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Evaluarea școlară – o perspectivă teoretică 

prof. Adriana Coțovanu, Inspectoratul Școlar Județean Suceava 

Evaluarea este o componentă esenţială a procesului instructiv/educativ, a triadei instruire-predare-
evaluare, având ca scop cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate, în vederea optimizării ei, pe baza 
colectării, organizării şi interpretării rezultatelor obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare. De 
asemenea, rolul ei este să depisteze limitele învăţării, greşeli, lacune, nivel prea scăzut de cunoştinţe, 
dificultăţi în interpretarea şi aplicarea cunoştinţelor, pentru depăşirea acestora şi realizarea progresului 
şcolar.  

Elementele evaluării sunt: 

 Informaţiile care privesc nivelul de cunoştinţe şi competenţe al elevilor, permiţând formularea
aprecierilor; 

 Aprecieri, estimări ale situaţiei prezente sau prognoze ale celei viitoare;
 Decizii care privesc modalităţi de acţiune;
Etapele procesului de evaluare:

a)precizarea domeniului de aprecieri: volumul de cunoştinţe; înţelegerea şi interpretarea
cunoştinţelor; aplicaţii ale informaţiilor însuşite; abilităţi intelectuale de ordin general; 

b)descrierea informaţiilor necesare şi depistarea celor disponibile pentru formularea aprecierilor;

c)stabilirea graficului şi modului de obţinere a informaţiilor necesare;

d)alegerea instrumentelor de colectare a informaţiilor şi analiza lor;

e)elaborarea aprecierilor şi luarea deciziilor concretizate în calificative, note şi măsuri de acţiune;

Funcţii principale şi specifice ale evaluării:

 Funcţia diagnostică - ce vizează depistarea lacunelor, greşelilor şi înlăturarea acestora;
 Funcţia prognostică - care anticipează performanţele viitoare ale elevilor;
 Funcţia de selecţie - permite clasificarea şi ierarhizarea elevilor;
 Funcţia de certificare - care relevă competenţele și cunoştinţele elevilor la finele unui ciclu/formă

de şcolarizare; 
 Funcţia motivaţională sau de stimulare a activităţii de învăţare a elevilor şi se manifestă prin

valorificarea pozitivă a feed-back-ului oferit de evaluare, în sensul aprecierii propriei activităţi; 
 Funcţia de orientare şcolară - intervine în alegerea unei anumite forme de educaţie;
 Realizarea acestor funcţii ale evaluării presupune folosirea echilibrată a strategiilor de evaluare,

diversificarea tehnicilor şi instrumentelor de evaluare. 
Momente şi modalităţi de realizare a evaluării 

Metodologia evaluării de proces (a rezultatelor şcolare) presupune răspunsuri la următoarele 
întrebări: 

a) Pe cine evaluăm? - toţi elevii, ca grup; elevii luaţi individual; un anumit grup (de vârstă);

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

c) Prin ce mijloace? - probe scrise, orale, practice; observaţia directă în clasă; referate, proiecte, teme
pentru acasă; portofolii; 
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d) Pentru cine? - elevi, părinţi; profesori, factori de decizie; instituţii care vor angaja viitori absolvenţi; 

e) În funcţie de ce?  - obiective curriculare; standarde şi criterii de evaluare formativ-educativă; 

Evaluarea poate fi continuă sau periodică. 

Se realizează: - la începutul programului de instruire; pe parcurs; secvenţial; în final; 

Modalităţile de realizare a evaluării se structurează în funcţie de momentul aplicării, în: evaluare 
iniţială, evaluare continuă (formativă). evaluare cumulativă (sumativă, globală). 

Evaluarea cumulativă este într-un fel, o evaluare de bilanţ. Ea se caracterizează prin: 

 un caracter normativ, permiţând compararea performanţelor elevilor cu obiectivele generale ale 
disciplinei şi cu nivelul de pregătire al elevilor la începutul programului; 

 se realizează la intervale mari de timp (la finalul unui capitol, curs, an şcolar, ciclu de învăţământ), 
determinând aprecieri finale asupra rezultatelor şcolare; 

 are efecte reduse asupra ameliorării procesului de învăţare; 
 măsurarea se realizează prin sondaj în rândul elevilor şi asupra materiei parcurse; 
 urmăreşte ierarhizarea elevilor după performanţele obţinute ; 
 rezultatele acestei evaluări pot fi utilizate de organele de decizie pentru formularea unor măsuri 

privind organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ. 
Abordare comparativă între evaluarea sumativă şi evaluarea formativă: 

Criteriul folosit Evaluarea sumativă Evaluarea formativă 

Mijloace 
disponibile 
prioritare 

-verificări parţiale - aprecieri gen 
bilanţ 

-verificări gen sondaj-valabile doar 
pentru unii elevi şi doar pentru o 
parte a materiei 

-verificări susţinute pe secvenţe mici -aprecieri 
care determină ameliorări 

-verificarea întregii materii/elemente esenţiale - 
aprecieri valabile pentru toţi elevii 

Obiectivul 
principal 

-evaluarea cantitativă a rezultatelor -
efect ameliorativ redus la nivelul 
lecţiei 

-evaluare calitativă a rezultatelor –ameliorarea 
lecţiei - perfecţionarea activităţii de instruire – 
învăţare - evaluare 

Criteriul de 
apreciere a 
rezultatelor  

-compararea cu obiectivele specifice  
ale disciplinei de învăţământ 

-compararea cu obiectivele 
concrete/operaţionale ale activităţii de instruire 
– învăţare - evaluare 

Funcţia 
prioritară 
exercitată 

-clasificare, ierarhizare a elevilor -stimulare a dezvoltării elevilor 

Efecte 
psihologice 

-stres, relaţii de opoziţie profesor -
elev/sursă de stres 

-relaţii de colaborare profesor - elev, dezvoltând 
capacitatea de autoevaluare 

Timp  -evaluarea ocupă 30-35% din 
activitatea didactică 

-evaluarea ocupa 8-10% din activitatea 
didactică 

Metode tradiţionale de evaluare: probe scrise; probe orale; probe practice. 

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

Metode alternative de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevului prin: fişe de 
evaluare/autoevaluare, liste de control/verificare, scări de clasificare; investigaţia; proiectul; referatul; 
portofoliul o modalitate de evaluare cu spectrul larg, permiţând strângerea unui material bogat şi variat 
despre progresul şcolar al elevului utilizând o varietate de metode şi tehnici de evaluare; autoevaluarea este 
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o tehnică corelată cu instrumentele de evaluare prezentate mai sus, permiţând elevului o cunoaştere a 
performanţelor proprii; 

Metodele alternative oferă profesorului informaţii suplimentare despre activitatea şi nivelul de 
achiziţii al elevului. Acestea completează datele furnizate de metodele tradiţionale. 

În evaluarea de astăzi, indiferent de tipul ei folosim itemii. Din punct de vedere al obiectivităţii în 
notare, itemii se clasifica în: itemi obiectivi, itemi semiobiectivi, itemi subiectivi. 

Calităţile  instrumentelor de evaluare: Pentru ca rezultatele evaluării să aibă semnificaţie pentru 
evaluatori, evaluaţi, instituţii şi societate, instrumentele de evaluare au următoarele calităţi: validitatea, 
fidelitatea, obiectivitatea, aplicabilitatea. 

Relaţia dintre curriculum şi evaluare 

Important este că urmărind toate aceste obiective profesorul poate aprecia şi nota orice contribuţie 
pozitivă a elevului şi observa multiplele aspecte ale implicării acestuia în procesul instructiv-educativ, 
precum şi caracteristicile acestui proces în vederea ameliorării lui şi realizării progresului şcolar în funcţie 
de posibilităţile fiecarui elev, de interesele şi preocupările sale, de cerinţele programelor şcolare şi ale 
societăţii. 
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Necesitatea îndepărtării stereotipiilor din evaluare. 

Avantaje şi dezavantaje ale utilizării celor trei tipuri de probe de evaluare 
 
 

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

 
 
În prezent, una dintre problemele evaluării este subiectivitatea care afectează rezultatele acesteia. Este 

nevoie de prezenţa obiectivului, despre o apreciere obiectivă a performanţelor elevilor. Vorbim de acest 
lucru atunci când cel care o realizează nu influenţează rezultatele. În planul evaluării, obiectivele şi 
conţinutul evaluării, sistemul de notare, funcţiile sociale ale evaluării sau normele de promovare acţionează 
ca factori obiectivi. 

Subiectivismul, o problemă a evaluării, ţine de natura umană şi creează riscul ca niciodată doi 
evaluatori să nu fie într-un consens perfect în acordarea notelor şi/sau punctajelor. 

Pe lângă subiectivitate, o problemă majoră a evaluării, erorile în evaluare şi notare ameninţă şi ele 
rezultatele elevilor. Erorile sunt un produs al intercalării subiectivismului persoanei care face evaluarea 
între metodele, instrumentele şi tehnicile de evaluare, pe de o parte, şi rezultatele evaluării, pe de altă parte. 

Un profesor-evaluator pe lângă măsurile pe care trebuie să le ia este necesar să evidenţieze: 
- o foarte bună pregătire de specialitate; 
- abilităţi în domeniul designului procesului evaluativ; 
- capacitate de a identifica, măsura/aprecia corect efortul şi performanţele în învăţare ale elevilor; 
- abilităţi de colectare corectă a datelor/informaţiilor care să-l ajute să facă o evaluare adecvată a 

performanţelor celui evaluat; 
  

              Avantaje Dezavantaje 

Proba 
orală 

 flexibilitatea şi adecvarea 
individuală a modului de evaluare prin 
posibilitatea de a alterna tipul întrebărilor 
şi gradul lor de dificultate în funcţie de 
calitatea răspunsurilor oferite de către 
elev; 
 posibilitatea de a clarifica şi 
corecta imediat eventualele erori sau 
neînţelegeri ale elevului  
 formularea răspunsurilor urmărind 
logica şi dinamica unui discurs oral, ceea 
ce oferă mai multă libertate de 
manifestare a originalităţii elevului, a 
capacităţii sale de argumentare etc.; 
 oferă mai multă libertate de 
manifestare a originalităţii educabilului, a 
capacităţii sale de argumentare. 

 diversele circumstanţe care pot 
influenţa obiectivitatea evaluării atât din 
perspectiva profesorului, cât şi din cea a 
elevului. nivelul scăzut de validitate şi 
fidelitate; 
 consumul mare de timp, având în 
vedere că elevii sunt evaluaţi individual. 
 nu se acordă şanse egale tuturor 
elevilor, gradul de dificultate al întrebarilor 
fiind diferit; 
 dezavantajează copiii timizi şi pe cei 
care elaborează mai greu răspunsurile.  

Proba 
scrisă 

 permit evaluarea unui număr mare 
de elevi într-un timp relativ scurt. 
 posibilitatea evaluatorului de a 
emite judecăţi de valoare mult mai 
obiective, întemeiate pe existenţa unor 
criterii de evaluare clar specificate şi 
prestabilite. 

 întârziere în timp a momentului în 
care se realizează corectarea unor greşeli sau 
completarea unor lacune identificate – nu 
putem oferi un feed-back imediat elevului. 
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 posibilitatea elevilor de a-şi 
elabora răspunsul în mod independent, 
reflectând cunoştinţe şi capacităţi 
demonstrate într-un ritm propriu. 
 diminuarea stărilor tensionale, de 
stres, care pot avea un impact negativ 
asupra performanţei elevilor timizi sau cu 
alte probleme emoţionale.  

Proba 
practică 

 oferă posibilitatea elevului de a-şi 
dezvolta atât competenţele generale 
(comunicare, analiză, sinteză, evaluare), 
cât şi pe cele specifice, aplicative. 
 reprezintă situaţii de învăţare, în care 
se evaluează capacităţi 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;  
 lucrările copiilor sunt apreciate subiectiv, 
în funcţie de preferinţele sau gusturile 
cadrului didactic;  
 notarea este greu de făcut, iar elaborarea şi 
formularea descriptorilor de performanţă 
sunt deficitare.  

 

Bibliografie: 

Stoica, A.: Evaluarea curentă şi examenele. Ghid pentru profesori, Ed.Prognosis, Bucureşti, 2001 
Voiculescu, E.: Factori subiectivi ai evaluării şcolare. Cunoaştere şi control, Ed. Aramis, Bucureşti, 2001 
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Evaluarea tradiţională 

 

Prof. Înv. Preşc. Abrudan Diana Maria 

 

 

“Evaluarea merită un loc important în învăţământ,din care face parte integrată. Ea are întotdeauna un 
raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.” (D. Ausbel). 

Luând în considerare studiile lui D.Ausbel,se poate afirma cu certitudine că evaluarea este o 
componentă importantă a procesului de învăţământ,ce permite luarea în cunoştinţă de cauză a unor decizii 
de reglare,ameliorare şi perfecţionare a activităţii elevului. După D. Ausbel ea este punctul final într-o 
succesiune de evenimente: stabilirea scopurilor, prin prisma comportamentelor dezirabile, proiectarea şi 
executarea programului,măsurarea rezultatelor,aprecierea lor. 

În fapt, procesul nu este încheiat, deoarece pe baza evaluării va fi reluat într-un mod mai convenabil 
adecvat nevoilor de educaţie şi posibilităţilot reale de a le satisface,astfel încât evaluarea are rolul unei 
legături,a unei conexiuni inverse,a unui feed-back operativ între etapa parcursă şi cea următoare. 

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor,sau ca mijloc de măsurare 
obiectivă,ci ca o cale de perfecţionare,ce presupune o strategie globală a formării. 

Operaţia de evaluare nu este o etapă suprapusă procesului de învăţare,ci constituie un act integrat 
activităţii pedagogice. 

Evaluarea constituie o validare a justeţei secvenţelor educative,a componentelor procesului didactic 
şi un mijloc de delimitare,fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale. 

“Evaluarea educaţională este procesul de colectare sistematică, orientată de obiectivele definite, a 
datelor specifice privind evoluţia şi/ sau performanţa evidenţiate în situaţia de evaluare, de interpretarea 
contextuală a acestor date şi de elaborare a unei judecăţi de valoare cu caracter integrator care poate fi 
folosită în diverse moduri, prespecificate însă în momentul stabilirii scopului procesului de evaluare” 
(Stoica, A., Musteaţă, S., 1997). Pornind de la această definire a procesului de evaluare pot fi subliniate 
unele valenţe ale evaluării: - aprecierea unor trăsături, caracteristici sau componente prin raportare la o 
scală de măsurare clar definită; - un proces de evaluare se poate realiza în momentul în care îi este stabilit 
scopul, în funcţie de acesta fiind proiectate apoi obiectivele, selectate procedurile şi construite 
instrumentele. 

Faţă de modelul clasic al evaluării, care pune în corespondenţă doar măsurarea şi aprecierea, modelul 
secvenţial tinde să acopere toate componentele şi anume: verificarea, măsurarea, semnificarea şi 
argumentarea. 

După modul cum se integrează în desfăşurarea procesului didactic, sunt semnalate următoarele 
strategii de evaluare:  

Evaluarea iniţială, care se realizează la începutul unui nou ciclu de învăţare sau program de instruire 
în scopul stabilirii nivelului de pregătire al elevilor. Prin intermediul evaluării iniţiale se identifică nivelul 
achiziţiilor elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa respectivă. Strategia de evaluare formativă (continuă) însoţeşte întregul 
parcurs didactic, realizându-se prin verificări sistematice ale tuturor elevilor asupra întregii materii.  

Strategia de evaluare sumativă sau cumulativă se realizează, de obicei, la sfârşitul unei perioade mai 
lungi de instruire (de exemplu, capitol, semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ etc.), oferind informaţii 
utile asupra nivelului de performanţă al elevilor în raport cu obiectivele de instruire propuse. 
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Evaluarea sumativă se concentrează mai ales asupra elementelor de permanenţă ale aplicării unor 
cunoştinţe de bază, ale demonstrării unor abilităţi importante dobândite de elevi într-o perioadă mai lungă 
de instruire. 

Prin probă se înţelege orice instrument de evaluare proiectat, administrat şi corectat de către profesor.  

Probele orale reprezintă metoda de evaluare cel mai des utilizată la clasă. Datorită fidelităţii şi 
validităţii lor scăzute, aceste probe nu sunt recomandabile în situaţii de examen, ele fiind caracteristice în 
principal disciplinelor care presupun demonstrarea capacităţi şi abilităţi dificil de surprins prin intermediul 
probelor scrise. 

Probele scrise (teze, probe de control, alte lucrări scrise) sunt practicate, şi chiar uneori preferate, 
datorită avantajelor sale imposibil de ignorat, în condiţiile în care se doreşte eficientizarea procesului de 
instruire şi creşterea gradului de obiectivitate în apreciere.  

Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacităţii elevilor de a aplica anumite cunoştinţe 
teoretice, precum şi a nivelului de a stăpânire a priceperilor şi deprinderilor de ordin practic. Pentru 
realizarea cu succes a unei activităţi practice, este normal ca încă de la începutul anului şcolar, elevii să fie 
avizaţi asupra: tematicii lucrărilor practice, modului în care ele vor fi evaluate (baremele de notare) şi 
condiţiile care le sunt oferite pentru a realiza aceste activităţi (aparatura, uneltele, săli de sport etc.). Un tip 
specific de probă practică îl constituie activităţile experimentale în contextul disciplinelor cu caracter 
practic-aplicativ. Prin intermediul acestor activităţi experimentale, care reprezintă în primul rând situaţii de 
învăţare, profesorul îşi propune să evalueze capacităţi 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 

 

 

Educația online reprezintă o modalitate nouă de a privi procesul de învățare, în care elementele de 
fond rămân aceleași, doar mijlocul de schimb și însușire a cunoștințelor se modifică. 

Metodele educaționale online sunt din ce în ce mai utilizate în contextul actual și au avantajul că 
facilitează predarea și învățarea. Avantajele reale ale învățării online pot fi confort, flexibilitate și învățare 
oriunde și oricând. 

Oportunitatea educației online aduce noi considerații în evaluare, iar profesorii care folosesc predarea 
online își îmbunătățesc continuu strategiile de predare și își concep instrumentele de evaluare astfel încât 
să ofere feedback imediat, pentru a-i ajuta pe elevi să înțeleagă și să aplice ceea ce au învățat.  

Evaluarea online este utilizată pentru a verifica atingerea obiectivelor propuse în activitatea de 
învățare și aplicarea cunoștințele dobândite. Cadrul didactic folosește numeroase instrumente tradiționale 
de evaluare, iar metodele și tehnicile folosite sunt în conformitate cu strategiile de predare online și 
reprezintă o parte necesară în procesul de învățare la distanță.  

Instrumentele de evaluare online permit atât evaluarea formativă, care urmărește nivelul de înțelegere 
al elevilor permițându-i astfel, profesorului, să-și adapteze predarea în consecință, cât și evaluarea sumativă 
care va măsura global, la sfârșit de unitate, de capitol sau de semestru, competențele dobândite de copii pe 
parcursul unei perioade mai lungi de învățare. 

Datorită trecerii la noi medii de învățare, în special cele online și la distanță, profesorii sunt obligați 
să găsească și să folosească cele mai eficiente metode de evaluare, pentru a realiza și a oferi educație în era 
digitală 

Pentru evaluarea procesului instructiv-educativ profesorii pot utiliza platformele și aplicațiile 
disponibile online care oferă posibilități variate de folosire a metodelor și a instrumentelor de evaluare: 
evaluarea orală pe parcursul orei, fișe de lucru, teste de evaluare, eseuri, referate,proiecte, portofolii. 

O metodă eficientă pentru ca elevii să se implice în rezolvarea problemelor o reprezintă discuțiile 
online asincrone care vor arăta nivelul de înțelegere, de către aceștia, a conținutului cursului și în care își 
vor dezvolta capacitatea de gândire critică. 

Testele scurte, săptămânale, pot arăta dacă elevii sunt la curent cu lecțiile săptămânale și dacă au 
nevoie de remediere.  

Sarcinile regulate de scriere, cum ar fi exprimarea unui punct de vedere sau o reflecție pe o anumită 
temă, pot ajuta la evaluarea elevilor în înțelegerea conținutului cursului. 

Activitățile de grup online ajută la diminuarea izolării pe care unii elevi participanți la cursurile online 
o resimt, ajutându-i să se mențină angajați și motivați susținându-se unul pe celălalt, de aceea multe dintre 
activitățile individuale pot fi schimbate în astfel de activități. O sarcină, cum ar fi un proiect, poate fi mai 
eficientă online, deoarece fiecare etapă poate fi prezentată treptat profesorului, iar elevul poate primi 
feedback continuu. 

Evaluarea pentru disciplinele care au activități de învățare practice/aplicative se poate realiza prin 
experimente simple, pe care le realizează, în prealabil, profesorul și le prezintă pe platformă și în care se 
pot folosi obiecte la îndemână prin casă. 
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În evaluare se mai pot utiliza și metode alternative interactive, cum ar fi, activitățile de tip dezbatere, 
joc didactic, joc de rol, concurs, studiu de caz, etc. 

Ca formatori și îndrumători ai viitorilor adulți, prin oricare dintre metodele de evaluare aplicate, 
păstrăm dorința de a pregăti elevii pentru situații reale, punând în evidență caliățile și abilitățile acestora, 
oferindu-le suport, încredere și motivație. 

 

RESURSE BIBLIOGRAFICE: 

Vișan F. V., 2021, Strategii de evaluare în mediul online, Ed. Eduland, București 
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EVALUAREA DIDACTICĂ - ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI MODERN 
 
 

Prof. itinerant ACHILĂRIȚEI MARIA 
Școala Profesională Specială ,,Sf. Stelian” Botoșani 

 
 
Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 

acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Evaluarea este o problemă de o mare încărcătură morală întrucât realizează clasificări și selecții, prin 
intermediul ei se dau verdicte, se hotărăște soarta unor oameni. Este procesul menit să măsoare și să 
aprecieze valoarea rezultatelor sistemului de educație și învățământ.      Acțiunea de evaluare pedagogică 
include trei operații ierarhice:  măsurarea: consemnarea unor caracteristici observabile exprimate în 
termeni cantitativi sau/și prin descrieri concentrate asupra unor zone restrânse de manifestare;  aprecierea: 
interpretarea faptelor consemnate în funcție de anumite criterii calitative;  decizia: opțiuni pentru anumite 
modalități de acțiune , are și valoare de prognoză. În evaluarea educaţională actuală, aflată mereu în căutare 
de noi modalităţi specifice ameliorative, scalele numerice de notare intrate în tradiţie nu mai sunt de multă 
vreme singura tehnică studiată de docimologia contemporană. Astfel s-au impus atenţiei teoreticienilor, dar 
şi practicienilor educaţiei şi alte criterii tehnice evaluative. Tendinţa actuală în evaluarea contemporană este 
aceea încurajării studiului şi aplicării tehnicilor de apreciere criterială, de progres, de proces (formativă) 
sau pe obiective mai largi şi flexibile. Docimologia modernă şi-a conceput, apropiat şi introdus, deja în uzul 
curent o serie de categorii conceptuale operaţionale specifice, dintre care: elemente de competenţă, 
standarde de performanţă, indicatori de performanţă, capacităţi şi subcapacităţi, 
discriptori de performanţă, probe (sarcini) , subiecte, bareme de corectare, certificarea evaluativă, raporturi 
de evaluare, calificative evaluative etc.  

Pricipalele calităţi ale acestui sistem de evaluare sunt flexibilitatea şi adaptabilitatea sa: 
odată introduse modelele motrice pentru punerea în ecuaţia evaluativă a principalelor obiective de 

referinţă de la nivelul curricular, precum şi a principalelor capacităţi, sistemul este capabil de autoreglare. 
Evaluarea tradiţională centrată pe acumularea de cunostinţe, în care notarea este un scop în sine, un 

mijloc de clasificare, constituindu-se un moment separat de activitatea de predare-învăţare capătă noi 
conotaţii.  

Evaluarea actuală se realizează în vederea adoptării unor decizii şi măsuri ameliorative, pune accent 
pe problemele de valoare, pe emiterea judecăţii de valoare, ce acoperă atât domeniile cognitive cât şi pe 
cele afective şi psihomotorii ale învăţării scolare..Elevul este evaluat pentru ceea ce ştie , nu este sancţionat 
pentru ceea ce nu ştie.  

Învăţământul modern solicită conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de referinţă 
care să aibă la bază formarea competenţelor elevului. Centrarea pe competenţe este o preocupare majoră a 
ultimilor ani.. Noul sistem de evaluare prin calificative bazate pe descriptori de performanţă a însemnat 
schimbarea orientării evaluării dinspre cantitativ spre calitativ; elevul devine subiect şi obiect al evaluării; 
nu mai interesează ierarhizarea elevilor, încadrarea lor într-o norma statistică, raportarea la anumite 
şabloane, se realizează o evaluare obiectivă, transparenţă în notare.  

Expresia terminală a operaţiei de apreciere, de emitere a unei judecăţi de valoare, în raport cu 
performanţa (competenţa elevului evaluat) este exprimată prin unul din calificativele “FB”,”B”,”S”,”I“. 

La ora actuală se tinde spre o evaluare complexă, realizată prin intermediul unor metodologii 
complexe, şi a unui instrumentar diversificat. Astfel s-a extins gama metodelor de evaluare folosite de 
cadrele didactice la clasă, vorbindu-se insistent despre complementaritatea metodelor tradiţionale (evaluări 
orale, scrise, probe practice etc.) cu altele noi, moderne (portofoliul, proiectul, investigaţia, autoevaluarea 
etc.) ce reprezintă de fapt alternative în contextul educaţional actual, când se cere cu insistenţa deplasarea 
accentului de la evaluarea produselor  învăţării la evaluarea proceselor cognitive ale elevului în timpul 
activităţii de învăţare. Alături de metodele de evaluare tradiţionale, metodele alternative de evaluare vizează 
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pe lângă obiectivele de învăţare şi pe cele atitudinale şi comportamentale, metodele alternative se utilizează 
la ciclul primar adaptate la particularităţile de vârstă ale elevilor, la specificul fiecărei discipline şi la 
condiţiile în care se desfăşoară activitatea didactică. Tehnicile de evaluare utilizate la ora actuală sunt 
distribuite pe un continuum, limitat, pe de o parte de tehnicile de testare pentru care există un model complet 
al răspunsului corect, iar pe de altă parte, de tehnicile de testare pentru care nu există un model complet al 
răspunsului corect. Instrumentele de evaluare sunt compuse din itemi (de diferite tipuri) care sunt într-o 
legătură indisolubilă cu tehnicile şi instrumentele de evaluare. Într-o lume aflată în permanentă 
transformare, modernizarea învăţământului prin utilizarea metodelor noi de învăţare-evaluare a unor 
strategii moderne, care permit reasamblări, reajustări şi adaptări la disciplinele de învăţământ, depinde în 
ultimă instanţă de cunoaşterea, de înţelegerea şi de abilitatea de a le folosi.  

 
 
Bibliografie: 
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- Învăţământul primar – nr. 4, 2003, ed. Miniped, Bucureşti 
- Ghidul programului de informare/formare a institutorilor/învăţătorilor, Bucureşti, 2003 
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METODI SI TEHNICI DE EVALUARE  

IN INVATAMANTULPRESCOLAR ONLINE 
 
 

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

 

“Evaluarea reprezintă un proces continuu formal sau informal de apreciere a calitătii, a 
importanţei sau a utilităţii activităţii de predare-învăţare, proces desfăsurat din nevoia 
cotidiană de secole, de comparare sau ameliorare a acestuia”. 
 
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că 
poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare.  

Evaluarea online poate fi utilizată: 
 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
  
Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 

În grădiniţe nu este permisă testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul 
curriculum este promovată ideea încurajării şi dezvoltării imaginii pozitive de sine, a încrederii în forţele 
proprii ale copiilor şi progresul individual în ritm propriu. 

Pentru preșcolar, funcțiile specifice ale evaluării sunt: 

o îl ajută să fixeze, să consolideze și să rețină cunoștințele prin repetare și întărirea pozitivă pe care 
evaluarea o determină, să le integreze în sisteme 

o să-i mărească încrederea în forțele proprii și să-i descurajeze comportamentele negative 
o îi susține interesul pentru cunoaștere 
o stimulându-i și dirijîndu-i învățarea 
o contribuie la formarea capacității de autoapreciere și la stimularea tendinței de autoafirmare 
o contribuie la întărirea legăturii grădiniței cu familia 

În aceasta perioadă, când ținem legătura cu copiii și părinții online, educatorul nu are o sarcină ușoară. 
Deci reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față”. 

Dar există multe instrumente, jocuri online și pentru copii preșcolari. Prin platformele și aplicațiile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea 
ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătății pedagogia folosită. Deci, pedagogia 
mai întâi; apoi tehnologia. 
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Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul online, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care 
faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. Și continuӑm împreunӑ, în mediul online, sӑ oferim aceeași educație de 
înaltă calitate și să ne îndeplinim misiunea noastră în contextul în care grădinița/ școala ”fațӑ în fațӑ” este 
închisӑ. 

 Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. 

 Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui 
pe deplin multiplele acțiuni ale feedbck-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 

 În aceste momente grele facem evaluare on-line pentru a avea un scop, pentru a nu ne izola de 
educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 
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Cristea, V., Iosif, G., Marhan, A., Niculescu, C., Trăuşan-Matu, Ş., Udrea, O., Sisteme inteligente de 

instruire pe Web, Editura Politehnica Press, Bucureşti, 2005. 
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EVALUAREA LA GRĂDINIȚĂ ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

Prof. Înv. Preșcolar ACIU CRINA MARIA                                                 
Grădinița cu P. P. Nr. 7 Satu Mare 

 
Viața noastră de zi cu zi se află sub semnul valorizării, este permanent supusă unor valori. Nici vârsta 

preșcolară nu scapă de presiunea acestui proces de valorizare, de raportare la anumite repere, aflându-se în 
permanență într-un proces de restructurare continuă.  

În grădiniță, evaluarea, ca și componentă importantă a procesului de învăţământ, capătă o valoare 
deosebită  permițând luarea în cunoştinţă de cauză, a unor decizii de reglare, ameliorare şi perfecţionare a 
activităţii preşcolarului. Ausubel, psihologul american, considera procesul de evaluare ca 
fiind:" punctul final într -o succesiune de evenimente: stabilirea scopurilor, prin prisma comportamentelor 
dezirabile, proiectarea şi executarea programului, măsurar ea rezultatelor, aprecierea lor".  

În planificarea și conceperea activității de evaluare din grădiniță cadrul didactic trebuie să aibă în 
vedere o serie de exigențe: 

•activitatea de evaluare trebuie să cuprindă verificarea şi aprecierea rezultatelor, evaluarea procesului, 
a strategiilor alocate, adică nu numai evaluarea elevilor, ci şi a conţinutului, a metodelor, a obiectivelor, a 
situaţiei de învăţare; 

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

şi evaluare controlată; 
  • raportarea rezultatelor la evoluţia societăţii. 
Educatorul, ca inițiator în această secvență educativă, preia unele obiective din programă, adaptându-

le particularităților copiilor și situațiilor de învățare. Pentru a obține rezulatele așteptate, educatoarea va 
încerca să descopere acele modalități prin care se va manifesta comportamentul scontat, condiţiile în care 
se aşteaptă ca acesta să apară şi nivelul de performanţă al achiziţiilor (minime, medii, maxime). În faza 
următoare, după procesul de învăţare, educatoarea va apela la metode şi 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: observaţia, conversaţia, studiul produselor activităţii, 
analiza procesului de integrare socială, testul,ancheta. Dintre acestea, un loc aparte îl ocupă observaţia şi 
conversaţia. Activitate din grădiniță are preponderent un caracter formativ-educativ, ce nu se pot concretiza 
pe termen scurt, ci într-o viziune de construcţie pas cu pas, colaborând și cu alți factori (familie, şcoală, 
media, societate), motiv pentru care evaluarea este fragmentară, incompletă, unele rezultate apărând mai 
târziu, în mediul școlar.  

În completarea metodelor tradiționale de evaluare cadrul didactic face apel la mijloacele digitale, ce 
oferă posibilitatea observarea gradului de interacțiune, de comunicare și colaborare. Atât preșcolarii, cât și 
părinții acestora consideră mediul online drept un mediu cu multiple beneficii, ce țin în primul rând de 
sprijinul acestora și de faptul că procesul de învățare are loc în mediul confortabil al celui mic. 

Printre cele mai utilizate platforme de lucru pentru evaluare în grădiniță se numără Zoom, 
GoogleMeet, Webex, Twinspace Clasroom. Deseori preșcolarilor și părinților acestora le pot fi trimise link-
uri, des folosite sunt și white board-urile, unde se poate desena, colora, face operații matematice sau ad 
notări pe ecran.  

Jocurile on-line sunt aplicațiile ce păstrează elementul ludic, sunt apreciate de copii și ușor de utilizat. 
Jingsawplanet- este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi decuparea sub 
forme de piese în funcţie de complexitatea dorită, în funcție de specificul vârstei. Quizizz  este un instrument 
on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări formative într-un mod distractiv pentru 
preșcolari.  

Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot 
utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă. Folosită cu regularitate este și aplicația 
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worldwall, ce poate crea jocuri interactive pentru susținerea învățării, de forma cuvântul lipsă, anagrame, 
puzzle, rebus, adevărat sau fals, sortează, spânzurătoare, deschide cutia etc). 

Prin procesul de evaluare, educatorul urmărește atingerea scopului final al educației, acela de a pregăti 
copilul pentru o integrare fără disfuncţii în şcoală și în societate.Urmând paşii unei evaluări eficiente,  fie 
tradiționale sau moderne  şi respectând cerinţele acesteia,educatorul modernizează procesul de învăţământ 
şi sporește rolul educaţiei în formarea personalităţii preșcolarului. 
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EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE ȘI TRADIȚIONAL LA GRĂDINIȚĂ 

 

Profesor învățământ preșcolar: Acs Melinda                                                
Școala Profesională ”George Coșbuc” Medieșu Aurit, Structura Iojib 

 
 

Evaluarea copiilor solicită timp îndelungat, răbdare, consemnarea răspunsurilor sau a observațiilor 
educatoarei. Sistemul metodologic al evaluării rezultatelor și progreselor copiilor cuprinde mai multe 
metode și procedee de examinare. 

Evaluarea are rolul de a măsura și aprecia, în funcție de obiective, eficiența procesului de predare-
învățare, raportată la îndeplinirea funcțiilor ei, la cerințele economice și culturale ale societății 
contemporane. 

Din perspectiva momentului efectuării și a modului de interpretare  a datelor cu relevanta în 
desfășurarea  procesului didactic, se contureaza utilizarea în învățământul preprimar a urmatoarelor de 
evaluare : 

 evaluare inițială 
 evaluare cumulativă- sumativă 
 evaluare formativă- continuă 
Evaluarea inițială – se realizează la începutul anului școlar, în momentul inițierii unui program de 

instruire, și are rol de a stabili nivelul de cunoștinte, priceperi și deprinderi, de a cunoaște capacitățile de 
învățare ale copiilor.Cconcluziile desprinse în urma evaluării inițiale  ajută la realizarea predicției – 
stabilirea coordonatelor esențiale ale activității viitoare, a obiectivelor, alegerea strategiilor adecvate pentru 
obținera performantei copiilor, ritmul de parcurgere a conținuturilor, deci premisa pentru eficienta 
procesului de învățământ preșcolar viitor, care se va oglindi în planificarea semestrială. 

Datele obținute la acest tip de evaluare ajută la conturarea activității didactice  în trei planuri : 
o stabilirea modului adecvat de predare a noului conținut ; 
o organizarea unui program coerent de recuperare pentru intreagă grupă de copii ; 
o aplicarea unor masuri recuperatori pentru unii copii din grupă, fie de sprijin și recuperare, fie 

activitate suplimentară pentru copiii supradotați. 
Evaluarea formativă- continua este una din formele cele mai des utilizate în grădiniță și se manifestă 

în toate activitățile derulate, de la observarea continuu a comportamentului copiilor, a reacțiilor pe care le 
au la diverse solicitări, a semnalării progreselor pe care le fac prin rezolvarea  unor sarcini cu un grad ridicat 
de dificultate, până la recompensarea succeselor pe care copiii le obțin. Utilizarea acestei forme de evaluare 
ajută atât educatoarea , dar în special copilul la reglarea activității.  

Evaluarea sumativă, cumulativă se realizează de regula la sfârșitul unui semestru, al unui an școlar, 
urmărește să realizeze un sondaj  despre cunoștințele și achizițiile copiilor în urma participării la un anumit 
program educațional.  

Deoarece activitatea din grădiniță are preponderent un caracter formativ, educativ, cu finalități ce nu 
se pot concretiza imediat, ci într-o viziune de construcție pas cu pas, în colaborare cu alți factori, evaluarea 
este fragmentară, incompletă, unele rezultate apar mai târziu, în școală sau la finele ei.  

Metoda observației constă în surprinderea și consemnarea elementelor definitorii pentru dezvoltarea 
copilului. Presupune stabilirea unui scop, elaborarea unui protocol de observație, precizarea instrumentelor, 
consemnarea datelor în protocol, interpretarea acestora din punct de vedere psihopedagogic. Aceste date 
pot oferi un tablou complex al evoluției și dezvoltării copilului. 

Evaluare orală se realizează prin metoda conversației care se folosește mai frecvent și într-o formă 
mai complexă începând cu grupa mijlocie. 

Evaluarea scrisă  se realizează în principal prin utilizarea fișelor, care pot ajuta la îmbinarea muncii 
frontale cu munca individuală și constituie elemente specifice în evaluarea formativă. 
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Evaluarea prin probe practice se realizează prin metoda jocului și a exercițiului. Operarea în plan 
obiectual este specifică învățării la vârsta preșcolară și se materializează prin exerciții-joc ce solicită o 
rezolvare acțional-practică. 

Metodele tradiționale pentru evaluarea activității preșcolarilor vot fi completate de metodele 
complementare de metode alternative (portofoliul, proiectul, investigația, studiul de caz), astfel încât 
educatoarea va concepe adevărate strategii evaluative care să reflecte nivelul de dezvoltare atins de 
preșcolar, strategii ce vor fi utilizate într-un climat deschis, felxibil, degajat, permisiv, care să le inspire 
copiilor dorința de a participa la astfel de activități fără teama de eșec. 

Această perioadă dificilă a pus la încercare modalitățile cadrului didactic de adaptare la situația 
curentă. O mare schimbare a fost trecerea de la învățământul tradițional, la cel în mediul online. 

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

Profesorul are nevoie de resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea sau resurse deja 
existente sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul 
lecțiilor live, cât și ca teme de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum 
ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkle sau Digitaliada, precum și surse de inspirație 
pentru filme, teme și studiu individual, etc. 

Evaluarea realizată în preșcolaritate devine o modalitate de sporire a rolului educației organizate în 
formarea personalității, educatoarea îndeplinindu-și misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru integrarea 
cu succes în activitatea școlară. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

Prof. ing. Adriana - Anamaria Bindea,                                                     
Școala Gimnazială "Dacia" - Oradea 

 
 
„Profesorul este un actor, învăţarea este un spectacol ... Cred că nu există decât o singură învăţare 

autentică, aceea care se face în stare de bucurie. Atâta vreme cât aceste două acte (actul imperativ al 
profesorului şi momentul de bucurie al elevului), nu fac joncţiunea, totul este sortit eşecului”. (Solomon 
Marcus) 

 
Cred că cea mai valoroasă abilitate pentru ca un copil să reușească în viață este aceea de a fi sociabil. 

De a fi capabil să comunice cu alți oameni, să interacționeze, să lucreze în echipă, să poată comunica liber, 
neîngrădit. 

„Cu cât știi mai mult, cu atât mai bine” – ăsta e crezul universal al părinților și al profesorilor. 
Adolescenții sunt forțați și acasă și la școală să asimileze cât mai multă informație pur teoretică, fără să le 
fie stimulate gândirea sau creativitatea în vreun fel. 

