii 
contemporane, când primeaz  informarea, accentul cade pe aspectele calitative, pe claritatea cuno tin elor, 
pe transferabilitatea acestora etc., f r  a se face abstrac ie de aspectul cantitativ.  

În literatura de specialitate exist  mai multe forme de evaluare: evaluare ini ial  (de pornire); evaluare 
sumativ  (periodic ); evaluare formativ  (continu ); evaluare comparativ , evaluare diagnostic ; evaluare 
prognostic , alte tipuri de evaluare. 

Tehnicile de evaluare colar  sunt supuse unui permanent proces de perfec ionare cel pu in pe liniile 
intensific rii st rii de activism a elevilor i asigur rii unei obiectivit i mai mari. Evaluarea didactic
modern  pune accent pe diversificarea probelor scrise i pe îmbun t irea calit ii acestora, în sensul de a 
stimula posibilitatea elevilor de a reflecta profund i personal, de a îndrepta aten ia spre problemele centrale, 
de a descoperi no iunile care exprim  esen ialul. Ideal este ca accentul s  fie pus mai mult pe aptitudini i 
nu pe vitez . Concluzionând, calit ile testelor colare trebuie supuse unor continue perfec ion ri. În acest 
sens se recomand  testarea comportamentelor de nivel superior i utilizarea calculatoarelor. De asemenea, 
trebuie rev zute sc rile valorice, punctajele pe itemi i transformarea punctelor în calificative, care permit 
o mai mare obiectivitate. 

Combinarea instrumentelor de evaluare scris  cu cele de evaluare oral , cu metodele complementare 
de evaluare vor asigura realizarea unei imagini globale a capacit ilor elevilor. Problematica modalit ilor 
de evaluare r mâne deschis , putând fi continuu îmbun t it i diversificat . Scopul comun, de care trebuie 
s  se in  cont, este cel de dezvoltare a capacit ii de autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea 
viziunii asupra rolului evalu rii, cel de ameliorare i corectare mai mult decât de sanc ionare. Evaluarea nu 
este un scop în sine, ci trebuie s  conduc  la optimizarea întregului proces desf urat în coal . Ea trebuie 
s  fie formativ , situativ i s  dezvolte un proces de autoevaluare. 
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METODE I TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNV MÂNTUL ONLINE 

Prof. Gal Liliana Crinu a 
Liceul Tehnologic ,,Nicolai Nanu’’ Bro teni - Suceava 

Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t i 
pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experien a actual  ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word 
– adic  de la simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Experien a mea este c  le place acest lucru. Creativitatea manifestat  este uluitoare. Dar nu pierde i din 
vedere natura academic  a misiunii – cu alte cuvinte, ce dori i ca elevii s  v  arate c tiu – au înv at s
fac ? 

Profesorii care caut  modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare în 
sarcini i evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

S  enumer m câteva: 
– Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. 

Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri gre ite, care rezult  dintr-un 
proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem s  includem explica ii pentru 
r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot 
relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogic  a acestei aplica ii este c  elevii devin „profesori”, construind ei în i i 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activit i potrivite pentru evaluare, mai ales la înv mântul primar. 
Exist , de asemenea, multe programe de anima ie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezent ri: Prezi, Animaker etc. Elevii pot s  realizeze filmule e cu screencast-o-matic în care s  surprind
atât imagine de pe interfa a device-ului propriu, cât i vocea proprie. 

Se spune c  cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, v  încuraj m s
explora i i permite i si elevilor s  fac  acela i lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esen ial i aceste instrumente trebuie s  creeze o 
interac iune uman  mai profund i mai semnificativ . 
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Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Evaluarea e în responsabilitatea profesorului. Iar pentru asta atât profesorul cât i întreg sistemul 
educa ional trebuie s  asigure cele 3 caracteristici esen iale ale evalu rii: s  fie continu , complet i 
corect .Evaluarea este o cuantificare a m surii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, 
au fost eficiente metodele de predare/înv are. In ceea ce m  prive te am aplicat i aplic la clas  urm toarele 
metode de evaluare: 

ESEURI: o metoda de evaluare potrivit  mai mult pentru discipline umaniste, greu de implementat 
într-un sistem online in vederea evalu rii automate 

TESTE DE TIP CHESTIONAR: un mod de evaluare cu r spunsuri #DA/NU# sau r spunsuri 
multiple aplicabile în orice domeniu. Necesit  un efort din partea profesorului în preg tirea întreb rilor i 
r spunsurilor. Este un mod de evaluare cu un înalt nivel de obiectivitate atâta timp cât elevii în eleg 
importan a evalu rii i lucreaz  corect, individual f r  s  comunice între ei. În acest tip de evaluare nu se 
pune accent pe creativitate. 

Evaluarea bazata pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. Proiectul 
reprezint  o metod  complex  de evaluare, individual  sau de grup, recomandat  profesorilor pentru 
evaluarea sumativ . Elaborarea proiectului necesit  o perioad  mai mare de timp, câteva zile sau câteva 
s pt mâni.Pe parcursul realiz rii proiectului, cadrul didactic ofer  suport i consultan  elevilor în 
desf urarea cercet rii, în colectarea datelor necesare i poate efectua evalu ri par iale. Experien a mea este 
c  le place acest lucru iar creativitatea manifestat  este uluitoare. Pe platforma Google Classroom putem 
discuta cu elevii- Meet video chat este inclus acum gratuit, pot fi corectate temele i poate fi oferit feedback 
direct fiec rui elev. Proiectele pot fi prezentate clasei, elevii sunt extrem de inventivi, am avut surpriza s
realizeze filmari pe care apoi le-au prezentat colegilor. Utilizarea proiectului este o metod  eficienta de 
evaluare dar i o metod  de înv are interactiv  care plaseaz  elevul într-o situa ie de cercetare autentic , 
cultiv  responsabilitatea pentru propria înv are i rezultatele acesteia. 

Testul clasic, postat pe activitatea la clasa, în word, timp de rezolvare si apoi înc rcare pe platform . 
Permite corectarea si feedback direct fiec rui elev. Implic  seriozitate si corectitudine din partea elevilor i 
tim c , înc  la aceast  parte trebuie s  mai lucr m. Trebuie s -i facem pe elevi s  în eleag  c  evaluarea 

are rolul verific rii cuno tin elor acumulate, nu este o pedeaps , este i un mod de a constata lacunele 
ap rute si de a le corecta. 

Portofoliul: reprezint  un instrument utilizat în cadrul evalu rii sumative, care permite estimarea 
progresului în înv are al elevului prin raportare la achizi iile realizate în perioade de timp mai mari( 
semestru, an colar) 

Probele orale : se poate face online pentru ca putem folosi f r  nici o problem  comunicarea video-
audio unu la unu, sau pur i simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul s
poat  expune r spunsul la o întrebare sau o lec ie înv at . 

Pentru evaluare se pot folosi câteva instrumente/aplica ii: Quizizz; Wordwall; Quizlet; Learning Apps 
etc, platforme cu ajutorul c rora se pot crea teste, fi e de lucru, activit i interactive. Oricât de performant
sau prietenoas  ar fi o aplica ie de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele ac iuni ale 
feedback-ului înv rii, ac iuni ini iate prin microdeciziile educatorului. 
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Evaluarea între on - line i tradi ional 

Galea Manuela Maria,                                                                  
C. N. Emil Racovi

Cu privire la  evaluarea nivelului de performan  a competen elor specifice ale elevilor, noua viziune 
a programei propune ca evaluarea s  fie privit  ca parte intrinsec  a demersului didactic, i nu independent 
de procesul de predare-înv are, a a cum a fost privit  în didactica tradi ional .  

Astfel, evaluarea, devenit  component  a demersului didactic, presupune o structur  care are în 
vedere urm toarele etape: 

-stabilirea obiectivelor de atins; 
-identificarea experien elor necesare pentru atingerea obiectivelor propuse; 
-organizarea experien elor; 
-determinarea modului în care obiectivele au fost atinse. 

Cu to ii folosim divese moduri i tipuri de evaluare: 

-În func ie de persoana care face evaluarea, utiliz m: 
-autoevaluare, evaluare intern , evaluare extern ; 
-În func ie de etapa în care se face evaluarea, utiliz m: 
-evaluare ini ial , evaluare continu , evaluare final ; 
-În func ie de timpul în care se face evaluarea, utiliz m: 
-evaluare diagnostic , evaluare prognostic ; 
-Dup  cum evaluarea certific  sau nu calitatea celui care este evaluat, utiliz m: 
-evaluare sumativ , evaluare formativ . 

Mai mult, metodele folosite sunt tradi ionale sau moderne. 

-Metodele tradi ionale includ: probe orale, probe scrise, probe practice. 
-Metodele moderne includ: observarea sistematic  a activit ii i a comportamentului elevilor, 

investiga ia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

Desigur c  nu exist  o form  perfect  de evaluare, tocmai de aceea fiecare prezint  atât avantaje, cât 
i dezavantaje, iar alternarea lor în cadrul procesului didactic este esen ial , astfel încât elevul s  fie 

familiarizat cu acestea i s  poat  face fa  oric rei forme de evaluare.   

Se întâmpl  ca situa ia generat  de pandemie s  mute coala fizic  în sistem on-line. Acum intervine 
cu adev rat rolul platformelor i aplica iilor prin care elevii pot fi evalua i sincron i asincron. Cele mai 
utilizate sunt aplica iile Google. Classroom permite crearea temelor, a chestionarelor, a întreb rilor, a 
materialelor i accept  oferirea de feed-back.  

Rezultatele i notele pot fi transmise individual. Cu Forms se alc tuiesc teste care pot fi corectate 
automat, permi ând elevului s  afle i r spunsul. Docs favorizeaz  crearea documentelor. Prin Jamboard 
elevii au posibilitatea s  noteze r spunsurile pe o tabl  unic  împreun  cu restul colegilor, astfel ca 
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profesorul s  vizualizeze r spunsul în timp real. Un mare avantaj este i posibilitatea salv rii lec iilor, 
testelor, notelor. 

inând cont de toate acestea, evaluare r mâne o etap  necesar  a procsului de înv are a c rei 
continuitate i obiectivitate este pus  sub semnul întreb rii.  

BIBLIOGRAFIE: 
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2. P UN, Emil, Introducere în pedagogie, Bucure ti, Ministerul Educa iei i Cercet rii, 2005. 
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EVALUARE ONLINE IN INVA AMANTUL PRE COLAR 

Autor: Ganaite Mirela, prof. ptr. înv. presc.                                                
Scoala Gimnaziala ,,Stefan Luchian”, Moinesti, Bacau 

În gr dini e nu este permis  testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul 
curriculum este promovat  ideea încuraj rii i dezvolt rii imaginii pozitive de sine, a încrederii în for ele 
proprii ale copiilor i progresul individual în ritm propriu.În aceasta perioad , când inem leg tura cu copiii 
i p rin ii online, educatorul nu are o sarcin  u oar . Deci reprezint  o form  de înv are la distan , facil , 

destinat  celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de înv mânt clasic, traditional, ”fa  în fa ”. 

Dar exist  multe instrumente, jocuri online i pentru copii pre colari. Prin platformele i aplica iile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare i evaluare, dar ceea 
ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va îmbun t ii pedagogia folosit . Deci, pedagogia 
mai întâi; apoi tehnologia. 

Cu to ii ne-am mutat activitatea în mediul online, am f cut cuno tint i am ”îmbl nzit” aplica ii care 
faciliteaz  înv area la distan . i continu m împreun , în mediul online, s  oferim aceea i educa ie de 
înalt  calitate i s  ne îndeplinim misiunea noastr  în contextul în care gr dini a/ coala ”fa  în fa ” este 
închis . 

Pentru pre colar, func iile specifice ale evalu rii sunt: 

o îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 
evaluarea o determin , s  le integreze în sisteme 

o s -i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative 
o îi sus ine interesul pentru cunoa tere 
o stimulându-i i dirijîndu-i înv area 
o contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare 
o contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia 

V  prezint site-uri online utilizate frecvent de mine, adic  instrumente digitale în înv mântul 
pre colar pentru evaluarea online/ aplica ii feedback: 

Book Creator - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Book Creator este un instrument simplu pentru 
a crea c r i digitale minunate. i în planificarea s pt mânal , toate sarcinile pot fi legate în jurul pove tii. 
Astfel vom ti cine ne urm re te ac iunile zilnice. Când finaliz m sarcinile, primim feedback de la copii i 
p rin i. Link: https://bookcreator.com/ 

Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i 
pentru cea de acas  . Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele 
oferite de platform . Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precum i 
rapoarte detaliate despre r spunsuri, timp etc. Link: https://quizizz.com/admin 
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KAHOOT- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul c ruia se 
creeaz  teste interactive pentru copii. Pute i ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor pentru a 
cre te gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. Rezultatele 
testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. Link: https://kahoot.com/ 
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Cititul - eterna problem ?! 

Prof. înv. primar Ganea Sanda                                                           
coala Gimnazial  ,, tefan cel Mare” Bistri a 

Elevul de ast zi este confruntat zilnic cu o cantitate din ce în ce mai mare de informa ii provenite prin 
televiziune, radio, media scris , re eaua Internet etc. Foarte multe articole din revist , referate i recenzii 
din publica iile de referin , sursele de informa ii prin re eaua calculatoarelor trebuie cel pu in r sfoite, citite 
,,pe s rite”, dac  nu chiar citite rând cu rând.  

Nout ile din medicin , fizic i chimie dep esc anual cifre de ordinul zecilor de mii, colarului, avid 
de cuno tin e noi, fiindu-i extrem de greu s  se orienteze, s  parcurg  h i urile acestei ,,jungle 
informa ionale”. 

Izbindu-ne tot mai mult de astfel de probleme, una din întreb rile ridicate frecvent este: putem citi 
mai repede, cu mai mult randament? 

De i mult  lume are convingerea c , în procesul lecturii, ochii urm resc cuvântul scris cu o mi care 
continu , uniform , în fiziologia uman  este cunoscut faptul c  mi c rile oculare se fac prin salturi i fix ri 
succesive, puterea de cuprindere la fiecare fixare ocular  fiind de pân  la 15 litere simultan.  

De aici rezult  c , practic viteza de mi care a ochilor influen eaz  în mare m sur  parcurgerea textului 
scris. Studiile efectuate de speciali tii oftalmologi arat  c  în timp ce la copiii din clasa întâi este necesar 
pentru citirea unui unui rând aproximativ 18 fix ri, la elevii din clasa a IV-a, acela i rând este perceput în 
circa 7 fix ri. 

Pentru a cre te randamentul citirii rapide, putem pune elevul s  citeasc  cât mai repede o pagin , apoi 
s  încerce s  reproduc  cu fidelitate ideile cuprinse în ea.  

Dac  nu a in eles totul, recite te pagina într-un ritm mai pu in rapid, pân  se ajunge la stabilirea 
,,capacit ii” sau ,,normei” de text lecturat pe care vom c uta s  o îmbun t im prin exerci ii zilnice a 5-10 
minute de 3-4 ori pe zi. Este una din experien ele care ne asigur  citirea textelor într-un ritm mai alert i o 
în elegere mai bun  a lor, numero i autori ai manualelor de citire rapid  demonstrând utilitatea procedeelor 
lor prin repeziciunea cu care putem descifra titlurile filmelor, de i durata de expunere este mult mai mic
decât la un text uzual. 

O singur  observa ie: neap rat se va parcurge în ritm lent textul care este plin de idei i înv minte 
pentru elevi i într-un ritm alert textele banale. C ci lectura înseamn  conectare la text, dar în acela i timp 
fixarea ideilor parcurse i, a a cum obi nuia s  spun  marele savant Darwin, este necesar ,,s  nu te încrezi 
în memorie, c ci memoria devine o depozitar  nesigur  când un obiect interesant este urmat de altul i mai 
interesant”. 
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Evaluarea - între tradi ional i online 

Prof. Garabet Diana - Monica 
Colegiul Economic ”Anghel Rugin ” Vaslui 

Evaluarea colar  reprezint  o component  de baz  a procesului de înv mânt, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorit  numeroaselor cercet ri, studii, lucr ri 
elaborate pe aceast  tem . Evaluarea colar  este parte integrate a procesului de predare dar i în procesul 
de formare a elevului, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activit ilor de predare-înv are. 

Evaluarea rezid  în „culegerea, valorificarea, aprecierea i interpretarea informa iilor rezultate din 
procesul de înv are; m surile pedagogice, proiectele curriculare care rezult  din aceste activit i” (Schaub, 
Zenke, 2001, 100-101). 

Trebuie facut  din ce în ce mai mult diferen ierea intre evaluarea tradi ional , evaluarea modern  cu 
cea mai nou  component a ei – evaluarea online. 

 Evaluarea tradi ional  admite ca sinonime: examinare, verificare, ascultare, control, chiar daca 
aceasta activitate se desfa oar   intr-un context cotidian, i nu la finalul unui program de instruire. 
Caracteristicile de baz  ale evalu rii tradi ionale: ac ioneaz  cu precadere periodic, realizând, de regula, o 
evaluare sumativ , este sinonim  cu aprecierea clasic , cu nota ia sau corec ia, cu controlul continuu al 
inv rii colare,  se finalizeaz  cu o clasificare a elevilor i de aici i rolul ei comparativ, nota sau 
calificativul sanc iona înv area de c tre elev,    selecteaz i exclude anumite domenii ale înv rii mai 
greu de evaluat: atitudini, comportamente, trasaturi de personalitate, este centrata pe cuno tin e, este 
centrat  pe elev i apreciaz  conformitatea cuno tin elor,  incrimineaz  doar elevul nu i criteriile de 
apreciere desi de multe ori criteriile sunt insuficient definite sau confuze. 

Pe de alt  parte, evaluarea modern , este asociat  grijii fa  de masurarea i aprecierea rezultatelor. 
De asemenea, evaluarea modern  se realizeaz  în vederea adopt rii unor decizii i m suri ameliorative, 
pune accent pe problemele de valoare i pe emiterea judec tii de valoare, acord  preponderen  func iei 
educative a evalu rii i incearc  sa devin  o interoga ie global , preocupat  de promovarea aspectului uman 
în general; 

Evaluarea modern  încearc  s  acopere atât domeniile cognitive, cât i pe cele afective i psihomotorii 
ale invatarii scolare i se ocup  atât de rezultatele colare cât i de procesele de predare i înv are pe care 
le implic . 

„Spre deosebire de metodele tradi ionale care realizeaz  evaluarea rezultatelor colare ob inute pe un 
timp limitat i în leg tur  cu o arie mai mare sau mai mic  de con inut, dar oricum definit  – metodele 
alternative de evaluare prezint  cel pu in dou  caracteristici: pe de o parte, realizeaz  evaluarea rezultatelor 
în strâns  leg tur  cu instruirea/înv area, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de alt  parte, ele privesc 
rezultatele colare ob inute pe o perioad  mai îndelungat , care vizeaz  formarea unor capacit i, 
dobândirea de competen e i mai ales schimb ri în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
înv are.” (Radu, 2000, 223-224). 

  
Evaluarea modern , care promoveaz  tranzi ia de la no iunea de control al însu irii cuno tin elor la 

conceptul de evaluare atât a rezultatelor înv rii dar mai ales a proceselor pe care le implic , semnific
trecerea de la o pedagogie a transmiterii cuno tin elor la o pedagogie a însu irii cuno tin elor i a tiin ei 
de a deveni. 

Implementarea noilor tehnologii i implicit necesitatea desf ur rii înv mântului online în educa ie 
este una dintre cele mai importante probleme într-o societate informa ional . Eficien a instrumentelor 
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multimedia în metodologia educa ional  câ tig  tot mai mult spa iu din aria metodelor tradi ionale de 
înv are. 

Utilizarea tehnologiilor informa ionale în procesul instruirii i a diferitelor forme de E-learning are 
urm toarele avantaje: 

- cre te eficien a procesului de predare-înv are-evaluare;  
- determin  motiva ia înv rii prin aplicarea cuno tin elor teoretice în situa ii practice (simul ri on-

line);  
- asigur  feedback rapid cu ajutorul softurilor educa ionale. 

Integrarea înv mântului online în educa ie trebuie abordat i analizat  din multiple perspective, în 
special fiind eviden iate resursele necesare i oportunit ile. Utilizarea calculatorului determin  o regândire 
a educa iei, începând cu predarea, cu modul de interac iune cu elevii i a modului în care se produce 
evaluarea procesului educa ional.  

În vederea cre terii calit ii procesului de predare-evaluare în cadrul colii se acord  o aten ie 
deosebit  familiariz rii profesorilor cu noile metode de informare i comunicare, dezvolt rii deprinderilor 
acestora de a utiliza calculatorul, cât i de a- i însu i noi tehnici de evaluare bazate pe utilizarea platformelor 
educa ionale i de ce nu de crearea unora noi. Prin utilizarea platformelor de e-learning se ob ine o unealt
valoroas  care poate ulterior îmbun t i procesele educa ionale administrate precum i analiza informa iilor 
privitoare la performan ele elevilor.  

Utilizarea instrumentelor de comunicare sincron i asincron  pentru colaborare on-line i pentru 
schimb de informa ii - de tip Forum sau Chat - permit interac ionarea facil  cu studen ii. O alt
func ionalitate foarte important  a platformelor educa ionale este aceea de a stoca i analiza informa ii 
privitoare la performan ele studen ilor.  

Evaluarea joac  un rol important în procesul de înv are – atât evaluarea sumativ  cât i formativ
ofer  informa ii despre progres i ghideaz  înv area. Evaluarea on-line a trebuit i a fost folosit  din ce în 
ce mai mult în contextul sanitar actual.  

Metodele de evaluare, reprezint  parte a metodologiei didactice i în func ie de procedeele, tehnicile, 
formele de examinare în care sunt integrate, se bazeaz  pe verificarea:  

- oral  (expunerea liber  a elevului, conversa ia, chestionarea oral , interviul);  
- scris  (lucr ri scrise curente/la sfâr it de semestru; 
- activit ilor practice: lucr ri practice, de laborator, proiecte, investiga ii, observarea i analiza 

activit ilor practice desf urate de studen i;  
- testelor sau a probelor de cuno tin e în format electronic (on-line) prin utilizarea tehnologiilor 

informa ionale.  