Ce se-ntâmplă de fapt? Creierul memorează și este folosit robotic, iar creativitatea nu poate fi 
exploatată. Într-o lume în care este foarte probabil că vor avea competitori roboți, creativitatea este cu atât 
mai importantă și trebuie încurajată încă de la grădiniță.  

De exemplu, învățarea și evaluarea pe proiect, cu utilizarea media, oferă elevilor posibilitatea de a fi 
creativi, originali, interesați de domeniul studiat. 

Experiența școlii online ne ajută să înțelegem faptul că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu 
multă atenție şi în mod adecvat.  

Prin intermediul platformelor si aplicaților utilizate în activitatea online elevii pot fi evaluați sincron 
și asincron. Instrumentele de lucru asincrone avantajează elevii introvertiți sau nesiguri pe competențele 
lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întrebări sau redacta diverse versiuni ale temei. 

Autoevaluarea, învățarea prin descoperire, evaluarea de către colegi, reflecția, articularea sunt câteva 
dintre metodele prin care elevii sunt încurajați să își dirijeze învățarea și propria evaluare. 

În contextele online, implicarea este absolut esenţială şi toate aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacţiune umană mai profundă şi mai semnificativă. 

Profesorii și-au dovedit măiestria și originalitatea în modalitățile diverse de evaluare. Astfel, pe 
diferite platforme educaționale profesorii au creat teme interesante, bazate pe teste clasice de evaluare, fișe 
de lucru, vizionări ale unor documentare/materiale didactice și dezbaterea lor, realizarea unor jocuri de rol 
online, implicând foarte mulți elevi, vizitarea unor muzee și biblioteci virtuale și apoi realizarea feedback-
ului la nivelul clasei, susținerea unor eseuri personalizate, teme colaborative etc. Evaluarea online a devenit 
o provocare pentru elevi și profesori, adesea surprinzând prin originalitate. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele de tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Pentru probele orale putem folosi comunicarea video-audio, sau pur și simplu camerele web în 
grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată 
si care au o variantă gratuită ce permite prezența simultană a până la 100 de participanți. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

E adevărat, s-au schimbat timpurile, metodele, programa. S-au schimbat multe, dar un lucru rămâne 
la fel, peste ani: copiii învață doar de la dascălii care pun mai mult decât știință în lecțiile lor, ceva ce nicio 
facultate sau curs nu-i poate învăța: pun și un dram de suflet! 
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Copiii noștri au nevoie de dascăli care să le stârnească pasiuni, nu temeri!   
De oameni care să le sufle în aripi, să-i învețe să gândească, nu să-i doboare cu teme și proiecte! 

Elevul trebuie încurajat să caute mereu soluții pentru situațiile pe care le experimentează: cum ar 
putea să fie de folos teoria învățată de el, pentru găsirea unor soluții practice?  

În timpul evaluării elevul trebuie provocat să-și spună propria părere și să reflecteze, decât să preia 
sau să memoreze interpretările altora, să caute să găsească metode și soluții diverse, la o problemă, mai 
degrabă decât să  caute un singur răspuns „corect”, doar pentru a bifa sarcina. 

Creierul nostru este predispus către creativitate, mai ales în perioada adolescenței. Tocmai de aceea 
prin evaluare trebuie stimulată și încurajată creativitatea și inovația precum și focusarea pe găsirea de soluții 
inovatoare. 

Să descoperim ce e mai bun în copiii noștri, nu ce e mai rău! 
Copilul ar trebui să înțeleagă adevărata valoare a învățării, adevărata valoare a cunoștințelor și să 

dorească să învețe pentru el. 

Și de aceea, perioada pe care o traversăm este o mare oportunitate de a reașeza în mintea copilului de 
ce este, de fapt, important să învețe. Să înțeleagă că de fapt învață pentru el, nu pentru profesor, nici pentru 
părinți și deci temele sunt responsabilitatea lui, nu a altcuiva. 

Înseamnă că prin efort susținut, pornind de la lucrurile care îl pasionează, el poate deveni foarte bun 
la ceea ce face, poate face performanță. 

Încrederea în profesori se construiește treptat și niciodată din critici și anxietate. Copiii noștri au 
nevoie de dascăli care să-i asculte, nu să-i pună la colț! 

Pasiunile lor izvorăsc datorită profesorilor entuziaști, niciodată din partea celor duri sau plafonați. 
Performanțele școlare apar din pasiune, niciodată din frică,  

Poate că peste ani vom uita multe din cele ce vom fi învățat la școală, dar niciodată nu vom uita un 
dascăl pe care l-am iubit! 
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EVALUAREA GRADULUI DE ACHIZIȚIE A COMPETENȚELOR 
ANTERIOARE PRIN EVALUARE INIȚIALĂ LA BIOLOGIE 

 

PROF. ADRIANA MIRCEA                                                             
ŞCOALA GIMNAZIALĂ’’VLAICU VODĂ’’ BRĂILA 

 

 

Evaluarea inițială va viza achizițiile elevilor la disciplina Biologie în anii școlari anteriori, din 
perspectiva programei ce urmează a fi parcursă în anul școlar 2021–2022. Evaluarea inițială va permite 
profesorului să identifice activitățile de recuperare, necesar a fi realizate, în vederea structurării 
competențelor specifice, în anul școlar 2021–2022. De asemenea, evaluarea inițială va sta la baza realizării 
planificărilor calendaristice și a proiectării unui demers didactic eficient, centrat pe elev. 

O evaluare inițială eficientă ajută profesorul și elevii să aprecieze gradul în care au fost atinse 
competențele vizate de programa la disciplina Biologie din ciclul gimnazial. 

 

EXEMPLU:  
TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ  
BIOLOGIE  
CLASA a VIII-a 
 
I. Imaginea alăturată reprezintă o plantă cu flori. Notează în casete organele indicate de săgeți. 20 p. 

 

II. Recunoașteți următoarele animale și indicaţi mediul de viaţă al acestora. 12 p. 
 

 

Denumire animal_______________ ___________________ __________________  
Mediul de viață_______________ ___________________ __________________  
 
III. Completați spațiile libere: 12 puncte  
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1. Celula este alcătuită din: membrană, citoplasma și _________________.  
2. Respirația presupune schimbul de ____________________ şi dioxid de carbon între organism şi 

mediul de viaţă.  
3. Grupa de sânge este o caracteristică moştenită de la __________________.  
4. Rinichiul este organ al sistemului ____________________.  
 
IV. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

6 puncte 
1. Plante specifice pădurilor de foiase sunt:  
a. bradul și molidul  
b. stejarul și fagul  
c. nucul și caisul  
d. grâul și porumbul  
2. Este o măsură de protecție a mediului înconjurător  
a. poluarea solului cu deșeuri menajere  
b. construirea de fabrici și uzine în centrul orașelor  
c. reducerea utilizării îngrășămintelor chimice  
d. vânatul și pescuitul  
 

V. Citiţi textul următor:  30 puncte 

„ Rezultatul activităţilor de ecologizare desfăşurate în localitatea noastră, în cursul zilei de sambătă, 
a constat în colectarea selectivă a unor cantităţi de deşeuri a căror greutate a fost mai mică decat cea 
colectată anul trecut. Cea mai mare parte a deşeurilor a constat din ambalaje alimentare pe care erau 
inscripţionate valoarea energetică, cantităţile de grăsimi, acizi saturaţi, glucide, proteine şi sare, precum şi 
ambalaje de detergenţi, săpunuri, produse cosmetice şi aparate electrocasnice. Aruncarea la întamplare a 
acestor deşeuri are efecte negative asupra vegetatiei aflate în Parcul Orăsenesc din apropiere, a pH-ului 
solului şi a calităţii aerului respirat.” 

Alcătuieşte pe baza textului, un minieseu cu titlul „ Calitatea aerului condiţionează calitatea vieţii!” 
de maxim şase fraze respectand următoarele repere: 

- sursele de poluare a aerului; 5 puncte 
- efectele poluării aerului asupra stării de sănătate a organismelor; 5 puncte 
- modalităţi de reducere a concentraţiilor de poluanţi din aer; 5 puncte 
Pentru cooerenţa textului şi păstrarea lungimii precizate se oferă 15 puncte. 

  

VI. Enumeraţi două reguli de igienă cunoscute: 10 puncte  
1. ...........................................................................................................................................  
 
2. ...........................................................................................................................................  
 
Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. 

RECOMANDĂRI PENTRU CONSTRUIREA NOILOR ACHIZIȚII 

În funcție de nivelul achizițiilor elevilor identificat în urma evaluării inițiale, profesorul construieşte 
procesul instructiv- educativ astfel încât elevul, să îşi dezvolte capacitatea de sinteză, să recunoască şi să 
aplice în practică noţiuni specifice disciplinei Biologie. Recomandat este ca toate noţiunile reactualizate 
sau dobândite de elevi pe parcursul anului şcolar să fie adaptate nivelului de înțelegere, capacităţii de 
comunicare, să aducă cunoaştere şi să stimuleze gândirea practică. 

Integrarea tehnologiei în procesul de evaluare are nevoie de mai multe condiții pentru a putea fi 
realizată, cea mai importantă fiind buna pregătire a profesorului în această privinţă. Recomandarea 
principală se referă la cunoașterea de platforme și instrumente digitale: platforme de învățare online 
(Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams, Edmodo, Learningapps), mijloace de comunicare cu elevul 
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(Whatsapp, Facebook/Messenger, email), aplicații online cu scop de învățare (Kahoot, Padlet, Livresq), 
aplicații pentru comunicarea colaborativă online (Meet, Skype, Zoom). De asemenea, se vor folosi resurse 
educaționale deschise, valide/validate din punct de vedere educațional. 

Fiecare profesor va alege metoda de evaluare în funcție de competențele specifice care trebuie 
evaluate și va construi un instrument de evaluare adaptat acestora. 

 
 
BIBLIOGRAFIE:  
 
1. *** Programele școlare (în vigoare) de biologie pentru gimnaziu;  
2. *** Ghid de evaluare pentru disciplina biologie, Editura ERC PRESS, București, 2011;  
3. *** Învățarea științelor. Ghid metodologic pentru un demers didactic eficient. Editura Didactică și 

Pedagogică R.A., București, 2013.  
 
 

ACTIVITATE APLICATIVĂ: 
 

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

PROF. COORDONATOR: Adriana Mircea 

ŞCL. GIMNAZIALA ‘’VLAICU VODA’’ BRAILA 

 

TEMA: CELULA-UNITATEA DE BAZĂ A TUTUROR ORGANISMELOR 
 

SARCINA DE LUCRU: 

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

 

CRITERII DE EVALUARE: 

- originalitate; 

- creativitate; 

- respectarea corectitudinii ştiinţifice; 

- incadrarea in tematica; 

- mod de prezentare. 
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Metode şi tehnici de evaluare 

 

Prof. înv. primar Agache Marta-Cecilia 

 

„O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument 
unic şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională „(Gilbert De Landsheere) 

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ,statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă.Este percepută  ca fiind parte integrată în procesul de învăţământ, având rolul de 
reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse , asigurarea 
validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 

 
I. Metode şi instrumente de evaluare 
Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic „oferă elevilor posibilitatea de 

a demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea 
unei diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit." 

Tehnica de evaluare reprezintă un element constitutiv al metodei, prin intermediul căruia elevul ia la 
cunoştinţă sarcina de evaluare. El este cel „care pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât şi demersul 
iniţiat pentru a atinge scopul propus" 

  
II. Metode şi instrumente tradiţionale 
1. Probele orale: 
Evaluarea orală se realizează mai ales prin întrebări - răspunsuri şi prin îndeplinirea unor sarcini de lucru, oral 

sau în scris, sub directa supraveghere a profesorului. Este folosită cu precădere ca verificare curentă şi parţială, pe 
parcursul programului de instruire, ca şi în cadrul examenelor. Examinarea orală constă, în toate cazurile, în probe 
la care răspunsurile sunt date oral. . 

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

disciplinelor de învăţământ. 
Probele scrise îndeplinesc funcţii de diagnostic, de feed-back , corectivă şi de autoevaluare . 
Rolul principal al acestor probe este de a face posibilă, periodic, o evaluare obiectivă şi operativă pe 

baza unui cuantum de cunoştinţe relevant şi cu scopul de a regla şi perfecţiona procesul instructiv-educativ. 
Probele scrise au un dublu rol: de evaluare a randamentului elevilor la diversele discipline de studiu 

şi de dezvoltare a capacităţii de exprimare în scris a elevilor. 
 
3. Probele practice 
Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacității de a aplica anumite cunoștințe teoretice, 

precum și a gradului de stăpânire a priceperilor și deprinderilor de ordin practic. Acestea cuprind forme de 
realizare, experiențe de laborator, lucrări experimentale, lucrări de atelier, desene. 

 
III. Metode şi 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 metodă mai amplă. Acesta presupune formularea temei de către profesor şi 
explicarea sarcinilor, precum și perioada de realizare. Urmează o perioadă în care elevii se documentează, 
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colectează date și aplică tehnicile de lucru sugerate de profesor. După finalizează produsului, are loc o 
prezentare a proiectului. Această metodă stimulează creativitatea şi elevii pot face dovada capacităţii de a 
investiga un subiect dat, de a formula o concluzie, folosind metode şi instrumente diferite, precum și 
cunoştinţe din diverse domenii.   

2. Portofoliul poate conţine temele pentru acasă ale elevilor, notiţele din clasă, compuneri, fişe de 
lucru, răspunsuri la chestionare. Acestea trebuie să fie făcute de către elev, de unul singur în afara școlii 
sau sub îndrumarea profesorului sau a părinților. Poate fi un instrument de evaluare, cât și un instrument de 
autoevaluare pentru a cuantifica progresul făcut și o dovadă a aceea ce a învățat. Avantajele acestei metode 
sunt stimularea creativității și a implicării elevului în procesul de evaluare, dezvoltarea simțului critic și a 
motivației. Pentru a diversifica notarea, portofoliul este o altă medodă folosită de mine.  

3. Observarea sistematică a activității și comportamentului elevului fiind un produs al interacțiunii 
profesor-elev oferă posibilitatea celui dintâi de a cunoaște progresele înregistrate în învatare, interesele și 
aptitudinile elevilor, atitudinea față de activitatea școlară. Fișa de activitate personală a elevilor utilizată 
mai ales ca metoda de învățare prin activitate proprie, oferă și posibilitatea de evaluare a pregătirii elevilor, 
mai ales capacitatea de învățare a acestora. Studiul de caz s-a dovedit a fi și o bună metodă de evaluare, 
care se realizeaza prin analiza și dezbaterea cazului pe care profesorul îl are în vedere. O metoda folosită 
de către profesor pentru evaluarea activității elevului este și fișa de caracterizare psihopedagogică la sfârșit 
de ciclu țcolar. Investiția constă în solicitarea elevului de a rezolva o problemă teoretică sau de a realiza o 
activitate practică pentru care elevul este pus în situația de a întreprinde o investigație.  

4. Investigația se folosește, de regulă, ca metodă de învățare, pentru a-i deprinde pe elevi să gândească 
și să acționeze independent, atât individual cât și în echipă. 

La începutul semestrului, profesorul stabilește lista de teme pe care elevii urmează să le abordeze cu 
ajutorul investigației, perioada investigației, modul de lucru, de prezentare și de valorificare a rezultatelor. 

Investigația se poate realiza individual sau colectiv. 
Este de preferat ca rezultatele sã fie analizate cu clasa de elevi, pentru ca profesorul să poată formula 

observații, aprecieri și concluzii.Pe baza analizei activității elevilor și a rezultatelor obținute de ei în cadrul 
investigației, profesorul poate acorda note, valorificând, în felul acesta, funcția evaluativă a 

investigației. 
5. Chestionarul, folosit pe scară largă în anchetele de teren de către sociologi, precum şi ca metodă 

de cercetare psihopedagogică, poate fi folosit şi ca instrument de evaluare, mai ales atunci când profesorul 
doreşte să obţină informaţii despre felul în care elevii percep disciplina predată sau stilul lui de predare şi 
de evaluare. 

Cu ajutorul chestionarului se pot obţine informaţii despre opţiunile elevilor şi atitudinea lor faţă de 
disciplină sau faţă de anumite probleme cuprinse în programă şi manual, ceea ce înseamnă că, pe această 
cale, putem obţine informaţii şi despre nivelul lor de motivaţie la o anumită disciplină. 

În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru obiective 
diferite de către profesor. Profesorul trebuie însă să diversifice evaluarea şi să o centreze pe obiectivele de 
la clasă. Sunt de părere că abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesaţi şi 
rezultatele vor fi mai productive. 

 
 
Bibliografie: 
 
1. Stoica A.-”Reforma evaluării în învățământ”, editura Sigma, București,2002 
2. Cerghit Ioan- “Metode de învățământ”, editura Polirom,Iași,2006 
3. Manolescu M.- “Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente”, Bucureşti, Editura Meteor 

Press, 2006 
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Metode, tehnici și instrumente de evaluare 
 
 

Realizat de: Agachi Dana 
 
 
 
Evaluarea este procesul multidimensional de obţinere a informaţiilor, cu ajutorul unor instrumente de 

evaluare, în scopul elaborării unor judecăţi de valoare, raportate la nişte criterii propuse şi care se finalizează 
cu aprecieri ce permit luarea de decizii. 

Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic „oferă elevilor posibilitatea de a 
demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea unei 
diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit." 

Instrumentul de evaluare reprezintă un element constitutiv al metodei, prin intermediul căruia elevul 
ia la cunoştinţă sarcina de evaluare. El este cel „care pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât şi 
demersul iniţiat pentru a atinge scopul propus";  

Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, 
p.284) 

Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 
perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

În sens larg, prin strategie se înţelege ansamblul de acţiuni întreprinse într-o organizaţie (militară, 
economică, educaţională etc.) pentru atingerea obiectivelor stabilite pe termen lung sau mediu. 

Strategia vizează asigurarea şi pregătirea resurselor umane şi materiale, probleme de planificare şi 
organizare a muncii, de cooperare în cadrul organizaţiei sau cu alte organizaţii etc., potrivit funcţiilor 
managementului modern, toate acestea avînd însă un caracter anticipativ, cu bătaie lungă, deci un pronunţat 
spirit de previziune. Aşadar, a stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când 
evaluezi, sub ce formă, cu ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc. Desigur, în final, 
în funcţie de concluziile desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare, profesorul pe cea de predare 
iar directorul strategia managerială. Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare 
(realizabilă prin operaţiile de măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ 
educative.  

Conceptul de strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la 
verificările tradiţionale la evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice, a 
situaţiilor de instruire/învăţare. 

Evaluarea este realizată întotdeauna cu un anumit scop. Diversitatea situaţiilor educative, precum şi 
spectrul larg de obiective presupun aplicarea unor variate strategii de evaluare, în unele cazuri apare 
necesitatea de a compara performanţele elevilor; în altele - de a determina nivelul achiziţiilor elevului în 
raport cu un obiectiv fixat. Există situaţii în care se impune identificarea abilităţii elevilor de a executa 
acţiuni necesare pentru rezolvarea unei probleme specifice; în alte situaţii se urmăreşte obţinerea unor 
informaţii generale despre performanţe în contextul dezvoltării preconizate şi al devierilor posibile. 

 

Metode şi instrumente de evaluare în ciclul primar 

Clasificarea cea mai des utilizată este aceea care distinge următoarele metode şi instrumente de 
evaluare: 

A. Metode şi instrumente tradiţionale 
1. Probele orale: 
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Evaluarea orală se realizează mai ales prin întrebări - răspunsuri şi prin îndeplinirea unor sarcini de lucru, oral 
sau în scris (de obicei la tablă), sub directa supraveghere a profesorului. Este folosită cu precădere ca verificare 
curentă şi parţială, pe parcursul programului de instruire, ca şi în cadrul examenelor. Examinarea orală constă, în 
toate cazurile, în probe la care răspunsurile sunt date oral. Cerinţa educatorului poate fi orală, scrisă sau practică.  

 

Caracteristici ale evaluării orale: 

- în funcţie de numărul persoanelor cărora le sunt adresate întrebările:  
 frontală (când interogaţiile se adresează întregului grup de elevi); 
 individuală (când se vizează un elev anume); 
 pentru un grup (când sunt antrenaţi doar elevii dintr-un grup). 
- în funcţie de modul de integrare în unităţile temporale ale procesului didactic: 
  evaluare orală curentă (desfăşurată în fiecare lecţie / oră);  
 evaluare periodică (după un număr variabil de lecţii / ore); 
 evaluare finală (la terminarea lecţiilor/orelor destinate parcurgerii unui capitol) 
 
Moduri de realizare 
Examinarea orală se realizează în multiple forme, utilizându-se tehnici variate. Dintre instrumentele 

principale de evaluare orală pot fi menţionate: 

a) conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri) 
b) cu suport vizual 
c) redarea (repovestirea); 
d) descrierea şi reconstituirea 
e) descrierea / explicarea / instructajul 
f)  completarea unor dialoguri incomplete astfel încât să dobândească sensul adecvat.  

 
2. Probele scrise: 

Ca şi examinările orale, probele scrise sunt mijloace de evaluare utilizate la toate nivelurile de şcolaritate şi 
la marea majoritate a disciplinelor de învăţământ. 

Probele scrise îndeplinesc funcţii de diagnostic, de feed-back (pentru elev şi cadru didactic), corectivă 
şi de autoevaluare (în relaţia elevului cu sine).  

Rolul principal al acestor probe este de a face posibilă, periodic, o evaluare obiectivă şi operativă pe 
baza unui cuantum de cunoştinţe relevant şi cu scopul de a regla şi perfecţiona procesul instructiv-educativ. 

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

-extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); 
-activitatea de muncă independentă în clasă; 
-lucrarea de control (anunţată); 
-testul; 

Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în 
şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse.Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi 
şi îi motivează să se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a 
spori eficienţa evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea 
efectelor acţiunilor valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

 

Bibliografie: 
 
Metode, tehnici și instrumente de evaluare- Livia Tiron 
Teoria și metodologia evaluării-Constantin Cucoș 
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Evaluarea în mediul online 
 
 

prof. Albăli  Ramona,                                                                   
Liceul Tehnologic Motru 

 
 
În contextul situației actuale, în care sistemul educaţional din Romȃnia a trebuit să se adapteze într-

un ritm foarte rapid în ceea ce priveşte învăţămȃntul online, majoritatea profesorilor au făcut eforturi 
colosale de a putea preda online, dar mai ales să evalueze online.  

Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor 
disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, 
apărând noi tipuri de cursuri, aplicaţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la 
manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învăţare, 
dar şi evaluare să fie adoptate în diverse instituţii educaţionale. 

Evaluarea  online a devenit necesară și obligatorie, însă  destul de dificil  de  realizat pentru adepții 
evaluării  tradiționale.  

Experiența  școlii online ne ajută să înțelegem  faptul  că  tehnologiile  sunt  instrumente  de  aplicat 
cu multă  atenție şi în mod adecvat. Marea provocare pentru profesori este să se îndepărteze de noţiunea de 
evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire  a unei bucăţi de hȃrtie cu un document electronic 
– şi să folosească tehnologia pentru a determina  elevii să  devină  autonomi  în  învățare. 

De  exemplu, învățarea și evaluarea pe proiect , cu utilizarea  media, oferă elevilor posibilitatea de a 
fi creativi, originali, interesați  de  domeniul  studiat. 

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

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate:  

 Google Classroom - reprezintă clasa virtuală unde putem discuta cu elevii – Meet video este inclus 
gratuit acum; putem adăuga materiale, chestionare, acorda feedback și primi temele de la elevi. 

Google Forms – cu ajutorul acestei aplicaţii putem crea teste online atât pentru evaluarea inițială, cât 
și pentru diferite teste pe parcursul anului școlar.Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video 
pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și 
închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de 
feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. 
Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de 
îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Kahoot – cu ajutorul acestei aplicații elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi de teste. Este 
o aplicație foarte interesantă, iubită de copii, este un mod atractiv de a afla lucruri noi.  

Wordwall – este o aplicaţie ce permite crearea mai multor tipuri de activități potrivite pentru evaluare, 
mai ales la învățământul primar. Funcțiile acestei aplicații fiind multiple, nu permite elevului alunecare spre 
plictiseală și indiferență, se pot crea material diverse, cu un mare grad de implicare din partea elevilor. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 
oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. De asemenea, evaluarea este esenţială pentru procesul 
de certificare şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, 
profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor. 
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Evaluarea online are ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta 
furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor 
online. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Prin natura ei, evaluarea online oferă un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 
diverse probleme. 

Procesul de evaluare online eliberează, de asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate 
pentru a identifica domeniile de performanță scăzută, astfel încât profesorii să se poată concentra asupra 
acestor lacune de învățare. Rapoartele detaliate ajută la crearea unor programede învățare specifice pentru 
acești cursanți, ceea ce duce la un rezultat mai bun al învățării și sporește încrederea elevilor. 
 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Brut Mihaela, Metode de testare online http://www.infoiași.ro/mihaela 2005/2006 
2. Cucoș, C (2008), Teoria și metodologia evaluării. Iași: Editura Polirom 
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EVALUAREA ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI ONLINE 

 

ALBU MĂDĂLINA- AMALIA                                                           
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 POIANA 

 

Pornind de la afirmația ,,A învăța un copil nu înseamnă să-i dăm adevărul nostru, ci să-i dezvoltăm 
propria gândire, să-l ajutăm să înțeleagă cu gândirea lui lumea”, Ioan Cerghit propune o succesiune de 
metode alternative, în viziunea autorului acestea fiind destinate ,,evaluării calitative”: elaborarea și 
susținerea proiectelor; organizarea expozițiilor; alcătuirea jurnalelor personale; lucrările de grup; 
interviurile și dezbaterile. 

Pe lângă aceste metode tradiționale și alternative de evaluare cadrele didactice au fost nevoite să 
găsească alte metode de evaluare pe care să le folosească în mediul online deoarece știm cu toții că de un 
an și jumătate încoace școala s-a desfășurat mai mult în mediul online din cauza situației pandemice.  

Perioada pe care o traversăm reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită, întregul 
nostru stil de viață este pus la îndoială pe o durată nedeterminată. 

Tot ceea ce înseamnӑ proces de predare-învӑțare- evaluare a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura 
de proces educațional la distanțӑ. Cu toții am fost nevoiți să ne mutăm activitatea în mediul on-line și am 
fӑcut cunoștintӑ cu aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

Voi prezenta în cele ce urmează câteva din metodele de evaluare pe care le-am folosit la clasa mea în 
această perioadă de școala online. Deși la început a fost puțin dificil , provocator atât pentru mine cât și 
pentru elevi ( predau în mediul rural la 4 clase simultane, elevi majoritari rromi) ne-am obișnuit destul de 
repede cu platforma Google Classroom pe care am lucrat împreună cu elevii mei.  

Prin intermediul platformelor si aplicaților utilizate în activitatea online elevii pot fi evaluați sincron 
și asincron. Instrumentele de lucru asincrone avantajează elevii introvertiți sau nesiguri pe competențele 
lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întrebări sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, și 
cadrul didactic are timp să facă evaluarea pe măsură ce primește temele, să trimită feedback. De asemenea, 
dacă se poate îmbunătăți această temă în urma feedback-ului elevilor, la altă clasă se poate trimite varianta 
revizuită. De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se alocă teme, fișe de lucru, 
chestionare și se poate trimite feedback. Chiar dacă necesită crearea unui cont sau logare, elevul are timp 
să o facă și să lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitată creativitatea la maxim. Pe această platformă elevii pot 
primi și un test quizz în care pe lângă itemi cu alegere multiplă sau cu completarea spațiilor libere pot 
apărea și itemi cu răspuns deschis. Rezolvarea celor din urmă se fotografiază și se trimite la finalul orei de 
curs. Elevii și profesorul sunt logați pe meet pe perioada rezolvării testului. De asemenea, profesorul are 
posibilitatea să posteze o fișă de lucru sau un test de evaluare pe email, elevii rezolvă sarcinile de lucru într-
un interval de timp alocat, fotografiază rezolvarea și o trimit pentru a fi evaluată. Autoevaluarea sau 
evaluarea reciprocă 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 și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 

31



pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Elevii mei au fost foarte încântați de această aplicație pe care am folosit-o ori de câte ori am avut ocazia.  

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii, Editura 

Aramis, București, 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/ 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

-ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL- 

 
Profesor: ALBU MARIA                                                                

Colegiul Național  „Ion Minulescu”, Slatina, Olt 

 
Motto: „Obținute prin metode proaste, rezultatele nu pot fi niciodată bune”. (William Shakespeare) 

În această perioadă pandemică, sistemele educaționale din întreaga lume au nevoie de a se reinventa, 
dată fiind situația în care școala s-a mutat acasă și cursurile se fac online, în mare parte.Contextul social în 
care ne aflăm în acest moment a determinat profesorii să găsească noi metode de predare și de evaluare a 
informațiilor, precum: examene pe platforme, proiecte, studii de caz, prezentări, portofolii, teste  
interdisciplinare. 

Învățarea online are atât avantaje, cât și dezavantaje. 

Ca puncte tari ar fi curiozitatea elevilor, șansa de a ne cunoaște elevii într-un cadru nou, posibilitatea  
de a înregistra lecția (cu acordul elevilor) și oportunitatea de învățare pentru noi, ca profesori. Mutarea 
cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, folosindu-și creativitatea la 
maximum. De asemenea, școala online poate susține ritmul învățării și poate crește încrederea elevilor în 
capacitățile și resursele proprii, devenind autodidacți. 

Ca puncte slabe trebuie amintite aspecte precum: imposibilitatea tuturor elevilor de a participa la 
lecțiile online, limitarea contactului uman, încărcarea cu teme a elevilor, lipsa internetului în anumite zone 
ale țării, riscurile tehnice. 

Prin intermediul platformelor și aplicațiilor disponibile online, dispunem de diverse tehnologii utile 
în predare și evaluare, ținând cont, evident, că pedagogia primează. Este important ca evaluarea să fie 
centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească și săsusțină interesul elevilor pentru studiu, să-
i îndrume spre acumularea de căt mai multe cunoștințe și spre activitatea de învățare. Facilitarea accesului 
din fața 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 să fie adoptate de către 
profesori. 

Instrumentele online pe care le folosesc eu în această perioadă de e-learning sunt următoarele: 

Zoom – este o platformă de conferințe video, iar căteva dintre funcționalități includ: trimiterea de 
mesaje și de fișiere de orice tip și screen share-ul, care îi oferă profesorului posibilitatea de a împartăși cu 
elevii informații prin urmărirea ecranului laptopului. 

Google Classroom, o clasă virtuală în care profesorul poate trimite documente și poate nota elevii pe 
baza unor teme sau teste realizate în Google Forms. Pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback 
fiecărui elev. 

Google Forms – permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a aobține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise.Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. 

Google Meet – este o platformă de comunicare instant prin video și chat, unde putem crea  un link de 
întălnire, iar participanții trebuie doar să-l acceseze pentru a putea intra în sesiunea online. Meet oferă 
opțiuni precum: comunicare cu participanții cu video, microfon și prin chat, partajarea ecranului, activarea 
modului silențios pentru anumiți participanți, etc. 
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Kahoot – prin această aplicație elevii devin „ profesori”, construind eie înșiși itemi de teste. Este o 
aplicație extrem de apreciată de elevi și de profesori. 

În concluzie, învățarea trebuie să continue dincolo de școala cu aceste instrumente online accesibile 
tuturor. Depinde de fiecare dintre noi, profesori sau elevi, dacă vom înțelege că școala viitorului nu poate 
exista fără sprijinul noilor tehnologii, de aceea nu ne rămâne decăt să ne facem din ele un prieten și un 
sprijin în procesul de predare-învățare-evaluare. 
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Pro si contra utilizarii aplicatiei Kahoot! 
 
 
 

ALDEA FLORICICA, 
Liceul Tehnologic ASTRA Pitesti 

 
 
 
Kahoot este o aplicație ce poate fi folosită cu succes la majoritatea disciplinelor, în orice moment al 

lecției: predare, fixare, evaluare. 

 

La utilizarea platformei mi s-a părut foarte avantajos pentru mulți utilizatori faptul că platforma este 

complet gratuita, de asemenea prezintă avantaj faptul că există o interfață care atrage, este colorată și se 

încurajează participarea activă la platformă. 

Faptul că se folosește cu destulă usurință este un punct forte, se pot crea cu usurință testele pentru 

diferite lecții, un alt avantaj este dat de faptul că se utilizează stiluri de întrebări diferite și este permis 

răspunsul elevilor chiar dacă aceștia sunt timizi fără a-și mai face probleme, sau să fie complexați. 

Se poate utiliza pe majoritatea tipurilor de browser și de asemenea este un punct forte faptul că 

permite interacțiune între elevii clasei existând în același timp o bancă de teste care pot fi adaptate 

cerintelor. 

Aspectele care dezavantajează utilizarea aplicatiei Kahoot în evaluare ar fi faptul că elevii pot ghici 

răspunsurile sau pot răspunde fără a le gândi în profunzime, zgomotul devine deranjant când lucrăm cu 

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

aceștia nu pot fi monitorizați. 

Nu toți elevii pot fi categorisiți ca performanți, nu este avantajoasă limitarea  numărului de caractere 

de nouăzeci pe întrebare și de șaizeci pe răspuns, acestea ducând la limitări în apreciere, nu este corect 

pentru un elev să piardă tot ce a lucrat dacă se pierde conexiunea la internet. 

Este foarte important faptul că elevii percep utilizarea acestei aplicații ca pe un joc, ei nu simt că sunt 

evaluați, sunt relaxați și dornici de a interacționa și mai mult cu tehnologia digitală în mediul școlar, în 

educație. 

 

Folosirea aplicațiilor îmbogățesc practica evaluativă, evitând rutina şi monotonia. Feed-backul este 

imediat pentru elev și professor. 
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Evaluarea limbajului oral în terapia tulburărilor de limbaj 
 
 

Profesor psihopedagog Alecu Elena 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Orașul Vălenii de Munte 

 
 

 
Probele pentru evaluarea limbajului oral sunt un set de probe care evaluează nivelul limbajului şi 

evidenţiază dizabilităţile existente. Probele se aplică preşcolarilor şi şcolarilor mici în vederea depistării 
logopatiilor. 

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

albumul logopedic. Albumul logopedic este folosit pentru a identifica dacă sunetelefonemele sunt 
pronunţate corect, distorsionat, omise sau substituite, avându-se în vedere poziţia sunetului în cuvânt: 
iniţială, mediană, finală. Imaginile şi cuvintele trebuie să fie adaptate particularităţilor de vârstă şi de 
dezvoltare ale copiilor. Ca procedee se mai folosesc descrierea de imagini, culori, recitarea, cântecul, 
povestirea, automatisme verbale/zilele săptămânii, numărat până la zece. Se notează sunetele pe care copilul 
le pronunţă cu greutate, tipul tuburărilor intervenite, respiraţia în timpul vorbirii, recitării şi cântecului, 
ritmul, melodicitatea, dacă poate povesti, cât şi structura logică a povestirii. 

Copiii au fost examinaţi individual iar răspunsurile au fost consemnate în fişe. 
 
2. Examinarea capacităţii de pronunţie prin imitaţie se începe cu pronunţarea sunetelor alfabetului în 

ordinea dificultăţilor, apoi silabe directe şi inverse cu sunetele respective. Se cere copilului să repete 
sunetele incluse în onomatopee, apoi în cuvinte în care sunetele se găsesc în poziţie iniţială, mediană, finală. 
La sfârşit se vor pronunţa propoziţii care conţin sunete deficitare (de 2-3 ori) pentru a evidenţia clar 
tulburarea. Concomitent se examinează şi combinaţii de consoane sau de vocale în diferite cuvinte. 

 
La baza fişei de examinare a vorbirii reflectate stau următoarele reguli : 
-cuvintele să fie uzuale, să poată fi înţelese şi de copiii care dispun de un vocabular sărac; 
-să poată fi uşor ilustrate cu imagini sau să denumeasca obiecte concrete; 
-sunetul să apară în diferite combinaţii: articulare uşoară şi dificilă, la început, la mijloc sau la sfârşit 

de cuvânt. 
Se consemnează la această probă atât sunetele la care întâmpină dificultăţi în pronunţie (sunet  
omis, distorsionat sau substituit), cât şi aspecte deosebite privind ritmul şi fluenţa vorbirii sau  
respiraţia în timpul vorbirii. 
 
3. Proba pentru examinarea vocabularului.  
Aşezăm în faţa copilului imagini colorate sau obiecte din diferite categorii, în limita capacităţii de 

înţelegere, pentru a le recunoaşte şi denumi. Se notează imaginile sau obiectele recunoscute, denumite, 
pentru a delimita volumul vocabularului. 

 
4. Proba pentru examinarea înţelegerii vorbirii. 
a) Examinarea înţelegerii la nivelul cuvântului. 
Aşezăm în faţa copilui zece obiecte, toate fiind din mediul familiar copilului, în raport cu vârsta şi 

capacitatea de înţelegere. Copilul trebuie să atingă cu mâna sau să dea obiectul indicat. Se execută proba 
sub formă de joc. I se cere copilului să aleagă unul din obiecte, să-l  

pună într-un camion de jucărie şi să-l împingă. Dacă copilul nu înţelege sarcina verbală i se arată cum 
trebuie să execute şi se repetă cerinţa cu un alt obiect.  
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Se vor folosi următoarele categorii de obiecte: o minge, o păpuşă, o perie, o lingură, o maşinuţă, un 
pantof, o cheie, o carte, un creion, o ascuţitoare. 

Am notat: dacă indică imediat obiectul sau ezită; cât de repede învaţă jocul; cu ce gesturi  
împinge maşina; dacă ştie să caute obiectele din afara razei sale vizuale stricte; dacă mânuieşte 

obiectele cu îndemânare sau cu sincinezii parazitare; dacă denumeşte obiectul, dacă execută sarcina la 
comanda examinatorului. 

b) Examinarea înţelegerii propoziţiei, frazei 
După examinarea înţelegerii cuvântului trecem la examinarea înţelegerii propoziţiei şi a  
frazei. Începem prin a-i cere să execute lucruri simple, apoi mai complexe, folosind o serie de  
opt comenzi. Am notat dacă copilul înţelege şi execută corect comenzile şi dacă verbalizează  
acţiunea atunci când este solicitat de examinator. 
 
Proba vorbirea independentă ; Itemi 
 
1.Ascultă ce i se spune 
2.Înţelege ce i se spune 
3.Exprimă ce i se spune 
4, 5.Emite corect toate sunetele separate/ în timpul vorbirii 
6.Emite distorsionat, substituite, omite sunete  
7.Emisie nazalizată a sunetelor 
8.Ritmul vorbirii 
9.Vorbire în timpul inspiraţiei 
10,11,12.Se exprimă în sunete/ silabe/cuvinte/propoziții 
13.Vocabularul uzual  
14.Valorifică vocabularul achiziţionat în diverse activităţi 
Rezultate obţinute la probele de evaluare ale limbajului oral sunt consemnate într-un tabel. 
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Evaluarea unei activități integrate (disciplinele istorie și geografie) 

 

Prof. înv. primar Alecușan Elena Gabriela                                                 
Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu”Blaj – Tiur, structura Mănărade 

 

 

Competenţe specifice: 

2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații variate despre 
trecut (disciplina istorie); 

4.1. Dezvoltarea curiozității de cunoaștere a elementelor geografice caracteristice orizontului local, 
țării și lumii contemporane (disciplina geografie).   

Metode de evaluare: 

- Observarea sistematică a comportamentului elevilor; 

- Chestionare orală; 

- Portofoliul. 

Exemple de itemi cuprinși în procesul evaluării. 
Itemul 1 (oral): Denumeşte judeţul reprezentat în această imagine.  

Itemul 2 (oral): Indică oraşul Blaj pe harta judeţului Alba. 

 

Itemul 3 (scris): Fiind atent la forma de mai sus a judeţului Alba, realizează conturul acestui judeţ, pe 
harta României de mai jos: 

 

Itemul 4 (scris): Completează propoziţiile cu termenii(cuvintele) existenţi la finalul textului: 
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De la orizontul local la ţară 

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

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

Din acest an studiez şi geografia. Aşa am aflat că cerul nu se întâlneşte cu pământul, căci acolo e 
……………………………………. 