Exist  un num r de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca:  

- posibilitatea de a nota cu rapiditate i în mod adecvat un num r mare de r spunsuri; - monitorizarea 
r spunsurilor studen ilor;  

- evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; - evalu rile pot fi p strate i reutilizate;  
- furnizarea de feedback imediat.  
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METODE DE EVALUARE                                                              
LA LIMBA I LITERATURA ROMÂN

PROF. GÂRL  ALINA - JULIANA                                                      
LICEUL ECONOMIC ,,VIRGIL MADGEARU’’, CONSTAN A 

Este bine cunoscut faptul c , aflat  în strâns  leg tur  cu proiectarea activit ii didactice, evaluarea 
este cea care asigur  premisele desf ur rii în condi ii optime a procesului de predare-înv are. Predarea, 
înv area i evaluarea se afl , de altfel, într-o rela ie circular  continu , predarea determinând înv area, 
înv area creând premisele evalu rii, iar evaluarea influen ând predarea, rezultatele constatate constituind 
baza relu rii procesului instructiv-educativ.  

În ce prive te metodele de evaluare folosite la orele de limba i literatura român , criteriul cel mai 
des folosit în clasificarea acestora este cel istoric. Prin urmare se vorbe te despre metode tradi ionale, 
respectiv despre metode alternative i complementare de evaluare. 

O evaluare corect  nu este posibil  cu ajutorul unui instrument unic i universal, ci trebuie realizat
prin combinarea celor mai eficiente metode i tehnici. Metodele de apreciere i de notare sunt separate, în 
mod obi nuit, de cele de predare. În lista metodelor i tehnicilor tradi ionale intr : probe scrise (teste, 
redactarea unor texte), probe orale (r spunsuri la întreb rile profesorului), probe practice (dramatiz ri, 
recit ri, alc tuirea unor volume) 

S-a demonstrat în unele studii faptul c  aceste instrumente tradi ionale de evaluare sunt mai pu in sau 
chiar deloc eficace în unele situa ii. Modernizarea i diversificarea înv mântului, plasarea accentului pe 
înv area creativ  au dus la apropierea evalu rii de procesul înv rii. În acest sens, au ap rut metodele 
alternative i complementare de evaluare, care sunt: observarea sistematic  a comportamentului elevului 
fa  de activitatea colar  (fi a de observa ie, fi e de evaluare, scara de clasificare, lista de control), 
investiga ia,  portofoliul, proiectul,  autoevaluarea (chestionare, jurnal reflexiv, cu accent pe metacogni ie). 

Observarea sistematic  a activit ii i a comportamentului elevilor este o metod  de evaluare care 
ofer  profesorului informa ii importante despre evolu ia elevilor din perspectiva modului în care 
reac ioneaz  la sarcinile de lucru i în care se comport  în clas , dar i din perspectiva competen elor pe 
care ace tia le au.   

Un instrument util, al c rui avantaj este caracterul mai pu in cronofag, este fi a de observa ie, care 
poate fi organizat  în func ie de aspectele pe care profesorul le va urm ri. Capacit ile evaluate se trec în 
fi sub forma unor descriptori care corespund unor intervale de notare. Apoi, se realizeaz  un tabel care 
va cuprinde, nominal, to i elevii, iar în dreptul lor, rubricile numerotate, corespunz tor capacit ilor vizate, 
pe nivele de descriptori. În rubrici se trec bife sau semne grafice pentru fiecare elev i capacitate evaluat , 
în dreptul nivelului atins. Tabelul poate avea mai multe spa ii prev zute pentru fiecare elev, astfel încât s
permit  observarea elevului le câteva activit i similare, ceea ce faciliteaz  eviden ierea evolu iei sale. 

Investiga ia reprezint  o activitate pe care elevul o desf oar  într-o or  în vederea rezolv rii unei 
situa ii complicate, pe baza unor instruc iuni precise. Aceasta poate fi individual  sau de grup i începe, se 
desf oar i se termin  în clas . Investiga ia presupune obiective care urm resc: în elegerea i clarificarea 
sarcinilor, aflarea procedeelor pentru g sirea informa iilor, formularea unor ipoteze de lucru, testarea 
acestor ipoteze, schimbarea planului de lucru, dac  aceasta se impune, scrierea unui scurt raport privind 
investiga ia. 

Prin investiga ie se pot urm ri caracteristicile personale ale elevilor: creativitatea, ini iativa, 
cooperarea i participarea la activitatea de grup, preluarea ini iativei în cadrul grupului, flexibilitatea etc. 

Portofoliul este o alt  metod  flexibil  de evaluare, complex i integratoare, care ofer  imaginea 
complet  a evolu iei elevului pe o perioad  de timp mai îndelungat . Portofoliul urm re te progresul 
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elevului de la un semestru la altul sau de la un an la altul. Criteriile de evaluare sunt cunoscute de la început, 
r spunzând astfel obiectivelor specifice prestabilite i furnizând evaluatorului datele necesare emiterii unei 
judec i de valoare. 

Sunt evaluate aspecte cum ar fi, strategiile de abordare a sarcinii de lucru, performarea sarcinii de 
lucru, reflec ia asupra modului de abordare a sarcinii de lucru i prezentarea demersului. Instrumentele 
proiectate pot fi: teste de cuno tin e, grile de evaluare, proiecte, fi e de lucru individuale, teme, conspecte, 
eseul profesorului evaluator.În utilizarea portofoliului sunt urm ri i urm torii pa i: proiectarea 
portofoliului, prezentarea instrumentelor, aplicarea instrumentelor, constituirea portofoliului i evaluarea 
acestuia de c tre elev i profesor.Astfel, la finalul semestrului, elevul î i va putea aprecia el însu i evolu ia: 
dac  scrie mai bine, mai cite , cu mai pu ine gre eli, dac  se exprim  mai u or, mai clar, mai conving tor, 
dac i-a schimbat cumva ideile, opiniile despre o anumit  tem .  

Proiectul este un context de înv are i de evaluare i poate fi individual sau de grup; începe în clas , 
se desf oar  acas i se încheie în clas .   

Proiectul st  la baza form rii deprinderilor de munc  în echip , dezvolt  spiritul de colaborare, ofer
ansa particip rii fiec rui elev la activitate, treze te interes pentru cercetare, estompeaz  egoismul i 

egocentrismul, valorific  poten ialul fiec rui elev, creeaz  cadrul necesar pentru a compara i a înv a de 
la ceilal i. 

Autoevaluarea impune reflec ia critic  a elevului asupra propriilor activit i i rezultate i este 
modalitatea prin care acesta î i dezvolt  capacit ile evaluative. Autoevaluarea urm re te comportamentele 
din domeniul afectiv, care pot fi evaluate atât prin fi e de autoevaluare, cât i prin  sc ri de clasificare, care 
îi ajut  pe elevi s  aprecieze rezultatele ob inute i s  con tientizeze necesitatea depunerii unor eforturi în 
vederea atingerii obiectivelor stabilite. 

Este important ca elevul s  aib  încredere în sine, s - i cunoasc  punctele tari, dar i pe cele salbe i 
s - i poat  autoregla activitatea de instruire. Baza activit ii de autoevaluare include: dezvoltarea unei 
atitudini critice fa  de sine, activizarea proceselor de gândire, organizarea eficient  a activit ii mintale i 
practice. Formarea abilit ilor de autoevaluare necesit  timp i implic  o evaluare transparent i obiectiv
f cut  de c tre profesor care va deveni model în autoevaluare. 

Prin implicarea elevilor în autoevaluare, profesorul ob ine confirmarea aprecierilor sale în opinia 
elevului, iar elevul devine subiect al ac iunii de formare, direct implicat în propria formare. Impactul 
motiva ional al autoevalu rii este unul major, elevul dezvoltând o atitudine pozitiv i responsabil  fa  de 
înv are. 

În concluzie, men ion m faptul c  în articolul de fa  ne-am concentrat aten ia asupra metodelor 
alternative i complementare de evaluare care, sunt cu adev rat formative i formatoare i pot contribui la 
achizi ionarea de c tre elevi a competen ei respective.  

BIBLIOGRAFIE: 

1. Cerghit, Ioan, Sisteme de instruire alternative i complementare. Structuri,stiluri i strategii, Edi ia 
a II-a rev zut i ad ugit , Editura Polirom, Ia i, 2008; 

2. Cr ciun, Corneliu, Metodica pred rii limbii i literaturii române în gimnaziu i în liceu, Edi ia a 
IV-a, rev zut i ad ugit , Editura Emia, Deva, 2011; 
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Evaluarea online în înv mântul primar 

Prof. Înv. Primar Ga par Anca-Nicoleta 
coala Gimnazial  ”Spiru Haret” Bac u 

Evaluarea este  activitatea  comun  profesorului i elevului în cadrul c reia se încheie circuitul predare 
– înv are. Profesorul ob ine pe calea feedback – ului informa ii referitoare la rezultatele activit ii de 
înv are, cunoa te performan ele ob inute sau lipsurile înregistrate, precum i cauzele care le-au generat. 

ET APEL E  EVAL U RI I  

Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemic  de mai mul i autori cuprinde 
urm toarele trei etape: verificarea, m surarea i notarea. 

Verificarea presupune colectarea de informa ii referitoare la nivelul performan elor colare ale 
evalua ilor, respectiv la cuno tin ele, abilit ile, capacit ile, competen ele, comportamentele i atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee i instrumente. 

M surarea reprezint  ac iunea de interpretare i aprecierea performan elor evalua ilor prin raportarea 
lor la indicatori de performan , la sisteme de referin , la standarde de performan , la sisteme de criterii 
de evaluare. În general, evaluarea se refer  la acordarea unei semnifica ii cantitative caracteristicilor 
calitative, m surarea, în calitate de component  a evalu rii se refer  la acordarea unor semnifica ii. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea i mai exact , rafinarea semnifica iei 
atribuite prin m surare, gra ie emiterii unor judec i de valoare asupra rezultatelor i adopt rii deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luat  ca urmare a asocierii rezultatelor cu sc ri de notare i acord rii de note sau 
calificative colare. Notarea reprezint  ac iunea cadrului didactic de apreciere prin note colare a 
progresului colar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cuno tin e, abilit i, capacit i, 
atitudini, aptitudini, etc. 

FORME DE EVALUARE  

În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 

metode tradi ionale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
metode complementare (moderne): observarea sistematic  a comportamentului, 

referatul/eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

Adul i i copii deopotriv  sunt în situa ia de a descoperi noi moduri de conectare social i de 
continuare a activit ilor profesionale, sociale, culturale, ludice i de petrecere a timpului liber; în acest 
sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat în ultimii ani. Toate aceste elemente au, 
cu siguran , o zon  de evolu ie i dezvoltare social  important , dar faptul c  totul s-a întâmplat brusc 
„peste noapte” a pus societatea în fa a unei provoc ri de o magnitudine pe care nu am mai întâlnit-o pân
în prezent. 
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Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este s  se îndep rteze de no iunea de evaluare ca document Word – adic  de la simpla înlocuire a unei 
buc i de hârtie cu un document electronic – i s  foloseasc  tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi s  devin
autonomi în înv are. 

Înv area – i evaluarea – bazat  pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de op iuni. 
Elevii sunt încânta i. Creativitatea manifestat  este uluitoare. 

Modalit i de integrare a tehnologiei prin intermediul re elelor de socializare: 

 Google Classroom: aici pute i discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele i poate fi oferit feedback direct fiec rui elev, se poate crea o banc  de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferi i elevilor etc. 

 Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor r spunsuri scurte – to i elevii pot 
vedea toate r spunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a ob ine feedback, 
pentru a trimite confirm ri de participare la un eveniment, dar i pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului s  includ  imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflec ie pentru elev. Elevii 
pot primi atât întreb ri deschise, cât i închise, cu mai multe variante de r spuns, sau nu.) Func ia Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dac  la un test cu r spunsuri 
la alegere au r spuns corect sau nu. Aici m iestria profesorului este s  construiasc  distractori (r spunsuri 
gre ite).  Putem s  includem explica ii pentru r spunsul gre it, explica ii pe care elevul s  le primeasc  de 
îndat  ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este f cut  instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este 
o evaluare brut , cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu ofer  nici un indiciu explicativ 
cu privire la natura gre elii sau a cauzei acesteia. Îns  tocmai acest fapt poate declan a noi eforturi de 
înv are/în elegere. 

Este evident c  de amploarea i de fundamentarea tiin ific  riguroas  a unei astfel de perspective 
depinde nivelul la care putem r spunde adecvat provoc rilor existente, într-un efort de a îmbun t i calitatea 
educa iei pe termen scurt, mediu i lung.  
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar                                                  
Între online i tradi ional 

GÁSPÁR EDIT,                                                                       
PROFESOR ÎN ÎNV MÂNTUL COLAR I PRE COLAR                               

G. P. P. CSIPKERÓZSIKA, TÂRGU SECUIESC 

Reforma sistemului educativ românesc nu poate fi conceput  f r  o regândire la nivelul tuturor 
celor trei componente ale spiralei educa iei predare-înv are- evaluare, recunoscut fiind unanim faptul c
între acestea exist  o rela ie de intercondi ionare reciproc , fiecare realizându-se prin raportare la 
celelalte. 

O reform  educa ional  real , pertinent  impune o noua concep ie asupra evalu rii progresului 
pre colar, aceasta fiind impus i de modific rile intervenite la nivelul curriculumului 
pre colar, modific ri care trebuie secondate de schimb ri în domeniul evaluarii rezultatelor. Sensul 
schimb rii în domeniul evalu rii se face sim it atât prin schimbarea accentului de pe evaluare cât i prin 
abordarea unor strategii didactice evaluative cât mai variate care pun accent pe participarea copilului la 
propria sa formare i evaluare.  

Metodele alternative de evaluare prezente în mai toate materialele de specialitate i care sunt mai 
frecvent utilizate în înv mântul românesc sunt: observarea sistematica a activit ii i a 
comportamentului copilului, proiectul, portofoliul, studiu de caz, metoda R.A.I., evaluarea cu ajutorul 
calculatorului, tehnica 3-2-1, investiga ia, interviul e.t.c.  Multe dintre aceste metode alternative de 
evaluare sunt aplicabile i în înv mântul pre colar. Este foarte bine cunoscut faptul c , principalele 
metode i tehnici de evaluare utilizate în gr dini  sunt: metoda observa iei, metoda conversa iei, 
evaluarea scris , jocurile i exerci iile, evaluarea prin probe practice sau evaluarea portofoliilor.   

În activitatea desf urat  cu pre colarii am c utat de fiecare dat  s  utilizez demersul evaluativ cel 
mai potrivit, convins  fiind c  numai apelând la o varietate de metode de evaluare îmi pot forma o 
imagine cât mai corect  asupra progreselor atinse de fiecare copil i numai astfel pot folosi rezultatele 
evalu rii într-un mod constructiv având drept urmare revizuirea actului didactic.  

Evaluarea este o dimensiune esen ial  a procesului curricular, ea reprezint  o practic  ce poate fi 
continuu îmbun t it i diversificat . Metodele complementare de evaluare sunt doar o alternativ  la 
metodele tradi ionale i sunt menite s  îmbun t easc  practica evaluativ . Ele accentueaz  acea 
dimensiune a ac iunii evaluative care ofer  copiilor variate posibilit i de a demonstra ceea ce tiu dar, 
mai ales, ceea ce pot s  fac  cu ceea ce tiu. Contextul actual a determinat o schimbare a metodelor i 
tehnicilor de evaluare pe care cadrele didactice le utilizeaz  în vederea verific rii achizi iilor 
pre colarilor. O dat  cu schimbarea regimului de lucru, unele dintre aceste metode au fost adaptate 
înv mântului online, în timp ce altele au fost eliminate i înlocuite. Perioada pre colar  acord  o aten ie 
deosebit  dezvolt rii limbajului i a comunic rii, de aceea, metoda conversa iei are un loc central în 
sistemul metodelor i tehnicilor de evaluare i poate fi utilizat  în înv mântul online prin apelarea la 
conferin ele on-line, care nu doar c  faciliteaz  transmiterea de informa ii în timp real, dar ofer i 
posibilitatea de verificare oral  a achizi iilor pre colarilor. Cele mai utilizate platforme de înv are on-
line sunt Zoom si GoogleMeet.  

Chiar dac  înv mântul la distan  conduce la o diminuare a contactelor dintre educator i 
educabili, jocul r mâne principalul mijloc prin intermediul c ruia copilul descoper , înva , creeaz . 
Pentru utilizarea jocului ca metod  de evaluare în înv mântul online, putem utiliza aplica ii care îi ofer
posibilitatea de a crea diverse jocuri care s  fie rezolvate de pre colari.  
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De exemplu, prin intermediul aplica iei „JINGSAWPLANET” se pot forma (prin inserarea unor 
imagini) puzzle-uri pe care pre colarii s  le rezolve. O aplica ie cu totul aparte care poate fi utilizat  în 
cadrul evalu rii copiilor pre colari este „WORLDWALL”. Aceasta ofer  cadrului didactic ocazia de a 
organiza con inutul într-un mod original i atractiv, punând la dispozi ie mai multe variante (Cuvântul 
lips , Anagrame, Puzzle, Rebus, Adev rat sau Fals, Sorteaz , Chestionare, Spânzur toare, Deschide cutia 
etc.)  

De asemenea, alte aplica ii care ofer  posibilitea copiilor de a oferi un feed-back educatoarei, care 
pot servi drept instrumente de m surare a impactului înv rii, de sondaj i de evaluare sunt: Quizizz, 
Kahoot, Mentimeter  
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Evaluarea online la pre colari 

Gáspár Renáta -Erzsébet 
Liceul Teoretic”Horváth János”Marghita 

În activitatea din gr dini , actul de evaluare are drept scop m surarea i aprecierea cuno tin elor, 
priceperilor i deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educa ional. În acela i timp, evaluarea 
urm re te i aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizat  în modalit ile de abordare a 
con inuturilor i a modalit ilor de transmitere ale acestora. 

Tot ceea ce înseamn  proces de predare-înv are- evaluare a redevenit în aten ia noastr  sub titulatura 
de proces educa ional la distan . Cu to ii am fost nevoi i s  ne mut m activitatea în mediul on-line i am 
f cut cuno tint  cu aplica ii care faciliteaz  înv area la distan . 

În gr dini e nu este permis  testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul 
curriculum este promovat  ideea încuraj rii i dezvolt rii imaginii pozitive de sine, a încrederii în for ele 
proprii ale copiilor i progresul individual în ritm propriu. 

În aceasta perioad , când inem leg tura cu copiii i p rin ii online, educatorul nu are o sarcin  u oar . 
Deci reprezint  o form  de înv are la distan , facil , destinat  celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de înv mânt clasic, traditional, ”fa  în fa ”. Dar exist  multe instrumente, jocuri online i pentru 
copii pre colari. Prin platformele i aplica iile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse 
tehnologii utile în predare i evaluare, dar ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în care tehnologia va 
îmbun t ii pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Cu to ii ne-am mutat activitatea în mediul online, am f cut cuno tint i am ”îmbl nzit” aplica ii care 
faciliteaz  înv area la distan . i continu m împreun , în mediul online, s  oferim aceea i educa ie de 
înalt  calitate i s  ne îndeplinim misiunea noastr  în contextul în care gr dini a/ coala ”fa  în fa ” este 
închis . 

Pentru pre colari, func iile specifice ale evalu rii sunt: 
- îl ajut  s  fixeze, s  consolideze i s  re in  cuno tin ele prin repetare i înt rirea pozitiv  pe care 

evaluarea o determin , s  le integreze în sisteme 
- s -i m reasc  încrederea în for ele proprii i s -i descurajeze comportamentele negative 
- îi sus ine interesul pentru cunoa tere stimulându-i i dirijîndu-i înv area 
- contribuie la formarea capacit ii de autoapreciere i la stimularea tendin ei de autoafirmare 
- contribuie la înt rirea leg turii gr dini ei cu familia 

V  prezint site-uri online utilizate frecvent de mine, adic  instrumente digitale în înv mântul 
pre colar pentru evaluarea online/ aplica ii feedback: 

Book Creator - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Book Creator este un instrument simplu pentru 
a crea c r i digitale minunate. i în planificarea s pt mânal , toate sarcinile pot fi legate în jurul pove tii. 
Astfel vom ti cine ne urm re te ac iunile zilnice. Când finaliz m sarcinile, primim feedback de la copii i 
p rin i.  

Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul c ruia se pot realiza 
evalu ri formative într-un mod distractiv pentru pre colari. Permite inserarea de r spunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, r spunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru înv area sincron live, cât i 
pentru cea de acas  . Au o interfa  prietenoas , se v d întreb rile i sunt u or de utilizat în diferitele modele 
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oferite de platform . Sunt importante pentru c  ofer  profesorului statistici, progresul copiilor, precum i 
rapoarte detaliate despre r spunsuri, timp etc.  

KAHOOT- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul c ruia se 
creeaz  teste interactive pentru copii. Pute i ad uga imagini, clipuri video i diagrame întreb rilor pentru a 
cre te gradul de interac iune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet  sau telefon mobil. Rezultatele 
testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament.   

Evaluarea pre colarilor se poate realiza prin intermediul mediului online, dar i offline, îns  o condi ie 
de baz  este prezen a permanent  a p rin ilor. Astfel, parteneriatul educatori-copii-p rin i este esen ial 
pentru o bun  desf urare a tuturor activit ilor. 
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Evaluarea la timpul present 

Prof. înv. primar G v neanu Aurelia                                                      
coala Gimnazial  "C pitan Aviator Mircea T. B dulescu", Buz u 

În zilele noastre, datorit  multiplelor i profundelor muta ii ce au loc în via a social , se impune o 
permanent  regândire a colii, a educa iei formale, al turi de cea nonformal i informal , în variantele lor 
articulate.  

"Sistemul educa ional trebuie s  vin  în întâmpinarea nevoilor unei na iuni în contextul globaliz rii. 
(...) acest proces necesit  timp i mecanisme complexe, dominate de un principiu influent al lumii 
contemporane: gândim global, dar ac ion m local." (C t lina Ulrich, " Reforma la nivelul colii - provoc ri 
i posibilit i")  

În acest sens, una dintre preocup rile educa iei contemporane, în condi iile înv mântului în sistem 
on-line care desemneaz  o nou  experien  de înv are, o constituie reconsiderarea evalu rii, o func ie 
esen ial i o component  a procesului instructiv-educativ, prin prisma metodelor i a tehnicilor utilizate. 
Modernizarea pedagogic  const  în implementarea tehnologiilor informa ionale, eficien a instrumentelor 
multimedia câ tigând din ce în ce mai mult teren în fa a celor tradi ionale. Acestea au rolul de a diminua 
disconfortul elevului când este evaluat prin metodele tradi ionale utilizate la toate nivelurile de înv mânt, 
evaluarea nemaireprezentând un motiv de angoas i de stres. Confortul personal devine astfel un atu al 
celui testat, elevii performând din ce în ce mai bine.  