Localitatea mea e udată de râul …………………………………. Îl cheamă pe fratele său, 
………………………………………… pentru a se uni în oraşul ……….. pe care poetul Mihai Eminescu 
l-a numit ……………………… 

Dealurile, încărcate cu ………………. râd în soare căci vinul de pe Târnave e cunoscut în întreaga 
lume. 

Judeţul meu, judeţul ……………. se mândreşte că pe teritoriul său a avut loc Marea Unire din 1 
Decembrie 1918 de la ………………... 

Dacă harta ţării mele, …………………….,. are culorile: verde, gălbui, maro, albastru înseamnă că 
are şi ………………… şi ……………….. şi ………………… precum şi ape limpezi, cristaline sau litoral 
la Marea cea Neagră. 

Sunt mândru că sunt român! 

Semnează  

elev, ……………………………. 

 (România, a IV-a, Alba, Blaj, Gimnazială SIMION BĂRNUŢIU, câmpii, dealuri, munţi, Alba Iulia, 
Târnava Mică, Târnava Mare, Mica Romă, linia orizontului, struguri).  

Itemul 5: Colecţionează diferite imagini cu oraşul Blaj şi realizează fotografii cu obiectivele turistice 
din această localitate. 

 

Bibliografie: 

 

1. Alois, Gherguț, 2016, Educația incluzivă și pedagogia diversității, Editura Polirom; 

2. Alios, Gherguț, 2001, Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale, Editura Polirom; 

3. Agoşton, Silviu, 2015, Mănărade – 810 ani de atestare documentară, Editura Sf. Ierarh Nicolae; 

4. Programa școlară 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 învăţare a CHIMIEI 

 

Profesor de chimie: Adriana Luminița Alexandrescu                                         
COLEGIUL NAȚIONAL ”ION MAIORESCU„ GIURGIU                                   

ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

 
 

•    La testările internaţionale PISA (2000, 2006, 2009) şi TIMSS (1995, 1999, 2003, 2007), 
performanţele elevilor români la ştiinţe s-au situat în mod constant sub media internaţională.  

•    Un factor frecvent asociat cu astfel de rezultate îl constituie curriculumul şcolar care poate orienta 
procesul de instruire spre acumularea de cunoştinţe ori poate pune accent pe transferul cunoaşterii  din 
mediul academic în viaţă, aşa cum este cazul curriculei Pisa şi TIMSS.  

•    Rezultatele la testările internaţionale nu sunt singurul motiv pentru care se impune un nou model 
de învăţare a chimiei, ci mai ales faptul că între aceste rezultate şi creşterea economică a unei ţări există 
legături strânse.  

•     Motivul principal este nevoia de corelare a competenţelor elevilor cu cerinţele pieţei muncii. 
 
ABORDAREA TRANDISCIPLINARĂ 
 
Trandisciplinaritatea este privită ca o formă superioară a interdisciplinarității. 
Trandisciplinaritatea permite învățarea în societatea cunoașterii și asigură formarea la elevi a 

competențelor transferabile, dezvoltarea competențelor de comunicare, intercunoaștere, autocunoaștere, 
asumarea rolurilor în echipă, formarea comportamentului,  prosocial, și evaluare formativă. Temele 
trandisciplinare ajută elevul să învețe în ritm propriu și să fie evaluat în funcție de ceea ce știe, stimulează 
cooperarea între elevi, minimalizăndu-se competiția, oferă elevilor posibilitateade a-și crea strategii proprii 
de abordare a diverselor situații, asigurând o învățare activă. Este necesară exploatarea și punerea în 
evidență a legăturilor dintre variatele discipline (chimie, fizică, biologie, matematică, geografie, ecologie, 
informatică, literatură, istorie). 

 
INTERDISCIPLINARITATEA CHIMIE-FIZICĂ 
 
 Se evidențiază în activități de învățare ca electrizarea corpurilor ,conductoarele, izolatoarele, 

transformările de stare de agregare sau determinarea constantelor fizice care sunt strâns legate de structura 
atomilor și proprietățile lor. 

 Studiul producerii curentului electric începe cu elementele galvanice a căror funcționareare are la 
bază procese chimice. 

 Efectele curentului electric se explică tot pe baza proprietăților chimice cu aplicații în industria 
chimică (electroliza, galvanoplastia, galvanostegia).  

INTERDISCIPLINARITATEA CHIMIE-BIOLOGIE 
 Funcțiile și procesele care au loc în organismele vii sunt explicate ca procese chimice.                 
 Se evidențiază legăturile cauză-efect.     
 Exemple de activități de învățare. 
 Apa, aerul, solul, circuitul oxigenului în natură. 
 Importanța apei, rolul biologic al sărurilor, al cationilor. 
 Medicamentele antiacide, schimbul de substanțe și energie la nivel celular etc. 
INTERDISCIPLINARITATEA CHINIE- MATEMATICĂ 
 Vizează noțiuni ca proporția, proprietățile proporției, șiruri de rapoarte egale, regula de trei simplă, 

procente pentru înțelegerea și însușirea corectă a noțiunilor de chimie cum ar fi :     
 Numărul de moli, masa de substanță corespunzătoare, masa molară.  
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 A legii conservării masei substanțelor, legea proporțiilor definite.      
 A calculelor chimice: compoziția procentuala, calcule pe baza formulelor și a ecuațiilor chimice, 

concentrația soluțiilor. 
 Se evidențiază în reprezentări grafice (dependența vitezei de reacție de temperatură, de 

concentrația reactanților), calcului pH-ului, calculul produsului de solubilitate etc. 
ALTE ASPECTE ALE INTERDISCIPLINARITĂȚII 
 Interdisciplinaritatea chimiei cu: informatica prin prezentări  Power Point, software educative, 

efectuarea diferitelor calcule prelucrarea datelor și sistematizarea lor sub formă de grafice, diagrame. 
 Literatură prin probe creative(eseu, poezii, proverbe etc.) 
 Prin date din istoria descoperii elementelor chimice, a substanțelor chimice, a legilor fundamentale 

ale chimiei, viața și activitatea savanților în domniul chimiei. 
 Ecologia prin cunoașterea efectelor poluării apelor, aerului și solului. 
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Metode și tehnici de evaluare în învățământul preuniversitar 

 
 

ALEXANDRU CRISTINA                                                              
Școala Gimnazială ”Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău, Buzău 

 

 

De-a lungul timpului, în teoria și practica educației și instruirii, conceptul de evaluare a suferit  
modificări semnificative. De la simpla verificare a cunoștințelor acumulate de către elev și notarea lor   de  
către  învatator  s-a  ajuns  la extinderea  acțiunilor evaluative  asupra  rezultatelor  sociale  ale  sistemului  
de  învățământ, asupra proceselor  de instruire, a durabilității cunostințelor  elevului,  a  calitătii 
curriculumului  școlar  și  a pregătiri personalului didactic . 

Evaluarea introduce o normă valorică, evoluând sub influența pedagogiei prin obiective, în două  
direcții: 

 Sumativa care se concentrează asupra rezultatelor grupei de elevi, reflectând performantele; 
 Formativa care analizeaza situatiile complexe, demersurile de studiu și procesele de învățare  

diverse; 
Analizând practicile evaluative, Ion T.  Radu  remarcă  faptul că “evaluarea  performantelor  școlare  

este  tot  mai  mult ințeleasă  nu ca acțiune de control -  sacțiune  , limitata la  verificare  și  notare, ci  ca 
proces ce se  întrepătrunde  organic  cu  celelalte  procese  ale  actului  didactic,  exercitând   o  functie  
esential – formativa, concretizată în  a informa  și  a ajuta  în luarea  unor  decizii cu  scopul  de  ameliorare  
a activității în ansamblu “.Relaţiile funcţionale dintre acţiunile de evaluare a rezultatelor şcolare şi procesele 
de instruire şi educare, relevă funcţiile fundamentale ale evaluării în activitatea şcolară.  

Prima dintre acestea este de constatare şi apreciere a rezultatelor produse. Următoarea vizează 
cunoaşterea factorilor şi situaţiilor care au condus la obţinerea rezultatelor constatate, la diagnosticarea  
activităţilor  desfăşurate.   

Constatarea şi diagnosticarea oferă, prin datele şi informaţiile referitoare la starea procesului, sugestii 
pentru deciziile care urmează a fi adoptate cu privire la desfăşurarea activităţii în etapele următoare şi 
anticiparea rezultatelor posibile. Sub acest aspect, evaluarea îndeplineşte o funcţie de predicţie 
(pronosticare).  

În funcţie de obiectivele educaţionale  urmărite, se   folosesc  strategii de evaluare variate, ce îmbină 
evaluarea continuă cu utilizarea diferitelor forme de testare. Este esenţial ca aceste acţiuni de evaluare să 
fie judicios echilibrate, păstrându-se cu măsură raportul dintre aspectele informative şi cele formative 
cuprinse în obiectivele procesului de predare-învăţare. 

 

METODE DE EVALUARE: 

I.  Metode tradiționale 

Evaluarea se poate realiza prin metode tradiționale numite  așa  datorită  consacrării  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 întrebărilor la elev și la răspunsurile anterioare ale acestuia pentru a grada gândirea  
elevului prin  înrebări  ajutatoare la  răspunsul  asteptat ; 

- clarificarea pe moment a  erorilor  și / sau a  neîtelegerilor  apărute ; 

-oferirea posibilității elevului de a se exprima liber, de a-și manifesta originalitatea, capacitatea de  
argumentare;   

- interacțiunea dintre evaluator și evaluat permite  evaluarea comportamentului  afectiv –atitudinal;   

 

Limite – gradul de dificultate poate să difere de la elev la altul în înrebările ce vizează  același  conținut  

-variații în comportamentul evaluatorului ;   

- nivel scăzut de validitate și fidelitate;   

- consum mare de timp. 

 

Probele scrise   

-avantaje 

- economie de timp permițând evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp  scurt; 
- acoperirea unitară ca volum și profunzime la nivelul continutului evaluat; 
- un grad mai înalt de obiectivitate;    
- un stress mai scăzut pentru elevii timizi. 
- Limite –decalajul temporal între momentul aplicării testului și  momentul  corectării unor  greșeli    

și  completării unor  lacune.  
Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacității elevilor de a aplica anumite  cunoștințe 

teoretice precum și a gradului  de stăpânire a priceperilor și deprinderilor de ordin  practic . 

-avantaje - verifică competentele legate de utilizarea corecta și eficiența  a instrumentelor și  aparaturii  
de laborator; 

- evidențiază  originalitatea elevului raportată  la  aplicarea  practică  a cunoștințelor  teoretice. 

-limite- necesită un volum mare de timp  și  materiale;   

- greu de evaluat rezultatele individuale, în condițiile 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 activitații și 
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  învățării  prin  cooperare  

Activitățile de învățare prin cooperare presupun  activități în care  elevii învață pe  grupe  și  cooperând 
pentru  realizarea  sarcinilor . Elevii  învață  împreună și  pun în practică individual  cele  învățate. Pentru  
realizarea  sarcinilor, elevii trebuie  să-și  dezvolte  abilitatile  de răspundere  individuală. 

Răspunderea individuală este promovată atunci când: 

 fiecare elev este evaluat; 
 fiecarui elev îi sunt comunicate rezultatele muncii sale; 
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 fiecare elev răspunde față de ceilalți colegi din grup pentru propria activitate sau contribuție la 
reusita grupului. 

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

Oricum ar fi, tradiţională sau modernă, bazată pe metode vechi sau noi, convenţionale sau nu, 
evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie aplicată 
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 și literatura română- în învățământul primar”, Ed. 
Miniped, Buc. -2010 
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Evaluarea tradițională în invățământul preuniversitar 

 
 

Alexandru Elena 

 

 

Ion Jinga definește evaluarea ca fiind un proces complex de comparare a rezultatelor activității 
instructiv-educative cu obiectivele planificate(evaluarea calității), cu resursele utilizate (evaluarea 
eficienței) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului). 

Evaluarea preșcolară reprezintă un ansamblu de activități dependente de anumite intenții. Acestea 
transced datele imediate și contingente, raportându-se la o serie de funcții si scopuri bine determinate. 
Scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecționa procesul educativ. 

În practica educațională, se disting trei stragetii de evaluare: evaluare inițială, continuă/formativ și 
sumativă/finală. 

Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de “instruire” și stabilește nivelul de 
pregatire a preșcolarilor în momentul inițierii programului, respectiv, constituind o condiție hotărâtoare 
pentru reușita activitățiilor următoare, deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaște potențialul 
fiecarui copil.  

Concluziile desprinse în urma evaluarii inițială ajută la realizarea predicției-stabilirea coordonatelor 
esențiale ale activității viitoare, a obiectivelor, a stragetiilor adecvate pentru obținerea performanței copiilor 
ritmul de parcurgere a conținuturilor, deci premisa, pentru eficiența procesului de învățământ preșcolar 
viitor care se va oglindi în planificarea semestrială.  

Datele obținute la acest tip de evaluare ajută la conturarea activitățiilor didactice în trei planuri: 
stabilirea modului adecvat de predare a noului conținut, organizarea unui program cooerent de recuperare 
pentru întreaga grupă de copii și aplicarea unor masuri recuperatorii pentru unii copii din grupă, fie de 
sprijin, fie de recupare, fie de activitate suplimentară pentru copiii supradotați. 

Evaluarea continuă pe care o regăsim în derularea tuturor activitățiilor curente din cadrul gradiniței,  
oprerează în diverse forme: 

- a observării continue a comportamentului copiilor, a surprinderii reacțiilor pe care ei le au la 
solicitari diverse, a semnalării progreselor pe care le obțin prin trecerea de la o sarcină la alta; 

- a recompensării succeselor pe care copiii le obțin în învățare prin formule premiale de genul 
“Bravo”, “Foarte bine”, “Excepțional”; 

- a atitudinilor de sprijin, de încurajare, pentru depășirea  anumitor obstacole si dificultăți de învățare 
prin formule de genul “ Se poate și mai bine” “Mai încearcă o  data” “Dovedeste ca poti fi cel mai bun”. 

Evaluarea sumativă intervine, de obicei, la capătul unui componente tematice, care se desfășoara pe 
o durată mai mare de timp sau la sfârșit de semestru – cand se revizuiesc cunoștiințele deprinderile, 
abilitățile dobândite în acest interval cu scopul explicit al intăririi și stabilizării noilor comportamente 
achiziționate. 

Întregul demers evaluativ se realizează cu ajutorul unor metode adaptate, desigur, strategiilor 
didactice specifice învățământului preșcolar. 
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Metoda observației este o metoda de evaluare care consta în  surprinderea și consemnarea 
evnimentelor definitorii pentru dezvoltarea copilului. Rezultatele observației se materializează în aprecieri 
deschise, directe cu valoare evaluativă sau în consemnări în scris a unor date din a caror sinteză se poate 
realiza un tablou complex al evolutiei și dezvoltării copilului. Informațiile obținute despre copil prin 
intermediul observației sunt consemnate într-o fisa personală a copilului pentru a pune în evidență aspectele 
evolutive, sau, dimpotrivă unele involuții, stagnări, regrese, care, prin acumulare, atrag atenția asupra 
urgenței de a se interveni ameliorativ și optimizator. 

Metoda consemnarii grafice, a preferințelor este o metodă care permite prelucrarea și interpretarea 
datelor obținute despre fiecare copil prin evidențierea zonelor de interes, a preferințelor copilului, dar și a 
domeniilor în raport cu care el întâmpină dificultăți.  

Metoda consemnării 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 constă în selectarea și păstrarea diferitelor lucrări ale copiilor. (desen, pictură, 
colaje) pentru ca, pe baza probelor materiale, să 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 și metode de apreciere a rezultatelor, preșcolarii devin 
treptat capabili să se autoaprecieze, să descopere ce au lucrat bine, corect, ce achiziții noi au, dar și ce lipsuri 
trebuie compensate. 

Așadar, prin evaluare, educatoarea iși îndeplinește misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o 
integrare fără disfuncții în școală, de a urmări ce se întâmplă cu el și după terminarea gradiniței și furnizând 
învățătorilor datele necesare continuării acțiunii instructiv-educative  pe diferite trepte. 
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DE LA EVALUAREA INIȚIALĂ LA EVALUAREA FINALĂ 

 

Prof. ALEXANDRU MIHAELA– Grădinița P. N. ,,Pinocchio”                                
Lic. Teh. ,,M. Eminescu”/ Slobozia - Ialomița 

 

Evaluarea inițială propune operațiile de măsurare – apreciere - decizie la începutul activității de 
instruire, în vederea cunoașterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi/elevului. 

Acest tip de evaluare îndeplinește o funcție pedagogică prioritar predictivă. În mod analogic, testele 
de cunoștinte elaborate și aplicate special pentru măsurarea și aprecierea nivelului inițial de pregătire al 
elevilor sunt denumite teste predictive. 

Evaluarea inițială este necesară la începutul unui an școlar, la începutul unui semestru, așa cum 
remarcă I. T.Radu: 

 La începutul lecției, evaluarea inițială corespunde unei faze numită, în mod tradițional, a verificării 
leției anterioare. În funcție de rezultatele acestei verificări sau ale acestei evaluări inițiale, profesorul va 
confirma parcursul anticipat în proiectul său de lecții sau va aduce corecturi, ajustări, completări. Pot fi 
propuse noi secvențe sau subsecvențe de recuperare, stimulare, completare. În acestă perspectivă, chiar de 
la începutul unei lecții, evaluarea inițială îndeplinește o funcție pronunțat predictivă. 

Funcțile specifice pe care le îndeplinețte strategia de evaluare inițială, pe fondul funcției predictive, 
sunt concentrate de I.T.Radu în doua niveluri de referință : 

 Funcția diagnostică, vizează cunoașterea măsurii în care subiecții stăpânesc cunoștințele și posedă 
capacitățile necesare angajării lor cu șanse de reușita într-un nou program.  

 
În felul acesta pot fi identificate: 
 lacunele, golurile pe care elevul le are în pregătire; 
 resursele pe care le are ca volum de informații, dar mai ales în ceea ce privește capacitățile de 

învățare momentane și de perspectivă; 
 conceptele principale pe care elevul le stăpânește, cu ajutorul cărora va putea asimila conținuturile 

noi și fondul de reprezentări, care să favorizeze înțelegerea acestora; 
 posibilitățile reale ale clasei și ale fiecărui elev, ținâand seama de capacitatea de a lucra independent; 
 abilităițle necesare pentru însușirea cunoștințelor în plan teoretic și aplicarea lor; 
 deficiețtele și dificultățile reale care apar în activitatea de învățare. 
 
 Funcția prognostică sugerează profesorului condițiile prealabile desfășurării noului program, care 

permit anticiparea rezultatelor. Evaluarea inițială are astfel rolul major, un rol activ în derularea proiectului 
pedagogic curricular construit de învățător. Învățătorul, plecând de la diagnoza stabilită, va interveni pentru 
selecționarea, realizarea și dezvoltarea corectă a: 

 obiectivelor programului următor (viitoarea lecție, capitol); 
 conținuturilor absolut necesare; 
 metodelor eficiente de predare-învățare-evaluare; 
 modurilor și formelor optime de organizarea a activității. 
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Funcția prognostică presupune: raționalitate, fezabilitate, determinare, dar și flexibilitate în alegerea 
obiectivelor și a resurselor corespunzatoare pentru îndeplinirea acestora. 

În concluzie, trebuie subliniată evoltța pe care o înregistrează evaluarea inițială în contextul teoriei și 
metodologiei curriculum-ului. Astfel, dezvoltările mai recente ale teoriei privind evaluările în educație, 
extind rolul evaluărilor inițiale, independent de dimensiunea ei. Evaluarea inițială este indisociabilă 
construcției unui demers didactic riguros și eficace. Funcțiile ei sunt asigurate până la final numai dacă 
resursele sunt stabilite și folosite pentru a face posibilă derularea activității în condiții de eficiență. 

Evaluarea sumativă propune operțiile de măsurare-apreciere-decizie în timpul său la sfârșitul unei 
activități didactice educative în vederea cunoașterii nivelului real de stăpânire a materiei după parcurgerea 
anumitor perioade și secvențe de instruire, conform obiectivelor programelor școlare adaptate de profesor 
la condițiile concrete ale clasei de elevi. Acest tip de evaluare îndeplinește o funcție pedagogică prioritar 
cumulativă, cu resurse formative limitate la momentul desfășurării activității didactice . 

Literatura de specialitate consider acest tip strategic de evaluare drept una tradițională inspirată din 
grija pentru realizarea unui bilaț al performanțelor elevilor pe o anumită perioadă. De aici și denumirea care 
poate fi dată acestei strategii de evaluare finală. Este o strategie absolut necesară deoarece ea contribuie la 
finalizarea activităților printr-o decizie. Problematica ei constă în perfecționarea formelor și metodelor alese 
pentru a stabili o legatură logică atât cu evaluarea inițială cât și cu evaluarea continuă .Evaluarea sumativă 
trebuie să se bazeze pe mai multe măsurători și aprecieri inițiale și continue în vederea luării unei decizii 
finale optime. 

Pe de altă parte, evaluarea sumatiă trebuie continuată în contextul în care acest lucru este posibil ca 
reper pentru o nouă evaluare inițială și ca sursă pentru perfețtionarea în continuare a activiățtii respective. 

 

Bibliografie: 

I. T. Radu, ,,Evaluarea în procesul didactic”, Editura Didactica și Pedagogică, București, 2000 

Ioan Neacsu, Adrian Stoica, ,,Ghid general de evaluare și examinare”,  Editura Didactică și 
Pedagogică, București, 1998  

I.T. Radu, ,,Teorie și practiă în evaluarea eficienței învățământului”, Editura Didactică și Pedagogică, 
București, 1981  
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Profesorul creativ în online 

 

Alexandru Teodora 

 

 

”Creativitatea este un proces de învăţare aparte, la care elevul şi profesorul sunt una şi 
aceeaşi persoană.” (Arthur Koestler) 

Un profesor creativ, indiferent de disciplina pe care o predă,  își procură și concepe resurse  didactice, 
realizând conexiuni între toate disciplinele de învățământ. Galileo Galilei, aprecia  matematica   ca fiind 
limba cu care Dumnezeu a scris Universul. Conexiunile sunt diverse: de la științele reale, la cele umaniste,  
artă, turism, astronomie, gastronomie, etc. 

Prin  improvizație și teatru se pot alcătui diverse jocuri, prin care, elevul să-și însușească diferite 
noțiuni precum: intersecție, mulțime, reuniune, puteri, funcții, divizibilitate, vectori, etc. În momentul în 
care elevul trăiește acea noțiune în propria sa piele, o poate reține un timp  îndelungat. 

Munca în echipă, schimbul de idei dezvoltă gândirea critică și dă posibilitatea elevilor timizi să se 
exprime. Aceștia pot veni cu idei surprinzătoare, și astfel, ideile unui om pot creea valoare colectivă. 

La disciplina matematică, profesorul creativ va alege instrumente digitale pentru a facilita învățarea 
noțiunilor predate. Astfel, formulele se pot învăța mai ușor cu ajutorul aplicației WordWall. Se pot crea 
lecții video, fișe de lucru, teste, etc. ce conțin  întrebări  din conținutul studiat (aplicația ISLCollective), 
astfel încât accesul la următoarele secțiuni să se facă după parcurgerea eficace a fiecărei segment de lecție. 
Aceste conținuturi pot fi create utilizând formulare google, aplicații precum: kahoot, padlet, ChaterPIX, 
Jamboard, etc.  

Captarea atenției elevilor poate fi realizată de profesorul creativ, printr-o intrebare incitantă, un 
filmuleț, un cântec, etc 

Pentru a crea lecții interactive se pot folosi principiile lui Rosenshine, platforma 
Goosechase(vânătoare de comori), Peardek, etc., fișe de lucru (wizer.me), posdcasturi(Synth), portofoliu 
digital (Wakelet)etc.  

 

Aplicațiile menționate mai sus, au un rol important în toate etapele lectiilor și sunt folosite de cele 
mai multe ori în evaluarea elevilor.  

Pentru îmbunătățirea calității lecțiilor, acest profesor creativ  va căuta permanent exemple și formate 
de prezentări realizate de alți colegi, utilizând platforme precum: SlidesMania, DesignED, prezentări 
interactive- Activități virtuale în aer liber, fișe de activitate poster cu reguli digitale-  realitate augmentată 
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 
apreciază: 

 Nivelul şi calitatea cunoştinţelor acumulate (definiţii, teorii, principii, legi, formule, concepte); 
 Capacitatea de utilizare a achiziţiilor (priceperi, deprinderi, abilitatea de a folosi diverse tehnici); 
 Potenţialul intelectual (raţionamente inductive şi deductive, creativitate); 
 Trăsăturile de personalitate (comportamente, atitudini). 
 

În perioada în care cursurile s-au desfășurat online, ritmul și volumul achizițiilor au avut caracteristici 
diferite față de perioada când activitatea s-a desfășurat față în față. Cu toate acestea, atât elevii, cât și 
profesorii au fost nevoiți să măsoare nivelul atins pentru a ști ce este de făcut pe mai departe (remediere, 
consolidare etc.). Pentru acestea a fost necesară identificarea unor instrumente care să ajute la măsurarea 
corectă, obiectivă a nivelului atins de fiecare elev. În funcție de acesta, se poate organiza activitatea 
didactică în mod corespunzător, iar elevul devine conștient de propriul progres în învățare. Formularele 
Google reprezintă instrumente online foarte utile pentru evaluarea nivelului de performanță. Acestea permit 
includerea unor tipuri diferite de itemi, cum ar fi: 

 Itemi obiectivi – avantaje: au capacitatea de a testa un număr mare de elemente de conţinut în timp 
relativ scurt, au timp scurt de răspuns  și asigură obiectivitatea în evaluare şi notare. 

 Din Formularele Google se poate alege dintre variantele: 

 Răspunsuri multiple: elevul va trebui sa aleaga dintre cel putin două raspunsuri din cele prezente; 
 Grilă cu mai multe variante: le permite elevilor să selecteze un răspuns pentru fiecare rând 

individual dintr-o anumită grilă. 
 Casetă de selectare sub formă de grilă: permite selectarea unuia sau mai multor răspunsuri pentru 

fiecare rând individual dintr-o anumită grilă. 
 Casete de selectare: se poate selecta un răspuns din cele prezente sau se poate selecta opțiunea 

“altul” iar elevul poate da răspunsul cu cuvintele sale. 
Răspunsurile corecte și punctajele pot fi setate, iar evaluarea și punctajul se vor acorda automat. 
Exemple de itemi obiectivi: 

 
 Itemi semiobiectivi –trebuie să aibă precizate: obiectivul, enunţul şi schema de notare. Libertatea 

elevului de a reorganiza informaţia primită şi de a formula răspunsul în forma dorită este redusă, răspunsul 
cerut elevului poate fi limitat ca spaţiu, formă şi conţinut prin structura întrebării. 
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- tipuri: itemi cu răspuns scurt/ de completare întrebări structurate 

Din Formularele Google se va alege: 

 Răspuns scurt: răspunsul la întrebarea adresată necesită puține cuvinte ce justifică răspunsul. 
 
Răspunsurile nu pot fi setate, evaluarea și atribuirea punctajului se vor face ulterior de către cadrul 

didactic. 

 

 Itemi subiectivi – solicită construirea răspunsului de către elevi, testându-le creativitatea şi 
caracterul original al răspunsului. 

- tipuri: eseu cu răspuns restrâns,  eseu structurat, eseu nestructurat 

Din Formularele Google se vor alege: 

 Paragraf: răspunsul la întrebare necesita o justificare mai lungă. 
Răspunsurile nu pot fi setate, evaluarea și atribuirea punctajului se vor face ulterior de către cadrul 

didactic. 

Chiar dacă evaluarea online redă mai puțin fidel rezultatele învăţării, consider că este utilă și că poate 
să ofere informaţii asupra modului de atingere a competenţelor specifice.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE                                          
IN INVAȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

Prof. Alexe Sonia Florentina,                                                             
Grădinița Nr. 268, sect. 5, București 

 

În grădiniţe nu este permisă testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. In noul curriculum 
este promovată ideea încurajării şi dezvoltării imaginii pozitive de sine, a încrederii în forţele proprii ale 
copiilor şi progresul individual în ritm propriu. 

Cele mai utilizate forme de evaluare în lucrul cu preșcolarii sunt: 
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv.  
Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 

permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ.  

Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi de studiu. 

 Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță.  
Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 

considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului.  
Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 

se înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptuală 
/ cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul întrebărilor, 
cvintetul, R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul grupei. 

În perioda in care activitatile se desfasoara in mediul online, când ținem legătura cu copiii și părinții 
online, educatoarea nu are o sarcină ușoară.  

Modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare: 
Kindrepedia – platformă destinată învățământului preșcolar prin intermediul căreia se poate 

interacționa cu ușurință cu copiii și părinții, se pot incarca fișe de lucru, modele de activități , orarul grupei 
etc.. 

Google Classroom: aici puteți discuta cu copiii și părinții– Meet video chat e inclus gratuit poate fi 
oferit feedback direct fiecărui copil, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback. 

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
educatoarei să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru copii.  

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți copiii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 Instrumente digitale utilizate în învățământul preșcolar pentru evaluarea online: 
Book Creator - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul căruia se pot realiza 

evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Book Creator este un instrument simplu pentru 
a crea cărți digitale minunate. Și în planificarea săptămânală, toate sarcinile pot fi legate în jurul poveștii. 
Astfel vom ști cine ne urmărește acțiunile zilnice. Când finalizăm sarcinile, primim feedback de la copii și 
părinți. Link: https://bookcreator.com/ 

Kahoot- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul căruia se creează 
teste interactive pentru copii. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a crește 
gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă 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 căruia se pot realiza 
evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și 
pentru cea de acasă . Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele 
oferite de platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precum şi 
rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp etc. Link: https://quizizz.com/admin 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este deschis pentru diverse tehnologii utile 
în predare și evaluare. 

Se spune că 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 Național «Andrei Șaguna» Brașov 

 

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 integrantă fundamentală a procesului educaţional 
 
 

prof. înv. primar Alina Paraschiva 
Școala Gimnazială”Liviu Rebreanu”, Tg. Mureș 

 
 
 
De regulă, cadrele didactice pun în centrul activităţii lor evaluarea, nu metodele de predare-învăţare 

şi astfel beneficiile directe pentru elevi. Pe de altă parte, orice metodă de predare-învăţare ar trebui evaluată 
pentru a vedea ce grad de eficienţă are.  

În acest sens, ar trebui urmăriţi câţiva paşi: 
 Stabilirea criteriilor de succes pe lecţie/unitate de învăţare 
 Stabilirea celui mai bun mod de evaluare  
 Administrarea evaluării la începutul lecţiei 
 Predarea propriu-zisă 
 Repetarea evaluării la sfârşitul lecţiei sau unităţii de învăţare 
 Analiza rezultatelor: Au fost metodele/activităţile folosite optime? Ce schimbări sunt necesare sau 

ameliorări pot fi realizate? 
Evaluarea este o parte integrantă fundamentală a procesului educaţional. 
Principalele operaţiuni ale actului evaluativ sunt: 
1. măsurarea 
 desemnează procedeele de culegere ale informaţiilor 
 stabileşte o relaţie între un ansamblu de evenimente/caracteristici/etc. şi simboluri (cifre, litere, 

expresii) 
2. aprecierea 
 emite judecăţi de valoare asupra rezultatelor măsurării 
 implică o atitudine axiologică/ o raportare a rezultatelor la un sistem de valori (criterii) 
3. decizia 
 exprimă scopul evaluării 
 implică evaluatorul în roluri de factor decizional 
 stabileşte obiectul evaluării în concordanţăcu obiectivele deciziilor care urmea-ză să fie adoptate 
 adoptă măsuri de ameliorare pentru etapele următoare ale procesului didactic 
Evaluarea are trei funcţii generale: 
1. funcţia constatativă 
 cunoaşterea stării procesului evaluat 
 reflectarea fidelă şi realistă a rezultatelor constatate 
 ameliorarea sistematică a procesului didactic 
2. funcţia diagnostică 
 realizarea unei diagnoze etiologice/de cauzalitate 
 precizarea factorilor aflaţi la originea situaţiei constatate şi a condiţiilor iniţiale de realizare a 

procesului de instruire 
 evidenţierea elementelor care au asigurat succesul/au dus la eşec 
3. funcţia prognostică 
 anticiparea rezultatelor posibile 
 sugerarea/fundamentarea unor decizii de creştere a eficienţei şi eficacităţii pro-cesului didactic 
Cele mai frecvent folosite forme de evaluare folosite în şcoli sunt: 
1. Probe orale/auditive 
 Evaluare individuală 
 Activitate de grup 
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 Contribuţii individuale la discuţii 
 Interevaluarea activităţii verbale 
2. Probe scrise 
 Teste 
 Întrebări cu răspuns scurt 
 Redactare pe larg ca răspuns la întrebări structurate 
 Redactare pe larg ca răspuns la întrebări deschise 
 Evaluare atunci când elevii utilizează pentru cercetare bibliografie 
 Autoevaluarea lucrării scrise 
3. Probe practice 
 Test practic la o sarcină stabilită 
 Evaluarea periodică a abilităţilor elevilor 
 Interevaluarea abilităţilor practice 
4. Metode combinate 
 Proiect 
 Cercetare 
 Portofolii 
 Dosare cu realizările elevilor 
Trebuie să existe un echilibru între acţiunile de evaluare informative şi formative, iar acesta presupune 

cunoaşterea unor tehnici şi instrumente de evaluare variate.  Doar prin folosirea echilibrată a strategiilor de 
evaluare se poate realiza o bună analiză, remediere şi reglare. 

Proiectarea evaluării din cadrul lecţiei 
 se realizează concomitent şi în relaţionare cu proiectarea activităţii de predare-învăţare. 
 va fi reală şi eficientă dacă va măsura, în primul rând, progresul elevului faţă de propriile sale 

performanţe înregistrate la un moment dat. 
 profesorul ţine cont de: 
o competenţele specifice ale programei pe care trebuie să le realizeze elevii; 
o performanţele minime, medii şi superioare pe care trebuie să le demonstreze elevii pentru a 

evidenţia faptul că au atins competenţele specifice; 
o specificul colectivului de elevi pentru care se proiectează evaluarea; 
o când şi în ce scop se evaluează; 
o pentru ce tipuri de evaluare se optează; 
o cum va trebui să se procedeze pentru ca fiecare elev să fie evaluat prin mai multe tipuri de 

probe pentru ca evaluarea să fie cât mai obiectivă; 
o cum se vor folosi datele oferite de instrumentele de evaluare pentru recuperare şi reglare. 
  Câteva condiţii obligatorii pentru realizarea unei evaluări obiective şi eficiente ar fi: 
 accentul pe evaluarea formativă (valorificarea potenţialului de care dispun elevii) şi nu pe evaluarea 

sumativă (inventariere şi ierarhizare); 
 echilibru între formele de evaluare orală şi scrisă; 
 folosirea frecventă a: 
o co-evaluării 
o interevaluării 
o evaluării prin consultare 
o autoevaluării; 
 realizarea, după fiecare activitate de evaluare a rezultatelor şcolare, a unei auto-evaluări a 

procesului; Astfel profesorul poate să: 
o inventarieze nivelul de formare a competenţelor individuale ale elevilor 
o stabilească modalităţi de reglare, de la o etapă la alta, a activităţii de predare-învăţare-formare 

diferenţiată a elevilor. 
Se impune luarea în considerarea a unui set de criterii pentru (auto)evaluarea proiectării: 
 existenţa tuturor tipurilor de competenţe specific pentru o unitate de învăţare; 
 împărţirea logică şi coerentă a conţinuturilor noţionale în cadrul unităţilor de învăţare; 
 numărul de lecţii/teme respectă normativul (3-8 lecţii /teme); 
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 resursele strategice şi materiale sunt în acord cu competenţele specifice; 
 resursele de timp sunt alocate echilibrat (activităţi frontale, activităţi pe grupe, activităţi 

individuale); 
 există însemnări care permit reglarea şi adaptarea demersului didactic (în rubrica „Observaţii”); 
 formele de evaluare proiectate permit evaluarea fiecărei competenţe specifice. 
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Proiect educațional:                                                                    
EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Între online și tradițional 

 

Alistar Adina                                                                          
GPN Cogeasca, jud Iasi 

 

Învățarea online este acum aici și va rămâne mult timp. Înlocuiește multe dintre metodele tradiționale 
și schimbă modurile în care profesorii își desfășoară activitatea educațională. Avantajul utilizării învățării 
online este faptul că elevii vor putea învăța ceea ce vor, când vor, unde vor, cât vor și, cel mai important, 
vor putea evalua ceea ce au învățat.Deși educatorii de la toate nivelurile de învățământ au adoptat utilizarea 
tehnologiei ca instrument de predare, problema evaluării nivelului învățării elevilor într-un curs online nu 
a fost abordată în detaliu. Cu toate că instruirea online poate fi mai eficientă, mai convenabilă și mai 
flexibilă atât pentru elevi, cât și pentru profesori, trebuie subliniat faptul că tehnologia ar trebui utilizată 
pentru a facilita predarea și a promova învățarea. Evaluarea online este mai mult decât o simplă testare a 
elevilor. Ținând cont de câteva principii de bază, profesorii care utilizează învățarea online își pot adapta 
activitățile de evaluare pentru a oferi feedback util, responsabilitate, oportunități elevilor și pentru a 
demonstra calitatea actului educativ. Procesul de evaluare este un sistem de măsurare a performanțelor 
academice. Doar pentru că poate fi dificil de măsurat nivelul învățării, nu înseamnă că învățarea nu a avut 
loc. Ideea este că, dacă profesorii care predau online își îmbunătățesc în continuare strategiile de predare, 
elevii vor învăța mai mult și mai bine. 

Indiferent dacă profesorii predau într-o sală de clasă tradițională sau cu ajutorul internetului, 
instrumentele de evaluare ar trebui să fie concepute pentru a oferi elevilor feedback imediat, a-i ajuta să 
înțeleagă și să aplice ceea ce au învățat. Elevii trebuie beneficieze de corelarea materialului cu aplicații din 
lumea reală. Cursurile trebuie să aibă obiective de învățare, metode de evaluare pentru a măsura rezultatele 
învățării și componente de feedback către și de la elev. Astfel, evaluarea are trei componente de bază: 
măsurarea obiectivelor de învățare, autoevaluări pentru ca elevii să-și măsoare propriile realizări, 
interacțiunea și feedbackul între profesor și elevi. Pentru ca evaluarea să îmbunătățească predarea și 
învățarea, trebuie să fie un proces continuu la care toți participanții sunt angajați. Evaluarea eficientă trebuie 
să fie activă și autentică în predarea online. Evaluarea tradițională este practicată în sala de clasă, astfel 
încât profesorii pot să monitorizeze mai bine progresul elevilor, să înțeleagă și să promoveze învățarea și 
să își mărească capacitatea de a ajuta elevii să devină mai eficienți, să se autoevalueze și să se auto-
direcționeze 

Printre instrumentele de evaluare online în rândul preșcolarilor enumerăm: 
JINGSAWPLANET- este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi 

decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită( de la 3 la câteva sute de bucaţi). Este o 
aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator. 

WORLDWALL - este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocur i interactive 
pentru susținerea învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, Pu 
zzle, Rebus, Adevărat sau Fals, Sortează, Ch estionare, Spânzurătoare, Deschide cutia et c); Este un 
instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. 

LEARNINGAPPS-este o platformă care oferă m odele de aplicații, precum şi posibilitatea cre ării de 
conținut; Există aplicații interesante (de exemplu: reb us, uneşte perechile, puzzle, completează cuvântul 
lipsă etc.); Avantajul este că se pot ușor partaja (link, cod de încorporare) sau pot fi folosite drept material 
de învățare pe platforma LearningA pps (creând clase în care să îi invitați pe cop ii ; se pot face si sondaje 
pentru a măsura fe ed-back-ul) 

Evaluarea online nu înseamnă doar urmărirea numărului de vizualizări sau „accesări” de pe un site 
de către fiecare elev în parte. Doar ,,prezentarea” nu înseamnă învățare.  
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Participarea este ușor de măsurat, deoarece software-ul cursurilor online poate contoriza de câte ori 
elevii vizualizează o anumită pagină, contorizează timpul cât elevul se află pe site etc..  