Evaluarea asistat  de tehnologie, aplica iile care favorizeaz  testarea elevilor de la distan , presupune 
interactivitate i, în acela i timp, este o modalitate versatil  de a-i face pe ace tia din urm  s  se simt  mult 
mai relaxa i tiind c  particip  la o modalitate inedit  de a fi testa i care presupune utilizarea acelor mijloace 
pe care ei le folosesc zilnic (Internet, Smartphone, tablet ), dar i mai motiva i, determinându-i s  se 
concentreze asupra evalu rii cu mai mult  responsabilitate. Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a 
calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care tehnologia î i permite s  o exprimi este uluitoare, este ceva 
despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv.  

Nu trebuie uitat un lucru îns : Oricât de performant  sau prietenoas  ar fi o aplica ie de evaluare on-
line, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele ac iuni ale feedback-ului înv rii, ac iuni ini iate prin 
microdeciziile educatorului.  

Instrumentele de evaluare on-line trebuie aplicate cu aten ie i în mod adecvat astfel încât acestea s
devin  eficiente pentru to i participan ii, profesori i elevi deopotriv , s  vin  în sprijinul tuturor 
beneficiarilor evalu rii în diferitele sale stadii (ini ial , continu , sumativ ).  

Provocarea pentru profesori nu const  în simpla înlocuire a unei buc i de hârtie cu un document 
electronic ci în a-i ajuta pe elevi s  devin  autonomi în înv are. Ceea ce trebuie s  vin  întâi este modul în 
care tehnologia va îmbun t i pedagogia folosit . Deci, pedagogia mai întâi, apoi tehnologia. 

Bibliografie: 

Ulrich, C t lina, Reforma la nivelul colii - provoc ri i posibilit i, în volumul Pedagogie. 
Fundament ri teoretice i demersuri pedagogice, coordonatori P un, Emil i Potolea, Dan, Ia i, Editura 
Polirom, 2002 

Webografie: 

https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-
tehnologia/  
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Evaluarea în înv mântul preuniversitar 

-între online i tradi ional- 

Profesor Gavril  Claudia - Andra 

Evaluarea nu poate fi v zut  ca o parte distinct  a procesului de înv are. Activit ile de evaluare 
trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea s  fie 
centrat  pe aspectele ei formative, astfel încât s  cultive i s  sus in  interesul elevilor pentru studiu, s -i 
îndrume în activitatea de înv are.  

Procesul de evaluare necesit  demersuri i atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exact i conservarea datelor, utilizarea de Metode i instrumente de evaluare 
instrumente diverse (fi e, rapoarte, documente rubricate etc.), asigurarea validit ii, a relevan ei, a fidelit ii 
demersului evaluativ. 

În coala modern , evaluarea devine parte a procesului de înv are, accentul se pune pe progres.  

Tipologia metodelor de evaluare:  

1. Metode tradi ionale: evaluarea oral , evaluarea scris , evaluare prin prob  practic i testul 
docimologic 

2. Metode alternative i complementare de evaluare: observarea sistematic  a comportamentului 
elevului fa  de activitatea colar , portofoliul, investiga ia, proiect personal, proiect de grup, referat, 
autoevaluarea etc. 

Dup  momentul când se desf oar  evaluarea în procesul didactic, distingem: 

a.  Evaluare predictiv  sau ini ial  – realizat  la începutul unui nou ciclu curricular, la începutul anului 
colar;  

b. Evaluare formativ  sau continu  – înso e te întregul parcurs didactic; urm re te progresul elevilor. 

c. Evaluare sumativ  sau final   - se realizeaz  la sfâr itul parcurgerii unei unit i de înv are, la sfâr it 
de semestru, de an colar. 

coala noastr  folose te in perioada coala online platforma Google Classroom. Experien a actual
ne ajut  s  în elegem c  tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu aten ie i în mod adecvat. Evaluarea 
este o cuantificare a m surii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, au fost eficiente 
metodele de predare/înv are. In ceea ce m  prive te am aplicat i aplic la clas  urm toarele metode de 
evaluare: 

- probele orale: se poate face online pentru ca putem folosi f r  nici o problem  comunicarea video-
audio unu la unu, sau pur i simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul s
poat  expune r spunsul la o întrebare sau o lec ie înv at . 

- teste de tip chestionar: un mod de evaluare cu r spunsuri #DA/NU# sau r spunsuri multiple 
aplicabile în orice domeniu. Necesit  un efort din partea profesorului în preg tirea întreb rilor i 
r spunsurilor.  
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- testul classic, postat pe activitatea la clasa, în word, timp de rezolvare si apoi înc rcare pe platform . 
Permite corectarea si feedback direct fiec rui elev. Implic  seriozitate si corectitudine din partea elevilor i 
tim c , înc  la aceast  parte trebuie s  mai lucr m. 

Pentru evaluare se pot folosi câteva instrumente/aplica ii: Quizizz; Wordwall; Quizlet; Learning Apps 
etc, platforme cu ajutorul c rora se pot crea teste, fi e de lucru, activit i interactive. Oricât de performant
sau prietenoas  ar fi o aplica ie de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele ac iuni ale 
feedback-ului înv rii 

Competen ele specifice din curriculum trebuie s  fie structurate pentru to i elevii. Dar, nu toate vor fi 
la acela i nivel de performan  pentru to i elevii. Ace tia vor demonstra în mod diferit achizi iile de înv are. 
Activitatea didactic  trebuie organizat  în mod corespunz tor, iar elevul devine con tient de propriul 
progres în înv are.  

Utilizarea excesiv  a unui instrument poate genera monotonie, rutin  cu efecte negative, reducând 
entuziasmul i implicarea elevilor.  

BIBLIOGRAFIE: 

1. Brut Mihaela, Metode de testare online http://www.infoia i.ro/mihaela 2005/2006 
2. Cuco , C (2008).Teoria i metodologia evalu rii. Ia i: Editura Polirom 
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Înv mânt tradi ional i modern 

Prof. înv. pre colar Gavriloae Andreea                                                    
coala Gimnazial  Grum ze ti 

În societatea tradi ional , valorile promovate de coal  erau ascultarea, disciplina, supunerea fa  de 
profesor. Cadrul didactic avea o pozi ie privilegiat  în câmpul colar, spre deosebire de elev, v zut drept 
obiect pasiv al procesului de înv mânt. Aceste coordonate se modific  îns  în coala modern , care pune 
accent pe alte valori, cum ar fi cooperarea, competi ia pozitiv i ini iativa proprie. „A înv a presupune a 
te elibera de o ignoran , de o incertitudine, de o stâng cie, de o incompeten , de o orbire; înseamn  s
ajungi s  faci mai bine, s  în elegi mai bine, s  exi ti mai bine” (Olivier Reboul), drept pentru care c iunea 
definitorie a colii r mâne educa ia, considerat  un proces destinat exclusiv omului i care vizeaz
disciplinarea i civilizarea acestuia, din perspectiva unui ideal de personalitate uman , propus i dorit chiar 
de societate. Ioan Cerghit definea educa ia din mai multe unghiuri, ca proces, prin care fiin a uman  este 
supus  unei transform ri îndelungate, ca ac iune de conducere, omul devenind o fiin  format i autonom , 
dar i ca ac iune social  sau ca rela ie desf urat . 

Func iile educa iei sunt diverse i se refer  la transmiterea valorilor pe care societatea le posed , la 
preg tirea i la formarea oamenilor sau la valorizarea crea iilor culturale. Educa ia trebuie s in  cont de 
particularit ile individuale i de vârst  ale copiilor, folosind metode i strategii optime de dezvoltare ale 
acestora. Ea trebuie, de asemenea, s  stimuleze imagina ia i exprimarea elevilor, oferindu-le un cadru 
favorabil cre terii, f r  a le impune un cadru rigid, prestabilit. Dac  alt dat  metoda predominant  de 
desf urare a lec iei era expunerea, pentru c  oferea posibilitatea profesorului s - i etaleze bagajul de 
cuno tin e, ast zi se pune accent pe metode moderne, care s  transforme profesorul în manager al înv rii, 
iar elevului s  i se creeze cadrul unei manifest ri proprii, pentru a- i putea forma puncte de vedere 
personale.      

Însu i procesul de înv mânt se îmbog e te cu o nou  latur , evaluarea, care vine s  completeze 
predarea i înv area, astfel încât cadrul didactic î i spore te atribu iile, dar, pe de alt  parte, d  posibilitatea 
elevului s  ia parte la instruirea proprie, profesorul coordonând acest proces.  

Lec ia, ca form  de baz  a desf ur rii instruc iei i educa iei, devine o suit  de evenimente care pot 
fi segmentate, fiecare având coeren i conducând elevii spre realizarea obiectivelor. Acest demers se afl
sub inciden a unor principii didactice, care îl orienteaz i care vizeaz  alegerea unor metode specifice, 
selectarea celor mai utile strategii. Astfel, principiul caracterului educativ al instruirii ine cont nu de 
cuno tintele pe care elevul le va fi asimilat la sfâr itul procesului educativ, ci de modul în care aceste 
cuno tin e vor fi aplicate.              

Tot acest principiu insist  asupra form rii unor princeperi i deprinderi de munc  individual i 
intelectual , mutând accentul de pe informativ pe formativ. Un alt principiu este cel al însu irii con tiente 
i active.  

Înv mântul tradi ional se axa pe respectarea intervalului de timp alocat orei, în dauna elevilor, care 
nu asimilau în mod corect informa iile transmise.        

Acest principiu, îns , insist  asupra unei apropieri între elevi i con inutul curricular i cere ca ambii 
parteneri s  se implice în procesul didactic. Efortul este dublu. Pe de o parte, profesorul trebuie s  cedeze 
o parte din atribu ii, renun ând la pozi ia central  care i se atribuia în înv mântul tradi ional. De cealalt
parte, elevul este stimulat s  aib  încredere în posibilit ile proprii i s - i dep easc  pasivismul.  

Câmpul colar educativ modern se desf oar , a adar, între dou  elemente care trebuie s  participe 
în între doi poli, educatorul i cel care este educat. 

1492



Înv mântul tradi ional promova o înv are de men inere, a a cum o definea J. W. Botkin. Acest tip 
de înv are, caracteristic unei societ i tradi ionale, se baza pe o simpl  transmitere de cuno tin e, necesare 
elevilor pentru a face fa  unui sistem de via  cunoscut, recurent, din care inova ia lipsea cu des vâr ire. 
Profesorul avea rolul de a facilita acest transfer de informa ii, neglijând func ia formativ  a înv rii i 
neacceptând interven ii ale elevilor. 

În acest context, autoritatea profesorului se întemeia pe câteva elemente: statut, experien , volum 
mai mare de cuno tin e.” (Managementul clasei, Aramis, 2003). Secolul 21 a modificat îns  pozi ia pe care 
coala trebuie s  o aib . Societ ile multiculturale, care pun accentul pe diversitate i pe acceptare, se lovesc 

de un sistem educativ rigid, în care predomin  o viziune monocultural i care nu este preg tit s  se 
înnoiasc . Strategiile didactice r mân învechite, promovând o cultur  etnocentrist i ignorând valori 
precum toleran a, egalitatea, respectul, valori recunoscute deja de societ ile democratice.  

În paradigma tradi ionalist , educatorul era cel care transmitea informa ii, mereu acelea i, având o 
pozi ie ce se baza pe autoritate. O autoritate ce nu putea fi contestat i care domina elevul. Profesorul avea 
ini iativa i tot el decidea catitatea de informa ii pe care trebuia s  o ofere elevilor, f r  a ine cont de 
particularit ile acestora. Instruc ia era aceea i pentru to i i acelea i informa ii erau solicitate tuturor 
elevilor. 

Înv mântul modern nu caut  s  scoat  în eviden  rolul profesorului, ci vine în întâmpinarea 
cerin elor societ ii, propunând strategii didactice potrivite pentru formarea elevilor.  

De asemenea, metoda predominant  de desf urare a instruc iei este metoda euristic , deoarece 
înv area prin descoperire asigur  elevilor o dobândire con tient  a con inutului curricular, acesta fiind u or 
de reactualizat, o dat  trecut prin filtrul propriu. coala trebuie s  încurajeze formarea unui spirit critic, a 
unor atitudini pozitive i a studiului individual, antrenând elevii în activit i diverse i diversificate, pentru 
a-i face s  renun e la rolul pasiv.         

Profesorul, ca organizator al procesului instructiv-educativ, trebuie s  dea dovada unor capacit i 
psihopedagogice, alegând materialul didactic pe care îl va prezenta copiilor într-o form  cât mai accesibil . 
De asemenea, el trebuie s  adopte o cale eficient  de comunicare, exercitând influen e constructive asupra 
copiilor i s  utilizeze moderat autoritatea i puterea.  

Stilul managerial pe care profesorul îl adopt  este demersul realizat de acesta, constând în 
identificarea i valorizarea resurselor umane i tehnice ale clasei de elevi. (a se vedea Kenneth Moore care 
men ionez  trei stiluri manageriale, fiecare având caracteristici proprii.)  

Se poate stabili portretul profesorului ideal? M. Saunders creioneaz  câteva tr s turi ale acestuia, 
insistând asupra influen ei pe care acesta o are în clasa de elevi i asupra rolului s u formativ. Astfel, un 
profesor modern î i coordoneaz  cu aten ie predarea, insistând asupra func iei evaluative i asigurându-se 
c  elevii i-au însu it în mod corect i con tient cuno tin ele prezentate. El va lua cele mai bune m suri 
pentru optimizarea procesului instructiv i va adopta un comportament adecvat cu reac iile copiilor. Le va 
în elege i accepta punctul de vedere, preocupându-se de to i în aceea i m sur . „Ca personalitate eficient
sau optimal , profesorul este exponentul unor calit i esen iale care contribuie la realizarea unui proces 
instructiv-educativ de calitate: flexibilitate, sociabilitate, stabilitate afectiv , capacitate empatic  (de tip 
cognitiv, motiva ional, afectiv), spirit de echip i de prietenie, capacitate de în elegere superioar  a 
realit ilor pedagogice aflate în permanent  transformare.”, noteaz  Gabriela Cristea. (Gabriela Cristea, 
Psihologia educa iei, Editura C.N.I. Coresi)  

În procesul de înv mânt, elevii trebuie s  p r seasc  pozi ia de receptori pasivi i s  devin  parte 
creativ , activ i cooperant  a acestui proces. Ei trebuie ajuta i s - i asume nu numai drepturi, ci i 
responsabilit i, întrucât acestea din urm  îi vor ajuta s - i formeze un spirit civic. În înv mântul modern, 
se promoveaz  un rol nou al elevilor, ace tia fiind stimula i s  dobândeasc  abilit i i capacit i. De 
asemenea, se pune mare accent pe studiul individual, pentru ca elevii, odat  ie i i din câmpul colar, s  fie 
capabili s - i continue educa ia, abordând latura informal  a acesteia. 
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Societatea actual , aflat  în plin proces de globalizare, propune modele îndoielnice, pe care tinerii i 
le asum  ne inând cont de faptul c  acestea nu sunt decât imagini care se vând i care nu însumeaz  tr s turi 
puternice de caracter. Coordonatele vremii, simplu, repede, facil, influen eaz i modul de a gândi i de a 
se comporta al tinerilor, care viseaz  cariere de succes, modalit i cât mai rapide de a face bani, munca 
pierzându- i din inportant . 

Obi nui i cu rolul pe care coala li-l rezerv , i anume acela de obiec i ai educa iei, nesolicita i s
r spund  în clas  ori s  dea dovad  de creativitate, de imagina ie, elevii se vor elibera de prejudec i într-
un spa iu care nu este supus constrângerii i în care se simt liberi, cum ar fi strada, un spa iu ie it de sub 
inciden a normelor i a regulilor. coala trebuie s - i asume un rol activ i responsabil în formarea i 
educa ia copiilor, propunându-le acestora s  se implice i s  participe la propriul proces de formare i 
educare, astfel încât s - i g seasc  identitatea. 

Bibliografie selective: 

1. Albu, Gabriel (2002), În c utarea educa iei autentice, Editura Polirom.  
2. Cojocaru, Venera Mihaela (2002), Teoria i metodologia instruirii, E.P.P. 
4. Cristea, Sorin (2003), Managementul organiza iei colare, Editura Didactic i Pedagogic ,.  
5. Cuco , Constantin (2000), Educa ia, dimensiuni culturale i interculturale, Polirom.  
6. Debesse, Maurice (1981), Etapele educa iei, E.D.P., Bucure ti 
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Evaluarea oralului - o variant  în contextul înv rii online 

Lumini a G vrilu , prof. Limba i literatura român ,                                        
coala Gimnazial  ,,Nicolae Titulescu’, Cluj-Napoca 

În condi iile înv rii actuale, o provocare i o problem  important , atât pentru profesori, cât i pentru 
elevi, dar în aceea i m sur  pentru p rin i este evaluarea. 

Pentru profesor, este un instrument de m surare, de analiz  a propriei munci, reflectat  în rezultatele 
elevilor. Este i un necesar instrument de reglare, de readaptare a profesorului la noile situa ii, fiecare elev, 
fiecare clas , fiecare an colar în sine reprezentând o situa ie nou . Întorcându-ne la sensul cuvântului 
,,evaluare”, pentru a ne adapta noii programe, ne preocup  felul în care, ca profesori, reu im mai mult sau 
mai pu in exact s  m sur m competen ele, acestea fiind bazate pe modul de asimilare a cuno tin elor, dar 
mai ales pe modul de aplicare a acestora în rezolvarea problemelor, pentru c  noua programa accentueaz ,  
la Limba i literatura român , paradigma dezvolt rii personale.   

Prin urmare, evaluarea trebuie sa aib  în vedere modul în care profesorul a reu it sa dezvolte 
poten ialul de înv are al fiec rui elev, s  înso easc  înv area de sens, de semnifica ie în plan personal. 
Cum se pot reg si aceste aspecte în actul evalu rii?  În primul rand, evaluarea nu se mai poate realiza decât 
prin îmbinarea tuturor metodelor, tradi ionale i moderne, adaptate la condi iile de lucru actuale, când 
alterneaz  cu mare rapiditate înv area fa  în fa  cu cea online.  Astfel, cred c  relevante pentru o evaluare 
corect  sunt nu numai testele scrise, cât i discu iile din clas /de pe platforma de înv are online, referitoare 
la experien a personal , cultural  sau de lectur , cât i discu iile pe marginea unor subiecte din via a de zi 
cu zi, la fel de relevante precum cele din textele citite, dac  acestea reflect  judec i despre lume, despre 
timp, despre via .  R spunsul relevant al unui elev, chiar i oral, poate fi evaluat prin not , în contextul 
actual.  

De asemenea, evaluarea oral  poate fi valorificat  prin puncte/ note, atunci când angajeaz  la modul 
real elevii, prin împ rt irea unor opinii, sus inute cu argumente adecvate i cu exemple potrivite din 
experien a de lectur  sau din cea personal . Un elev care elaboreaz  oral un r spuns bun cu siguran  va 
reu i sa redacteze i un discurs pe m sur . Evaluarea oralului poate fi relevant , de asemenea, în multiple 
situa ii care se reg sesc în contextul actual: putem nota adecvarea discursului la diferite situa ii de 
comunicare, realizarea unor dialoguri prin jocuri de rol, integrarea în dialog a unor elemente lexicale sau 
gramaticale adecvate, emiterea unor judec i pe marginea unor situa ii. Astfel, achizi iile din domeniul 
vocabularului, morfologiei sau ale sintaxei pot fi valorificate în evaluarea oral , dac  sunt integrate în 
sarcinile de lucru concepute de c tre profesor.  Efortul profesorului de a gândi astfel de sarcini, de a elabora 
i grilele de evaluare care s  fie vizibile elevilor va fi r spl tit prin con tientizarea de c tre elevi a 

importan ei integr rii tuturor elementelor necesare în discurs.   

Astfel, competen a de producere a textelor orale poate fi evaluat  prin not , dac  exist  o gril , cu un 
punctaj transparent i coerent, urm rindu-se nu doar capacitatea de a produce un text, respectând o tem
dat , ci i adaptarea comportamentului verbal i nonverbal situa iei de comunicare.  

Dac  elevul va comunica corect, clar, coerent, adecvat contextului, conform cerin ei evalu rii, nota 
poate fi relevant . De asemenea, elevii se pot autoevalua sau poate fi provocat  interevaluarea, analizând 
i monitorizând propriile r spunsuri, dup  o scurt  reflec ie.  

Astfel, oralul poate fi considerat o surs  a evalu rii în contextul actual de înv are.  
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Metode de evaluare 

GAVRI  ANGELA,                                                                    
Profesor pentru înv. primar i pre colar 

Verificarea oral

Verificarea scris   

Verificarea practic

Verificarea în mediul online 

Acest tip de evaluare este o etap  din procesul de înv are care se desf oar  în mediul online. Primii 
care au de înv at în acest context sunt profesorii.  

Intervine oportunitatea de a înv a lucruri noi i de a produce schimb rile pe care în alte situa ii ar 
exista re ineri i ar fi mult mai greu s  se realizeze.  

La polul opus apar incertitudini, sisteme de a tept ri diferite. La prima interac iune cu educa ia online 
este necesar s  se cunoasc  cum func ioneaz  aceasta, precum i ce instrumente i tehnici sunt potrivite 
pentru grupul int  (elevi sau cadre didactice). 

În educa ia online se schimb , în primul rând, mediul de înv are. Nu mai exist coala ca spa iu, ca 
tot ansamblul rela ionar.  

Modific ri apar i în ceea ce prive te comunicarea. Aceasta este puternic filtrat  de tehnologie, nu 
mai este atât de persuasiv i din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult 
mai amplu de resurse ce urmeeaz  a fi investite.  

Se schimb  rutinele pentru înv are: de preg tire pentru coal  (plecarea spre coal , drumul în sine 
au efecte psihologice asupra mobiliz rii înv rii) i de înv are (informa iile nu mai sunt primite în acela i 
fel, nu se mai înva  la fel).  

Atât în înv are, cât i în evaluare, fiecare r spuns al elevului implic  un process cognitiv, fiecare la 
un alt nivel. Se recomand  utiliazarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoa tere i în elegere, aplicare i ra ionament. 