Rezultatele învățării sunt totuși mai greu de măsurat și implică o pregătire specială a profesorului., 
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5. Suport de curs „Digitaliada” Utilizarea aplicației digitale „KAHOOT” –suport de curs 
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Evaluarea in invatamantul primar-intre on-line si traditional 

 

Prof. ALMARIEI CARMEN 

 

Evaluarea reprezintă o componentă esentiala a procesului instructiv-educativ, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această team,precum si invatarii online ,modalitate de invatare-evaluare nemaiintalnita pana 
in prezent. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind integrată în procesul de învăţământ, având rolul 
de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Evaluarea tradițională   expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activității de evaluare 
sunt: examinare, verificare, ascultare, control, chiar daca aceasta activitate se desfașoară  intr-un context 
cotidian, și nu la finalul unui program de instruire;aprecierea școlară sau verificarea se constituia ca moment 
separat de activitatea de predare-invatare. 

Evaluarea on-line este asociată grijii față de masurarea și 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 realizează în vederea adoptării unor 
decizii si măsuri ameliorative.În acest context se impune diversificarea strategiilor evaluative şi alternarea 
metodelor, tehnicilor şi instrumentelor tradiţionale de evaluare cu cele moderne 
(alternative/complementare),asistate de calculator. 

„Spre deosebire de metodele tradiţionale care realizează evaluarea rezultatelor şcolare obţinute pe un 
timp limitat şi în legătură cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut, dar oricum definită – metodele 
alternative de evaluare prezintă cel puţin două caracteristici: pe de o parte, realizează evaluarea rezultatelor 
în strânsă legătură cu instruirea/învăţarea, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de altă parte, ele privesc 
rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea unor capacităţi, 
dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
învăţare.”(Radu, 2000, 223). 

Integrarea evaluării în structura activităţii didactice de către concepţiile pedagogiei mo-derne 
determină amplificarea funcţiei educative a acesteia, situând-o într-o poziţie cheie în procesul instructiv-
educativ. Această consecinţă derivă dintr-o firească înţelegere a evaluării ca „ştiinţă a valorii” (Ioan 
Cerghit, op. cit., pag. 287). A evalua înseamnă, între altele, a emite judecăţi de valoare, ceea ce presupune 
a te raporta la valori sau a face trimitere la un sistem de valori. 

Procesul evaluativ îşi relevă pe deplin funcţia de feed-back atunci când educatorul şi elevii se regăsesc 
în calitate de parteneri în cadrul procesului educaţional. Aceasta presupune ca fiecare dintre parteneri să 
conştientizeze rolul pe care îl deţine la nivelul interacţiunii didactice şi să folosească reacţiile celuilalt 
pentru a-şi optimiza propriul comportament. 

În învăţământ, evaluarea dobândeşte o anumită specificitate, având în vedere faptul că ac-tivitatea 
educaţională în ansamblul ei este orientată şi raportată la un sistem de valori ale culturii, ale ştiinţei, 
literaturii şi artei, ale filosofiei şi moralei, ale calităţii umane şi sociale. Cu alte cuvinte învăţământul îşi 
declară în mod clar priorităţile pentru un anumit sistem de valori, îşi justisfică opţiunile şi preferinţele în 
raport cu anumite valori traduse în obiective. Aceste valori trebuie să şi le însuşească şi să şi le interiorizeze 
elevul, să le integreze în structurile sale de cunoaştere şi simţire, în conduita personală. 

Din perspectiva abordării curriculare şi sistemice a procesului de învăţământ, evaluarea face parte 
integrantă dintr-un tot, nu trebuie tratată izolat, ci în strânsă corelaţie cu celelalte activităţi prin care se 
realizează procesul de învăţământ, cu predarea şi învăţarea. Pe de altă parte, metodele, tehnicile şi 
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instrumentele de evaluare nu pot fi disociate de celelalte variabile ale evalu-ării: obiectul evaluării (ce se 
evaluează), criteriile / obiectivele educaţionale, strategiile evaluative etc. 

O caracteristică a ultimelor lucrări de referinţă în domeniu este aceea că în domeniul şcolar trebuie 
să vorbim despre evaluare în termeni de procese. În locul termenului consacrat de “evaluare” trebuie să 
vorbim de “activitate evaluativă”, de “evaluare în acţiune, în desfăşurare”.În domeniul evaluării şcolare 
asistăm la un proces de îmbogăţire a acesteia şi tranziţia de la manifestarea ei ca instrument de măsură şi 
control la un demers centrat pe învăţarea de către elev, pe procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea şi pe 
autoreglarea cunoaşterii. Din perspectiva acestor idei, evaluarea şcolară devine dinamică, centrată pe 
procesele mentale ale elevului, fa-vorizând autoreglarea, autoreflecţia şi înlocuind acea concepţie statică, 
bazată pe control, exami-nare, sancţiune. În acest fel se poate ajunge la “învăţarea asistată de evaluare”. 

Învăţământul modern solicită conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de referinţă 
care să aibă la bază formarea competenţelor elevilor. Multe sisteme de învăţământ, inclusiv cel românesc 
din ultimii ani, îşi propun să dezvolte activitatea instructiv-educativă având ca referenţial competenţele 
generale şi specifice pe care trebuie să le dobândească cel ce învaţă – elevul – pe parcursul şi la finalul unui 
ciclu de instruire, al unui an de studiu etc. 

Centrarea pe competenţe este o preocupare majoră a ultimilor ani. În zilele noastre, se tinde spre o 
evaluare complexă, realizată prin intermediul unei metodologii complexe şi a unui instrumentar diversificat 
care presupune:Metodele şi tehnicile moderne de evaluare (hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-
2-1, proiectul, portofoliul, jurnalul reflexiv, investigaţia, observaţia sistematică a comportamentului 
elevilor, autoevaluarea etc.) au multiple valenţe formative care le recomandă ca modalităţi adecvate de 
optimizare a practicilor evaluative, fiind susceptibile, în primul rând, să faciliteze coparticiparea elevilor la 
evaluarea propriilor rezultate. 

Metodele şi tehnicile moderne de evaluare, contribuie la  evidenţierea, cu mai multă acurateţe, a 
progresului în învăţare al elevilor şi, în funcţie de acesta, facilitarea reglării/autoreglării activităţii de 
învăţare; la  activizarea elevilor;   dezvoltarea creativităţii;  dezvoltarea gândirii critice si 
creative;  formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale, de tipul abilităţilor de prelucrare, 
sistematizare, restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor; formarea şi dezvoltarea capacităţilor de 
investigare a realităţii;   formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a spiritului de echipdezvoltarea 
capacităţii de autoorganizare şi autocontrol;     dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi 
autoevaluare;  formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective şi a competenţelor metacognitive;  cristalizarea 
unei imagini de sine obiective;  dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea unui stil de învăţare 
eficient etc.. 

Informaţiile obţinute prin intermediul metodelor alternative constituie repere consistente pentru 
adoptarea deciziilor de ameliorare a calităţii procesului de predare-învăţare. 

Prin platformele si aplicatiile disponibile on-line,s-au creat diverse căi pentru tehnologii utile in 
predare-invăţare-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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FORME DE  E V A LUARE  
În mare parte în literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
 metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
 metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

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

trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 

După elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 
ceea ce este destinat să măsoare 

 Conținut: cunoașterea conținutului; 
 Construct: inteligența, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme; 
 Concurență: verifică dacă are cunoștințe și din alte domenii conexe concurente; 
 Predictivă: dacă va putea folosi acele cunoștințe în materii viitoare; 
 Fidelitatea testului – obținerea de rezultate constante în cazul aplicărilor succesive; 
 Obiectivitatea – gradul de apreciere între diferiți evaluatori independenți; 
 Aplicabilitatea – concordanța dintre forma și conținutul testului. 
Evaluarea online se aseamănă cu evaluare tradițională prin formele de evaluare, dar se deosebește 

prin modul de aplicare, locul aplicării. 
” În cadrul instruirii asistate de calculator se impune regândirea materialului de învățământ, 

conceperea și scrierea mai multor versiune de soft educațional, testarea lor pe serii de subiecți și apoi 
desprinderea concluziilor privitoare la eficiența softului respectiv 

”Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. 
Este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu 
explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi 
de învățare/înțelegere.”  

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

și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom sau Meet, în care evaluatul să poată expune 
răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată.  

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

încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor.  
Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 

tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm.  
Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen on-line, în formatul grilă, o soluție de e-learning 

trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 
 Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ; 
 Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
 Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test; 
 Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
 Programarea testelor la anumite intervale orare; 
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 Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 
dificultate, validat în prealabil; 

 Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat; 
 Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare; 
 Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și 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 platformă sau evaluat; 
 Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune Skype 

sau alt instrument în care să se asigure prezența studenților); 
 Limitarea accesului la rezultatele testului până la finalizarea participării tuturor participanților la 

proces. 
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluareca document Word. 
Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini 
și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

– Google Classroom: pe Meet video chat pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct 
fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback  

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt.Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu.– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin 
„profesori”, construind ei înșiși itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare. 
Există, de asemenea, multe programe de animațiepe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screen cast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

”Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.”  
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Competențele cheie reprezintă un pachet mutifuncțional, transferabil de cunoștințe, abilități și 

atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea socială și 
găsirea unui loc de muncă. Acestea trebuie să se fi dezvoltat la sfârșitul educației obligatorii și trebuie să 
acționeze ca fundament pentru învățare, ca parte a educației pe tot parcursul vieții. 

 
În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora 

(gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc.). 
Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesit ă suportul adulţilor 
(al părinţilor, în cazul învăţării de acasă). Un aspect motivant pentru cadrele didactice îl reprezintă schimbul 
de bune practici şi asistenţă din partea colegilor. Vă prezentăm câteva dintre aplicaţiile și instrumentele 
digitale car e se pot utiliza în facilitarea învățării on-line și în susținerea grădiniței de acasă. 

 
 CONFERINȚELE ON-LINE facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron 

a preșcol arilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc.  
 
 Zoom – Este platforma de ore on-line cea mai utili zată de către cadrele didactice din România. Se 

creează conturi gratuite pentru profesori (contul școlii nu are limită de timp.Preșcolarilor și părinților 
acestora le trimitem link-ul. Pe white board se poate desena, colora, face operații matematice sau adnotări 
pe ecran; se pot împărtăși ecranul și documentele aflate în calculator/laptop. Se pot crea camere secundare 
pentru preşcolari pentru a încuraja munca în grupuri mici. ( Breakout rooms) Există opțiunea să se 
înregistreze întreaga conferință audio-video. https://zoom.us/ 

 GoogleMeet – Este o aplicație din suita Google for Education pe care o puteți accesa doar dacă 
aveți un cont de gmail. Gmailul a primit recent, datorită pandemiei Covid-19, si optiunea de meet care 
anterior a fost doar platită. Meet este aplicația Google similară cu Skype de la Microsoft – o platformă de 
comunicare instant prin video și chat, unde puteți crea un link de întâlnire, iar participanții trebuie doar să-
l acceseze, fără să aibă vreun cont, pentru a putea intra in sesiunea online. Meet accepta până la 100 
participanți gratuit și of eră aceleași opțiuni ca și întâlnirea de pe Zoom: comunicare cu participanţii cu 
video, microfon și prin chat, partajarea ecranului, activarea modului silențios pentru anumiți participanți, 
împărtășirea de alte link-uri prin chat. https://meet.google.com/ 

 HARTI DIGITALE– printre cele mai cunoascute tipuri de aplicaţii digitale se numără şi hărţile 
dintre care enumerăm Google Maps,Tripline şi Zeemaps, ca şi instrumente colaborative care se pot utiliza 
cu succes şi la ciclul preşcolar. 

 PEREŢII VIRTUALI– sunt aplicaţii digitale care oferă spaţiu de afişare colaborativ atât pentru 
varianta text, imagine, video, site-uri web. Printre cele mai cunoscute sunt Padlet si lino.it.  

 PADLET– este o aplicaţie care permite utilizatorilor să afişeze materialele în acest perete virtual. 
Peretele este o pagină web care permite utilizatorilor încărcarea diferitelor materiale pe o temă dată, 
materiale de tipul documentelor, prezentărilor, legaturilor spre diferite site-uri web. Este gratuită, dar 
necesită crearea unui cont. Te poţi loga cu contul de yahoo, gmail sau Facebook. Se poate accesa 
aici: www.padlet.com 

 JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice deoarece îşi 
păstrează simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. JINGSAWPLANET- 
este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi decuparea sub forme de piese 
în funcţie de complexitatea dorită( de la 3 la câteva sute de bucaţi).  
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Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator. Se poate accesa de 
aici: www.jingsawplanet.com 
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Evaluarea reprezintă un proces care necesită o reflecție profundă și o planificare a strategiei didactice 
încă de la conceperea activităților de învățare.  

O altă definiție a evaluării reprezintă activitatea care permite formularea unor judecăți privind starea, 
funcționarea, evoluția viitoare probabilă a elevului, profesorului prin intermediul instrumentelor de măsură. 

Stabilirea unei strategii de evaluare de la începutul demersului didactic dezvoltă o coerență între 
activitățile de predare-învățare și metodele de evaluare, în consecință asigură validitatea demersului 
evaluativ pe care ne dorim să îl parcurgem împreună cu elevii. 

Majoritatea metodelor și procedeelor de evaluare sunt transferabile la distanță. Acest lucru se poate 
realiza astfel: transferând un test tradițional susținut în clasă într-o lucrare scrisă susținută acasă pe 
dispozitivul informatic sau într-un examen individual susținut într-o videoconferință,transferând o expunere 
în fața clasei într-o prezentare individuală înregistrată și postată pe platformă sau pe grupul clasei. 

În primul rând, IT-ul permite interacțiunea nesimultană prin înregistrarea de către elevi a unor 
prezentări audio/video care să fie evaluate de profesor ulterior, schimbul de mesaje scrise de clarificare în 
aplicații de tip chat, dar și oferirea de clarificări prin sugerarea de către profesor a unor referințe online, 
care să fie studiate ulterior de către elev.  

Un avantaj al utilizării unei platforme reprezintă flexibilitatea în atribuirea sarcinilor de lucru care 
poate duce la personalizarea și la creșterea relevanței intervențiilor elevului, găsirea unor texte și lecții 
adaptate la nivelul clasei.  

Un alt atu ar fi utilizarea manualului în formă digitală sau de program pentru tablă interactivă. 
Manualul nu trebuie să țintească simpla transmitere de conținuturi, cu atât mai mult cu cât mediul digital 
permite automatizarea unor funcții interactive elementare, precum verificarea soluțiilor corecte, a 
pronunției, trimiterea la cadrul teoretic sau la achizițiile anterioare, gestionarea eficientă a textelor scrise 
sau audiate, adaptate diferitelor niveluri de înțelegere    

Utilizarea unor resurse online al căror scop nu este învățarea limbilor moderne, dar care poate fi 
adaptat, anumite jocuri ce implică competențe lingvistice pot exersa și extinde achizițiile din programă, 
ghiduri de călătorii sau emisiuni de gătit la TV, clipuri YouTube cu temă dată pot servi ca punct de pornire 
pentru proiecte în sensul că elevii pot extrage informații pe care să le folosească în sarcina lor. Pagini web 
ale unor instituții sau organizații pot fi folosite pentru redactări cu rol de transfer de informații, iar dezbateri 
filmate sau articole pot fi folosite ca bază pentru redactarea unor eseuri argumentative. 

De exemplu, dacă doresc să consolidez competența de producere a mesajelor orale, am nevoie de o 
platformă care să permită comunicarea orală sincronă, iar dacă doresc să integrez și o imagine pentru a 
dezvolta această competență, am nevoie de o aplicație sau o combinație de aplicații care să îmi permită 
comunicarea orală sincronă si proiectarea imaginii (De exemplu, Zoom). 

Putem folosi o platformă care să permită comunicarea sincronă (Zoom,Google Meet, 
MircrosoftTeams) drept mediu de comunicare și să integrăm în cadrul acesteia alte platforme prin 
intermediul unei funcții de proiectare a ecranului (Share Screen pentru Zoom- exemplul pentru clasa a IX-
a L2; Present pentru Google Meet etc.). Totodată, putem permite interacțiunea elevilor cu conținutul 
proiectat de noi printr-o funcție de control asupra ecranului pe care îl proiectăm, implicându-i și oferindu-
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le o experiență asemănătoare cu cea din sala de clasă putând astfel să scrie, să deseneze, să aibă control 
asupra aplicației pe care o proiectăm și să dea răspunsuri. 

Pentru elevii care nu reușesc să fie prezenți la întâlnirile pe ZOOM din motive diferite, este indicată 
opțiunea Google Classroom. În cadrul acesteia se găsește aplicația MEET care oferă, la rândul ei, varianta 
de comunicare directă cu elevii, dar și prezentarea materialelor pregătite de cadrul didactic. Elevii pot să-și 
demonstreze competențele prin crearea de clipuri video care să prezinte un concept învățat în timpul orelor.  

Prin oricare din metodele aplicate on line, păstrăm dorința de a pregăti elevi pentru situații reale 
punând în evidență calitățile și abilitățile acestora oferind motivație, support și încredere. 
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Repere conceptuale evolutive   
În evoluţia conceptului de evaluare identificăm trei categorii de definiţii (Ch. Hadji., pag. 

30; Stufflebeam, 1980, pag. 17; C. Cucoş, pag. 365):  
1. Definițiile ”vechi” (Evaluare = măsurare) 
2. Definițiile pedagogiei prin obiective (Evaluare = congruența cu obiectivele operaționale) 
3. Definițiile ”noi”, actuale concept evaluarea ca apreciere, emitere de judecăți de valoare (Evaluarea 

= emitere de judecăți de valoare) 
Definiţiile relativ recente ale evaluării şcolare sunt foarte diverse, însă au multe note comune. 

Din multitudinea de variante, desprindem următoarea definiţie: “A evalua înseamnă a emite judecăţi de 
valoare privind învăţarea de către elev, pe baza unor criterii adecvate obiectivelor fixate, în vederea luării 
unor decizii” (Potolea, Manolescu, 2005). Reţinem două concepte fundamentale care fac parte din procesul 
evaluativ normal şi concordant cu stadiul actual al evoluţiei evaluării şcolare: 

 Noțiunea de obiectiv în raport cu care trebuie să situăm rezultate elevilor; 
 Noțiunea de ”criterii de apreciere” adecvate obiectivului fixat. 
Evaluarea în învăţământ este o problemă veche cu conotaţii noi, un subiect controversat, datorită, în 

special, încărcăturii sale morale (deoarece prin evaluare se realizează clasificări şi selecţii, se dau 
„verdicte”, cu alte cuvinte, se hotărăşte soarta unor oameni). Ca şi altor concepte, evaluării i se atribuie mai 
multe accepţiuni. De exemplu, Steliana Toma (1991, p. 160) defineşte evaluarea ca fiind un proces de 
măsurare şi apreciere a valorii rezultatelor sistemului de educaţie şi învăţământ sau a unei părţi a acestuia, 
a eficienţei resurselor, condiţiilor şi strategiilor folosite prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, 
în vederea  luării unor decizii de îmbunătăţire şi perfecţionare.   

Un alt autor, Terry Tenfrink (1974), consideră evaluarea în învăţământ ca pe un proces de obţinere 
a  informaţiilor – asupra elevului, profesorului însuşi sau asupra programului educative – şi de valorificare 
a  acestor informaţii în vederea elaborării unor aprecieri care, la rândul lor, vor fi utilizate pentru adoptarea 
unor  decizii.  

Ioan Jinga (1993) defineşte evaluarea ca pe un proces complex de comparare a rezultatelor 
activităţii instructiv-educative cu obiectivele planificate (evaluarea calităţii), cu resursele utilizate 
(evaluarea eficienţei) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului). Şirul exemplelor ar putea 
continua.  Ne rezumăm însă la aceste trei definiţii pentru a observa că:  

✓ evaluarea este un proces (nu un produs), deci o activitate etapizată, desfăşurată în timp.  
✓ ea nu se rezumă la notarea elevilor (care este expresia numerică a aprecierii performanţelor  şcolare 

ale acestora), ci vizează domenii şi probleme mult mai complexe (inclusiv curricula  sau sistemul de 
învăţământ, în ansamblu).  

✓evaluarea implică un şir de măsuri, comparaţii, aprecieri (deci judecăţi de valoare), pe baza  cărora 
se pot adopta anumite decizii, menite să optimizeze activitatea din domeniile supuse  evaluării.  

Evaluarea online poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, 
continuă şi cumulativă. Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele 
tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia 
sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări 
cu răspuns deschis. Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată 
indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a 
face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 
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Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: teme scrise, participarea la 
discuţii online, eseuri, publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor, quiz-uri şi întrebări online, activităţi 
experienţiale, cum ar fi jocul de rol, teme collaborative, dezbateri, portofolii, revizuiri, examene online (cu 
carte deschisă, structurate, cronometrate). 

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

evaluare conținând itemi cu alegere multiplă, duală, dar și itemi cu răspuns scurt. Accesând din bara de 
Google cele 9 puncte, Google Forms, putem crea astfel de teste relativ ușor, atât cu întrebări deschise, cât 
și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz permite oferirea de feedback prompt, iar 
notarea se face automat, după ce, în prealabil, am ales variantele corecte și am acordat punctajul necesar. 
Elevul vede automat punctajul după ce a finalizat testul. Consider că este o aplicație eficientă în evaluarea 
on-line. 

Google Classroom – aici am putut corecta temele și oferi un feedback direct fiecărui elev 
Google Jamboard este un mod de vizualizare al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate 

răspunsurile date pe post-it-uri virtuale sau pot introduce imagini și informații pe post-it-uri. Este o metodă 
eficientă mai ales la evaluarea prin proiecte. 

  Kahoot – cu ajutorul acestei aplicații elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi de teste. 
Este o aplicație foarte interesantă, iubită de copii, este un mod atractiv de a afla lucruri noi. 

WordWall – cu ajutorul acestei aplicații se reușește să creeze diverse materiale prin care elevii reușesc 
să sintetizeze cele învățate, indiferent de disciplina de studiu. Funcțiile acestei aplicații fiind multiple, nu 
permite elevului alunecare spre plictiseală și indiferență, se pot crea materiale diverse, cu un mare grad de 
implicare din partea elevilor. 

LivresQ – o altă aplicație foarte îndrăgită de elevi, cu ajutorul se reușește să se creeze multe teste de 
evaluare, fie cu itemi duali, multipli, cu răspuns scurt sau lung. Avantajul acestei aplicații este că poți crea 
o multitudine de resurse atractive, de la completarea spațiilor lacunare, până la trasarea de săgeți între 
casetele unui exercițiu sau completarea răspunsurilor scurte cu ajutorul imaginilor. 

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 
oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. 

Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri 
pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor. 

  Evaluarea online are ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta 
furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor 
online. 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare, cum ar fi: 
 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 oferirea unui feedback prompt 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
Prin natura ei, evaluarea online oferă un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme 
Lucrul în afara şcolii, departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume 

responsabilităţi mai mari dacă doresc să reuşească la cursurile online. 
Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea 

competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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Evaluarea în învăţământul preuniversitar - Ȋntre tradiţional şi on-line 

 
 
 

Prof. Anca Bontea 
Şcoala Gimnazială Nr. 28, Galaţi 

 
 
 
Privind retrospectiv la perioada de început a şcolii on-line, nu pot să nu mă gândesc la poemul lui 

Cristopher Logue: Veniţi la margine!/ Nu putem, vom cădea!/ Veniţi la margine!/ Nu putem, este prea sus!/ 
Veniţi la margine!/ Şi ei s-au dus./Şi el i-a împins./ Şi ei au zburat. Cam asta s-a întâmplat şi cu noi, profesori 
şi elevi, în primăvara anului 2020. Am fost împinşi în prăpastie şi am învăţat să zburăm. Făcuserăm paşi 
timizi spre digitalizarea educaţiei de ani buni, dar pandemia ne-a învăţat să zburăm. Ne-a fost greu la 
început, ne era frică, dar ne-am construit aripi şi ne-am început înălţarea. Aripi precum Google Classroom, 
Zoom, Nearpod, Wordwall, Jamboard, Padlet, Canva, Miro, Livresq, Asq, MozaWeb, Book Creator etc. 
Fără ele nu am fi putut reuşi să (ne) luminăm. Le-am primit cu interes, curiozitate, chiar bucurie, din dorinţa 
de a aduce un suflu nou orelor on-line. 

Schimbările prin care am trecut şi încă mai trecem în viaţa şcolară ne determină să abordăm cu mare 
seriozitate problema evaluării. Am ştiut de la început că nu se va mai putea preda în mod tradiţional, dar 
am avut rezerve în ceea ce priveşte evaluarea.  Am început  cu Google Forms cu verificare automată.  Au 
fost multe puncte slabe, dar am înţeles că este necesar să aplicăm un minichestionar tip grilă la sfârşitul 
fiecărei ore (chiar şi la orele cu prezenţă fizică) pentru un feedback real. Au urmat testele grilă cu verificare 
manuală, acţiune cronofagă, dar care reflectă mult mai bine realitatea, întrucât am alternat itemii obiectivi, 
semiobiectivi şi deschişi. Mi s-a părut că ne-am apropiat foarte mult de evaluările date în clasă. Numai că 
nu mai eram în clasă, ci acasă, aşa că trebuia să facem artificii suplimentare pentru a menţine atenţia şi 
interesul elevilor noştri. 

Platforma Nearpod pentru evaluarea la distanţă ni s-a părut excelentă. Platforma este interactivă şi 
este un mod atractiv de a îmbina audio cu video, PPT, PDG, Google Slides etc. A fost modalitatea pe care 
am găsit-o pentru a avea activi toţi elevii în oră, pentru că dacă aceştia nu erau într-adevăr pe platformă, ci 
pe un alt link, numele lor apărea cu roşu. Instrumentele de pe platformă ne-au ajutat să evaluăm obiectiv, 
dar şi creativ. Am evaluat atât formativ, la sfârşitul unor ore pentru anumite conţinuturi, cât şi sumativ, la 
finalul unităţilor de învăţare. De asemenea, am folosit Nearpod şi pentru anumite exerciţii din testele de 
antrenament. Sarcinile sunt contratimp şi platforma indică exact când lucrează elevul. Foarte interesant este 
faptul că platforma permite înregistrarea mesajelor vocale, atingând astfel şi problema evaluării orale. 
Platforma poate fi folosită şi pentru predare, nu doar pentru evaluare. Ne-a plăcut atât de mult în cadrul 
orelor on-line sincron, încât am decis să o folosim în continuare pentru teme. Tablele colaborative au 
deschis noi orizonturi, parcă acum elevii au înţeles cel mai bine ce înseamnă cooperarea. 

Am pus un accent deosebit pe evaluare prin proiecte, pentru că i-am văzut mai creativi ca niciodată. 
Este uşor de înţeles că le-a făcut plăcere şi lor să testeze tot felul de aplicaţii, cum ar fi, de exemplu, Story 
Jumper, Book Creator sau aplicaţiile pentru benzi desenate. Au prezentat cărţi în moduri atractive, au 
înregistrat videoclipuri în care au prezentat recenziile, au realizat trailere pentru cărţile citite, au participat 
chiar şi la concursuri de book-trailere. 

Am avut parte de mari revelaţii... Am păşit alături pe un nou drum, mereu altul, mereu în continuă 
schimbare.  Ne-am dorit ca elevii să rămână empatici, creativi, inovatori, activi, să colaboreze şi să 
comunice mai bine.  Ne-am dorit să demonstrăm că ne putem adapta la schimbări, că putem păstra aprinsă 
flacăra curiozităţii şi a educaţiei. Am înţeles într-adevăr cum se poate contura profilul de formare al 
absolventului de gimnaziu, structurat pe opt competenţe cheie, pentru că şcoala on-line, prin toate 
instrumentele digitale oferite, a îmbinat magistral toate aceste competenţe. 

Şcoala on-line ne-a răpit multe, dar ne-a şi oferit o nouă cale. Vom păstra tot ce a fost bun din această 
experienţă şi vom încerca să găsim formula potrivită pentru a împleti cele două direcţii: tradiţional şi on-
line.  
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 

Prof. înv. preşc. Andreescu Elena Loredana                                                
ȘC. GIMN. NR. 13/ G. P. P. NR. 6 RM. VÂLCEA 

                                                                                                                                                                     
 

„ Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.’’ (D. Ausbel) 

 

Tipurile de evaluare care sunt utilizate de către educatoare în învăţământul preşcolar sunt: 

- evaluarea iniţială 

- evaluarea continuă şi 

- evaluarea sumativă  

Evaluarea iniţială este realizată de către cadrele didactice la începutul anului şcolar sub forma unor 
teste sau a unor aplicaţii, pentru a identifica nivelul cunoştinţelor, al deprinderilor şi abilităţilor, dar şi pentru 
a determina, în funcţie de profilul grupei, ritmul desfăşurării activităţilor, în baza căruia îşi proiectează 
planificarea săptămânală şi semestrială. 

Evaluarea continuă este realizată permanent, prin mai multe modalităţi, pe care le vom aminti în cele 
ce urmează. 

Evaluarea sumativă se realizează la finalul semestrelor şi al anului, când se face şi caracterizarea 
grupei. 

Între metodele utilizate în învăţământul preşcolar predomină metodele alternative, fără a fi excluse 
cele clasice precum aprecierea performanţelor prin atribuirea de calificative sau teste individuale de 
cunoştinţe şi/sau deprinderi, ce iau forma unor fişe cu sarcini. Sunt folosite fişele de evaluare şi 
calificativele, deşi acestea sunt foarte apropiate de învăţământul obligatoriu. 

 

Dintre modalităţile alternative de evaluare utilizate pot fi amintite: 

 

� lucrările practice, 

� portofoliile cu produsele copiilor, 

� aprecierile verbale, 

� autoevaluarea, 

� serbările, 

� discuţiile individuale cu copiii, 

� afişarea lucrărilor, 

� aprecierea rezultatelor prin premii, laude, încurajări, prin ecusoane (flori, iepuraşi, ursuleţi), 

medalii, 
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� „metoda consemnării pe un grafic (cu puncte şi procentaje)” a rezultatelor, pe activităţi şi 

preferinţe. 

          

Bibliografie: 
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„Psihopedagogie preşcolară şi şcolară”, Bucureşti, supliment la Revista învăţământului preşcolar; 

Văideanu, G. (1998) – „Educaţia la frontiera dintre milenii”, Bucureşti, Editura Politică; 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

– Între online și tradițional - 

 

Prof. Înv. Preș. Andrei Aura Valentina 
Şcoala Gimnazială Siliștea, Braila 

 
 
 
Cu toții am experimentat predarea și evaluarea online și am întâmpinat un număr mare de dificultăți 

în perioada pandemică, cu toate acestea stă în natură fiecărui educator să caute metode creative de a-i atrage 
pe cei mici în universul cunoașterii indiferent de mediul în care se desfășoară activitățile educative. 

Evaluarea este modul prin care un educator culege roadele muncii și caută masuri de ameliorare a 
comportamentelor care nu au fost atinse pentru a veni în sprijinul preșcolarilor care necesită ajutor. Pentru 
mine aceasta a fost adevărata provocare, găsirea unor metode prin care să evaluez în mediul online 
rezultatele celor mici.  

Pentru ca activitățile propuse de mine să aibă rezultate am avut în vizor următoarele aspecte: 
 În primul rând sprijinul părinților a fost esențial, deoarece fără ajutor acestora nici una din 

activitățile gândite de mine nu s-ar fi materializat; 
 Internetul oferă o gama larga de materiale, dar cea mai importantă parte este selectarea lor și modul 

în care acestea pot fi accesate și utilizate de cei de acasă; 
 Am căutat să desfășor activități scurte care să mențină cât mai mult interesul copiilor; 
  Nu toți copii au avut acces la internet,mai ales prin prisma faptului că predau în mediul rural, și a 

trebuit sa găsesc soluții pentru ca cei defavorizați să nu se simtă excluși.  

Dacă evaluarea tradițională are și ea anumite lacune, în evaluarea online lacunele se adâncesc și nu 
poți supune preșcolarii unui șir lung de fișe de lucru care sunt pentru ei atât de statice. Pentru umplerea lor 
am apelat la mijloace și metode care să invite preșcolarii la joacă, deoarece jocul în preșcolaritate este 
esențial, este motorul de pornire a curiozității și invită copilul să experimenteze. 

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

 Am confecționat personaje din poveștilor 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 
expoziție care a fost apreciata de către întreg colectivul clasei; 

 Am folosit imagini cu personaje din poveștile alese și le-am amestecat ca mai apoi copiii să le 
recunoască și să spună câte ceva despre ele;  

 Pentru a diminua efectul static al activităților am făcut pauze de mișcare și jocuri cu text și cȃnt. 

În urma experiențelor avute în perioada pandemică consider ca în momentul actual activitățile 
educative care se desfășoară în mediul online nu îndeplinesc nevoile preșcolarilor: de a interacționa cu 
convârstnici, de a învață prin jocuri distractive și pline de mișcare, nu încurajează explorarea, limitează 
comunicarea și depind de ajutorul permanent al părinților care nu de puține ori au cu mult mai multe 
responsabilități.  

Inovația în procesul de educație constă în preocuparea cadrelor didactice de a găsi metode, soluții 
ingenioase care să aibă rolul de a menține preşcolarul și nevoile sale de învățare în prim plan, fie că este 
vorba de o lecție 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 lecției dar consider că folosirea 
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acestora trebuie să fie urmate de un cadru didactic prezent care să explice şi să intervină pentru a sprijini şi 
încuraja eforturile celor mici in cautarea şi asimilarea informaţiilor atȃt de necesare în procesul instructiv-
educativ. 
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Flexibilizarea procesului de învățământ                                                    
prin utilizarea metodelor de evaluare online 

 

prof. Andrei Daniela - Ioana,                                                             
Școala Gimnazială Cărpiniș, Crasna, Gorj 

 

Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. Nu există experţi în 
clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea unui mediu de 
învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal de distribuție 
este cel online. Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, comunicarea și 
creativitatea. 

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de până 
acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, conceptul de 
învăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesul de predare – învăţare si 
tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un concept, este parte din 
învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin economia de timp pe care o implică. E-learning 
semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa facil, rapid, în orice domeniu, nefiind 
condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un intermediar (profesorul). Acest concept permite 
flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, 
imagine şi text. 

E-learning câştigă 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 cunoştinţe noi pe linia de 
îndrumare de la oameni care sunt,uneori, la sute de kilometri distanţă şi a învăţa aproape complet aspectul 
acestor conţinutului în timp real, permite dobândirea de noi cunoştinţe fără stresul de zi cu zi. 

Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor tehnologii pot 
reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai eficientă a timpului 
profesorului. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină oportunitățile de învățare față în 
față cu oportunitățile de învățare online. Gradul în care are loc învățarea online și modul în care este 
integrată în curriculum pot varia în funcție de școli. Strategia de combinare a învățării online cu instruirea 
școlară faţă în faţă este utilă pentru a adapta diversele stiluri de învățare ale cursanţilor şi pentru a le permite 
fiecărui cursant să studieze în ritmul propriu. 

Experiența actuală ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. În contextul online, 
implicarea este esențială și instrumentele alese pentru predare și evaluare trebuie sa creeze o interacțiune 
umană mai profundă și mai semnificativă. Creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva 
despre care noi, profesorii, trebuie să vorbim pozitiv. 

Evaluarea e în responsabilitatea profesorului. Iar pentru asta atât profesorul cât și întreg sistemul 
educațional trebuie să asigure cele 3C caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și 
corectă. 

Evaluarea este o cuantificare a măsurii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, au 
fost eficiente metodele de predare/învățare. 

Metode de evaluare: 

 Teste de tip chestionar: un mod de evaluare cu răspunsuri DA/NU sau răspunsuri multiple aplicabile 
în orice domeniu. Necesită un efort din partea profesorului în pregătirea întrebărilor și răspunsurilor. Este 
un mod de evaluare cu un înalt nivel de obiectivitate atâta timp cât elevii înțeleg importanța evaluării și 
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lucrează corect, individual fără să 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 opțiuni. Proiectul 
reprezintă o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată profesorilor pentru 
evaluarea sumativă. Elaborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp, câteva zile sau câteva 
săptămâni. Pe parcursul realizării proiectului, cadrul didactic oferă suport și consultanță elevilor în 
desfășurarea cercetării, în colectarea datelor necesare și poate efectua evaluări parțiale. Experiența mea este 
că le place acest lucru iar creativitatea manifestată este uluitoare. Pe platforma Google Classroom putem 
discuta cu elevii- Meet video chat este inclus gratuit, pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct 
fiecărui elev. Proiectele pot fi prezentate clasei, elevii sunt extrem de inventivi. Utilizarea proiectului este 
o metodă eficienta de evaluare dar și o metodă de învățare interactivă care plasează elevul într-o situație de 
cercetare autentică, cultivă responsabilitatea pentru propria învățare și rezultatele acesteia. 

 Testul clasic, postat pe activitatea la clasa, în word, timp de rezolvare si apoi încărcare pe platformă. 
Permite corectarea si feedback direct fiecărui elev. Implică seriozitate si corectitudine din partea elevilor și 
știm că, încă, la această parte trebuie să mai lucrăm. Trebuie să-i facem pe elevi să înțeleagă că evaluarea 
are rolul verificării cunoștințelor acumulate, nu este o pedeapsă, este și un mod de a constata lacunele 
apărute si de a le corecta. 

 Portofoliul: reprezintă un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care permite estimarea 
progresului în învățare al elevului prin raportare la achizițiile realizate în perioade de timp mai mari( 
semestru, an școlar). 

 Probele orale : se pot face online pentru ca putem folosi fără nici o problemă comunicarea audio-
video unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să 
poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. 

Pentru evaluare se pot folosi câteva instrumente/aplicații: Quizizz; Wordwall; Quizlet; Learning Apps 
etc, platforme cu ajutorul cărora se pot crea teste, fișe de lucru, activități interactive. Oricât de performantă 
sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale 
feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

-ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL- 

 
ANDREI GABRIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 165 BUCUREȘTI 

 
Societatea se află într-o continuă schimbare, astfel încât, atât dascălii, cât și elevii, pătrund într-o lume 

a tehnologiei, aceasta devenind chiar spațiul școlar în care se desfășoară o multitudine de activități. Noile 
tehnologii joacă un rol important în trecerea de la un mediu de învățare la un altul, centrat pe elev. 
Platformele online digitale redefinesc rolurile celor doi factori ai actului educațional, plasându-i într-o clasă 
virtuală.  

Se cunoaște faptul că evaluarea, componentă a procesului de învăţământ, reprezintă un act didactic 
complex integrat procesului de învăţământ, urmărind măsurarea rezultatelor şcolare, punerea în 
corespondenţă a rezultatelor şcolare cu obiectivele operaţionale prestabilite, formularea unor judecăţi de 
valoare despre procesul şi produsul învăţării elevilor pe baza unor criterii calitative numite descriptori de 
performanţă. Aceasta are un rol deosebit în furnizarea informaţiilor necesare desfăşurării optime a 
procesului instructiv-educativ. Informaţiile fac referire la conţinuturile care trebuie să fie evaluate, criteriile 
pe baza cărora evaluăm, obiectivele care au fost realizate, momentele evaluării, de aceea putem spune că 
este un proces reglator în desfăşurarea procesului instructiv-educativ, dar şi faptul că permite adoptarea 
unor decizii în vederea perfecţionării procesului de învăţământ. 