În procesul de evaluare online trebuie s  se acorde o importan  deosebit  pentru designul evalu rii, 
astfel: 

-analizarea lecturii critice a programelor 

-analizarea competen elor 

-crearea de specifica ii asociind niveluri toxonomice cu con inuturi i sarcini de evaluare 

-metode 

-instrumente 

-tipuri de itemi - sarcinile de evaluare 
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Este foarte important dac  sarcinile i con inutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare 
i schimb  evaluarea rigid  într-o experien  exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul c  orice act de 

evaluare este i un act de înv are. 

Avantajele sistemului de evaluare online Sistemele online de administrare i evaluare a examenelor 
faciliteaz  furnizarea unei experien e de înv are personalizate pentru elevi, deoarece notele i 
performan ele lor sunt urm rite în sistemul centralizat.  

Evaluarea în timp util facilitat  de platformele online reduce timpul de a teptare i ofer  elevilor 
rezultate instantanee ale test rii.  

Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza progresul lui de înv are, punctele 
forte i punctele slabe rapid.  

Metode alternative de evaluare: 

- Referatul  

- Investiga ia  

- Proiectul  

- Portofoliul  

-Autoevaluarea 
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EVALUAREA ÎN ÎNV MÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Între on-line i tradi ional 

Prof. Gazdaru Valerica,                                                                 
Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu”, Slobozia, Ialomi a 

Evaluarea în educa ie are drept scop aprecierea efectelor unui demers pedagogic, în mod obiectiv i 
prin mijloace tiin ifice. Evaluarea controleaz i condi ioneaz  dinamica clasei, încât putem spune c  nu 
exist  înv are eficient  f r  evaluare. Ea ac ioneaz  în cadrul concret al clasei de elevi, folosind 
instrumente specifice pentru analiza progresului acestora în grup i individual. În “Dic ionarul de 
pedagogie”, Schaub Horst define te evaluarea ca fiind “procesul care începe cu planificarea i cu 
descrierea obiectivelor i a con inuturilor care vor fi controlate mai târziu” (2000,p.101). 

Evaluarea asigur  premisele desf ur rii în condi ii optime, a proceselor de predare i înv are. 
Interrela ia care se realizeaz  între cele trei procese creeaz  un circuit continuu, conform c ruia nu putem 
înf ptui unul dintre ele f r  a ine cont de cel lalt. 

Metodele tradi ionale de evaluare, echilibrând palierul probelor orale, scrise i practice, sunt  
etichetate ca principale metode de evaluare ce domin  înc  în desf urarea actului educa ional din 
înv mântul preuniversitar. 

Într-o societate modern , aflat  în plin  evolu ie, pentru a face fa  schimb rilor rapide din societate, 
avem nevoie de o educa ie dinamic , formativ  a elevilor. Astfel se impune orientarea activit ilor de 
predare, înv are i evaluare spre stimularea i dezvoltarea creativit ii. 

 Preocup rile sistemului de înv mânt în secolul culturii digitale, este adaptarea continu  la noile 
tendin e în ceea ce prive te metodele de predare-înv are-evaluare moderne. Integrarea sistemelor digitale 
moderne, precum computerul sau tabla interactiv , în procesul educa ional a devenit o necesitate i nu mai 
este privit  ca un fenomen modern. 

Rolul profesorului nu este doar acela de a transmite informa ia c tre elevi. Atât in online cat si în 
tradi ional provocarea const  în captarea aten iei acestora i men inerea concentr rii lor pe parcursul 
întregii ore de curs. Totodat , profesorul trebuie s  fie informat cu privire la noile tehnologii în educa ie i 
metodele de predare-înv are moderne. Doar a a va putea în elege tinerele genera ii i le va oferi informa ii 
de calitate i atractive la ore.  

Noile genera ii intr  în contact de la vârste tot mai fragede cu tehnologia modern , care îi atrage tot 
mai mult. Faptul c  sunt obi nui i cu astfel de stimuli de mici face ca sistemele digitale moderne s
reprezinte singura solu ie suficient de atractiv  încât s  îi motiveze, s  îi determine s  fie activi la ore i s
îi ajute s  re in  mai u or informa ia. 

Astfel, scopul evalu rii este cu atât mai bine atins, cu cât reu im s -i determin m pe copii s  fie 
receptivi i s  în eleag  importan a evalu rii, pentru ca ei s  trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor 
propuse, s  le fie trezit  motiva ia cunoa terii i dorin a solu ion rii corecte a problemelor enun ate.  

Elevii devin mai activi, mai implica i i nivelul de competitivitate cre te. Un alt avantaj este i faptul 
c  în acest „joc” sunt antrena i chiar i cei mai timizi sau introverti i copii. 

Tr im în perioada accesului larg al persoanei la produsele digitale. Îns , toate aceste inova ii 
tehnologice nu ar fi posibile f r  schimb ri care s-au produs în domeniul tiin elor educa iei. Observ m 
constant o deschidere spre diversitatea abord rilor i modelelor educa ionale. Procesul educa ional nu mai 
este încadrat în limitele stricte ale unui singur model. Se încurajeaz  adaptarea la nevoile grupului- int . 

Produsele elevilor sunt cea mai bun  dovad  a calit ii educa ionale, iar creativitatea pe care 
tehnologia î i permite s  o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col uri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Ne dorim cu to ii s  lucr m interactiv cu elevii nostri i s  simul m tablele din clas . Astfel in 
activitatea mea de evaluare printre alte instrumente folosesc adesea Whiteboard.fi 

Pentru a folosi aplica ia whiteboard.fi o vom deschide din Google, alegem Op iunea new Class (clas
nou ), introducem numele clasei i alegem op iunea creeaz  clas  nou . În clasa nou creat   apare un link 
cu un cod QR pe care profesorul il va trimite elevilor. Elevii vor deschide i ei aplica ia whiteboard. fi, vor 
selecta op iunea join in Class i vor introduce linkul trimis de profesor. Î i vor scrie numele i aleg Join 
whiteboard Class. Astfel elevii sunt în clasa noastr  iar profesorul are posibilitatea s  vad  to i elevii care 
au intrat în clas  având fiecare o t bli  whiteboard. 

 Aplica ia whiteboard.fi are instalate diferite set ri iar profesorul are posibilitatea s  ascund  numele 
elevilor, s tearg  tablele tuturor elevilor, s  salveze PDF ceea ce au lucrat elevii i s  le posteze în 
classroom. 

Tabla whiteboard.fi pune la dispozi ie atat pentru profesor cât i pentru elevi diferite func ii: a scrie 
de la tastatur , a scrie cu creionul, a terge, a introduce forme geometrice, a introduce imagini, etc 

Pentru evaluare se încarc  pe tabl  profesorului testul se alege op iunea push pentru ca pe t bli a 
fiec rui elev s  fie trimis testul spre rezolvare. Elevii rezolv  testul, iar profesorul vede în timp real ceea 
ce a rezolvat fiecare elev pe t bli a lui. Rezolv rile pot fi salvate PDF i evaluate pentru notare.  

Exist  posibilitatea de a prezenta întregii clase rezolvarea corect  pe care un elev a dat-o.  
F r  a minimaliza valoarea metodelor tradi ionale i a maximiza calit ile metodelor 

„complementare”, preciz m c  oricare dintre metodele de evaluare (mai vechi sau mai noi, „tradi ionale” 
sau „moderne”) trebuie utilizate de profesori i promovate în raport cu „fidelitatea” lor, adic  cu gradul în 
care ele reu esc s  aprecieze cât mai riguros ceea ce vrem s  apreciem. Ideea pentru care pled m este aceea 
de a nu absolutiza nici o metod  de evaluare ci de a utiliza un system de metode, amplificându-le astfel 
avantajele i diminuându-le dezavantajele. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Dictionar de pedagogie, Horst Schaub, Karl G. Zenke, Editura Polirom, 2001; 
2. http://e-istet.ro/scoala/evaluare-online/; 
3. https://profs.info.uaic.ro/~mihaela/teach/courses/iac/curs03iac.pdf; 
4. https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 
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Evaluarea ini ial  la grupa mic

Prof. înv. pre c. Gean  Maria Cristina 
Gr dini a cu P. P. ”Constantin Brâncu i” 

La începutul fiec rui an colar, primele dou  s pt mâni sunt rezervate evaluarii ini iale. Evaluarea 
ini ial  la grupa mic  este una din premisele fundamentale ale proiect rii i organiz rii întregului program 
de preg tire i integrare a pre colarilor.  

Cu prilejul evalu rii se realizeaz  cunoa terea, explorarea i previziunea factorilor i condi iilor care 
asigur  o bun  func ionare a viitorului proces instructiv-educativ. Acest moment reprezint  punctul de 
plecare pentru proiectarea i desf urarea activit ilor didactice, pentru stabilirea obiectivelor i strategiilor 
adecvate în scopul ob inerii performan elor. 

La prima edin  cu p rin ii, dup  semnarea acordului de parteneriat, am împ r it, pentru completare, 
chestionare cu scopul de a afla despre mediul din care provin copiii, pentru a stabili gradul de dezvoltare 
intelectual , dar i pentru a crea leg tura de parteneriat între gr dini i familie.  

Pentru început am observat capacitatea de integrare a micu ilor în grup i de rela ionare cu 
educatoarea, personalul de îngrijire i cu ceilal i copii, dar i cuno tin ele, deprinderile i dezvoltarea 
limbajului pân  la aceast  dat .  

Pentru ca evaluarea ini ial  s  fie eficient , trebuie s  se in  seama de urm toarele: tratarea 
diferen iat  a pre colarilor, selec ia riguroas  a con inuturilor, utilizarea metodelor i procedeelor didactice 
care s  antreneze capacit ile intelectuale, alternarea formelor de activitate la clas  (frontal , individual i 
pe grupe) i aplicarea unor probe concludente.  

Am utilizat diverse instrumentele de evaluare care au fost selectate inând cont de categoria de vârst i 
de condi iile epidemiologice actuale, la fiecare domeniu de activitate. Probele aplicate copiilor la primul contact 
cu gr dini a au fost probe orale, practice, observarea comportamentului în timpul activit ilor, dialogul. 

Am urm rit indicatorii comportamentali stabili i pentru cele cinci domenii de dezvoltare: dezvoltare 
socio-emo ional , dezvoltarea limbajului, a comunic rii i a premiselor citirii i scrierii, dezvoltare fizic , 
a s n t ii i igienei personale, dezvoltare cognitiv i cunoa terea lumii, capacit i i atitudini în înv are. 

Obiectivele stabilite pentru evaluarea ini ial   urm resc nivelul la care se afl  copiii la intrarea 
în gr dini , în ceea ce prive te:  

Dezvoltarea intelectual  – exprimarea (poveste te, st i ascult  f r  s  deranjeze), cuno tin e despre 
mediu înconjur tor (culori, animale, obiecte), cunoa terea propriului corp, dezvoltarea sim urilor (gust, v z, 
auz), gruparea obiectelor asem n toare. 

Dezvoltarea fizic  – în l ime, greutate, echilibru, executarea unor mi c ri  simple la comand , 
rezisten a la efort, independen a în igiena personal , cunoa terea regulilor de siguran . 

Dezvoltarea artistic  – ine creionul corect, deseneaz  linii, coloreaz , cânt , danseaz . 
Dezvoltarea socio-emo ional  – urmeaz  indica iile adul ilor, adaptarea la regimul de via  al 

gr dini ei, participarea la activit i, interac ionarea cu colegii, împ rt irea tr irilor/emo iilor. 

Rezultatele evalu rii ini iale asigur  datele necesare pentru stabilirea unor obiective specifice categoriei 
de vârst , elaborarea planific rii activit ilor instructiv-educative care s in  cont de datele culese, utilizarea 
metodelor, procedeelor, tehnicilor de lucru i materialelor didactice care s  formeze i s  dezvolte 
priceperile i deprinderile necesare integr rii în învat mântul pre colar. 
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Am concluzionat c  voi lucra diferen iat cu pre colarii care au întâmpinat probleme, atât în activit ile 
pe domenii experien iale, cât i la jocurile libere desf urate.  

Prin joc, copiii vor dobândi toleran i compasiune fa  de al i colegi de grup , vor înv a s  respecte 
regulile de igien  personal i colectiv , î i vor consolida i spori cuno tin ele, vor exersa comunicarea oral i 
dezvoltarea limbajului, î i vor dezvolta creativitatea prin activit i artistico-plastice, muzicale i practice, în 
conversa ii i povestiri, se vor antrena în activit i sportive i î i vor perfec iona deprinderile mortice. 

  
Bibliografie:  

Voiculescu, E., (2001), Pedagogie pre colar , Editura Aramis; 
Ionescu, M., (2003), Instruc ie i educa ie, Editura Garamond; 
Cuco , C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom. 
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METODE MODERNE DE EVALUARE – PORTOFOLIUL 

GEANT  LILIANA ELENA 
LICEUL TEORETIC MIHAI VITEAZUL, B ILE TI, DOLJ 

În procesul educa iei, se disting trei componente interdependente: predarea, înv area i evaluarea. 
Întotdeauna, instruirea depinde în mare m sur  de modul în care este proiectat  evaluarea i de rezultatele 
acesteia. Articolul prezint  avantajele utiliz rii portofoliului ca modalitate de evaluare alternativ i ofer
sugestii de con inut al portofoliului elevului la disciplina limba i literatura român . 

Principala caracteristic  a evalu rii o reprezint  posibilitatea utiliz rii tuturor metodelor i tehnicilor 
de evaluare, pe care profesorul le are la dispozi ie. Fie c  este vorba de metode tradi ionale de evaluare 
(probe orale, scrise, practice etc.) sau metode de evaluare alternative (investiga ia, observa ia sistematic , 
proiectul, portofoliul, autoevaluarea etc.), dasc lul este cel care le va alege pe cele mai potrivite obiectivelor 
instruirii, disciplinei de înv mânt, tipului de con inut sau particularit ilor de vârst . 

Una dintre metodele de evaluare alternativ  este portofoliul. Acest instrument de evaluare apare 
definit în DEX ca fiind „un dosar”, o map  în care se p streaz  acte, hârtii de valoare.  

Portofoliul reprezint  o colec ie de informa ii, pe care colarul le ob ine prin investiga ii individuale 
sau în grup, prin cercetarea unor materiale diferite. Acesta reprezint i o modalitate de evaluare pe o 
perioad  mai îndelungat  de timp, care reflect  evolu ia elevului pe mai multe planuri. 

Portofoliul este, a adar, o selec ie realizat  de c tre elev împreun  cu cadrul didactic a celor mai 
reprezentative produse ale activit ii sale într-o anumit  perioad  de timp, incluzând aspecte esen iale 
cognitive, afective i psihomotorii ale dezvolt rii elevului. 

Aceast  metod  de evaluare con ine atât avantaje, cât i dezavantaje. Printre avantaje se num r
urm toarele aspecte: 

elevul este implicat direct i asumat în procesul de evaluare; 
criteriile de evaluare sunt cunoscute înc  de la începutul procesului; 
elevul este ajutat de profesor în atingerea unor obiective ale înv rii; 
presiunea timpului limitat este anulat ; 
con ine reu itele activit ii elevului, profesorul înregistrând progrese le acestuia la intervale de timp; 
se dezvolt  capacitatea de autoevaluare; 
se diminueaz  factorul stres. 

Principalul dezavantaj al portofoliului îl reprezint  faptul c  acesta necesit  un volum mare de lucru 
din partea profesorului. 

Prin utilizarea acestei metode alternative de evaluare, elevul devine parte integrant  a sistemului de 
înv are i evaluare i î i poate urm ri gradual calit ile, defectele, plusurile i minusurile pe care le are. Pe 
de alt  parte, p rin ii afl  ce pot face concret copii lor i care aste atitudinea acestora fa  de o anumit
disciplin  de înv mânt.  
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Portofoliul reprezint : 

„cartea de vizit ” a elevului, prin care profesorul poate s -i urm reasc  progresul – în plan cognitiv, 
atitudinal i comportamental – la o anumit  disciplin , de-a lungul unui interval mai lung de timp (un 
semestru sau un an colar); 

un „acord” între elev i profesor, care trebuie s -l ajute pe elev s  se autoevalueze. 

Profesorul discut  cu elevul despre ce trebuie s tie i ce trebuie s  fac  acesta de-a lungul procesului 
de înv are. La începutul demersului educativ, se realizeaz  un diagnostic asupra necesit ilor de înv are 
ale elevului pentru a stabili obiectivele i criteriile de evaluare. Diagnosticul este f cut de profesor i este 
discutat cu elevul implicat în evaluare. 

Portofoliul elevului la limba i literatura român  cuprinde urm toarele elemente: 

lista con inutului acestuia (sumarul, care include titlul fiec rei lucr ri/ fi e etc. i num rul paginii la 
care se g se te); 

argumenta ia care explic  ce lucr ri sunt incluse în portofoliu, de ce este important  fiecare i cum 
se articuleaz  între ele într-o viziune de ansamblu a elevului/ a grupului cu privire la subiectul respectiv; 

lucr rile pe care le face elevul individual sau în grup: 
rezumate; 
eseuri; 
articole, referate, comunic ri; 
fi e individuale de studiu; 
proiecte; 
teste; 
chestionare de atitudini; 
înregistr ri, fotografii care reflect  activitatea desf urat  de elev individual sau al turi de colegii 

s i; 
reflec iile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucreaz ; 
autoevalu ri scrise de elev sau de membrii grupului; 
alte materiale: h r i cognitive, contribu ii la activitate care reflect  participarea elevului/ grupului la 

derularea i solu ionarea temei date; 
obiective viitoare pornind de la realiz rile curente ale elevului/ grupului, pe baza intereselor i a 

progreselor înregistrate; 
comentarii suplimentare i evalu ri ale profesorului, ale altor grupuri de înv are i/ sau ale altor 

p r i interesate (de ex. p rin ii); 
rezultate ale activit ilor de autoevaluare; 
planuri de ac iune/ evalu ri/ activit i viitoare planificate de c tre elev; 
comentarii ale profesorului privind atitudinea i rezultatele elevului. 

Termenul de realizare a portofoliului poate varia, de la câteva luni pân  la un an colar. 

Realizarea portofoliului permite aplicarea unor modalit i de organizare a   
con inuturilor interdisciplinare sau transdisciplinare, venind în sprijinul elevului prin l rgirea orizontului 
informa ional. 
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EVALUAREA LA NIVEL PRE COLAR ÎN ONLINE 

prof. înv. pre colar Gelca Ana-Maria                                                      
Gr dini a “Zâna Florilor”, Bucure ti, Sector 6 

Evaluarea poate fi definit  ca fiind procesul de colectare i interpretare a informa iilor ce privesc 
schimbarea produs  în comportamentul celui ce înva  în timpul parcursului s u colar. Ea mai poate fi 
interpretat  ca reprezentând dezvoltarea individului în ceea ce prive te schimb rile dezirabile în modul de 
a sim i, gândi i a ac iona. 

Caracteristicile evalu rii: 

este un proces continuu; 
este constructiv , apare ca i consecin  a angaj rii subiective a profesorului i elevului în înv are; 
este un proces centrat pe elev, ce ofer  importan  procesului de înv are i nu celui de predare; 
este un proces ce prin analizarea rezultatelor, identific  m surile ameliorative; 
evaluarea este relevant i în ceea ce prive te metodele de predare; 
evaluarea este practica prin care se asigur  dezvoltarea corespunz toare a copilului din punct de 

vedere mental i fizic; 
vizeaz  mai multe aspecte, fiind preocupat  de întreaga personalitate a copilului. 

La nivel pre colar, consider c  activit ile online au prezentat o provocare mult mai mare decât la 
coal . atât pentru cadrele didactice, cât i pentru p rin i. Conform specificului de vârst , copiii au nevoie 

de mult material intuitiv, ceea ce presupune o durat  mai mare de timp petrecut  de c tre cadrul didactic în 
fa a unui calculator, precum i deprinderi de munc  cu acesta la un nivel destul de avansat, pentru a putea 
crea materiale adecvate specificului de vârst  al copiilor ce urmeaz  a fi evalua i. 

În urma experien ei online i observând r spunsul pozitiv al copiilor în urma utiliz rii resurselor 
digitale, atât în predare cât i în evaluare, am încercat s  includ i în cadrul activit ii tradi ionale, la clas , 
activit i ce au o component  digital , utilizând laptopul. 

Am folosit platforme precum Wordwall.net, Kahoot! pentru evalu ri, jocuri cu p rin ii i 
Jigsawplanet.com pentru puzzle-uri u oare, potrivite pentru vârsta lor, materiale de pe youtube sau create 
cu ajutorul aplica iilor i platformelor online educative. 

Platforma Kahoot! este foarte util  pentru realizarea evalu ri prin verific ri de tip quiz, cu variante 
de r spuns. Sarcina poate fi enun at , p rin ii fiind cei ce urmeaz  s  le citeasc  ce au de f cut, iar variantele 
de r spuns pot fi foarte intuitive, sub form  de imagini. Din experien a personal , m rturisesc c  atât p rin ii 
cât i copiii s-au declarat extrem de încânta i de aceast  form  de evaluare. 

Wordwall poate facilita crearea de activit i evaluative. La proiectarea unei sarcini este posibil s  se 
determine limita de timp pentru finalizarea acesteia, s  permit  elevului introducerea unui nume înainte de 
a începe sarcina, s  afi eze dac  a r spuns corect sau gre it, precum i clasarea. Sarcina este partajat  cu 
p rin ii folosind un link. Folosind coloana “Rezultatele mele”, un profesor poate urm ri statistici: care copii 
au finalizat sarcina, scorul lor, clasarea lor dup  acurate ea r spunsului i dup  timpul necesar pentru a 
finaliza sarcina. Rezultatele pot fi v zute pentru fiecare copil i întrebare. 

Cu ajutorul platformei Jigsawplanet am putut crea puzzle-uri, spre a fi rezolvate de copii, cu ajutorul 
p rin ilor, ca r spuns la anumite ghicitori.   
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De i sunt copii de vârst  fraged i poate p rea c  tehnologia nu poate fi aplicat  la nivel pre colar, 
societatea din ce în ce mai digitalizat , precum i elemente impredictibile, ce nu pot fi controlate i care ne 
for eaz  s  ne desf ur m activitatea în online, ne încurajeaz  în a fi creativi în a crea experien e de înv are 
interactive i atractive, adaptându-ne la orice situa ie.                                                                                                   
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