Dacă în spațiul clasei pot fi elaborate probe scrise, elevii pot primi diferite sarcini în cadrul unor 
lucrări practice, pot fi evaluați oral, pot fi analizate portofoliile realizate de aceștia, în spațiul virtual, 
platformele de învățare online oferă posibilitatea dascălilor de a construi probe de evaluare online. Aceste 
platforme sunt destinate postării de documente și suporturi de curs în spațiul virtual, dar oferă și posibilitatea 
realizării probelor de evaluare a cunoștințelor sau a competențelor, de a alege tipurile de itemi, posibilitatea 
de setare a timpului destinat finalizării probei. 

Metoda de evaluare (evaluare tradițională sau evaluare online) reprezintă calea pe care profesorul o 
parcurge împreună cu elevii în demersul evaluativ, oferind acestora posibilitatea de a demonstra care este 
nivelul achiziţiilor prin utilizarea instrumentelor adecvate de evaluare. Profesorul este cel care alege cele 
mai adecvate metode şi instrumente de evaluare în vederea realizării unui demers evaluativ corespunzător. 
Evaluarea trebuie să fie un proces continuu, trebuie să devină un proces dinamic, un proces care trebuie să 
favorizeze autoreglarea şi autoreflecţia parte integrantă a procesului de învăţare, în măsură să le ofere atât 
elevilor, cât şi profesorilor,,oportunităţi de reflecţie şi de perfecţionare continuă” (Ciolan,L., Ciolan, L.,E., 
2008, pag.30). 

Alegerea uneia dintre metodele de evaluare (tradiţionale sau alternative) este condiţionată de anumiţi 
factori cum ar fi: scopul şi obiectivele evaluării, tipul evaluării, conţinuturile care trebuie să fie evaluate, 
priceperea dascălului în a îmbina metodele şi instrumentele de evaluare. ,,Cele tradiţionale şi cele moderne 
pot să coexiste în diferite combinaţii, mai ales odată cu extinderea ariei de cuprindere a evaluării 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 și proiectele digitale se caracterizează prin 
generozitatea spațiului și a posibilităților multiple de valorificare a formelor diverse de exprimare (imagine, 
mișcare, text, dinamism, materiale multimedia realizate de cei mici).  

În cadrul activităţilor desfășurate atât fizic, cât și online, am inclus cu succes metoda proiectului. 
Elevii au fost puşi în situaţii inedite de lucru. ,,Pădurea în imagini” a avut ca sarcini de lucru întocmirea 
unui poster( digital sau tipărit) cu imagini reprezentând plante şi fructe de pădure, marcarea unui traseu 
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turistic, dar şi colaje pe diferite teme.Un alt proiect propus spre realizare a fost ,,Povestea bobului de grâu”, 
elevii având ca sarcină de lucru crearea unui poster cu imagini reprezentând traseul pe care îl parcurge 
bobul de grâu până la procesul de fabricaţie al pâinii. În cadrul proiectului ,,Drumul cărţii” au primit ca 
sarcină construirea un afiş prin care enunţurile scrise îndemnau la protejarea copacilor. Au realizat un traseu 
al cărţii de la tăierea copacilor din pădure până la tipografie. Alte proiecte au avut ca produs final reviste 
care cuprindeau creaţii ale micilor şcolari, dar şi creaţii populare, cu scopul de a ne cunoaşte tradiţiile şi 
obiceiurile strămoşeşti. Evaluarea s-a realizat atât ca proces deoarece elevii au investigat, au descoperit, au 
experimentat, au prelucrat informaţii, cât şi ca produs, acesta a reprezentat expresia performanţei 
individuale sau de grup, a interesului pentru tema dată. A reprezentat metoda prin care s-au evaluat achiziţii 
cognitive, s-a evaluat cooperarea cu ceilalţi colegi participanţi la realizarea proiectului, dar şi folosirea 
corespunzătoare a resurselor. 

În cadrul proiectului ,,Pădurea-aurul verde al planetei”, elevii au colectat, au prelucrat, au selectat şi 
au sintetizat informaţii privitoare la pădure (alcătuire, faună, protejarea acesteia, rolul pe care îl are pădurea 
în viaţa oamenilor, dar şi a vieţuitoarelor), au redactat proiectul, au realizat produse finale precum portofolii, 
creaţii literare (dialoguri între pădure şi vieţuitoarele ei, versuri realizate de elevi), afişe cu îndemnuri pentru 
protejarea pădurii, postere- pădurea în imagini, colaje realizate din materiale naturale, colecţie de plante ale 
pădurii. Pentru realizarea acestor produse, copiii au lucrat pe grupe, fiecare grupă având de îndeplinit 
anumite sarcini de lucru.De asemenea, fiecare grupă a prezentat proiectul realizat.În cadrul evaluării s-au 
luat în discuţie anumite criterii privitoare la efortul depus de elevi cum ar fi: raportarea elevului la tema 
dată, performarea sarcinilor, documentarea, nivelul de elaborare şi comunicare, creativitatea elevilor, 
calitatea rezultatelor. În ceea ce priveşte calitatea proiectelor realizate de către grupele de elevi, evaluarea 
s-a realizat ţinând cont de validitatea proiectelor, completitudinea acestora, elaborarea şi structurarea 
acestora, calitatea materialelor utilizate, dar şi creativitatea. 

Portofoliul reprezintă ,,o selecţie dintre cele mai bune lucrări sau realizări personale ale elevului, cele 
care îl reprezintă şi care îi pun în evidenţă progresele, care permit aprecierea aptitudinilor, talentelor, 
pasiunilor, contribuţiilor personale. Alcătuirea portofoliului este o ocazie unică pentru elev de a se 
autoevalua, de a-şi descoperi valoarea competenţelor şi eventualele greşeli. În alţi termeni, portofoliul este 
un instrument care îmbină învăţarea cu evaluarea continuă, progresivă, dinamică şi multilaterală a 
procesului de activitate şi a produsului final. El sporeşte motivaţia învăţării”41 (Cerghit, I.,2008, pag.383). 
Acesta poate fi realizat și digital. 

Evaluarea acestor produse rezultate în urma desfăşurării activităţilor au o semnificaţie deosebită 
pentru micii şcolari deoarece munca lor este apreciată la adevărata valoare şi le ceează sentimentul utilităţii 
a ceea ce produc.  
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

Prof. înv. preşc. Andrei Ionela Roxana                                                     
Grădinița ”Mărțișor” București, Sector 4 

 

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învățământ, ce urmărește 
măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, valoarea,  performanțele și eficiența acestora la un moment 
dat, oferind soluții de perfecționare a actului didactic. 

În opinia lui David Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care 
cuprinde următorii pași: 

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

- Măsurarea rezultatelor aplicării programei; 

- Evaluarea rezultatelor. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea inițială, continuă și finală. 
Evaluarea inițială se realizează la începutul anului școlar și stabilește nivelul de pregătire a preșcolarilor în 
momentul inițierii programului respectiv, constituind o condiție hotărâtoare pentru reușita activităților 
următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaște potențialul fiecărui copil. Pentru ca 
evaluarea inițială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii și modalități de verificare, măsurare și apreciere 
a nivelului de pregătire a preșcolarilor, pornind  de la obiectivele propuse. 

Datele obținute ajută la conturarea activității didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului conținut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul și adoptarea 
unor măsuri de sprijinire și recuperare a unora din preșcolari. 

Evaluarea formativ-continuă își propune să verifice toți preșcolarii asupra conținuturilor predate, fapt 
ce permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, să identifice lacunele după fiecare secvență de 
învățare, să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învățământ.                                     
Evaluarea finală intervine la sfârșitul unei perioade mai lungi de învățare, la sfârșit de semestru, an școlar, 
ciclu de învățământ. Se realizează prin verificări parțiale pe parcursul programului și o estimare globală a 
rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanț, regrupând mai multe unități de studiu. 
Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare directă 
între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. Probele 
orale oferă copilului posibilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și justifice 
răspunsul. 
Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului.  

Tipuri de portofolii: 

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecție a celor mai importante lucrări); 

- portofoliu de progres sau de lucru (conține toate elementele desfășurate pe parcursul activității); 

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

Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evoluției copilului; 
lucrări ale acestuia; poze cu sarcini/activități pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităților extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  etc. 
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În concluzie, portofoliul nu este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului, ci poate fi 
reprezentativ pentru crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe sau a unei grădinițe.                

Printre metodele și procedeele interactive de fixare și evaluare a cunoștințelor utilizate în grădiniță, 
se înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida,  ghicitorile, tehnica foto-limbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta 
conceptuală/cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colțurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul 
întrebărilor, cvintetul,  R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează), jurnalul grupei.  

După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrantă. Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.” Astfel, 
evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a 
soluțiilor de perfecționare a actului didactic.  
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Evaluarea în mediul online 

 

Prof. Andrei Lenuța,                                                                    
Școala Gimnazială „Decebal” Craiova 

 
În procesul de învățământ, evaluarea este o activitate de colectare, organizare și interpretare a datelor 

privind efectele relației profesor – elev, cu scopul de a face eficientă funcționarea întregului sistem 
educațional. Evaluarea are rol de feed – back pentru elevi, profesori, părinți și pentru factorii de decizie. 
Rezultatele ei constituie puncte de sprijin pentru luarea deciziilor referitoare la efectuarea de prognoze, 
anticiparea costurilor economice ale educației și modificarea curriculumului. Scopul major al evaluării este 
să ofere datele necesare care să permită luarea celor mai bune decizii educaționale. 

Evaluare online este o etapă din procesul de învățare care se desfășoară în mediul online. Primii care 
au de învățat în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a învăța lucruri noi și de a produce 
schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și ar fi mult mai greu să se realizeze.  

În educația online se schimbă, în primul rând, mediul de învățare. Nu mai există școala ca spațiu, ca 
tot ansamblul relaționar. Modificări apar și în ceea ce privește comunicarea. Se schimbă rutinele pentru 
învățare: de pregătire pentru școală (plecarea spre școală, drumul în sine au efecte psihologice asupra 
mobilizării învățării) și de învățare (informațiile nu mai sunt primite în același fel, nu se mai învață la fel). 

Atât în învățare, cât și în evaluare, fiecare răspuns al elevului implică un process cognitiv, fiecare la 
un alt nivel.  

Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce timpul de așteptare și oferă elevilor 
rezultate instantanee ale testării. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de învățare, punctele forte și punctele slabe rapid. Procesul de evaluare online eliberează, de 
asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica domeniile de performanță 
scăzută, astfel încât profesorii să se poată concentra asupra acestor lacune de învățare. 

Instrumentele online pe care eu le folosec și le-am folosit în perioada școlii online sunt următoarele: 
Zoom este o platformă de conferințe video, iar câteva dintre funcționalități includ: trimiterea de 

mesaje și de fișiere de orice tip și screen share-ul, care îi oferă profesorului posibilitatea de a împărtăși cu 
elevii informații prin urmărirea ecranului laptopului. Mie această aplicație îmi place, deoarece are multe 
oportunități.  

Google Meet o platformă de comunicare instant prin video și chat, unde putem crea un link de 
întâlnire, iar participanții trebuie doar să-l acceseze, pentru a putea intra în sesiunea online. Meet oferă 
aceleași opțiuni ca și întâlnirea de pe Zoom: comunicare cu participanții cu video, microfon și prin chat, 
partajarea ecranului, activarea modului silențios pentru anumiți participanți, împărtășirea de alte link-uri 
prin chat. 

Google Classroom, o clasă virtuală în care profesorul poate trimite documente și nota elevii pe baza 
unor teme sau teste realizate în Google Forms. Pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct 
fiecărui elev, se poate crea o bancă 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 obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise.  Elevii pot primi 
atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu). Elevii pot afla imediat dacă 
la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu.  

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

este efectuată evaluarea; o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi 
abilităţile. 
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METODE TRADIŢIONALE DE EVALUARE 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR ANDREI MAGDALENA                                            
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOMAȘNEA                                                   

JUDEȚUL CARAȘ - SEVERIN 

 

1. Evaluarea orală 
Caracteristici 
Evaluarea oralã se realizează printr-o conversaţie pe baza cãreia cadrul didactic stabileşte cantitatea 

informaţiei şi calitatea procesului şi a produsului activitãţii de învăţare în care a fost implicat elevul. Din 
perspectivă modernă, evaluarea trebuie să însoţească procesul de predare-învăţare. Evaluarea orală permite 
realizarea cu prisosinţã a acestui deziderat.  

Conversaţia euristică este cea mai importantă metodă folosită în procesul evaluativ de tip oral. Pentru 
a putea fi utilizată în procesul de învăţare a unor date, aspecte, fapte, întâmplări, elevii trebuie să beneficieze 
deja de informaţii anterioare. 

Din perspectivă modernă, metoda conversaţiei euristice „permite adaptarea autonomă a elevului la 
nivelul unui program de activitate care se modifică în funcţie de rezultatele obţinute” (Gilbert de 
Landsheere). Întrebările sunt  fundamentul conversaţiei euristice. Acestea sunt instrumente 
(subinstrumente) elementare, cele mai uzuale, întâlnite deosebit de frecvent, în cele mai diverse situaţii 
evaluative, indiferent de modalitatea de evaluare.  

 
2. Evaluarea prin probe scrise 
Caracteristici , modalitãţi de realizare 
Evaluarea scrisã apelează la suporturi concretizate în fişe de muncă independentă,  lucrări de control, 

teze etc. Elevii prezintă achiziţiile lor în absenţa unui contact direct cu cadrul didactic.  
Funcţia principală a evaluării prin probe scrise în context cotidian (nu în situaţii de examen) este 

aceea de a oferi cadrului didactic informaţii privind calitatea activităţii realizate şi efectele acesteia 
exprimate în nivelul de pregătire al elevilor. Ea semnalează situaţiile în care unii elevi nu au dobândit 
capacităţile, subcapacităţile, abilităţile etc. preconizate la un nivel corespunzător şi, în consecinţă, este 
necesară aplicarea unor măsuri recuperatorii. 

Principalele modalităţi de realizare a evaluărilor prin probe scrise sunt: 
 Probe scrise de control curent. Acestea cuprind 1-2 întrebări din lecţia de zi şi durează max. 15-

20 de minute. Lucrările de acest gen au rol de feed-back atât pentru elev cât şi pentru cadrul didactic. 
Cerinţele (itemii) pot viza atât reproducerea celor învăţate precum şi exerciţii de muncă independentă; 

 „Examinările scurte de tip obiectiv”, cu durata de 5 minute: se dau 4-6 întrebări la care elevii 
răspund în scris succesiv. Corectarea se poate face fie de elevii înşişi prin raportare la model (comparare cu 
răspunsurile corecte) oferite fie de cadrul didactic, fie de colegi, prin schimbarea lucrărilor; 

 Lucrări scrise/probe aplicate la sfârşitul unui capitol. Acest tip de probe acoperă prin itemii 
formulaţi elementele esenţiale, reprezentative ale capitolului respectiv. Ele verifică şi evaluează 
îndeplinirea tuturor obiectivelor terminale ale capitolului respectiv. Îndeplinesc o funcţie diagnostică; 

 
 

3. Evaluarea prin probe practice 
Caracteristici 
Evaluarea prin probe practice vizează identificarea capacităţilor de aplicare practică a cunoştinţelor 

dobândite de cãtre elevi, a gradului de încorporare a unor priceperi şi deprinderi, concretizate în anumite 
suporturi obiectivale sau activităţi materiale. Probele practice rãspund unui deziderat al pedagogiei 
moderne, şi anume acela de a da curs cerinţei de „ a şti sã faci”. 
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 Evaluarea practică este posibilă şi necesară atât la disciplinele care în mod tradiţional s-au centrat pe 
o evaluare practică (este cazul educaţiei tehnologice, educaţiei plastice, educaţiei muzicale, educaţiei 
fizice), dar şi la discipline predominant teoretice, axate până nu demult pe o evaluare teoretică. 

 
Variante ale evaluărilor practice 
Probele practice, în măsura în care sunt bine concepute, relevã în modul cel mai elocvent ceea ce elevii 

cunosc şi sunt capabili să facă. Pentru cadrul didactic rămâne o cerinţã fundamentalã dimensionarea unor 
probe, care, în mod indirect, dar decisiv, pot sã punã în evidenţã ceea ce sunt capabili să realizeze elevii. 

Probele evaluative de ordin practic se pot gândi în următoarele perspective: 
 Executarea de către elevi a unor produse pornind de la un model; 
 Realizarea de către elevi a unor acţiuni pornind de la un proiect de acţiune; 
 Simularea unor acţiuni în condiţii speciale (pe calculator, în sălile de simulare etc). 
 
Variante 

1. Activităţile experimentale. Sunt specifice în contextul disciplinelor cu caracter practic-explicativ. 
2. Analiza produselor activitãţii elevilor. Este o variantă a evaluării practice, care se focalizează 

numai pe produsul final al unei secvenţe educaţionale parcurse de elev. 
 
Prin produs al activităţii elevului se înţelege tot ceea ce realizează el în şcoală şi în afara ei. Începând 

de la cele mai simple forme pe care le îmbracă realizările acestuia, cum ar fi temele pentru acasă şi până la 
cele mai complexe, atât rezultate ale activităţii intelectuale (eseuri, compuneri, poezii, monografii etc.), cât 
şi practice. 

Aceastã formă nu ignoră însă procesul învăţării, întrucât produsul final sau parţial se configurează 
treptat, eşalonat şi poate fi ameliorat din mers. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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EVALUAREA DIDACTICĂ 
 
 

PROF. ANDREI MIHAELA- IULIANA,                                                   
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU”,                                        

COMUNA NICOLAE BĂLCESCU, JUDEȚUL BACĂU 
 
 
 

Evaluarea didactică deține un rol important în procesul de învățământ. Ea are întotdeauna un raport 
direct sau indirect cu progresul învățării, dar și al predării. 

Pentru ca evaluarea progresului școlar să-și atingă scopurile, profesorul trebuie să se inițieze în 
principalele direcții oferite de cercetarea docimologică:  

a) înlocuirea sau completarea probelor clasice de evaluare cu teste de evaluare compuse din itemi 
bine structurați, ce permit o evaluare obiectivă a progresiei învățării, a deprinderilor și a capacităților 
intelectuale; 

b) Asimilarea competențelor necesare participării la elaborarea sistemului de evaluare la nivel 
național (standarde, instrumente, modalități și forme de evaluare); 

c) Familiarizarea cu instrumente și mijloace obiective de evaluare (scări de evaluare, teste 
docimologice, baremuri etc.);  

d) Trecerea activității de evaluare de la acțiunea centrată preponderent pe nivelul de informare a 
elevilor, la un act evaluativ complex care să acopere toate laturile sistemului educațional. 

Evaluarea îndeplinește deopotrivă funcții sociale și pedagogice. 
Analiza rezultatelor școlare oferă societății posibilitatea să se pronunțe asupra învățământului ca 

subsistem, să confirme sau să infirme acumularea de către cei instruiți a cunoștintelor și abilităților necesare 
unei activități social-utile. 

Din punct de vedere pedagogic evaluarea ofera informații referitoare la relațiile dintre componentele 
interne ale procesului educațional, în special a celor dintre profesor și elev. Cunoscând performanțele 
elevilor putem aprecia dacă activitățile proiectate și-au atins scopul. 

Principala problemă a învăţământului actual – supraîncărcarea - nu ţine numai de conţinutul 
programei, ci şi de tradiţiile ultimilor ani şi de presiuni exterioare exercitate asupra sistemului (presiunile 
ciclului şcolar următor, olimpiadele, presiunile părinţilor, stângăcia muncii diferenţiate). 

Poate fi utilizată drept probă de evaluare orice formă de verificare – orală, scrisă sau practică – 
tradiţională sau alternativă, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

- sunt stabilite capacităţile şi conţinuturile care se evaluează; 
- competențele generale și specifice care se formează; 
- tipurile de itemi adecvaţi; 
- descriptorii de performanţă; 
- modalitatea în care se vor face cunoscute părinţilor şi elevilor rezultatele obţinute. 
Instrumentele de evaluare sunt clasificate în instrumente tradiționale (probe scrise, probe practice, 

probe orale) și instrumente alternative ( observarea sistematică, investigaţia, proiectul, portofoliul, tema 
pentru acasă, activitatea independentă, autoevaluarea). 

Dintre instrumentele alternative de evaluare: 
- Observarea sistematică a elevilor poate fi făcută pentru a evalua performanţele elevilor, dar în 

special comportamentele afectiv- atitudinale. Pot fi evaluate: concepte şi capacităţi – organizarea şi 
interpretarea datelor; selectarea instrumentelor de lucru; descrierea şi generalizarea unor procedee, tehnici, 
relaţii; utilizarea materialelor auxiliare, inclusiv a calculatorului; atitudinea elevilor faţă de sarcina dată; 
concentrarea asupra sarcinii de rezolvat; implicarea activă; adresarea unor întrebări pertinente; 
completarea/îndeplinirea sarcinii; revizuirea metodelor şi a rezultatelor; comunicarea: discutarea sarcinii 
cu profesorul în vederea înţelegerii acesteia. 

- Investigaţia reprezintă o situaţie complicată care nu are o rezolvare simplă. Evaluarea poate viza: 
sarcina poate fi scurtă, timpul de lucru este relativ lung; începe, se desfăşoară şi se termină în clasă; 
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individuală sau în grup presupune diverse obiective; poate urmări caracteristici personale ale elevilor 
precum: creativitate şi iniţiativă, participare în cadrul grupului, cooperare, persistenţă, flexibilitate, dorinţă 
de generalizare. 

- Proiectul- presupune o activitate mai amplă decât investigaţia care începe în clasă prin definirea şi 
înţelegerea sarcinii, se continuă acasă pe o anumită perioadă şi se încheie tot în clasă prin prezentarea în 
faţa colegilor a rezultatelor obţinute sau a produsului realizat. Proiectul este ales dacă: prezintă interes 
pentru elevi; elevii sunt nerăbdători pentru a crea un produs de care să fie mândri; pot găsi resurse materiale; 
subiectul nu va ales urmând rutina din clasă. 

- Portofoliul- reprezintă o colecţie de informaţii despre progresul şcolar al unui elev, obţinut printr-o 
varietate de metode şi tehnici de evaluare. Conţinutul său va fi focalizat pe concepte şi capacităţi esenţiale: 
selecţii din însemnări; produse elaborate; produse care indică interesele, stilul elevului şi folosirea unor 
varietăţi de inteligenţe; produse care arată procesul de dezvoltare (început, planificare, revizuire); criteriile 
pe baza cărora munca va fi evaluată. 

- Autoevaluarea- este realizată prin întrebări pe care şi le pun elevii înşişi în condiţii necesare pentru 
formarea deprinderilor evaluative ca: prezentarea obiectivelor ce trebuie atinse; încurajarea formulării de 
întrebării/ răspunsuri în scris; încurajarea evaluării în cadrul grupului etc. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este  reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip “da”/”nu” (“adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Această metodă poate fi aplicată la orice disciplină din planul cadru, obligatorie sau opțională, are un 
înalt nivel de obiectivitate, este rapidă pentru aflarea rezultatelor și crează o imagine de ansamblu asupra 
materiei deoarece provoacă elevii săm aibă o atenție sporită pentru a putea face alegerile corecte și 
complete. 

Metoda evaluării online folosește următoarele tipuri de aplicații: 
-Tutoriale sau lecții interactive ghidateTutorialele sunt utilizate foarte des în învățarea aplicațiilor 

informatice:  Microsoft Office, Adobe, Internet, realizare pagini web etc. 
-Exercițiile practice (drill and practice. Exercițiile practice sunt de mai multe tipuri: aplicații 

obișnuite; aplicații de proiectare; aplicații de execuție, construcție, producție sau fabricație și creație  
-Simulări și experimente. Cu ajutorul simulării se încearcă reproducerea unor situații reale, a unor 

procese sau fenomene așa încât elevul să fie pus în situația de a interacționa cu programul de instruire, de 
a rezolva în mod similar cu un operator din viața reală problemele practice, dar intr-un mod simplificat. 

-Jocurile pentru instruire sunt jocuri predominate de activități de simulare. Elevul este pus să rezolve 
o situație- problemă cu ajutorul unor regului și modalități de acțiune care să conducă la atingerea scopurilor.  

-Testele pedagogice sunt cea mai importanta categorie și în același timp cea mai întâlnită fie 
independente fie ca parte a unei aplicații complexe.  Un test trebuie să conţină scopul, setul de cunoştinţe 
pentru care se aplică, obiectivele testului, durata de timp în care se aplică, baremul de evaluare, matricea 
de evaluare cu menționarea descriptorilor de performanță, afişarea rezultatelor şi a erorilor măsuri 
remediale sau de progres. Aceste teste există pentru marea majoritate a disciplinelor. 
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Evaluarea online în anul 2021 

 
 

Prof. Înv. primar, Andrei Nicoleta-Alina 
Școala Gimnazială Nr. 1 Adunații - Copăceni, Jud. Giurgiu 

 

 
Într-o societate care evoluează cu pași repezi, un domeniu important și prioritar trebuie să rămână 

educația, care, la rândul său, are nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerințelor actuale ale 
societății, să pregătească elevii pentru a se integra activ în viața socială și personală.  

În contextul actual, când lumea tinde să se transforme într-o societate a informației, apare nevoia de 
cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea de competențe 
digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor.  

Calculatorul ca sursă de învățare reprezintă o permanentă provocare pentru educație. În prezent, avem 
accesul deschis la resurse educaționale, facilitate desigur de tehnologiile informației și ale comunicațiilor 
cu scopul de a dobândi competențe și cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne formăm și 
perfecționăm, să participăm activ în societatea românească bazată pe cunoaștere. Un avantaj de care ar 
trebui să beneficieze atât elevii, cât și profesorii în vederea accesului la educație, la schimbul de resurse on-
line, pentru consultare personală sau profesională. 

Prin platformele și aplicațiile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în 
predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia 
folosită, pe principiul pedagogia mai întâi, apoi tehnologia. 

Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică 
de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru 
a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. Experiența mea 
este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uimitoare. Profesorii care caută modalități de 
integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape 
nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard (tabla) este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți 
elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni (de evitata la 
clasele mici). Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le 
primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza prezentări: Prezi, Animaker etc.  
Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă atât imaginea de pe 

interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 
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Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, încurajez și permit 
și elevilor să facă același lucru. 

 
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
 
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Metode si tehnici de evaluare în învățământul online 

 

Prof. înv. primar Andrei Violeta 
Liceul Teologic Târgu - Jiu, Gorj 

 
 
Implementarea Tehnologiilor Informaționale (TI) în educație este una dintre cele mai importante 

probleme într-o societate informațională. Eficiența instrumentelor multimedia în metodologia educațională 
câștigă tot mai mult spațiu din aria metodelor tradiționale de învățare. 

Utilizarea tehnologiilor informaționale în procesul instruirii și a diferitelor forme de E-learning crește 
eficiența procesului de predare-învățare-evaluare; determină motivația învățării prin aplicarea cunoștințelor 
teoretice în situații practice (simulări on-line); asigură feedback-ului cu ajutorul softurilor educaționale etc.  

Integrarea noilor tehnologii în educație este abordată și analizată din multiple perspective, în special 
fiind evidențiate resursele necesare și oportunitățile. Conform Strategiei Naționale de dezvoltare a societății 
informaționale, principalele obiective specifice de integrare TIC în educație vizează formarea 
competențelor digitale la absolvenții instituțiilor de învățământ pentru a activa într-o societate 
informațională; optimizarea curriculumului TIC în învățământul superior, elaborarea standardelor 
educaționale de competențe digitale, compatibile cu practicile europene; extinderea schemei de certificare 
a abilităților digitale în școli și universități, elaborarea cursurilor în format electronic pentru facilitarea 
accesului la studii și aplicații; prevederea în planurile de finanțare a instituțiilor de învățământ a mijloacelor 
financiare distincte, destinate procurării de echipamente și soft-uri; crearea de biblioteci virtuale care vor 
oferi elevilor manuale multimedia, suporturile didactice elaborate de profesori notorii în domeniu. 
Integrarea resurselor TIC în educație poate contribui la creșterea performanțelor academice doar în 
condițiile, în care elevii cat și profesorii posedă cunoștințe de utilizare a calculatorului.   

Utilizarea calculatorului determină o regândire a educației, începând cu predarea, cu modul de 
interacțiune cu elevii și a modului în care se produce evaluarea procesului educațional. În vederea creșterii 
calității procesului de predare-evaluare în cadrul școlii, se acordată o atenție deosebită familiarizării 
profesorilor cu noile tehnologii de informare și comunicare, dezvoltării deprinderilor acestora de a utiliza 
calculatorul și noile softuri educaționale, cât și de a-și însuși noi tehnici de evaluare bazate pe utilizarea 
platformei educaționale GOOGLE CLASSROOM. Prin utilizarea platformei   se obține o unealtă valoroasă 
care poate fi ulterior îmbunătățită, procesele educaționale administrate precum și analiza informațiilor 
privitoare la performanțele studenților. Utilizarea instrumentelor de comunicare sincronă și asincronă 
pentru colaborare on-line și pentru schimb de informații - de tip Forum sau Chat - permit interacționarea 
facilă cu elevii.  

O funcționalitate foarte importantă a platformei - și care vine în preîntâmpinarea unei nevoi viitoare 
- este aceea de a stoca și analiza informații privitoare la performanțele studenților. Evaluarea joacă un rol 
important în procesul de învățare – atât evaluarea sumativă cât și formativă oferă informații despre progres 
și ghidează învățarea. Aprecierea gradului de reușită este esențială pentru procesul de certificare și 
rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluția și succesul elevilor, profesorilor. 
Evaluarea on-line a crescut în popularitate, deoarece permite administrarea unor volume mari de notare și 
administrare.  

Metodele de evaluare, reprezintă parte a metodologiei didactice și în funcție de procedeele, tehnicile, 
formele de examinare în care sunt integrate, se bazează pe verificarea: - orală (expunerea liberă a elevului, 
conversația, chestionarea orală, interviul); - scrisă (lucrări scrise curente , chestionare, referate, portofolii).; 
- activităților practice: lucrări practice,; - testelor sau a probelor de cunoștințe în format electronic (on-line) 
prin utilizarea tehnologiilor informaționale. Există un număr de beneficii percepute în utilizarea 
computerelor în procesul de evaluare care pot fi enumerate ca: - posibilitatea de a nota cu rapiditate și în 
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mod adecvat un număr mare de răspunsuri; - monitorizarea răspunsurilor elevilor; - evaluarea poate avea 
loc într-un mediu cu acces deschis; - evaluările pot fi păstrate și reutilizate; - furnizarea de feedback imediat. 
Ghidul prezintă rolul platformei educaționale în îmbunătățirea calității procesului de evaluare on-line a 
competențelor generale și specifice.  
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Factori perturbatori / Erori de evaluare școlară 

 

Andrei Zoe Diana                                                                      
Grădinița nr. 246, București 

 

În apreciere și notare există o serie de distorsiuni datorită unor efecte perturbatoare sau a factorilor 
de personalitate care țin atât de profesor cât și de elev.Evaluarea defectuoasă poate cunoaște mai multe 
ipostaze: 

- notarea strategică-practicată la începutul activitații pentru a ține elevii sub control, sub amenințarea 
notelor slabe sau a nepromovării; 

- notarea sancțiune – care nu are nimic de a face cu achizițiile sau performanțele elevilor ci cu anumite 
atitudini considerate neacceptabile; 

- notarea etichetă-prin notarea pe termen lung după aceleasi păreri favorabile/nefavorabile, sau în 
concordanță cu celelalte note ale elevului; 

Cei mai mulți factori perturbatori privesc activitatea profesorului.Situațiile cel mai frecvent întâlnite 
sunt: 

-Efectul „Halo”-Profesorul realizează aprecierea elevilor prin prisma unei evaluări inițiale și prin 
generalizarea notării la toate disciplinele.În virtutea judecății anticipative, profesorul nu mai remarcă 
progresele sau părtile pozitive ale elevului slab , după cum nici minusurile celui bun. O altă formă a 
efectului Halo este eroarea de generozitate care se răsfrânge asupra unui colectiv atunci când nu se dorește 
pătarea onorii clasei sau școlii și profesorii manifestă o indulgență nejustificată. O altă formă este efectul 
de blândețe asupra persoanelor cunoscute și de severitate asupra noilor veniți .Pentru a corecta aceste 
tendințe, școala poate recurge la anonimatul probelor scrise sau  la corectori de la alte școli. 

-Efectul de ancorare-Constă în supraevaluarea unor rezultate deoarece pun în lumină elemente 
neașteptate mai puțin frecvente , care vor constitui baza unor grile de corectare a răspunsurilor. 

-Efectul „Pygmalion” –Anticipațiile sau predicțiile profesorului asupra performanțelor elevilor 
sfârșesc prin a se produce/adeveri, datorită influențării conștiente sau inconștiente a comportamentului 
elevilor.Încrederea în posibilitățile elevilor și încrederea în reușita lor, constituie un puternic factor 
motivațional , care sfârșește prin creșterea performanțelor acestora. 

-Stilul personal al evaluatorului-Fiecare profesor are propria sa grilă de apreciere, fie bazată pe 
reproducere cantitativă, fie pe originalitate.Alții notează mai generos, alții mai exigent, alții preferă notele 
de mijloc.Unii consideră nota, o modalitate de încurajare, alții de constrângere.O consecință neplăcută a 
efectului apare atunci când elevii aflați în competiție sunt evaluați cu grade de exigentă diferite. 

-Efectul tendinței centrale-Apare mai ales în cazul profesorilor începători care, din dorința de a nu 
greși sau subaprecia elevii, acordă note în jurul valorilor medii 

-Efectul de similaritate-Apare atunci când profesorul se ia drept reper pe el însuși. 

-Efectul de contrast-Apare atunci când un elev primește o notă mai bună sau mai slabă datorita 
comparatiei cu rezultatul anterior 

-Efectul de ordine-Se referă la inerția aprecierii(notarea concomitentă cu aceeași notă) deși între 
răspunsuri există diferențe calitative 

-Eroarea logică-Se referă la înlocuirea parametrilor de performanță urmariți cu alte considerații, care 
în realitate sunt elemente secundare, cum ar fi efortul depus pentru a ajunge la rezultat, constiinciozitatea, 
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acuratețea, stilul sau sistematicitatea expunerii, desi, uneori,acest efect se justifică, el nu trebuie să devină 
o regulă, deoarece crește riscul de subiectivitate în notare. 

Practica docimologică scoate în evidență numeroase disfuncții și dificultăți în evaluarea corectă si 
obiectivă a rezultatelor școlare.Dintre cauzele care genereză distorsiuni subiective în evaluare, amintim: 

-alegerea defectuoasă a metodelor și strategiilor de evaluare în raport cu obiectul evaluării(ceea ce se 
evaluează) sau cu obiectivele evaluării(ceea cese dorește să se realizeze) 

-unele particularitați ale relației dintre profesor și elevi, cu componentele ei afectiv-atitudinale 

-influențe datorate contextului pedagogic în care se efectuează evaluarea 

Soluția ar consta nu în desubiectivizarea evaluării, ci în o ancorare responsabilă în actul evaluativ, 
realizând oprimizare între obiectivitate si subiectivitate, eliminând ceea ce îndeobște este eroare , deviere 
grosolană de la normele deontologice. 

Distorsiunile în notare apar și prin implicarea factorilor de personalitate, atât cei care țin de 
profesor,cât și cei care tin de elevi. Starea de moment, oboseala și factorii accidentali pot favoriza, de 
asemenea, apariția unor erori în evaluare. 
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- între online și tradițional 
 
 

Profesor: CĂTĂLINA ANDRIESEI 
Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Botoșani 

 

 
 
În mod curent, prin evaluare în învăţământ se înţelege actul didactic complex, integrat întregului 

proces de învăţământ, care asigură evidenţierea cantităţii cunoştinţelor dobândite şi valoarea, nivelul 
performanţelor şi eficienţa acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului de predare-
învăţare. Evaluarea este în responsabilitatea profesorului, iar pentru acest lucru, atât profesorul cât și întreg 
sistemul educațional trebuie să asigure cele trei caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, 
completă și corectă. 

Formele de evaluare sunt structurate în: 
-metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
-metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  
Evaluarea modernă față de cea tradițională este asociată grijii față de măsurarea și aprecierea 

rezultatelor și nu este un scop în sine, un simplu control, ci se realizează în vederea adoptării unor decizii 
și măsuri ameliorative ce pun accent pe problemele de valoare și pe emiterea judecătii de valoare, acoperind 
atât domeniile cognitive, cât și pe cele afective și psihomotorii ale invățării școlare. 

În evaluarea tradițională, expresiile cele mai frecvent folosite pentru denumirea activității de evaluare 
sunt: examinare, verificare, ascultare, control, chiar dacă această activitate se desfășoară  intr-un context 
cotidian și nu la finalul unui program de instruire; aprecierea școlară sau verificarea sunt constituite ca 
moment separat de activitatea de predare-învățare. Această evaluare este sinonimă cu aprecierea clasică, cu 
notația sau corecția, cu controlul continuu al învățării școlare și se finalizează cu notă sau calificativ, 
sancționând învățarea de către elev. Notarea este un scop în sine, un mijloc de clasificare sau de certificare: 
evaluatorul constată, compară și judecă. Așadar,evaluarea tradițională este centrată pe elev și apreciază 
conformitatea cunoștințelor predate (lecția învățată) cu o scară de valori care este lăsată la aprecierea 
profesorului și care rămane în mare parte implicită, nu se comunică elevilor. 

 Evaluarea modernă este asociată grijii față de măsurarea și aprecierea rezultatelor, nu este un scop în 
sine, un simplu control, ci se realizează în vederea adoptării unor decizii și măsuri ameliorative; ea acordă 
preponderență funcției educative a evaluarii, încercînd să acopere atât domeniile cognitive, cât și pe cele 
afective și psihomotorii ale învățării școlare. Evaluarea modernă dezvoltă tot timpul o funcție de feed-back 
pentru elev, tinde să informeze și personalul didactic asupra punctelor tari și punctelor slabe ale eficienței 
activității didactice și își asumă un rol activ, de transformare continuă a proceselor de predare și de învățare, 
de intervenție formativă, devenind un mijloc de comunicare de informații asupra stadiului învățării, în 
vederea ameliorării sau reorganizarii acesteia. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Profesorii care caută modalități de 
integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape 
nelimitate, utilizând diferite metode de evaluare, cum ar fi testele de tip chestionar. Acestea pot presupune 
răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de 
răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis. 

Pentru probele orale putem folosi comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele 
web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție 
învățată. Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 
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Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea ulterioară de către profesor sau clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a 
acestora. Pentru gestionarea claselor, foarte utile sunt Classroom și Microsoft Team.  

În concluzie,în domeniul evaluării școlare asistăm la un proces de îmbogățire a acesteia și tranziția 
de la manifestarea ei ca instrument de măsură și control la un demers centrat pe învățarea de către elev, pe 
procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea și pe autoreglarea cunoașterii. Din perspectiva acestor idei, 
evaluarea școlară trebuie să devină dinamica, centrată pe procesele mentale ale elevului, să favorizeze 
autoreglarea, autoreflecția, să înlocuiască acea concepție statică, bazată pe control, examinare, sancțiune. 
In acest fel se poate ajunge la “învățarea asistată de evaluare”. 
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„Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează mai 

mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă! ( R. Ausubel , 1981) 

 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea,  performanţele şi eficienţa acestora la un moment 
dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.  

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
următorii paşi:  

 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
 Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
 Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  
 Evaluarea rezultatelor.  
Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.  
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unormăsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ.                                      

Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi 
de studiu.  

Pentru a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi utiliza următoarea schemă: 

T                                                      : probe scrise (fișe cu sarcini); probe orale și probe practice 

                                                         :lucrări practice, portofoliile cu lucrările copiilor,                                        

aprecierile verbale, autoevaluarea, 

jocurile didactice, de rol și serbările; 
obervările directe/sistematice  în timpul activității și înregistrarea; 
discuții individuale;afișarea lucrărilor; 
consemnarea grafică a rezultatelor pe domenii experiențiale; 
  

METODE ȘI 
TEHNICI DE 
EVALUARE 

TRADIȚIONALE 

ALTERNATIVE 
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Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 

directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. Tipuri de portofolii:  

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări);  
- portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  s.a.. În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe. Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi 
evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, se înscriu următoarele:  turul galeriei, scaunul autorului, 
piramida,  ghicitorile, tehnica fotolimbajului,ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea 
povestirii, Jurnalul grafic,Harta conceptuală / cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica 
analitico-sintetică, cubul, turnirul întrebărilor, cvintetul,  R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul 
grupei.  

După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, ’’ astfel 
evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a 
soluțiilor de perfecționare a actului didactic.  
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Valențele formative ale metodelor alternative  de 
evaluare sunt următoarele:  

Oferă elevului posibilitatea de a arăta ceea ce 
știe într-o varietate de contexte și situații, 
permit profesorului-evaluator să obțină 

puncte de reper și să adune informatii asupra 
derularii activitatii copilului și implicit a sa; 

pe baza acestor informatii, educatorul își 
fundamentează judecata de evaluare într-o 

apreciere obiectivă a achizițiilor elevilor si a 
progreselor înregistrate. 

Oferă educatorului o imagine la zi 
asupra performanțelor copilului, dar 

si o imagine exhaustivă asupra 
profilului general   al cunoștințelor 

copiilor. 

Asigură o   realizare interactivă a  
actului de predare-învățare, adapdată 

nevoilor de individualizare a sarcinilor 
de lucru pentru fiecare elev în parte, 
valorificând și stimulând potențialul 

creativ și originalitatea acestuia. 

Exersează abilitățile practic-aplicative ale 
copiilor, asigurând o mai bună clarificare 

conceptuală și integrare în sistemul 
național a cunoștințelor asimilate, care 

astfel devin operationale. 

98



 

Evaluarea în învățământul preuniversitar                                                  
Între on-line și tradițional 

 

Prof. Adina Claudia Anghel                                                              
Colegiul de Științe ale Naturii ,,Emil Racoviță”, Brașov 

 
 

O componentă esențială a procesul de predare-învățare, care oferă informații despre funcționalitatea 
și calitatea acestuia, o reprezintă evaluarea. În sistemul educațional se evaluează atât elevii, cât și profesorii. 
Informațiile obținute prin evaluare sunt esențiale în reglarea și perfecționarea activității de învățare. 
Rezultatele școlare reprezintă indicatorul principal în aprecierea eficacității actului didactic. Primele 
cercetări științifice asupra evaluării didactice au fost realizate de psihologul H. Pieron, în 1922, astfel că de 
atunci se poate vorbi de o știință a examinării și notării, docimologia. 

Din perspectiva abordării curriculare și sistemice a procesului de învățământ, evaluarea face parte 
dintr-un tot, trebuie tratată în strânsă corelație cu celelalte activitați ale procesului de învățământ.  O 
caracteristică a ultimilor lucrări de referință  în domeniu este aceea a abordării evaluării din perspectiva 
învățământului on-line și învățământului tradițional. 

Evaluarea tradițională cuprinde o serie de activități: examinarea, verificarea, ascultarea, controlul. 
Evaluarea modernă, promovează tranziția de la noțiunea de control a însușirii cunoștințelor la conceptul de 
evaluare a rezultatelor învățării și a proceselor pe care le implică. Evaluarea devine un mijloc pus în slujba 
elevului, care trebuie să-l ajute pe elev să-și construiască viitorul. Din perspectiva modernă , a evalua, 
înseamnă a desfășura o activitate care însoțește procesul de predare -învățare. 

Centrarea pe competențe este o preocupare a ultimilor ani. În practica evaluativă curentă se solicită 
integrarea în probele de evaluare a itemilor obiectivi, semiobiectivi și subiectivi, în deplină corespondență 
cu complexitatea competențelor și performanțelor vizate de programele școlare și manuale. În ultimii ani 
învâțământul on-line a câștigat tot mai mult folosindu-se diferite platforme educaționale. Evaluarea 
tradițională se finalizează cu clasificarea elevilor, evaluatorul constată, compară și judecă, apreciază 
conformitatea cunoștințelor predate, în timp ce în mediul on-line, evaluarea este asociată grijii față de 
măsurarea și aprecierea rezultatelor. Acoperă atât domeniile cognitive, cât și pe cele afective și psihomotorii 
ale învățării școlare. 

În practică obișnuită profesorul predă lecția, fixează o temă, o notează, indică ce este incorect, dar nu 
verifică dacă elevul și-a îndreptat deficiențele.  În practica optimă, profesorul predă lecția, se fixează o 
sarcină de lucru, se identifică deficiențele și se fixează obiectivele pentru perfecționare, care se 
monitorizează. 

În educația on-line se schimbă mediul de învățare, apar modificări în ceea ce privește comunicarea. 
Aceasta este filtrată de tehnologie și se impune un efort suplimentar de a deține un bagaj de resurse ce 
urmează a fi investite. Se schimbă rutinele pentru învățare. În procesul de evaluare on-line trebuie să se 
acorde o importanță deosebită programelor școlare, competențelor, metodelor, instrumentelor și sarcinilor 
evaluării. Sistemele on-line de evaluare prezintă câteva avantaje: centralizarea și eficientizarea administrării 
și evaluării examenelor, urmărirea rezultatelor elevilor și a progresului fiecăruia dintre elevi, reduce 
costurile, scanarea și criptarea copiilor foilor de răspunsuri pentru partajare rapidă, eliberează timpul 
profesorilor. 

În mediul on-line se folosesc platforme educaționale, Google forms, Google Meet, diferite aplicații, 
Kahoot, ASQ, Wordwall, Quizziz și programe educaționale, Edpuzzle. Platformele educaționale permit 
realizarea documentelor, atât de către profesori, cât și de către elevi. Multe aplicații au la bază jocul și 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 performanță 
scăzută, astfel încât profesorii să se poată concentra asupra lacunelor de învățare Rapoartele detaliate ajută 
la crearea unor programe de învățare specifice, ceea ce duce la un rezultat mai bun al învățării. 

Astfel, evaluarea este o activitate etapizată care vizează domenii și probleme complexe, nu doar 
evaluarea elevilor. A evalua, reprezintă nu doar un verb de încheiere, ci și de deschidere. 

În procesul de predare-învățare, există o serie de factori care pot genera disfuncții în realizarea unei 
evaluări corecte și obiective, astfel încât , atât în mediul on-line, cât și în  învățarea tradițională, trebuie 
găsite modalitățile de diminuare a subiectivității actului de evaluare. O direcție importantă a reformei 
învățământului românesc o constituie perfecționarea metodologiei de evaluare a elevilor. 
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EFECTELE EVALUĂRII ONLINE ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. ANGHEL DIANA                                                   

GRĂDINIȚA CU P. N. CLIPICEȘTI/ ȘCOALA GIMN. ȚIFEȘTI- VRANCEA 

 
“Școala online” impune o evaluare realizată online. 

 

Dar, evaluarea fiind o acțiune complexă, un ansamblu de operații mintale și acționale, atitudinale, 
intelectuale, afective, nu se poate realiza stict online. Copilul trebuie observat, evaluat, nu doar printr-un 
mic ecran. Acesta nu poate dezvălui adevăratul lui nivel de dezvoltare cognitivă, fizică, socio-afectivă, 
emoțională ș.a. Doar prin contactul direct cu acesta se pot face observații relevante.   

Observarea comportamentului acestuia în diverse situații, cum ar fi: interacțiunea cu ceilalți copii, cu 
educatoarea, cu alți adulți, poate reprezenta o metodă de evaluare exactă a nivelului de dezvoltare a 
copilului. 

În cadrul învățării online se pot folosi diverse metode de evaluare a preșcolarului, dar erorile care pot 
apărea în cadrul realizării acesteia pot duce la o evaluare greșită a nivelului de dezvoltare a copilului..  

Spre exemplu, aplicând una dintre metodele de evaluare tradițională, și anume evaluarea orală, 
rezultatele acestora vor putea fi influențate de diverși facori perturbatori.  

Părintele care stă lângă copil , în spatele ecranului, în momentul evaluării, îl poate influența emoțional 
pe acesta, răspunsurile copilului nemaifiind spontane, sincere.  

Teama de a da un răspuns care să nu fie pe placul părintelui-martor, teama provocată de prezența 
părintelui, va opri copilul din a se manifesta spontan, liber și de a-și manifesta emoțiile sincer. 

O altă metodă de evaluare ce se poate aplica online este evaluarea prin probe practice. În funcție de 
domeniul de dezvoltare vizat, copiii vor realiza diverse lucrări practice sau diverse exrciții de gimnastică. 
Dar și de această data părintele va fi pricipalul factor ce va genera eroare în momentul realizării evaluării.  

Din dorința ca propriul copil să fie cel mai bun, părinții uită că cel evaluat este copilul și nu el, și 
astfel mare parte a lucrării realizate va avea amprenta părintelui, ceea ce poate duce la o evaluare eronată, 
iar pe viitor, la scăderea nivelului de performanță a coplilului și a încrederii în capacitățile proprii. 

În ceea ce privește utilizarea metodelor moderne de evaluare în cadrul învățământului online, acest 
lucru va fi mai greu realizabil, deoarece majoritatea acestora, cum ar fi: observarea sistematică a 
comportamentului copiilor,  proiectul, portofoliul, metoda analizei produselor activității, fișa de progress 
etc., presupun un contact direct cu aceștia, o observare directă a comportamentului acestora, a deprinderilor, 
a capacității cunoștințelor acestora, a capacității lor de concentrare a atenției, a unor trăsături caracteriale și 
temperamentale ale copiilor etc. 

În concluzie, după părerea mea, învățământul online va avea doar efecte negative asupra dezvoltării 
copiilor.  

Lipsa contactului direct, a interacțiunii acestora cu alți copii și adulți va duce spre o incapacitate de 
adaptare a copilului la imperativele în contiună schimbare a lumii moderne.       
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Diverse abordări ale temelor pentru acasă în mediul on-line 

 
Prof. înv. Primar ANGHEL MARIANA 

Colegiul National Pedagogic “Carmen Sylva” Timisoara 
 

 
Dacă ar fi să răsfoim arbitrar articolele din mediul on-line despre temele pentru acasă și pregătirea 

suplimentară, am găsi o multitudine de păreri, cele mai multe înclinând balanța spre o abordare  negativistă. Astfel, 
dacă multi părinți consideră temele o sursă suplimentară de stres, alții le consideră disproporționate în raport cu timpul 
de lucru pe care îl are elevul acasă, cu numărul de ore pe săptămână al disciplinei, cu ponderea anumitor materii în 
perspectiva examenelor naționale sau cu importanța acestor materii în raport cu profilul școlii sau cu aplicabilitatea 
acestor materii și teme aferente în viața practică sau pe piața muncii. Mai mult, temele sunt văzute ca o povară, mai 
ales la gimnaziu și la liceu sau ca o sursă de epuizare și de extenuare, dacă ar fi să comparăm timpul alocat studiului 
de către un elev din România cu timpul alocat muncii de către un adult din România. 

În realitate, temele pentru acasă sunt considerate un mijloc de a dovedi că poți aplica în practică anumite 
cunoștințe însușite la școală. Prin caracterul lor repetitiv, ele au rolul de a consolida anumite cunoștințe, anumiți 
algoritmi de rezolvare și, în perspectivă, temele pentru acasă au rolul de a dezvolta spiritual de autonomie, 
independență, responsabilitatea elevului în raport cu realizarea ritmică a anumitor sarcini de lucru. 

Nu puține au fost situațiile când reprezentanți ai ministerului sau ai inspectoratelor școlare au luat atitudine 
pentru a stopa o anumită percepție eronată asupra temelor sau pentru a tempera zelul anumitor părinți sau profesori 
care insistau exagerat pe aspectul cantitativ al temelor. Bunăoară,  un fost ministru al Educației, cerea profesorilor cu 
ceva vreme în urmă, o diferențiere a acordării  temelor pentru acasă, în funcție de vârsta elevilor și de particularitățile 
diferențiate, însă profesorii trebuie să gândească cu atenție care este limita de tolerabilitate a temelor.  

"Pentru învăţământul primar, de asemenea, este un cuantum de ore pe care trebuie să îl petreacă acasă ca să 
facă temele, care nu trebuie să depăşească o oră. Pentru învăţământul gimnazial, creşte gradul la două ore. Pentru 
liceu, sigur că trebuie să fie ceva mai mare. Asta este o obligaţie pe care trebuie să o coreleze fiecare dascăl, fiecare 
profesor, fiecare educator cu ceea ce gândeşte că este cuantumul de rezolvare a unei probleme sau sarcini sau a unei 
teme. Trebuie să gândească că este un prag, o limită de tolerabilitate pentru un elev care se află la o vârstă foarte 
fragedă şi care nu poate, nu are capacitatea psihologică şi biologică să se concentreze intelectual asupra unei astfel 
de sarcini după ce a stat un număr foarte mare de ore la şcoală", ia susţinut demnitarul.  

Exemplific și cu opinia unor părinți din mediul on-line vis-à-vis de temele pentru acasă:  “Este necesar să 
recunoaștem că de multe ori profesorii exagerează cu temele pentru acasă, că părinții uită că au și ei 
responsabilitate pentru succesele /insuccesele copiilor, lucruri pe care le reglementează instrucțiunea la 
momentul oportun… Dar, în contextul unui învățământ de calitate, pe care se pune astăzi accentul, 
întrebarea este dacă temele pentru acasă contribuie sau nu la creșterea calității în devenirea personalității 
copilului, în eficiența lor. Or ea, tema pentru acasă, mai și trebuie să-l pregătească pe copil pentru viață, să-
l ajute să capete mai multă încredere în sine, în felul de a gândi, să-i dezvolte creativitatea, logica, să-l 
învețe să fie organizat, să-și formeze atitudini pozitive despre școală, ci nu să-i răpească timpul liber, să-l 
descurajeze, să-i creeze obstacole greu de depășit”.ii 

Este necesar să dăm dovadă de responsabilitate și discernământ în abordarea temelor pentru acasă: 
nu se poate învăța o limbă străină, un algoritm de calcul matematic fără o exersare sistematică și temeinică, 
fără repetiții, nu se poate forma un artist sau un sportiv de performanță fără antrenament. Nu se poate forma 
o cultură generală, o cultură de specialitate fără studiu individual și fără lectură, fără pasiune pentru tot ceea 
ce înseamnă propria formare și propria devenire. Extremele sunt nocive, atât minimalismul în cee ace 
privește temele, cât și perspectiva obligativității lor sub aspect cantitativ. În încheiere, supun reflecției 
această abordare a temelor dezvoltată de o școală primară din Anglia: “Elevilor de la Școala primară Inverlochy 
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din Fort William li s-a cerut ca în locul temelor pe care trebuiau să le facă acasă să citească reviste, benzi desenate și 
cărți, scrie Agerpres. Aproape 80% dintre elevi și 62% dintre părinții au fost de acord cu această decizie, în timp ce 
10 profesori erau împărțiți asupra deciziei. 

Responsabilii școlii au desfășurat o perioadă de probă anul trecut, de șase săptămâni, în care copiilor nu le-au 
fost date teme acasă astfel încât să aibă mai mult timp liber pentru a se juca. Un purtător de cuvânt al EIS, sindicatul 
profesorilor, a declarat că ''este important ca toți elevii să își dezvolte abilitățile de a studia independent, iar tema 
pentru acasă este o metodă, însă nu singura, de sprijinire a acestui tip de învățare independentă'', conform The 
Telegraph”.iii 

În loc de concluzie și în perspectiva orelor online care se întrezăresc tot mai mult în aceste zile, temele 
elevilor pot fi variate și interactive. Se pot da teme utilizând pagini interactive de pe diverse platforme 
educaționale, aplicații sau se pot da teme de studiu, de lectură, proiecte și alte variante creative de învățare 
care pot combina online-ul cu variantele clasice, tradiționale de lucru. Important este să nu se piardă 
continuitatea învățării, finalitatea studiului și entuziasmul cunoașterii. 
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ASPECTE SPECIFICE EVALUARII IN INVATAMANTUL SPECIAL 

 

Prof. Educator Gabriela Anghelina                                                       
Școala Gimnazială Specială 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 și părinții 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 – reprezintă metoda cel mai des utilizată la clasă de către profesorul de psihopedagogie 
specială. 
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 Unele dintre caracteristicile probelor orale pot fi percepute ca avantaje cum ar fi:  

 flexibilitatea şi adecvarea individuală a modului de evaluare prin posibilitatea de a alterna tipul 
întrebărilor şi gradul lor de dificultate în funcţie de calitatea răspunsurilor oferite de către elev, în funcție 
de potențialul acestuia și modul de ancorare în realitatea lecției;  

 posibilitatea de a clarifica şi corecta imediat eventualele erori sau neînţelegeri ale elevului în raport 
cu un conţinut specific, concret; 

 posibilitatea dată profesorului psihopedagog de a realiza evaluări de ordin atitudinal sau 
comportamental;  

 stabilirea unei interacţiuni optime profesor-elev .  

Probele scrise – sunt utilizate datorită unora dintre avantajele lor psihopedagogice deoarece lucrările 
scrise dau posibilitatea elevilor să lucreze în ritm propriu, relevând mai pregnant capacitatea lor de 
organizare a cunoştinţelor lor după un plan logic, expunere, disciplină în gândire, deprindere de muncă, 
independenţă, putere de exprimare în scris .  

Probele practice – oferă posibilitatea evaluării capacităţii elevilor de a aplica cunoştinţele în practică, 
la modul concret, precum şi a gradului de stăpânire a priceperilor şi a deprinderilor formate. De cele mai 
multe ori sunt preferatele elevilor noștri. Ele au un caracter ludic. 

Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor reprezintă acea metodă alternativă 
de evaluare prin intermediul căreia profesorul poate obţine informaţii relevante asupra performanţelor 
elevilor, asupra competenţelor  

 

Bibliografie: 

1. Neamtu C, Ghergut A- Pedagogie speciala- Ed.Polirom ,Iasi 2000. 

2. Marcu V, Filimon L, coord.-Psihopedagogie pentru formarea profesorilor- Ed.Univ. din Oradea 
2003. 

3. Ionescu M- Demersuri creative in predare si invatare- Ed. Dacia,Cluj-Napoca 2000. 

4. Nicola I -Tratat de pedagogie generala –Ed. Aramis 2001 

5. Ionescu M, Radu I.-Didactica moderna-Ed.Dacia,Cluj-Napoca 2001 

6. Cucos C.-Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice- Ed. Polirom,Iasi 1998. 

7. Ghid metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati. 

8. Evaluarea – componentă esenţială a procesului instructiv-educativ, Prof.ec. Tănase Mihai 

 

 
i https://www.dcnews.ro/temele‐elevilor‐limitate‐ministrul‐educa‐iei‐mircea‐dumitru‐luni‐semnez‐ordinul‐de‐
ministru_523629.html 
ii http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5622 
iii https://www.dcnews.ro/marea‐britanie‐o‐coala‐a‐eliminat‐temele‐pentru‐acasa‐ale‐elevilor_521595.html 

105



 
METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
prof. Angheloiu Adrian, limba franceză, 

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Peștișani, jud. Gorj 
 
 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate: 

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

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt.  

Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria 
profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire 
eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, 
explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul.  

În plus, elevii pot relua testul. 
Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi 

de teste. 
Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
 
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Evaluarea între online şi traditional 

 

Profesor înv. primar Angheluţă Irina-Larisa 
Şcoala Gimnazială Ţifeşti 
Ţifeşti - Judeţul Vrancea 

 

 
Prin platformele şi aplicaţiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare şi evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăţi 
pedagogia folosită. Deci, trebuie să prioritizăm pedagogia, apoi tehnologia. Tehnologiile sunt instrumente 
de aplicat cu atenţie şi în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noţiunea de 
evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăţi de hârtie cu un document electronic 
– şi să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învăţare.  

Atât profesorii, cât şi elevii au o serie de opţiuni. Creativitatea manifestată este uluitoare. Elevii 
întotdeauna ne-au surprins. De aceea, profesorul trebuie să le faciliteze modul de interacţiune, apoi să-i 
înveţe pe elevi să arate ceea ce au învăţat. Sunt multe platforme puse la dispoziţia profesorului: Google 
Classroom, Google Jamboard, Google Forms, Kahoot, Wordwall. Există, de asemenea, multe programe de 
animaţie pe care elevii le pot folosi pentru a realiza prezentări: Prezi, Animaker, ş.a. . Elevii pot să realizeze 
filmuleţe cu screencast-o-matic, în care să surprindă atât imagine de pe interfaţa device-ului propriu, cât şi 
vocea proprie. Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl pot folosi.  

Elevii au perceput evaluarea online cu uşurinţă, chiar uşor şi mult mai practic decât cea în mod 
tradiţional. Informaţiile, de asemenea, se transmit cu mare uşurinţă, iar cei care întâmpină dificultăţi în 
sincronizare, le vor găsi online, nu se pierde nimic. Orice persoană din grupul ţintă are acces la informaţii 
de oriunde şi oricând. Prin internet pot fi transmise imagini, videoclipuri, fişiere, orice fel de materiale 
virtuale care contribuie eficient la procesul de învăţare. 

Evaluarea online este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Consider că este o 
evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea punctajului nu oferă elevului explicaţii 
cu privire la natura greşelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanşa noi eforturi de 
învăţare sau înţelegere.  

Evaluarea tradiţională îi dă răgaz suficient profesorului pentru a oferi explicaţiile necesare, de cele 
mai multe ori se realizează o sinonimie între evaluarea tradiţională-corecţie-notare. Ea este restrictivă, 
exclude anumite domenii ale învăţării, precum atitudinile, comportamentele, trăsăturile de personalitate. 

Evaluarea modernă, aşa cum ne mai place să o numim, este centrată pe competenţe, pe elev, este 
holistică, transparentă. Oferă informaţii cu privire la punctele forte şi slabe ale activităţii didactice, atât 
profesorilor, cât şi elevilor. Elevul devine partener cu drepturi egale, într-o relaţie educaţională ce are la 
bază un contract pedagogic. Profesorul deţine rolul de îndrumător, organizator, ameliorează şi motivează.  

Cred că pentru toată lumea dezavantajul este acela că nu relaţionăm faţă în faţă şi acest proces de 
adaptare nu trebuie să ne îndepărteze de elevii noştri, să nu ne umbrească idealurile şi principiile şi să le 
oferim feedback-ul în timp util, pentru ca elevii să nu rămână cu lacune, cu întrebări fără răspuns, deoarece 
atunci învăţarea pentru ei nu mai are sens, valoare. 

Cu siguranţă există multe beneficii în mediul online, mai ales pentru profesorii din ciclul primar. 
Posibilitatea de a ne întocmi propriul program de lucru şi mai ales să se ţină seama de nevoile unor elevi. 
Se poate lucra şi individual, vizând zonele cu probleme, mai ales atunci când sincronizarea nu este 
calitativă. 

 
Închiderea şcolilor, suspendarea orelor a făcut ca profesorul să găsească oportunităţi pentru 

continuarea actului educaţional, deoarece fiecare dascăl este conştient că destinul copilului depinde de el. 
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Evaluarea – o  permanentă provocare a învățământului 

 

Ani Alexandra Monica                                                                  
Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu” Oradea, Bihor 

 

Evaluarea este parte componentă a întregului proces educativ, element cheie pentru validarea cadrelor 
didactice și a elevilor. Rezultatele muncii, eficiența timpului petrecut ,,la școală”, fie ea fizică sau on line,  
sunt bareme pentru toți participanții- direcți și indirecți.  

Evaluarea este abordată pe paliere diferite: 

1. Nivelul de studiu 
Întrebarea se pune ce evaluăm în funcție de nivelul de vârstă, de pregătire, de așteptări. Putem evalua 

capacitatea de memorare a unei poezii despre toamnă la clasa pregătitoere sau capacitatea de a aplica reguli 
de fizică într-o problemă de clasa a opta. Gradul de dificultate, formularea cerințelor, baremul și conținutul 
sunt în directă legătură cu realizarea evaluării. 

2. Competențele vizate  
Noua tendință a evaluării este aceea de a se construi în jurul competențelor, de cele mai multe ori 

combinate. De exemplu competențele lingistice – de comunicare eficientă într-o limbă (maternă sau străină) 
– sunt în directă legătură cu competențele matematice când evaluarea presupune dialoguri sau texte ce 
implică acte comerciale de vânzare-cumpărare (At shopping).  

Un alt aspect al evaluării pe baza competențelor este acela că ea nu mai face referire strict la conținutul 
învățării, ci la capacitatea de manipulare, utilizare și generalizare a informațiilor achiziționate anterior, în 
vederea îndeplinirii sarcinilor de muncă. Astfel nu se vor mai evalua formele neregulate ale verbelor de 
dragul lor, ci capacitatea de comunicare eficienta care să includă referiri la prezent, trecut, diateza pasivă, 
etc. 

3. Fizică sau online  
Marea provocare e aici – trecerea de la evaluarea tradițională, din școala fizică la cea on line. Pornim 

de la premiza deținerii de competențe digitale: profesorii și elevii trebuie să fie la un nivel minim de utilizare 
a platformelor digitale, nicidecum să punem sub semnul întrebării accesul la ele.  

În cazul evaluării on line cea mai ușoară variantă poate fi corectarea testelor cu răspunsuri prestabilite 
și fără interpretări ( 2+2=4). Însă limitative sunt aceste tipuri cînd se are în vedere partea creativă, 
interpretativă, originală ce este în egală măsură relevantă pentru determinarea evoluției elevului. 

Un aspect pozitiv poate fi realizarea unei baze de date electonice, cu diferite teste pe nivele și 
competențe, care să fie la dispoziția cadrului didactic de la o clasă la alta sau de la o generație la alta, ușor 
de adaptat fiecărui grup de elevi în funcție de situație. 

 Însă, din practică, aplicarea acelorlași itemi, în aceeași ordine, la un grup de elevi, sau la grupe 
diferite de elevi, ridică serioase întrebări cu referire la corectitudine. Drept urmare, mai eficient un test 
online este dacă sunt variabile în cadrul aceluiași grup în ceea ce privește ordinea itemilor, formularea lor 
sau variante multiple de itemi. Desigur, timpul alocat elaborării și aplicarea unei astfel de evaluări crește, 
iar baremul de corectare cunoaște și el multiple variante. 

 
4. Relevanța pentru traiectoria ulterioară 
 
5. Gradul de satisfacție – raportul dintre timpul alocat, resursele folosite, efortul depus, evoluția 

înregistrată 

 

https://www.cambridgeenglish.org/ro/test-your-english/ 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                   

   - Între online și tradițional 

 

Profesor: Anica Adina Violeta                                                            
Școala Gimnazială Nr. 194, București 

  
Evaluarea rezultatelor școlare ca parte componentă a procesului didactic generează numeroase 

moduri și atitudini din partea profesorului.În activitatea didactică muzicală, aceasta joacă un rol important 
ce trebuie să țină cont de obiectul evaluării și tipul de date ce trebuie obținut. Aprecierea și verificarea 
rezultatelor școlare muzicale se poate realiza variat, utilizând metode, mijloace și tehnici multiple în funcție 
de lecție. Fiecare metodă de evaluare trebuie să fie adaptată contextului în care este utilizată, făcând referire 
la vârsta elevilor, nivelul de pregătire, obiectivele urmărite ș.a. 

Prin evaluare, profesorul de muzică urmărește, măsoară și apreciază cunoștințele, deprinderile, 
atitudinile muzicale, artistice și culturale.Obiectivele aprecierii trebuie să corespundă tuturor planurilor 
dezvoltării personalității:cognitiv, afectiv, al deprinderilor și capacităților interpretative.Profesorul de 
educație muzicală poate apela la diferite probe precum:tabele, scheme, jocuri muzicale, rebusuri ș.a. 

Cele mai utilizate procedee și metode de evaluare pentru educația muzicală sunt:scrise, orale dar mai 
ales cele practice.În general evaluarea muzicală utilizează metode clasice care au în vedere:însușirea 
cunoștințelor muzicale, însușirea unui repertoriu de lucrăei muzicale valoroase,nivelul dezvoltării 
aptitudinilor muzicale,posibilitatea de aplicare a cunoștințelor teoretice în practica și receptarea altor lucrări 
muzicale,însușirea deprinderilor practice și dezvoltarea capacităților de interpretare și de receptare a 
muzicii. 

În ultimii 2 ani datorită situației epidemiologice, evaluarea scrisă a trecut în mediul online prin 
utilizarea diferitelor aplicații și platforme educaționale.Situația actuală a determinat și elemente de reformă 
a evaluării muzicale.La această materie, performanțele elevilor trebuie să vizeze capacitatea interpretativă 
individuală și nivelul de asimilare a tuturor conținuturilor. 

Formele moderne de evaluare țin seama de feed-back-ul și de reacție elevilor la stimuli realizați de 
profesor.Evaluarea la disciplina educație muzicală urmărește 4 paliere:interpretativ-receptare, cunoașterea 
elementelor de limbaj, cultivarea sensibilității, a fanteziei, imaginației și creativității.Prin evaluare măsurăm 
și apreciem rezultatele obținute de elevi într-o anumită perioadă, urmărind nivelul de însușire a 
cunoștințelor și deprinderilor în cadrul unei discipline moderne. 

Concluzia este că rezultatele școlare nu pot fi interpretate, apreciate, cunoscute și explicate decât 
printr-o strânsă legătură cu evaluarea activității didactice.Procesul de instruire și învățare realizat în urma 
unor acțiuni de evaluare trebuie realizat permanent.În mod normal, evaluarea se încheie cu note comunicate 
elevilor împreună cu justificarea lor, reprezentând în același timp, o oglindă a activității profesorului de 
educație muzicală.Atașez mai jos cateva poze din resursele digitale ce pot fi utilizate în procesul de evaluare 
muzicală atât în mediul online cât și la clasă (Kahoot/YouTube/PowerPoint/Wordwall). 
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Designul invers al proiectării didactice 
 
 

Profesor Anisoiu Beatrice Daniela 
Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Ploiești 

  
 
Educația se află în centrul civilizației deoarece transmite valori și cunoștințe. Educația poate contribui 

prin acțiunea sa la formarea tineretului și, prin urmare, a societății de mâine, ea este cea care asigură într-o 
societate democratică procesul de înflorire a unor cetățeni dinamici, cu o minte critică, dar și cu un simț 
civic dezvoltat.  

Educația tradițională din mediul școlar a fost cea care a transmis, din totdeauna, un set de idei, 
doctrine, moravuri, practici, cunoștințe, tehnici, obiceiuri și atitudini transmise din generație în generație 
către membrii unei comunități umane. Datorită reînnoirii perpetue a membrilor săi, comunitatea umană se 
prezintă ca o realitate mișcătoare și dinamică. Pentru a observa dacă un sistem educațional funcționează 
bine este important, însă, să se urmărească prin evaluare rezultatele procesului de predare-învățare. 

Evaluarea produselor activității umane nu este un act neutru; toată lumea, indiferent dacă este 
evaluator sau evaluat, consideră că acest lucru implică considerații etice. De fapt, evaluarea implică 
următoarea relație: oamenii fac judecăți cu privire la acțiunile altor oameni. De aici și inevitabila întrebare: 
Ce îi conferă cuiva autoritatea de a judeca acțiunile altcuiva? sau Care este legitimitatea judecăților sale?  

Pe de altă parte, orice evaluare este, după cum ne amintește etimologia, o referință la o valoare. În 
raport cu o ordine de preferință, evaluatorul situează realizările evaluatului. Există, prin urmare, chiar în 
evaluare, un gest profund etic, prin faptul că afirmă că toate actele umane nu sunt egale și că unele pot fi 
considerate mai bune decât altele.  

În diferitele sale semnificații, evaluarea este prezentă și chiar foarte prezentă în orice sistem 
educațional. Astfel, putem vorbi despre evaluarea elevilor (indiferent de notarea lor), despre evaluarea 
lecțiilor, despre evaluarea proiectării didactice. Toate acestea sunt forme de evaluare tradiționale sau mai 
recente, foarte sau nu foarte dezvoltate. 

Evaluarea randamentului şcolar constituie însă, o componentă constantă a activităţii didactice! A 
evalua rezultatele şcolare înseamnă a determina măsura în care obiectivele procesului de învăţământ au fost 
realizate, precum şi eficienţa strategiilor didactice utilizate.  

Așadar, evaluarea este, pentru școală, o verificare a eficacității acțiunilor implementate pentru 
promovarea și realizarea unor niveluri adecvate de învățare pentru fiecare elev. Capacitatea de a se 
îmbunătăți aceste niveluri își are rădăcinile în bogăția mediilor de învățare și în eficacitatea de predare. 
Evaluarea este o parte importantă a parcursului educațional modern: este momentul în care, cu criterii 
sistematice, profesorii evaluează performanța elevilor, dar și, în consecință, eficacitatea propriei predări, 
precum și calitatea ofertei de formare a școlii. 

Prin urmare, obiectul evaluării este triplu, de aceea, se poate vorbi și de faptul că există și trei 
destinatari ai evaluării: prin intermediul acesteia elevii, profesorii, dar și părinții ajung să cunoască, în 
momente diferite, nivelul de achiziție a obiectivelor identificate ex-ante - în faza de planificare didactică. 
Cu toate acestea, este important să precizăm că evaluarea nu este o judecată absolută și definitivă asupra 
elevilor ca indivizi, ci se poate schimba în curs de desfășurare și, mai ales, nu trebuie uitat că evaluarea nu 
se referă doar la obiectivele pe care le-am rezolvat în clasă.  

O evaluare adecvată formării de competențe cheie la școlari și dedicată calității actului de învățare nu 
numai că detectează rezultatele, ci acordă o atenție specială proceselor de instruire a elevului. Ea este strâns 
legată de programarea de activități, de obiectivele învățării, luându-se în considerare învățare diferențiată. 
O evaluare de calitate se realizează prin observarea continuă și sistematică a proceselor formale de învățare 
a elevului. Prin procesul de evaluare, cadrul didactic se documentează asupra maturizării progresive a 
identității personale a subiectului. De asemenea, profesorul prin evaluarea va căuta să promoveze reflecția 
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continuă a elevului, provocându-l ca el să  conștientizeze, prin autoevaluare, care sunt comportamentele și 
căile cele mai eficiente în procesul lui de învățare. 

Expertul în evaluare, recunoscut pe plan internațional, Grant Wiggins,co-autor al celui 
mai premiat și de success program de curriculum din întreaga lume, afirma că este recomandabil 
ca profesorii să ia în considerare evaluarea înainte de a-și începe planificarea lecțiilor.  

De fapt, pornind de la afirmațiile lui Wiggins, una dintre provocările predării nu este doar 
proiectarea activității didactice, cât și încercarea de a realiza și de a crea o combinație a 
conținutului didactic cu metodele de instruire, dar și cu cele de evaluare. Cu alte cuvinte este 
bine ca atunci când proiectăm activitatea didactică să găsim răspunsuri la următoarele întrebări: 
„Ce voi evalua? Care sunt dovezile obiectivelor pe care le am în minte?”, dacă nu luăm în 
considerare și aceste aspecte, putem risca să avem o predare ratată sau ineficientă.  

Mai exact este vorba despre un așa numit design invers: în loc să trecem imediat la 
proiectarea activități didactice, mai exact să vizualizăm ce decidem să facem cu copiii, cum 
arată și care sunt obiectivele lecției noastre, poate că ar fi binevenit să ne gândim  și care va fi 
dovada că elevii și-au însușit noile conținuturi, adică să ne imaginăm dinainte care va fi proba 
că aceștia au asimilat ceea ce i-am învățat.  

Deci, trebuie să ne gândim cum va arăta rezultatul procesului nostru de predare, respectiv 
învățăre-evaluare. Abia, în acest moment, ne putem întoarce la designul lecției și vom putea 
gândi ce activități vom alege să proiectăm, ce mișcări didactice vom insera în actul didactic, 
pentru ca elevii noștri să atingă gradul superior al învățării. 

Mai trebuie adăugat că o evaluare adecvată formării și calității umane pe toate nivelurile nu numai că 
detectează rezultatele, ci acordă o atenție specială mai ales proceselor de instruire a elevului. Mai mult, ea 
este strâns legată de programarea activităților, a obiectivelor de învățare, luându-se în considerare nivelul 
diferențiat de învățare. Instuirea elevilor se face prin observarea continuă și sistematică a proceselor formale 
de învățare, de aceea, se va căuta să se realizeze o documentare permanentă a maturizării progresive a 
identității personale a fiecărui elev, promovându-se nu doar evaluarea clasică, ci și reflecția continuă a 
elevului ca autoevaluare a comportamentelor și căilor sale de învățare. 

Așadar, niciodată nu trebuie să uităm că fiecare elev are dreptul la o evaluare transparentă și în timp 
util, deși pare dificil să schimbăm metoda de lucru a unui design de activitate didactică, efortul merită însutit 
pentru că pune în prim plan ceea ce este mai valoros dintr-un proces educațional și anume ce a învățat și a 
reținut, cu adevărat, elevul. 

 
 
Resurse și link-uri utilizate:  

o Manolescu Marin, „Evaluarea școlară. Metode, tehnici, instrumente”, Editura Meteor Press, 
București, 2005; 

o Marin Tudor, „Intoducere în teoria și metodologia evaluării”, Editura ProUniversitaria, București, 
2017; 

o Radu Ion, „Evaluarea în procesul didactic”, Editura didactică și pedagogică, București, 2019; 
o https://www.edutopia.org/grant-wiggins-assessment; 
o https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/understanding-by-design/; 
o https://www.youtube.com/watch?v=d8F1SnWaIfE. 
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Importanţa evaluării iniţiale 

-metode si tehnici- 
 
 

Profesor învăţământ preşcolar: Antal Laura 
GPN Nr. 1 Remetea, Jud. Bihor 

 

 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare actului didactic. 

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire; identifică nivelul achiziţiilor 
preşcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

  
Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
 
- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
- Stabilirea unei scări de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic. 
 
Metode şi tehnici de evaluare folosite în Domeniul Limbă şi Comunicare 
 
-tradiţionale: probe orale - conversaţia de verificare;  
                                            - interviul (tehnica discuţiei);  
                                            - verificarea realizată pe baza unui suport vizual;  
                                            - verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire;  
                                            - redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, 

fapte, situaţii, prezentate oral. 
                      probe scrise – fişe de lucru 
-complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului; 
                              - grila de evaluare / autoevaluare;  
                             - fişa de evaluare individuală;  
                             - portofoliul. 
-interactive: - piramida;  
                     - ghicitorile; 
                     - tehnica fotolimbajului;  
                     - ciorchinele,  
                     - examinarea povestirii;  
                     - turnirul întrebărilor;  
                     - R.A.I. (Răspunde. Aruncă. Interoghează.)  
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Exemplu de conversaţie de verificare:  
Grupa: mare  
Activitatea: Educarea limbajului  
Tema: „ Cel mai bun povestitor”  
Mijloc de realizare: joc didactic  
La etapa de reactualizare a cunoştinţelor dobândite anterior, se pot adresa preşcolarilor următoarele 

întrebări:  
- Cine a scris povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?  
- Ce alte poveşti a mai scris I. Creangă?  
- Care sunt personajele din povestea „Fata babei şi fata moşneagului”?  
- Câte fete sunt în poveste?  
- Cum era fata moşneagului? Dar a babei?  
- Pe cine întâlnesc pe drum cele două fete?  
- Care sunt personajele pozitive din această poveste? De ce?  
- Dar cele negative? De ce? etc.  
 
 
          
Bibliografie:  
 
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 

EDP.; 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, ( 2009), Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House. 
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ELEMENTE MODERNE ÎN LECȚIA DE LIMBA ROMÂNĂ 

 

Antal Oana,                                                                           
Liceul Teologic Ortodox ,,Sf. Împ. Constantin și Elenaˮ Piatra Neamț 

 
Activizarea elevilor este o condiție esențială a reușitei școlare și se poate realiza printr-o multitudine 

de acțiuni prin care se urmărește dezvoltarea și modelarea personalității, realizate prin stimularea interesului 
pentru cunoaștere, a abilității de orientare autonomă, de autoevaluare și control.  

Elevii sunt antrenați în toate formele de activitate școlară, deci și în procesul evaluării, atât de 
important, privit ca factor care influențează progresul școlar. Ca și metodele didactice specifice predării- 
învățării și metodele specifice evaluării pot fi considerate moderne prin caracterul lor activizant. Una dintre 
metodele moderne de evaluare, numită alternativă este proiectul, o metodă care implică elevii într-o 
multitudine de activități: documentare, structurarea materialului obținut, sintetizarea informațiilor, 
rezolvarea sarcinilor propriu-zise, revizuirea, editarea, prezentarea materialului realizat. De cele mai multe 
ori realizarea unor proiecte antrenează elevii în utilizarea mijloacelor moderne deoarece etapele realizării 
și prezentării proiectului presupun deținerea unor competențe de operare cu diverse programe, prezentarea 
putând fi realizată cu ajutorul mijloacelor multimedia.   

Acest tip de evaluare este considerată, pe bună dreptate, una dintre cele mai stimulative și mai 
antrenante metode, care contribuie nemijocit la sporirea creativității elevilor prin caracterul inter și 
transdisciplinar pe care îl abordează. Evaluarea proiectelor este o componentă importantă a procesului în 
sine putând fi realizată apelând la tehnici moderne, autoevaluarea și evaluarea reciprocă, menite să 
valorizeze munca depusă de elevi și să dezvolte spiritul autocritic, necesar în antrenarea mecanismelor de 
autocontrol și de reglare, care conduc de fiecare dată spre evoluție. Evaluarea proiectelor poate viza mai 
multe aspecte- calitatea proiectului în sine, maniera în care elevii s-au implicat în realizarea acestuia prin 
distribuirea și rezolvarea sarcinilor de documentare, negociere, colaborare, redactare, prezentare, necesare 
finalizării materialelor. 

Având în vedere puternica tendință de neologizare a limbii române, o potențială temă pentru 
realizarea unor proiecte este componenta neologică a limbii române, temă ce poate fi abordată de elevii din 
clasele a VII-a și a VIII-a, ținând cont de cunoștințele dobândite de ei în acest sens. Prin documentare elevii 
vor înțelege concret impactul puternic al neologismelor asupra dinamicii vocabularului limbii române dar 
și importanța pe care acestea o au în integrarea activă în societatea dominată de standarde tot mai ridicate 
și de progresul constant al științei și tehnicii, progres înregistrat în toate domeniile.  

Observarea sistematică a comportamentului elevilor este considerată o metodă alternativă care este 
eficientă deoarece oferă cadrului didactic suficiente date cu privire la achizițiile lexicale ale elevilor, fără 
să îi supună pe aceștia unor factori de stres produși de evaluările clasice. În activitatea curentă realizată cu 
elevii profesorul observă implicarea spontană a elevilor, felul în care rezolvă temele din clasă sau cele de 
acasă, capacitatea de concentrare a atenției, dificultățile întâmpinate pe parcursul activităților.  

Cadrul didactic are posibilitatea de a-și forma o părere despre elev privind reușita la lecții și de a 
completa fișe de evaluare în care notează date factuale cu privire la conduita elevilor pe parcursul orelor 
(participarea la activități, relaționarea în grup, inițiativa, progresul, încadrarea în resursele temporale, 
utilizarea eficientă a materialelor oferite, creativitatea în rezolvarea sarcinilor etc.). Fișele de evaluare oferă 
cadrului didactic suportul necesar observării unor schimbări în comportamentul elevilor cu scopul de a-i 
sprijini și orienta pe parcursul activităților viitoare.  
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Portofoliul reprezintă o metodă complementară de evaluare care se desfășoară pe o durată lungă de 
timp ,,long-term assessment”1 și care pune în valoare performanțele elevilor prin activitatea de colectare a 
a materialelor produse de elevi în activitățile desfășurate. Materialele incluse în portofoliu sunt selectate și 
comentate de către elevi cu scopul de a releva performanțele atinse.  

Portofoliul capătă o valoare instructivă pentru că elevii sunt implicați activ în realizarea acestuia 
oferindu-le posibilitatea de a-și asuma reușitele, de a le cuantifica și de a concluziona cu privire la 
activitățile viitoare la care vor participa. În același timp, această metodă de evaluare oferă profesorului date 
suficiente cu privire la evoluția elevilor pe parcursul unei perioade mai mari de timp. Evaluarea portofolilor 
nu este rigidă ci se poate realiza sub multiple forme. Sunt urmărite câteva aspecte esențiale: nivelul de 
cunoștințe și competențe dobândit de elev raportând materialul prezentat la scopul proiectat inițial, 
progresul sau regresul, raportante la stadiul inițial de colectare a materialelor, realizarea individuală a 
fiecărei piese incluse în portofoliu.  În acest context portofoliul reprezintă un mijloc concret prin care poate 
fi valorizată munca elevului angrenând sporirea încrederii în reușitele proprii și modelând personalitatea 
educabilului. 

Autoevaluarea reprezintă metoda de introspecție prin care elevul cuantifică ceea ce a realizat sau ceea 
ce a reușit să facă. Beneficiile aplicării acestei metode de evaluare sunt incomensurabile deoarece 
stimulează capacitatea de autocuunoaștere contribuind la creșterea stimei de sine dar și la apariția unor 
mecanisme de reglare și autocontrol. Acest tip de evaluare alternativă poate fi realizat prin stabilirea unor 
scări de clasificare, a unor grile de autoevaluare sau prin chestionare.  

Evaluarea este o componentă obligatorie a sistemului de învățământ prin calitatea de a verifica și 
înregistra progresul sau regresul elevilor pe parcursul unei perioade determinate de timp. Notele primite de 
către elevi țin cont de descriptorii de performanță stabiliți la nivel național și au scopul de a informa și de 
a motiva elevii, indiferent de forma îmbrăcată de  evaluarea aplicată. 

Analizând cele două tipuri de metode utilizate în lecția de limba română și comparând beneficiile sau 
limitele impuse de acestea am constatat, în primul rând, necesitatea stringentă de aplicare a unor forme 
multiple de evaluare, în al doilea rând că abordând metode cu precădere tradiționale se realizează o bună 
însușire a noțiunilor teoretice de lexicologie, cu scopul de a constitui din acestea o premisă a comunicării, 
a realizării constante a unui schimb de mesaje variate. De cealaltă parte, prin utilizarea unor metode 
moderne în cadrul lecțiilor de predare a noțiunilor lexicale, se urmărește mai mult decât transmiterea unor 
idei, se urmărește implicare activă a elevilor în actul predării, activitate care susține conștientizarea 
procesului în sine și care sporește implicarea acestora în procesul învățării, conferind importanță deosebită 
cunoașterii  lingvistice prin crearea unor contexte în care elevii să poată constitui înțelesuri prin atribuirea 
de semnificații mesajelor formulate. Cunoștințele lexicale sunt valorizate prin utilizarea unor metode 
diverse care ridică la loc de cinste limbajul perceput ca și instrument de comunicare. Fără a avea intenția 
de a reduce rolul educativ al metodelor tradiționale în cadrul lecțiilor de limba română, menționăm totuși 
faptul că din ce în ce mai mult se simte nevoia de modernizare a procesului învățării, de adaptare constantă 
a tiplologiei activităților propuse în funcție de specificul colectivelor de elevi și în funție de generația din 
care fac parte aceștia, în vederea creșterii performanțelor școlare. 

Noile cerințe educaționale plasează elevul în centrul activității didactice și mizează pe premisele 
învățării eficiente prin oferirea unor exemple concrete și prin încurajarea deprinderilor de muncă 
independentă, reducând semnificativ rolul avut de cadrul didactic în perioadele anterioare. Elevii sunt 
plasați în centrul activității didactice, mutație evidentă față de modelele didactice anterioare iar profesorii 
capătă rolul de moderatori pe parcursul lecțiilor. Cadrului didactic actual i se cer o serie de veleități fără de 
care demersul didactic întreprins de acesta nu ar putea căpăta contur. În primul rând acesta trebuie să dețină 
o bună pregătire de specialitate, apoi urmează celelalte aptitudini: adaptabilitatea, capacitatea de a empatiza, 
perseverența, spontaneitatea, capacitatea de a opera cu mijloacele didactice existente, creativitatea.  Practica 
școlară a demonstrat că noțiunile mai dificile pot fi asimilate lesne prin diversificarea metodelor utilizate, 
de aceea profesorul de limba română nu poate să propună un grup restrâns de metode sau doar metode 
înscrise în oricare dintre direcțiile menționate anterior. Prin demersurile sale didactice profesorului de limba 
română i se impune să valorifice întreg repertoriul de metode didactice, fie că se înscriu în sfera 

 
1 Spandel, V. ,Reflections on portofolios, în Handbook of Academic Achivement, Ediția Academic Press, San Diego, 1997 
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tradiționalului sau a modernului, astfel încât elevul să fie condus spre dezvoltarea potențialului maxim 
impus de standardele școlare în vigoare. 
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Receptarea operelor lui Ioan Slavici cu ajutorul ecranizării 

 

ANTEMIR ELENA MADALINA 

 
 

Ecranizarea sau adaptarea cinematografică reprezintă modalitatea prin care o lucrare literară este 
transpusă într-o operă cinematografică având la bază un scenariu. Vizionarea ecranizărilor poate contribui 
la înțelegerea unei opere literare prin întipărirea în memorie a succesiunii evenimentelor.  

Personajele unei opere prind viață, redau culoarea unei epoci și îi ajută pe elevi să cunoască aspectele 
lumii respective. La fel de importantă este și citirea cărții, deoarece regizorul aduce propria contribuție la 
scenariul filmului și astfel se modifică forma inițială a acestuia. Principalul scop al filmelor , al ecranizărilor  
operelor literare este de a-l familiariza pe elev cu subiectul.  

Elevul rămâne astfel cu o imagine mai puternică asupra subiectului lecției fiind îmbinate imaginea cu 
textul, cu animația și cu sunetul. Acest tip de activitate dezvoltă competențe de ascultare, facilitează 
comunicarea profesor – elev, elev – elev. 

Aplicații 

Obiective: 

 descoperirea mesajului; 
 descoperirea problematicii; 
 observarea compoziției; 
 caracterizarea personajelor; 
 modalitățile narative de exprimare. 
Filmul Păcală se întoarce, în regia lui Geo Saizescu a fost realizat la 30 de ani după comedia Păcală 

(1974). Personajul din filmul Păcală, are un fiu care îi calcă pe urme și își bate joc de prostia și răutatea 
omenească. Aceste două realizări au ca sursă de inspiraţie povestea Păcală în satul lui de Ioan Slavici 
(1886). 

Se vizionează fragmentul de început al filmului, timp în care elevii urmăresc fișele de lucru primite 
și le completează. La sfârșitul secvenței se discută aspectele legate de limbaj, personajul principal, 
interacțiunea acestuia cu celelalte personaje, se urmărește descrierea atmosferei, a comportamentelor și se 
analizează elementele spațio-temporale. 

Fișa de lucru 1 

1. Primul vers al cântecului rostit de Păcală este: 

a) foaie verde; 

b) frunză verde lobodă; 

2. Tonalitatea versurilor cântate de Păcală este: 

 a) ridicată; 

 b) comică; 

 c) tragică. 

3. Scopul lui Păcală este: 

 a) să înveselească oamenii; 
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 b) să plătească; 

 c) să-și revadă țara; 

4. Granița dintre cele două țări este reprezentată de: 

 a) un pod; 

 b) un tunel; 

 c) un gard; 

5. Activitatea desfășurată de cei doi vameși-șefi: 

 a) joacă table; 

 b) mănâncă; 

 c) păzesc granița; 

6. Erji gătește: 

 a) fasole; 

 b) varză à la Cluj; 

 c) gulaș;   

7. Protagonistul vine de pe teritoriul:  

 a) României; 

 b) Ungariei; 

 c) Moldovei; 

8. Ce proverb rostește Păcală ca sfat de la tatăl său: 

 a) ”Eu sunt al nimănui și al tuturor”; 

 b) ”Fie pâinea cât de rea/Tot mai bine-n țara ta”; 

 c) ”Buturuga mică răstoarnă carul mare”; 

9. Vameșul român îi cere lui Păcală să prezinte: 

 a) traducerea documentelor; 

 b) bagajele; 

 c) documentele; 

10. Numele vameșului maghiar este: 

 a) Ionci; 

 b) Pisti; 

 c) Joska. 
 

Fișa de lucru 2 

1. Uniforma vameșului român este ………................................................................ 

2. Vameșul român îi cere lui Păcală un ……………................................................. 

3. Răspunsul primei ghicitori este …………............................................................. 
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4. Răspunsul celei de-a doua ghicitori este ………................................................... 
5. Numele fetei maghiare este …………................................................................... 

7. Răspunsul primei ghicitori rostite de Erjy este …….............................................. 

8. Pe pod trec niște    ………...................................................................................... 

9. Uniforma vameșului maghiar este ………….......................................................... 

10. Numele porumbiței este …………........................................................................ 

 

Fișa de lucru 3 – Reflecția 

 

1. Care este atmosfera la graniță?  
2. Cum sunt relațiile dintre familiile de vameși? 
3.  Descrieți în 3 - 5 rânduri personajul  Păcală așa cum apare el în secvența de film. 

4.  Considerați că Păcală va avea niște aventuri interesante? Da/Nu. Dacă Da, ce faceți pentru a le 
descoperi ? 
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IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE 
ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
 

Profesor Anton Ancuța Liliana 
Şcoala Gimnazială Glodeanu Sărat, județul Buzău 

 
 
 
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate,determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse ,să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de următoarele: 

 tratarea diferențiată a elevilor; 
 selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
 utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 
 intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; 
 îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 

Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 
desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilordeoarece își propune, de cele mai multe ori,și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
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inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
recuperaresau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-
o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor șiexplorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială,ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul primar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când,atât dascălul cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
Radu, I. T.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și Pedagogică 

București, 1981. 
Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 

Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 
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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 judecăți privind starea,  
funcționarea, evoluția viitoare probabilă a elevului, profesorului, unității școlare pe baza informațiilor 
colectate prin intermediul instrumentelor de măsură. 

         Operațiile evaluării  

                    Măsurarea; 

                    Interpretarea (sau aprecierea);  

                    Decizia 

         Funcțiile evaluării  

                    Funcția de constatare; 

                    Funcția diagnostică; 

                    Funcția prognostică; 

                    Funcția de selecție sau de decizie; 

                    Funcția socială; 

                    Funcția pedagogică. 

        Metode de evaluare  

                   Verificarea orală 

                   Verificarea scrisă  

                   Verificarea practică  

                   Verificarea în mediul online 

 

        EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

Atât în învățare, cât și în evaluare, fiecare răspuns al elevului implică un process cognitiv fiecare la 
un alt nivel.  

Se recomandă utiliazarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoaștere și înțelegere, aplicare și raționament.  

În procesul de evaluare online trebuie să se acorde o importanță deosebită pentru designul evaluării, 
astfel: analizarea lecturii critice a programelor; analizarea competențelor; crearea de specificații asociind 
niveluri toxonomice cu conținuturi și sarcini de evaluare; metode; instrumente; tipuri de itemi - sarcinile de 
evaluare. 
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Este foarte important dacă sarcinile și conținutul probelor de evaluare sunt interesante,  
provocatoare și schimbă evaluarea rigidă într-o experiență exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul 
că orice act de evaluare este și un act de învățare. 

Avantajele sistemului de evaluare online  

Sistemele online de administrare și evaluare a examenelor facilitează furnizarea unei experiențe de 
învățare personalizate pentru elevi, deoarece notele și performanțele lor sunt urmărite în sistemul 
centralizat.  

Aceste sisteme ajută la: 

•Centralizarea și eficientizarea administrării și evaluării examenelor  

• Reduceți costurile, eforturile și timpul necesar pentru evaluarea manuală a fișelor de răspunsuri  

• Scanarea și criptarea copiilor foilor de răspunsuri pentru partajare rapidă și sigură 

• Opțiuni pentru adăugarea de comentarii și feedback pentru referința elevului  

• Caracteristici de clasificare automată pentru a reduce erorile umane  

• Evaluarea scripturilor de răspuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web  

• Recuperarea ușoară a scripturilor de răspuns la cererea elevilor sau profesorilor  

• Urmărirea rezultatelor fiecărui elev și a progresului acestuia în timp  

Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce timpul de așteptare și oferă elevilor rezultate 
instantanee ale testării. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza progresul lui de 
învățare, punctele forte și punctele slabe rapid.  

Procesul de evaluare online eliberează, de asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate 
pentru a identifica domeniile de performanță scăzută, astfel încât profesorii să se poată concentra asupra 
acestor lacune de învățare. Rapoartele detaliate ajută la crearea unor programe de învățare specifice pentru 
acești cursanți, ceea ce duce la un rezultat mai bun al învățării și sporește încrederea elevilor.  
Sistemele de evaluare online simplifică sarcina de a aduna și corecta manual documentele  
de răspuns și de a împărtăși rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea materialelor.  
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Evaluarea traditionala 

 

Anton Felicea 
 

 

Evaluarea şcolară poate fi considerată a treia dimensiune a preocupărilor didactice, alături de predare 
şi învăţare. Importanţa ei este, în afară de orice îndoială, motivându-se atât prin necesitatea certificării şi 
ierarhizării rezultatelor obţinute de elevi, cât şi prin rolul ei de feed- back, deopotrivă pentru elev şi pentru 
factorii responsabili de proiectarea şi de bunul mers al procesului. 

Metodele de evaluare vizează modalităţile prin care este evaluat elevul. Ele însoţesc şifacilitează 
desfăşurarea procesului de învăţământ. Metoda de evaluare reprezintă calea pe care ourmează profesorul 
împreună cu elevii săi în demersul evaluative.  

Metodele utilizate în evaluarea performanţelor şcolare sunt de mai multe feluri. În funcţiede criteriul 
istoric, metodele de evaluare se diferenţiază în tradiţionale şi moderne.  

Exemple de metode tradiţionale de evaluare: evaluarea orală, evaluarea scrisă, evaluarea prin probe 
practice, testul docimologic. 

Evaluarea orală se realizează printr-o conversaţie pe baza căreia cadrul didactic stabileştecantitatea 
informaţiei şi calitatea procesului de învăţare în care a fost implicat elevul. În procesul evaluativ de tip oral, 
cea mai importantă metodă folosită rămâne conversaţia euristică. 

Evaluarea scrisă apelează la suporturi concretizate în fişe de muncă independentă, lucrăride control 
etc. Elevii prezintă achiziţiile lor în absenţa unui contact direct cu cadrul didactic. 

Evaluarea practică este posibilă şi necesară atât la disciplinele care în mod tradiţional s-aucentrat pe 
o evaluare practică (cum este cazul educaţiei tehnologice, educaţiei plastice, educaţieimuzicale, educaţiei 
fizice), dar şi la discipline predominant teoretice, axate până nu demult pe o evaluare teoretică. 

Testul docimologic este o alternativă şi o cale de eficientizare a evaluării tradiţionale. Este o probă 
standardizată, ce asigură o obiectivitate mai mare în procesul de evaluare. 

Exemple de metode moderne, alternative şi complementare de evaluare: observarea sistematică a 
comportamentului elevului faţă de activitatea şcolară, portofoliul, investigaţia, proiectul, 
autoevaluarea,hărţile conceptuale, jurnalul reflexive, tehnica 3-2-1, metoda R.A.I, etc. 

Observarea este „una din metodele de cunoaştere a personalităţii umane, care constă înconsemnarea 
metodică, fidelă şi intenţionată a diferitelor manifestări de comportament individualsau colectiv, aşa cum 
se prezintă ele în fluxul lor natural de manifestare.” (Ion Holban, „Cunoaşterea elevului: sinteză a 
metodelor”). 

Portofoliul a pătruns relativ recent în teoria şi practica şcolară din ţara noastră şi s-a impusdin nevoia 
promovării unei metode de evaluare flexibile, complexe, integratoare, ca alternativăviabilă la modalităţile 
tradiţionale. Semnificaţia adoptării portofoliului ca metodă alternativăconstă în aceea că oferă cadrului 
didactic şi elevului deopotrivă o metodă care să îmbine pedeplin funcţiile formativă şi informativă ale 
evaluării. 

Investigația reprezintă o metodă cu puternice valenţe de învăţare de către elev dar şi un mijloc efici-
ent de evaluare. Potrivit lui I.T.Radu, investigaţia constă în solicitarea de a rezolva o problemă te-oretică 
sau de a realiza o activitate practică pentru care elevul este nevoit să întreprindă o investi-gaţie 
(documentare, observarea unor fenomene, experimentare) pe un interval de timp stabilit. 
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Evaluarea e importantă pentru procesul de învăţământ şi educaţie, dar şi pentru elev, pen-tru că acesta 
este influenţat de modul în care este evaluat, iar pentru a realiza o evaluare cât maiobiectivă ( pentru că 
dintre cele 3 componente : predare - învăţare - evaluare, evaluarea prezintăcele mai multe probleme ) trebuie 
să utilizăm cât mai multe metode de evaluare, atât tradiţionale,cât şi moderne şi, cu atât mai important, în 
această privinţă este să le formăm elevilor capacitateade autoevaluare. 

 

Bibliografie: 

1. https://pdfslide.net/documents/evaluarea-in-invatamantul-primar-traditional-si-modern-in-
metodele-de-evaluaredoc.html 
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Evaluarea între online și tradițional 

 

Prof. înv. preșc. Anton Georgeta                                                          
Grădinița ”Voinicel” Chitila 

 

 

Evaluarea, ca element al procesului de învățământ, reprezintă ansamblul de activități prin care se 
culeg, organizează și interpretează datele obținute în urma aplicării unor instrumente de măsurare, elaborate 
în conformitate cu obiectivele propuse, în scopul emiterii unor judecăți de valoare pe care se bazează o 
anumită decizie în plan educațional.  

Rolul evaluării este acela de a măsura și de a aprecia eficiența procesului de predare-învățare.  

Evaluarea poate fi aplicată prin metode tradiționale, cum ar fi: evalurea orală, evaluarea scrisă și 
evaluarea realizată prin probe practice. Evaluarea mai poate fi aplicată prin metode alternative, și anume: 
observare sistematică, portofoliul, investigația, proiectul, autoevaluarea. 

La aceste tipuri de evaluare, în ultimii doi ani de zile, de când s-a declanșat pandemia, cauzată de 
virusul SARS-COV-2, a intervenit tipul de evaluare online.  

Deoarece învățământul în format fizic, nu a mai fost posibil, trecându-se la predarea-învățarea în 
mediul online, a trebuit să se aplice și un tip de evaluare în acest mediu.  

Pentru a face posibilă predarea-învățarea, au fost create platforme educaționale, unde elevii au fost 
îndrumați, observați și chiar testați în ce privește cunoștințele acumulate, prin intermediul online.  

Ceea ce este benefic în privința evaluării online, este că, prin intermediul dispozitivelor digitale, 
evaluarea este făcută în paralel cu procesul de predare-învățare; elevii primind deseori punctajul imediat. 

În mediul online evaluarea poate fi orală, atunci când elevul este chestionat de profesor în activitatea 
online sincron sau poate fi evaluare scrisă, atunci când elevii trebuie să rezolve anumite chestionare online.  

În ce privește evaluarea alternativă, este mai greu de realizat, deoarece în mediul online, profesorul 
nu are cum să observe și să urmărească realizarea instrumentelor de evaluare alternativă (de exemplu 
observarea sistematică sau autoevaluarea). În ce privește proiectul sau sau portofoliul, elevul poate încărca 
fotografii cu ceea ce el a lucrat sau poate filma ceea ce a lucrat și poate trimite profesorului.  

Din fericire pentru noi, la ora actuală, instrumentele de evaluare online ne oferă multiple posibilități 
de a evalua elevii, condiția este să fim curioși și dispuși (noi, profesorii) să le explorăm pentru a putea să le 
punem la dispoziția elevilor.  

Personal, consider că un profesor poate îmbina tipul de evaluare, păstrând o constanță între tradițional 
și online.  

Sunt foarte bine-venite platformele interactive; chiar dacă suntem la clasă, putem introduce un joculeț 
interactiv, care poate fi făcut în clasă; un profesor poate îmbina foarte bine aceste instrumente online, pe 
lângă cele clasice.  

Să nu uităm un lucru: să încercăm să potrivim metoda de evaluare cu nivelul de învățare, după cum 
spune R. C. Ryan. 

Interacțiunea profesor/elev este un element esențial în procesul de evaluare.  
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Concluzie: profesorii, în ultimii doi ani de zile au demonstrat că pot integra metodele tradiționale de 
evaluare în ceea ce privește evaluarea în mediul online, făcând în acest mod evaluarea mai plăcută, mai 
interactivă, nemaifiind atât de rigidă, ca odinioarâ. 
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Evaluarea centratată pe competențe 

 

Profesor: Antonie Mariana                                                              
Liceul Tehnologic Turceni, Gorj 

 

 

Competența este un ansamblu de cunoștințe, abilități și atitudini. 

 

Noul Curriculum Național este centrat pe crearea unor activitâți de învâțare, care oferă cadrul și 

sarcinile de lucru pentru formarea, exersarea și dezvoltarea competențelor la elevi. 

 

Astfel,trebuie găsite căi  de implicare a elevilor  în activități de învățare semnificațivă, în dobândirea 

de competențe. Avem nevoie de o educație de calitate pentru toți, care să satisfacă atât nevoile individului, 

cât și asigurarea unui loc pe piața muncii. 

 

Evaluarea centrată pe competențe, vizează în mod firesc competența ca rezultat al învățării. 

 

Evaluarea este un proces permanent, de aceea în elaborarea sarcinilor de lucru trebuie să se 

urmărească respctarea particularităților de vârstă ale elevilor cu privire la resursa de timp, capacitatea de 

înțelegere a acestora, dar și gradul de dificultate a itemilor. 

 

Sarcinile de lucru trebuie să fie creative, să nu ducă la pierderea interesului elevului față de învățare. 

 

Evaluarea centrată pe competențe cheie promovează strategii de individualizare prin care elevul 

devine parte a propriei formări pe care o observă și o analizează, ținând mereu cont de propriile obiective. 

 
  

128



 
 

Folosirea platformei Moodle în evaluare 
 
 

Prof. Anuța Mirela 
Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud, județul Constanța 

 
 
 
Componentă de bază a procesului instructiv-educativ, evaluarea a cunoscut și ea schimbări odată cu 

trecerea la învățământul online. O platformă educațională care oferă o multitudine de posibilități în ceea ce 
privește evaluarea este platforma Moodle, fiind un instrument flexibil în realizarea testelor. De asemenea, 
fiecare întrebare sau item poate include: text, imagine, fișiere cu sunet, fișiere cu filme, sau orice altceva ce 
poate fi postat pe o pagină web. Alte avantaje constau  în faptul că se pot realiza „bănci de întrebări” care 
pot fi folosite de profesor și pentru alte evaluări și permite o notare rapidă a răspunsurilor elevilor. 

Între tipurile de întrebări oferite de platforma Moodle se numără: descriere, eseu, potrivire, întrebare 
cu răspunsuri multiple, întrebare cu răspuns adevărat sau fals, întrebare cu răspuns scurt, completarea unor 
spații lacunare într-un text, etc.  

La tipul descriere se afișează conținutul web introdus de profesor, care are aici posibilitatea 
introducerii unor secțiuni în test în care elevii pot primi explicații înainte de finalizarea testului. 

Tipul eseu permite realizarea unor eseuri structurate sau libere, pornind doar de la titlu. În cazul 
eseurilor structurate se recomandă ca fiecare cerință să fie trecută pe o pagină separată, unde profesorul 
poate introduce o limită de spațiu. 

Matching sau potrivire presupune o listă a opțiunilor și răspunsul corect pentru fiecare opțiune, elevul 
având drept sarcină asocierea răspunsului corect cu fiecare opțiune. Fiecare asociere corectă are o valoare 
egală în notarea răspunsului la această cerință. 

Întrebarea cu răspunsuri multiple permite identificarea unui răspuns corect sau a mai multor 
răspunsuri corecte. Pentru o notare corectă în momentul realizării testului profesorul trebuie să aibă în 
vedere următoarele aspecte: dacă avem un singur răspuns corect acestuia îi va fi alocat un punctaj pozitiv 
de 100% iar celelalte răspunsuri vor primi 0; dacă avem mai multe răspunsuri corecte punctajul pozitiv se 
va împărții în mod egal între acestea. 

Întrebarea cu răspuns adevărat sau fals presupune existența unui enunț și a celor două posibilități de 
răspuns. În momentul conceperii testului, profesorul va bifa răspunsul corect. 

Întrebarea cu răspuns scurt solicită elevilor un cuvânt sau o frază în câmpul de răspuns, de asemenea 
profesorul poate introduce un răspuns corect sau mai multe cu o notare diferențiată. 

O întrebare cu răspunsuri înglobate constă dintr-un pasaj de text cu răspunsuri înserate în text. La 
fiecare spațiu liber elevii au posibilitatea selectării unui răspuns din lista termenilor introdusă de profesor.  

Tipurile de întrebări prezentate mai sus reprezintă doar o parte din ceea ce oferă platforma Moodle. 
Bineînțeles, putem identifica și dezavantaje, dar în contextul actual al unei pandemii prelungite, platforma 
Moodle rămâne un instrument valoros pentru profesor și elev în procesul de predare-învățare-evaluare.  

 
 
Bibliografie: 
 
Cosmin Herman, Mihai Jalobeanu, Roza Dumbrăveanu, Anca Mustea, Ion Virag, Ghid pentru 

profesori. Construcția unui curs în Moodle; 
***, Ghid de utilizare Moodle pentru cadrele didactice; 
Liliana Ursache, George Vaju, Cătălin Donici, Cosmin Herman, Moodle: Administrare, Utilizare, 

Evaluare, Arad, 2011. 
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Evaluarea inițială - metode, tehnici, strategii 

 

Prof. înv. primar: Anuți Lenuța                                                          
Școala Gimnazială Nr. 1 Istria, jud. Constanța 

 

 

„Evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează, se organizează și se interpretează 
datele obținute în urma aplicării unor instrumente de măsurare în scopul emiterii unei judecăți de valoare 
pe care se bazează o anumită decizie pe plan educațional.”- se precizează în capitolul I din Ghidul de 
evaluare- Limba și literatura română- elaborat de Serviciul Național de Evaluare și Examinare.1 

Evaluarea inițială se realizează în condițiile în care un profesor preia spre instruire și educare un 
colectiv de elevi al cărui potențial nu-l cunoaște, dar și la începutul unui ciclu de învățământ, la începutul 
unui an școlar,  

Îndeplinind o funcție importantă în cadrul procesului de invățămant, aceea de diagnosticare - 
(evidențiază dacă elevii stăpânesc cunoștințele, care sunt punctele tari și punctele slabe ale acestora) -, 
evaluarea ne ajută, pe noi, profesorii, să stabilim cum putem îmbunătăți, remedia și corecta neajunsurile 
identificate. O altă funcție, importantă, pe care o îndeplinește evaluarea inițială este funcția de prognosticare 
-se referă la nivelul de realizare a obiectivelor propuse și ritmul de desfășurare a activității viitoare, dar și 
la performanțele posibile ale elevilor. 

La disciplina limba și literatura română, importanța evaluării inițiale constă în identificarea volumului 
de cunoștințe de care dispun elevii, gradul de stăpânire și aprofundare a acestora, nivelul dezvoltării 
competențelor și abilităților, acestea fiind premise importante în atingerea obiectivelor stabilite pentru noul 
program de instruire. Datele obținute la evaluarea inițială sunt valorificate de profesor în elaborarea unui 
program de lucru adecvat posibilităților reale ale elevilor și chiar în realizarea unor programe diferențiate 
în funcție de capacitățile elevilor. Dacă în urma testării inițiale constatăm ezitări în scrierea corectă a unor 
cuvinte, incercăm să proiectăm activități în care elevii să transcrie pasaje, să completeze enunțuri cu 
ortograme și să explice utilizarea acestora, dacă se constată confuzii de recunoaștere a părților de vorbire, 
respectiv de propoziție, se va insista asupra diferențierii lor, toate acestea vor fi lămurite prin exerciții 
suplimentare, prin itemi diferiți..  

De asemenea pentru o evaluare inițială eficientă, profesorul de limba română trebuie să fie un bun 
cunoscător al programei școlare, nu doar al nivelului la care se predă, ci și al nivelurilor anterioare. Să nu 
uităm faptul că acest test de evaluare inițială este o oglindă a profesorului, iar modul în care vom formula 
cerințele, poate avea urmări pozitive sau negative în relația viitoare pe care o vom avea cu elevii. 

Rezultă că datele oferite de evaluarea inițială conturează trei direcții principale pe care trebuie să 
acționeze profesorul în planificarea activității pentru etapa următoare a activității didactice: 

-proiectarea activității viitoare din perspectiva adecvării acesteia la posibilitățile de care dispun elevii 
pentru realizare sarcinilor unui program; 

- conceperea modului de organizare și desfășurare a programului de instruire; 

- aprecierea necesității de a iniția un program de recuperarea pentru întreaga clasă, când se constată 
rămâneri în urmă la învățătură care ar putea împiedica desfășurarea eficientă a activității; 

- adoptarea unor programe de recuperare individuale pentru anumiti elevi. 

Acest tip de evaluare se poate realiza prin examinări orale, probe scrise sau practice. 
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Observăm tot mai des că elevii preferă evaluarea orală deoarece se poate realiza folosind diferite 
tehnici și procedee, printre care: interviul, conversația de verificare, redarea unui conținut, completarea 
dialogurilor lacunare, oferă o conexiune iversă imediată (se pot clarifica și corectaeventualele greșeli), 
elevul poate fi original, demonstrand capacități de argumentare, de convingere, poate îmbina comunicarea 
verbală cu cea nonverbală și paraverbală. Dezavantajul acestei forme de evaluare este că profesorul nu 
poate revedea răspunsul, iar acesta nu poate oferi o imagine completă a obiectivelor, gradul de dificultate 
al întrebărilor nu permite o evaluare obiectivă. 

Avand o valoare formativă mai mare decat celelalte modalități de evaluare, proba scrisă, constituie 
un real ajutor pentru profesori deoarece elevii au șanse egale, rezolvă același subiect, iar profesorii au 
posibilitatea de a compara rezultatele obținute. Chiar dacă necesită o mai mare atenție din partea 
formatorului consider că ar trebui să îi obișnuim pe elevi cu modelele de teste oferite de CNEE, în care să 
includem itemi difer și formulări de sarcini care ar putea constitui posibile subiecte de examen. 

În concluzie, evaluarea inițială trebuie să încurejeze elevul, să îl indemne să descopere valorile 
proprii, să se bucure de progres și să îi ofere posibilitatea să iși ilustreze capacitățile dobandite în timpul 
orelor de curs. Acest lucru se întamplă atunci cand profesorii și elevii colaborează, fiecare parte încercand 
să își îmbunătățească comportamentul și stilul de predare, in cazul profesorului, în funcție de cerințele și 
reacțiile celuilalt. 

 

Bibliografie: 

1. Mihai Stan(coord.), Serviciul Național de Evaluare și Examinare- Ghid de evaluare. Limba și 
literatura romană, București, Ed. Aramis, 2001, p.6; 

2. Radu I.T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000  
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Evaluarea între online și tradițional 

 

Apătean Maria Cristina 

 

 

Ca urmare a revoluției din domeniul tehnologiei se conturează un nou model de societate. Suntem în 
plin proces de reformă a învățământului.  Societatea informației se formează cu ajutorul tehnicilor de 
comunicație interactivă.  Prin influența acestor instrumentele inovative care sunt puse la dispoziția celor 
care se formează (telefon, calculator, tablete, conexiune la internet) învățământul contemporan și-a 
schimbat fața, s-a reformat.  Progresul depinde din ce în ce mai mult de capacitatea de inovare si adaptare 
a noilor generații la cerințele prezente și viitoare si prin educație de calitate. 

Fiind pusă în situația de a proiecta lecții de predare -învățare – evaluare și în spațiul virtual, am reușit 
să colaborez cu elevii mei astfel încât să combinăm metode din online cu metode tradiționale. 

Preocuparea pentru a ajuta elevul să învețe și să progreseze în învățare nu poate fi separată de un 
sistem coerent de evaluare. Programat pas cu pas, sistemul de evaluare ne oferă, prin intermediul 
instrumentelor sale, informații utile referitoare la momentul și nivelul la care trebuie să intervenim, pentru 
a preîntâmpina rămânerile în urmă și chiar eșecul în învățare. De un real folos sunt atât testele de evaluare 
inițială, cat si testele de ameliorare și cele de dezvoltare ce urmează evaluărilor formative și chiar 
proiectarea unor ore la dispoziția învățătorului, după evaluarea unor unități mai ample de conținut. 

Printre situațiile cele mai dificile cu care se poate confrunta un profesor în practica didactică este cea 
a abordării unui colectiv eterogen. Nu este ușor să jonglezi cu diferite metode și să le îmbini optim, să ai 
permanent în vedere să stimulezi, să dinamizezi colectivul, sau să abordezi simultan elevi cu caracteristici 
diferite, dar rezultatele elevilor răsplătesc perseverența acelor cadre didactice care se angajează într-un 
asemenea demers, iar pedagogia se afirmă, în acea situație, nu doar ca știință, ci și ca artă. 

Redau mai jos o poezie prin care scot în evidenta importanța si rolul fiecărui tip de evaluare în parte, 
văzut din perspectiva elevului. 

 
                                               Evaluarea 
 
Predictivă se numea 
Și „Cum știu? evalua. 
Ca să știe mai departe  
Obiective să-mi împartă. 
Formativa a venit 
Și frumos m-am pregătit. 
Eu știu singur cum să fac 
Materiei să-i vin de hac. 
 
Sumativă se numește, 
Ea încheie o poveste. 
Și la toți ne dă de veste 
Că-i finalul de semestre. 
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Pornind de la teoria exprimată prin poezie voi aborda pe rând metode si tehnici aplicabile în online și 

la școala pentru fiecare tip de evaluare. 
Evaluarea inițială sau predictivă poate fi realizata la școala cu ajutorul unui test aplicat întregului 

colectiv. Testul poate fi creat pe numere. Atenția profesorului este de a evalua acele cunoștințe care sunt 
necesare în construirea unor noi competente, cu ajutorul informațiilor ce vor fi abordate în următoarea 
perioada. Acest test poate fi transpus in online pe platforma:  https://www.liveworksheets.com.  Elevii vor 
primi răspunsurile pe loc, însă profesorul nu știe exact cine a răspuns cu adevărat testului (elevul, părintele, 
un frate mai mare). Aici apare dificultatea evaluării din online.  

Evaluarea formativă are o gamă mai largă de tehnici și metode. După cum știm evaluarea nu poate fi 
separată de predare si învățare, toate cele trei se întâmplă simultan. 

Vârsta școlară mică este încă, (cel puțin în prima sa parte) vârsta intuiției, vârsta operării concrete a 
gândirii și vârsta jocului.  

Una dintre nevoile fundamentale ale copilului la această vârstă este aceea de a se juca. Jocul, 
valorificat pedagogic, implică plenar potențialul bio-psiho-fizic al copilului în activitatea de învățare-
evaluare, făcând ca ceea ce acumulează copilul să fie realizat într-un mod plăcut, foarte trainic și aparent 
fără efort. 

Tot ceea ce asimilează copilul prin efort personal, rămâne bine întipărit, un câștig personal, o 
acumulare de durată, de care va putea dispune cu ușurință, oricând. Utilizarea metodelor active, care să 
stimuleze efectiv întreg potențialul elevului și să-l implice activ în propria formare se impune ca o 
necesitate, acolo unde se dorește îmbunătățirea rezultatelor școlare în învățare. 

Câteva exemple de metode și tehnici pentru evaluarea formativă în spațiul fizic al clasei sunt: jocul 
didactic, metoda cubului, fișe de muncă independentă cu  sarcini de lucru suplimentare pentru tratare 
diferențiată, metoda R.A.I (răspunde, aruncă, interoghează).  

Trecând în online, evaluarea formativă se poate realiza cu ajutorul unor site-uri în  care profesorul 
construiește contexte de evaluare: https://wordwall.net/ro-ro/community/joc-interactiv, 

https://kahoot.com, crearea unor pagini pe Google slide, fiecare pagină conținând numele elevului si 
sarcina didactică. Itemii trebuie sa fie diferiți pentru fiecare elev în parte.  

Evaluarea sumativă atât online cât și fizic se poate realiza cu ajutorul  proiectelor.  
Resursele digitale sunt în continuă dezvoltare, însă momentan nu pot înlocui total actul didactic de la 

clasă. Emoția de a fi si de a lucra împreună, motivația de a participa la propria învățare și formare se 
realizează prioritar la scoală, în sala de clasă, alături de colegi și profesori.  
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Evaluarea ... o provocare 

 

prof. Apetri Alina                                                                      
Școala Gimnazială Rotunda 

 

Trăim în era informației... Dacă acum un an ni se părea învățământul la distanță o realitate îndepărtată, 
acesta a ajuns la stadiul în care progresul care s-a făcut într-un an pe această direcție, ar fi durat cel puțin 
10 ani, dacă nu exista contextul actual. 

Să predai online e simplu. Poate fi o adevărata provocare sau  poate fi chiar distractiv, dacă îți place 
ceea ce faci. Evaluarea însă... e cel mai mare chin din punctul meu de vedere, căci evaluarea este  
responsabilitatea noastră a profesorilor (asta spre deosebire de învățare care intră în atribuțiile elevului). Iar 
pentru asta atât profesorul cât și întreg sistemul educațional trebuie să asigure cele 3 caracteristici esențiale 
ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă.  

Metodele și tehnicile de evaluare online reprezintă o parte necesară în procesul de învățare la distanță. 
Este necesar ca profesorul să ia cunoștință de posibilele lacune acumulate de-a lungul timpului în procesul 
de învățare. Atunci se pot lua măsurile necesare pentru a remedia acest aspect. Platformele și aplicațiile 
disponibile online ne oferă variate posibilități de aplica instrumentele online prin care să evaluăm procesul 
instructiv-educativ. Foarte important este modul în care profesorul reușeșete să aleagă tehnologia potrivită 
care să-l ajute în demersul său didactic, deoarece aceasta poate îmbunătăți procesul pedagogic.  

Inițial, a fost o provocare pentru noi, profesorii, să renunțăm la forma de evaluare scrisă, adică de la 
simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic și să folosim tehnologia pentru a-i ajuta 
pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Procesul de învățare și evaluarea bazată pe proiect, cu utilizare media, se dovedește a fi foarte 
apreciată de către elevi, deoarece le dă posibiliatatea de a a-și manifesta creativitatea, dar și afirmarea unor 
talente artistice.    

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm.   Evaluarea în timp util facilitată de 
platformele online reduce timpul de așteptare și oferă elevilor rezultate instantanee ale testării. Cu astfel de 
mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza progresul lui de învățare, punctele forte și punctele 
slabe rapid. Procesul de evaluare online eliberează, de asemenea, timpul profesorilor. Rezultatele pot fi 
analizate pentru a identifica domeniile de performanță scăzută, astfel încât profesorii să se poată concentra 
asupra acestor lacune de învățare.  

Rapoartele detaliate ajută la crearea unor programe de învățare specifice pentru acești cursanți, ceea 
ce duce la un rezultat mai bun al învățării și sporește încrederea elevilor. Sistemele de evaluare online 
simplifică sarcina de a aduna și corecta manual documentele de răspuns și de a împărtăși rezultatele. Se 
reduc costurile care merg în imprimarea materialelor.  

Consider că folosirea metodelor și tehnicilor de evaluare online sporeşte calitatea învăţării, duce la 
formarea unei gândiri eficiente, selective, rapide, stimulează creativitatea şi gradul de cooperare a elevilor, 
dezvoltă interesul şi plăcerea pentru teatru, literatură, film.  
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Întrebările deschise sunt una dintre cele mai simple metode calitative de evaluare în mediul online, 
ele încurajând libertatea de exprimare și creativitatea. Nu există răspunsuri corecte sau greșite. În schimb, 
cursanții online trebuie să reflecteze asupra subiectului și să tragă propriile concluzii, singurul impediment 
fiind că întrebările deschise sunt dificil de notat.  

Studii de caz pentru rezolvarea problemelor, ca tehnică de evaluare calitativă, transformă cursanții 
online în detectivi, astfel încât să poată rezolva problema și să își etaleze cunoștințele. Totul începe cu un 
studiu de caz sau un exemplu din lumea reală, se elimină finalul, apoi cursanții online sunt rugați să dea o 
soluție prin tehnica de brainstorming. De asemenea, trebuie să explice cum au ajuns la concluzie și de ce 
consideră că este cea mai bună abordare. Nu este vorba despre soluție, în sine, ci despre procesul de gândire, 
despre  abilitățile pe care le-au folosit în strategia lor și cum și-au pus în practică cunoștințele. 

Instrumentele/ aplicațiile ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor: 

1.Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

2. Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc 
și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

3. Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 
următoare quizlet.com. Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

4. LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, 
teste etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în 
română. 
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Provocări ale evaluării, între online și tradițional 

 

APETRI NUȚA 

  
Suntem contemporanii unor schimbări fără precedent în viaţa socială, cerinţele societăţii sunt diverse 

şi în continuă schimbare. 
Şcoala trebuie să ţînă pasul cu noul, actualizând atât cunostinţele cât şi metodele. Elevii culeg 

informaţii din tot mai multe surse şi cât mai variate.Aspiraţiile elevilor, valorile morale şi intelectuale 
preţuite de educator actionează asupra personalitătii aflate în formare. Ceea ce va preţui şi va promova 
profesorul va preţui și va dezvoltă şi elevul în mod mai mult sau mai puţîn conştient. Şcoala viitorului va 
fi cu siguranţă un laborator “viu” care va pregăti pe copii de timpuriu să devină rezolvatori de probleme, 
creatori de nou și capabili să ia decizii optime în întâmpinarea situaţiilor tot mai neobişnuite şi inedite ale 
vieţii sociale actuale şi de perspectivă. 

Activităţile propuse elevilor în scopul sporirii gradului de implicare activă  şi creativă  în şcoală, 
trebuie să asigure stimularea gândirii productive, a gândirii critice, a gândirii divergente şi laterale, 
libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor. În acest sens apar că adecvate activităţile 
care cer spontaneitate şi contribuie la dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune, utilizarea talentelor 
şi a capacităţilor specifice fiecărui individ în parte,incitarea interesului către nou, necunoscut şi oferirea 
satisfacţiei găsirii soluţiei după depunerea unui efort de căutare de către elev,exersarea capacităţilor de 
cercetare, de căutare de idei, de informaţii, de posibilităţi de transfer de sensuri, de criterii de 
clasificare,dezvoltarea capacităţii de organizare de materiale, de idei prin întocmirea de portofolii asupra 
activităţii proprii, de colecţii de cuvinte, de obiecte, de contraste, organizarea de discuţii pe anumite teme, 
iniţierea de jocuri, de excursii, educarea capacităţii de a privi altfel lucrurile, de a-şi pune întrebări 
neobişnuite despre lucruri obişnuite 

E adevarăt că cerinţele societăţii sunt diverse şi în continuă schimbare şi totuşi în şcoală trebuie să se 
asigure atât o informare generală despre diverse sectoare de activitate cât şi formarea unor deprinderi şi 
abilităţi în diverse specializări concrete În funcţie de experienţa profesională şi de condiţiile concrete ale 
muncii educative se poate perfecţiona un program real, util, adaptat la particularităţile lumii conteporane. 

Acest fenomen atrage atenţia cadrelor didactice, a profesorilor ingineri şi maiştrilor instructori asupra 
modului cum trebuie să intervină pe linia procesului instructiv educativ astfel încat elevilor să li se poată 
asigura pregătirea teoretică şi practică la nivelul cerinţelor impuse de dezvoltarea societăţii contemporane. 

E foarte important că evaluarea să fie autentică şi să nu uităm niciodată faptul că  elevul nu învaţă 
neapărat pentru a cunoaşte, ci pentru a obţine calificative bune. Autoevaluarea a dezvolatat efecte formative 
prin modul în care elevii au fost învăţaţi să estimeze corect rezultatele obţinute de-a lungul procesului de 
învăţare. Se face prelucrarea datelor, fiind prezentate, reprezentate grafic, analizate şi interpretate 
comparativ cele mai semnificative rezultate obţinute de elevii din experiment. 

Dacă va fi subapreciat, îşi va pierde încrederea în sine, iar dacă, din contră, va fi supraapreciat, atunci 
va deveni prea încrezător în el şi va renunţa să se mai pregătească în mod consecvent. Noi trebuie să îl 
apreciem la adevărata să valoare şi să-l învăţăm în permanenţă să se autoaprecieze cât mai obiectiv, pentru 
a depăşi apariţia unor astfel de situaţii. 

O mare provocare a timpurilor prezente o constitue lipsa de motivaţie a generaţiei tinere, o generaţie 
suprasaturată de informaţii de la vârste fragede, o generaţie care a primit foarte mult şi căreea i s-a cerut 
foarte puţin, o generaţie care se preocupă foarte mult de calculator şi de  telefonul mobil, o generaţie care 
vrea profit rapid cu muncă puţină . 

Platformele eLearning au o serie de avantaje, precum: Distribuirea rapidă a materialelor didactice. 
Elevii intră în posesia materialelor prinț-o simplă accesare. Existența conținuturilor multimedia. Folosirea 
conținuturilor interactive, existența feed-back-ului.  Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de 
experiențe, păreri sau informații. De asemenea, ei pot primi feed-back în timp real, chiar rapid de la 
administratorul grupului sau de la colegi. Astfel există și interacțiune virtuală și nu numai învățare 
individuală. 
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Dintre  dezavantaje menționăm:  Dificultăți în utilizarea tehnologiei. Tehnologia avansează zi de zi 
și nu toate persoanele sunt la zi cu noutățile. Lipsa comunicării reale/ fizice 

Când învățarea și comunicarea rămân axate în mediul virtual, atunci când oamenii se întâlnesc nu mai 
știu să comunice și încep să comunice tot prin tehnologie. Noile generaţii sunt, acum, capabile să utilizeze, 
fără rezerve toate tehnologiile şi instrumentele de ultimă oră, cerând schimbare, cerând un învăţământ 
deschis, flexibil, care să pună în centrul atenţiei elevul. Iată de ce milităm, pentru construirea unui sistem 
modern, sistem care să păstreze în continuare ca fundament de bază tot ceea ce a avut mai bun şcoala 
tradiţională. 

 Metodele de evaluare utilizate au un rol hotărâtor în formarea elevului ca persoană care să fie în stare 
să se schimbe după nevoile societăţi, să se adapteze rapid și eficient. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMȂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
- între online şi traditional 

 

Profesor Apetroaei Cristina- Daniela                                                      
Colegiul Naţional “Gheorghe Vrănceanu”, Bacău 

 
 

Metodele tradiţionale de evaluare: probe scrise (lucrări, teste elaborate după itemi bine definiţi), probe 
orale şi probe practice (experimente, rezolvări de exerciţii şi probleme). 

Experienţa de la catedră ne-a demonstrat că nu se poate renunţa definitiv la metodele tradiţionale de 
evaluare, dar se impune îmbinarea lor cu cele alternative în scopul optimizării actului didactic, mai ales în 
contextul pandemiei. Eficienţa procesului educaţional depinde în mare parte de utilizarea tehnologiilor 
moderne. O platformă electronică (de exemplu Google Classroom, pe care o folosesc) permite profesorului 
să prezinte/formuleze sarcinile de lucru, să adauge întrebări, imagini, teme, activităţile 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 evaluării online se numără: rapiditatea notării şi feedback imediat 
fiecărui elev, evaluările pot fi păstrate, posibilitatea monitorizării răspunsurilor elevilor. Printre dificultăţi 
ale utilizării acesteia: probleme tehnice, elaborarea testelor de evaluare necesită un timp îndelungat (Google 
Forms: “Vectori”, “Energia mecanică”, “Lentile subţiri”, Principiul I al termodinamicii. Aplicaţii”etc), este 
necesară mixarea subiectelor/itemilor înainte de a fi trimise elevilor, etc. Am utilizat itemi obiectivi (în 
special de asociere şi cu alegere multiplă), semiobiectivi (de completare, dar şi întrebări structurate) şi itemi 
subiectivi (rezolvări de probleme la toate clasele şi eseu- mai ales la clasa a XII-a, “Contribuţia lui Einstein 
la dezvoltarea fizicii moderne”etc). 

Principalele metode alternative de evaluare sunt: observarea sistematică a activităţii şi 
comportamentului elevului, investigaţia, portofoliul, proiectul, studiul de caz, referatul, autoevaluarea, 
jurnalul reflexiv, tehnica 3-2-1, fişa pentru activitatea personală a elevului, înregistrări audio şi/sau video, 
tema pentru acasă. Acestea pot fi eficiente în mediul de învăţare online. 

Observarea sistematică a activităţilor şi a comportamentului elevilor în timpul activităţii didactice . 
Eu folosesc fişe de observaţii curente şi fişe de evaluare calitativă. 

Investigaţia, ca modalitate de învăţare, dar şi de evaluare, oferă posibilitatea elevului să aplice în mod 
creativ cunoştinţele însuşite, în situaţii noi şi diverse, pe parcursul unui interval de timp. Aceasta constă în 
solicitarea de a rezolva o problemă teoretică sau de a realiza o activitate practică, pentru care elevul este 
nevoit să întreprindă o investigaţie (documentare, observarea unor fenomene, experimentarea, etc). Dintre 
temele de investigaţie date elevilor mei: “Instalaţia electrică a unei locuinţe”, “Particule elementare- 
informaţii actuale”, “Armele nucleare”etc. 

 Prin portofoliu cadrul didactic poate să urmărească progresul copilului în plan cognitiv, atitudinal şi 
comportamental, de-a lungul unui semestru/an şcolar/ciclu de învăţământ. Aşa cum afirma Ioan Cerghit, 
portofoliul cuprinde “o selecţie dintre cele mai bune lucrări sau realizări personale ale elevului, cele care îl 
reprezintă şi pun în evidenţă progresele sale; care permit aprecierea aptitudinilor, talentelor, pasiunilor, 
contribuţiilor personale. Alcătuirea portofoliului este o ocazie unică pentru elev de a se autoevalua, de a-şi 
descoperi valoarea compenenţelor şi eventualele greşeli. În alţi termini, portofoliul este uninstrument care 
îmbină învăţarea cu evaluarea continua, progresivă şi multilaterală a procesului de activitate şi a produsului 
final. Aceasta sporeşte motivaţia învăţării.” (Ioan Cerghit, 2002, p.315). Este important, în predarea fizicii, 
ca elevii să conştientizeze aplicaţiile practice în viaţa cotidiană. De aceea am solicitat elevilor includerea în 
portofoliile personale a temelor referitoare la: “Presiunea atmosferică- Cum se realizează prognoza 
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meteo?”, “Legea lui Arhimede- Linia de încărcare a vapoarelor”, “Fenomene electrice în atmosferă: 
fulgerul şi trăsnetul”, “Curentul electric- Electrocutarea”, “Dispersia luminii- Aplicaţii în natură şi în 
tehnică”, etc. De asemenea portofoliile mai cuprind: rezumate, eseuri, referate (“Viaţa şi opera lui Newton”, 
“Sateliţi”, “Transformări de fază”, “Luneta şi telescopul”), prezentări ppt, postere, fişe individuale de 
studiu, înregistrări care reflectă activitatea desfăşurată de elev(de exemplu experiment având ca scop 
evidenţierea inerţiei-video şi audio)etc. 

 Proiectul este un demers evaluativ mai amplu, care permite o apreciere complexă a învăţării, este o 
formă de evaluare ce motivează puternic elevii. Acesta conduce la aprecierea unor capacităţi şi cunoştinţe 
ca: găsirea unor soluţii originale de rezolvare, organizarea şi sintetizarea materialului, generalizarea 
problemei, prezentarea concluziilor. Exemple de proiecte:”Pârghii în corpul uman”, “Aplicaţii ale acusticii 
în natură şi în tehnică”etc.  

Fişa pentru activitatea personală a elevului este utilizată atât ca modalitate de învăţare cât şi ca mijloc 
de evaluare. Poate fi considerată şi o modalitate de reflectare asupra propriei munci a elevului şi de 
stimulare a capacităţii de autoevaluare.  

Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacităţii elevilor de a aplica anumite cunoştinţe 
teoretice, precum şi a nivelului de stăpânire a priceperilor şi deprinderilor de ordin practic. Practica şi 
experimentul au rol de izvor al cunoştinţelor şi scop al cunoaşterii. Fizica, ca materie şcolară, condiţionează 
obţinerea de rezultate bune prin folosirea experimentului. Acesta educă gândirea abstractă, analitică şi cea 
sistemică, raţionamentul deductiv şi inductiv, creează deprinderi de observare a lumii înconjurătoare şi de 
înţelegere a fenomenelor din natură. În cazul demersului didactic online, experimentele din laborator au 
fost înlocuite cu cele virtuale, înlesnind elucidarea proceselor, fenomenelor şi legilor fizice. Elevul 
dobândeşte astfel singur cunoştinţe, înţelege mai profund şi într- un timp mai scurt legităţile fizice 
principale ale fenomenului studiat. La efectuarea experimentelor virtuale se realizează o conexiune 
interdisciplinară între fizică, matematică, informatică, etc, lucru greu de realizat la alte discipline. Am 
utilizat cu elevii Desmos (calculator grafic implementat ca o aplicaţie web) şi pentru evaluare (realizări de 
grafice: transformări simple ale gazului ideal, compunerea oscilaţiilor, fenomenul”bătăi”etc). Cel mai des 
am folosit în lecţiile de fizică softul de simulare (la predare, dar şi la evaluare, pentru legea lui Hooke, legea 
lui Ohm, randamentul planului înclinat, studiul pendulului gravitational etc): PhET- aplicaţie web cu 
resurse interactive, dar şi alte proiecte care creează şi găzduiesc auxiliare educaţionale.  

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, stimulează implicarea activă a elevilor, 
asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor în contexte 
diferite, asigură un demers interactiv al actelor de predare- evaluare (valorificând şi stimulând potenţialul 
creativ şi originalitatea elevului), descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă, 
îmbogăţesc practica evaluative evitând rutina şi monotonia. 
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Invatarea online: avantaje si dezavantaje 

 

Prof. Apostol Elena Mădălina                                                            
Liceul Teoretic “Carmen Sylva”, Eforie Sud 

 

Invatarea online câştigă 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 oferă tuturor 
participantilor in procesul de invatare, elevi, profesori, parinti, informații și resurse care ne ajuta in 
finalizarea cu success a actului educational. 

Platformele de invatare online ne permit două tipuri de învăţare: 

 sincronă, în care profesorul si elevii au o intalnire frontala iar lectia este controlata in intregime.   
 asincronă, care presupune studierea în ritm propriu. 

Platformele de invatare online prezinta o serie de avantaje, precum: 

 Accesul la invatare, în orice moment și in orice locație 
 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 învăța în ritmul propriu 
 Profesprul ofera feedback rapid  
 Distribuirea materialelor se face cu usurinta 
 Invatarea online este mai puțin stresanta cea tradiționala 
 Exista posibilitatea de a monitoriza accesarea materialelor si prezenta elevilor. 

Dezavantajele invatarii online: 

 Lipsa resurse tehnologice, lipsa conexiunii la rețea, 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 experiența elevilor si a profesorilor în domeniul calculatoarelor 
 Elevii trebuie să fie foarte motivați 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 învață cu plăcere folosind platformele online pentru ca acestea pot fi folosite oricand, pot gasi 
informatiile cautate in filmulete, isi pot testa cunostintele prin teste online. Metodele educaționale 
alternative vin in completarea studiului la clasă și îi încurajează atitudinea pozitivă a elevilor față de 
învățare.  
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Evaluarea în Contextul Competențelor Specifice Secolului XXI 

 
 

Apostol Nicoleta Petronela 
Liceul de Arte “Regina Maria”, Alba Iulia, jud. Alba 

 

 
Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală în procesul de predare-învățare jucând rolul unui 

reglator al activității didactice, dar și rolul înregistrării progresului școlar al educabililor. Abordarea 
evaluării la nivelul clasei de elevi poate încuraja elevii pe calea atingerii scopurilor propuse, dar poate, în 
același timp, descuraja prin gradul ridicat de dificultate. Există o linie foarte fină de demarcație între 
motivație și nepăsare atinse prin evaluare fapt datorat modului personal de înțelegere al acestui proces. 
Tocmai de aceea, profesorul este agentul cheie în facilitarea unei abordări pozitive a evaluării pe parcursul 
procesului instructiv-educativ. 

Indiferent dacă vorbim de evaluarea tradițională sau de evaluarea online, elementul esențial rămâne 
acela al modului de înțelegere al rolului evaluării pentru progresul individual al fiecărui elev. În acest sens, 
elevii au nevoie să fie cât mai familiarizați cu o varietate de modalități de evaluare, dar și cu utilizarea 
ulterioară a rezultatelor evaluării pentru propriul folos educativ. Considerăm oportună prezentarea 
strategiilor de evaluare încă de la clasele primare, accentul fiind pus pe avantajul pe care îl oferă evaluarea 
celui care dorește să atingă noi și noi scopuri în învățare.  

La clasele primare evaluarea poate fi implementată sub forma unor jocuri pe grupe sau pe echipe mai 
mari sau chiar prin realizarea unor proiecte în colaborare cu d-na învățătoare. Prima reacție a elevilor când 
sunt anunțați de un test este una de respingere sau de teamă. O astfel de reacție, dacă nu este modelată, va 
deveni un comportament repetitiv care creează anxietate și duce în timp la indiferență dacă elevul nu 
reușește să atingă obiectivele stabilite. La gimnaziu, reacția la test pare să se îndrepte tot spre respingere, 
teamă, anxietate. La liceu, adolescenții sunt fie complet detașați, fie complet implicați, fie se plasează în 
categoria celor care încearcă să se descurce pe moment. Dacă ne gândim bine, fiecare dintre noi a trăit 
neliniștea dinaintea unui examen și poate ne-am fi dorit să putem aborda evaluarea și din altă perspectivă. 
Sugestia noastră este tocmai aceea de a oferi o altă viziune asupra evaluării în așa fel încât starea de 
încordare să poată fi transformată într-o stare de competiție cu sine în vederea observării și/ sau depășirii 
propriilor limite.  

Este o inițiativă destul de dificilă în contextul educativ de astăzi, în care accentul este pus pe formarea 
de competențe specifice care includ cunoștințe, abilități și atitudini. În primul rând elevul are nevoie să 
conștientizeze importanța evaluării competențelor dobândite până la un anumit moment. În lipsa acestei 
conștientizări elevul nu poate înainta pe calea înțelegerii evaluării. Atingerea acestei conștientizări se poate 
realiza treptat, prin analiza rezultatelor evaluării împreună cu elevii și prin stabilirea unor strategii de 
înregistrare a progresului pe baza evaluărilor parcurse.  

Fie că vorbim de o testare scrisă, de un proiect pe grupe, de o prezentare Power Point, de o lucrare în 
colaborare, de un interviu etc. esențial este să oferim o grilă de notare a fiecărui tip de evaluare și să 
discutăm cu elevii care sunt punctele urmărite la fiecare metodă de evaluare. Acest lucru necesită timp 
îndelungat, dar dacă se urmează tehnica pașilor mărunți, începând cu clasele primare și până la clasele 
liceale, sunt șanse foarte mari ca elevii să înțeleagă tot mai mult acest proces de evaluare și să interiorizeze 
rolul fundamental pe care îl joacă în definirea progresului lor. Cu cât vom exersa mai mult analiza și 
explicarea evaluării cu elevii, cu atât procesul le va deveni mai familiar și îl vor putea aborda cu mai multă 
ușurință. Orice lucru cu care suntem familiari devine mai accesibil și, prin urmare, generează mai puțină 
neliniște sau stare de încordare. Când elevul cunoaște scopul evaluării va fi mai concentrat pe rezolvarea 
sarcinilor în vederea atingerii obiectivelor decât pe tensiunea creată de situația de verificare a 
competențelor. Schimbarea de paradigmă prin  trecerea de la accentul pus pe cunoștințe la formarea unor 
competențe, necesită timp și răbdare pentru a fi interiorizată. Este un proces n plină desfășurare, iar 
evaluarea vine în sprijinul atingerii acestor competențe.   
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Nevoia schimbării perspectivei asupra evaluării se impune cu atât mai mult cu cât discutăm despre 
dobândirea unor competențe lingvistice (în cazul limbii engleze) alături de competențe socio-emoționale, 
civice, de comunicare și colaborare, de gândire critică, culturale, digitale etc. Toate aceste competențe 
presupun o evaluare integrativă care impune implicarea directă și atentă a educabilului.  

S-ar putea spune că aceste competențe sunt cele care conturează tipurile de evaluare care vor fi 
aplicate pe parcursul anilor de studiu. Elevul este încurajat să folosească cunoștințele dobândite în vederea 
realizării unei sarcini de lucru prin colaborare și comunicare eficientă cu ceilalți membri ai grupei / echipei. 
Acest mod de lucru nu este unul familiar și de aceea necesită foarte mult exercițiu, pe lângă răbdare și 
perseverență atunci când apar dificultăți de comunicare, de găsire a unor soluții, de organizare a muncii, de 
prezentare a rezultatelor etc. Profesorul este cel care mediază aceste probleme de interacțiune, dar nu oferă 
neapărat soluții, cât, mai degrabă, încurajează elevii în găsirea unor metode de lucru care să se potrivească 
grupului format. Evaluarea este continuă într-o astfel de activitate, iar elevii se obișnuiesc cu analiza 
graduală a muncii lor și a progresului atins prin colaborarea cu ceilalți membri ai echipei. 

Evaluarea în contextul competențelor secolului XXI este una creativă și mobilizatoare. Trecerea, însă, 
de la modul tradițional de abordare al evaluării la cel contemporan este una lentă deoarece presupune 
interiorizarea noilor scopuri de atins și a modului de lucru în contextul dobândirii unui ansamblu de 
competențe complexe. Atât evaluare tradițională, cât și cea online se impun a fi studiate și aplicate din 
perspectiva formării acestor competențe specifice, aceasta fiind modalitatea de asigurare a atingerii 
succesului școlar. Dacă elevii înțeleg rolul cheie jucat de evaluare în parcursul lor educativ fiecare nouă 
verificare va reprezenta o altă șansă de a urca pe scara formării profesionale, dar și personale. 
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Evaluarea online - o componentă complementară a evaluării tradiționale 

 

Prof. înv. primar, APOSTOL VIRGINICA                                                 
Școala Gimnazială ”Spiru Haret”, Oltenița, județul Călărași 

 

 

Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judecăți privind starea, funcționarea, evoluția 
viitoare probabilă a elevului, profesorului, unității școlare pe baza informațiilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de măsură. 

În contextul pandemiei, a apărut și necesitatea evaluării în mediul online. Primii care au avut de 
învățat în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a învăța lucruri noi și de a produce 
schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și ar fi mult mai greu să se realizeze. La polul opus apar 
incertitudini, sisteme de așteptări diferite. La prima prima interacțiune cu educația online este necesar să se 
cunoască cum funcționează aceasta, precum și ce instrumente și tehnici sunt potrivite pentru grupul țintă 
(elevi sau cadre didactice). În educația online se schimbă, în primul rând, mediul de învățare. Nu mai există 
școala ca spațiu, ca tot ansamblul relaționar. Modificări apar și în ceea ce privește comunicarea. Aceasta 
este puternic filtrată de tehnologie, nu mai este atât de persuasivă și din acest motiv se impune un efort 
suplimentar de a veni cu un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmează a fi investite. Se schimbă rutinele 
pentru învățare: de pregătire pentru școală (plecarea spre școală, drumul în sine au efecte psihologice asupra 
mobilizării învățării) și de învățare (informațiile nu mai sunt primite în același fel, nu se mai învață la fel). 

Sistemele online de administrare și evaluare a examenelor facilitează furnizarea unei experiențe de 
învățare personalizate pentru elevi, deoarece notele și performanțele lor sunt urmărite în sistemul 
centralizat.  

Aceste sisteme ajută la:  

• Centralizarea și eficientizarea administrării și evaluării testelor ; 

• Reducerea eforturilor  și a  timpului necesar pentru evaluarea manuală a fișelor de răspunsuri ; 

• Opțiuni pentru adăugarea de comentarii și feedback pentru referința elevului ; 

• Caracteristici de clasificare automată pentru a reduce erorile umane 

• Recuperarea ușoară a scripturilor de răspuns la cererea elevilor sau profesorilor  

• Urmărirea rezultatelor fiecărui elev și a progresului acestuia în timp  

Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce timpul de așteptare și oferă elevilor 
rezultate instantanee ale testării. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de învățare, punctele forte și punctele slabe rapid.  

Procesul de evaluare online eliberează, de asemenea, timpul profesorilor, rezultatele pot fi analizate 
pentru a identifica domeniile de performanță scăzută, astfel încât profesorii să se poată concentra asupra 
acestor lacune de învățare.  

Rapoartele detaliate ajută la crearea unor programe de învățare specifice pentru acești cursanți, ceea 
ce duce la un rezultat mai bun al învățării și sporește încrederea elevilor. Sistemele de evaluare online 
simplifică sarcina de a aduna și corecta manual documentele de răspuns și de a împărtăși rezultatele. Se 
reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 

Aplicațiile care pot fi utilizate sunt: Kahoot, Wordwall, Google Forms, Quizizz.  
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Chiar daca învățarea este cu prezență fizică, evaluarea online poate ramâne o metodă de evaluare la 
îndemână și se poate utiliza cu succes alături de celelate metode tradiționale de evaluare. 

 

Bibliografie: 

”Strategii de evaluare în mediul online”, Editura Eduland, prof. Vișan Florina Viorica, București, 
2021 
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Test de evaluare sumativă 

Clasa pregătitoare 

 

Apostu Mihaela 

 

 

Nume…………………………………… Data……………………………… 

Calificativ………………..  

 

1.Colorează 

A) cu albastru  imaginea  denumită de un cuvânt care începe cu sunetul  Î 
B) cu roşu  imaginea denumită de un cuvânt care se termină cu R 
 

 

 

 

 

2. Reprezintă grafic denumirea imaginilor, după  model: 

 

 

  

3.Uneşte cuvântul cu imaginea potrivită:  

 

 

  

 

          STRUGURE            CÂINE                      MELC                        LEU                         NOR   

 

4. Realizează corespondenţa între literele mari cu cele mici de tipar: 

      Ă          R           T               M                N             F            D           P 

     t             ă            r                n                 m           p             f               d 
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5. Scrie iniţiala fiecărui cuvânt: 

 

 

 

 

  

6. Ordonează literele pentru a obtine cuvântul ce denumeşte imaginea: 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

Obiective propuse: 
 Să coloreze cu roșu imaginea denumită de un cuvânt care se termina cu sunetul r; 
 Să coloreze  cu albastru imaginea denumită de un cuvânt care incepe cu sunetul î 
 Să reprezinte grafic denumirea imaginilor; 
 Să scrie inițiala fiecărui cuvânt; 
 Să unească cuvântul cu imaginea potrivită; 
 Să realizeze corespondenta intre literele mari si cele mici de tipar 
 Să  aranjeze literele astfel incat sa obtina cuvinte 
 
Barem de apreciere 

Calific. 
Item 
 

FOARTE BINE BINE 
 

SUFICIENT 

I1 Coloreaza corect toate cele 4 
situații respectând culorile 

Coloreaza  3 situații, 
respectând culorile 

Coloreaza  2  situații, 
respecând culorile 

I2 Reprezintă corect 5cuvinte 
 

Reprezintă corect 4cuvinte Reprezintă 3 cuvinte 

I3 Unește corect toate imaginile 
cu cuvintele coresp.  

Unește 4 imagini cu 
cuvintele coresp.  

Unește 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 inițiale 
 

Scrie corect 4 inițiale Scrie 3 inițiale 

I6 Ordoneaza literele si formeaza 
toate cele 4 cuvinte 

Ordoneaza literele si 
formeaza 3 cuvinte 

Ordoneaza literele si 
formeaza 2cuvinte 

 

 

     A    S     C 

     A   Ă   S    C 

 N  I   Ă   M  I 

L   C   A 
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Concluzii: 

Dificultăţi 
întâmpinate___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Măsuri 
propuse:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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OBSERVAREA SISTEMATICĂ A COMPORTAMENTULUI COPIILOR – 
METODĂ COMPLEMENTARĂ DE EVALUARE LA PREȘCOLARI 

 
 
 

ED. ARCHIP HORIA-MĂRGĂRINT 
GRĂDINIȚA PP NR. 12, IAȘI 

 
 
Este bine cunoscut faptul că evaluarea reprezintă actul didactic complex care asigură evidențierea 

cantității cunoștințelor dobândite și a calității lor, care privește valoarea acestora la un moment dat, oferind 
soluții de perfecționare a actului de predare-învățare.  

 
Mult timp, evaluarea a fost considerată o metodă de învățământ de control și apreciere a cunoștințelor 

la anumite intervale de timp, dar în prezent ea este apreciată ca făcând parte din procesul de învățământ, în 
cadrul căruia acționează principiul feedback-ului. 

 
În ceea ce privește metodele de evaluare, acestea pot fi: metode tradiționale de evaluare și metode 

complementare/ alternative de evaluare. Pentru realizarea unei evaluări cât mai eficiente și complexe, este 
indicat pentru cadrele didactice să folosească ambele categorii de metode, să le îmbine într-un mod cât mai 
eficient și să nu le folosească în exces pe unele în detrimentul celorlalte, eliminând astfel o utilizare 
unilaterală, exclusivă, concurențială a acestora. 

 
În cele ce urmează, dorim să ne oprim asupra metodelor complementare de evaluare, în general, și a 

observării sistematice a comportamentului copiilor ca metodă complementară de evaluare a preșcolarilor, 
în particular. Încă de la început trebuie reamintit faptul că metodele complementare de evaluare prezintă 
următoarele caracteristici: realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu învățarea și privesc 
rezultatele obținute pe o perioadă mai îndelungată de timp, care vizează formarea unor capacități, 
dobândirea unor competențe și schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
învățare.  

 
În lucrul cu preșcolarii, cel mai des folosite metode complementare de evaluare sunt: observarea 

sistematică a comportamentului copilului, grila de evaluare/ autoevaluare, chestionarul, fișa de evaluare 
individuală, investigația, studiul de caz, proiectul, portofoliul, evaluarea cu ajutorul calculatorului. 

 
Observarea sistematică a comportamentului copiilor reprezintă o probă complexă ce se bazează pe 

următoarele instrumente de evaluare: fișa de evaluare, scara de clasificare și lista de control/ verificare. De 
obicei, fișa de evaluare cuprinde date generale despre preșcolar, particularități ale proceselor intelectuale, 
aptitudini și interese, trăsături de afectivitate, trăsături de temperament, evoluția aptitudinilor, atitudinilor, 
intereselor și nivelului de integare. Este indicat ca fișele de evaluare să fie elaborate doar în cazul copiilor 
cu probleme, care au nevoie de sprijin și îndrumare și să se limiteze doar la comportamente relevante. În 
cazul scării de clasificare – care poate fi numerică, grafică sau descriptivă – se ia în calcul frecvența cu care 
apare un anumit comportament.  

 
Lista de control/ verificare indică profesorului faptul că un anumit comportament este prezent sau 

absent și se utilizează, cu precădere, în cazul copiilor cu dificultăți de învățare. 
 
În urma celor amintite mai sus, putem afirma că observarea sistematică a comportamentului 

preșcolarilor trebuie înțeleasă ca metodă de cunoaștere a copiilor, în special a celor cu nevoi speciale și/ 
sau dificultăți de învățare, care au nevoie de o atenție deosebită din partea cadrului didactic.  
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Instrumentele care însoțesc această metodă de evaluare sunt simplu de realizat și folosit, dar extrem 
de importante și necesare în vederea desfășurării unui act educațional de calitate. 
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Evaluarea tradițională în contextul actual 

 

Prof. Ardei Lăcrămioara                                                                
Școala Gimnazială “Constantin Popovici”, loc. Buhoci, jud. Bacău 

 

 

Evaluarea reprezintă o componentă esențială a procesului de învăţământ și are rolul de reglare, 
optimizare și eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. Strategiile de evaluare reprezintă moduri de 
alegere și combinare a metodelor, tehnicilor și probelor de evaluare a randamentului școlar, și de stabilire 
a momentului în care ele se aplică, în conformitate cu obiectivele urmărite și cu conținuturile selectate. 
Metodele de evaluare sunt instrumente, prin cu ajutorul cărora, evaluatorul obține informații în legătură cu 
dobândirea competențelor, randamentul școlar al elevilor, cu performanțele acestora, cu nivelul de stăpânire 
al cunoștințelor, de formare a abilităților etc., prin raportarea la obiectivele propuse și la conținuturile 
științifice. 

Există mai multe tipuri de evaluare: evaluarea parțială/evaluarea globală sau evaluarea 
inițială/evaluarea formativă/ evaluarea sumativă. Probele de evaluare sunt instrumente de evaluare gândite, 
proiectate, administrate, comunicate și corectate de către profesor. Ele sunt stabilite în funcție de 
conținuturile de învățat și de obiectivele propuse. Între probele de evaluare și competențele-cheie există o 
corelație foarte strânsă, în sensul că probele de evaluare sunt construite prin raportare directă la 
competențele-cheie care au fost vizate în procesul de predare-învățare. 

Evaluarea este realizată întotdeauna cu un anumit scop. Diversitatea situaţiilor educative, precum şi 
competențele-cheie variate impun aplicarea unor diverse strategii de evaluare. În consecință, putem afirma 
că există o multitudine de metode de evaluare ce pot fi utilizate în funcție de ce urmărim. 

Din perspectiva modernă, “a evalua” înseamnă a desfăşura o activitate care însoţeşte pas cu pas 
procesul de predare-învăţare. Evaluarea modernă, desfășurată în mediul tradițional al clasei, are 
următoarele caracteristici: 

- nu este un scop in sine, un simplu control, ci se realizează în vederea adoptării unor decizii și măsuri 
ameliorative; 

- pune accent pe problemele de valoare și pe emiterea judecății de valoare; 

- se pune accent pe funcția educativă a evaluării;  

- acoperă atât domeniile cognitive, cât și pe cele afective și psihomotorii ale învățării școlare; 

- are un rol activ, de transformare continuă a proceselor de predare și de învățare 

- devine un proces continuu și integrat organic procesului de instruire; 

- evaluează elevii în raport cu o normă, cu criterii dinainte formulate, cunoscute și de evaluator și de 
evaluat; 

- solicită o diversificare a tehnicilor de evaluare, a metodelor și creșterea gradului de adecvare a 
acestora la situații didactice concrete; 

In contextul actual, evaluarea şcolară nu este decât un mijloc în slujba progresului elevului, nu 
neapărat un scop în sine și este integrată în procesul instructiv. Evident, evaluarea ar trebui să stimuleze 
activitatea elevului şi să îl ajute să își dea seama ce este de făcut pentru a remedia problemele, în cazul în 
care este nevoie; astfel, elevul reușește să își faciliteze progresul său. Cu alte cuvinte, evaluarea trebuie să 
îl ajute pe elev nu să îl pedepsească pentru ce nu a reușit să acumuleze/înțeleagă. Din păcate, nu întotdeauna 
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evaluarea se face în interesul elevului care este în plină dezvoltare și în plin proces de achiziții. Elevul 
învață foarte mult din propriul proces de evaluare pornind de la noțiuni până la întregul proces de a învăța 
cum să învețe. 

În mod evident, pentru a fi corect, profesorul trebuie să fie neutru şi obiectiv pe cât posibil și să vadă 
evaluarea ca pe un mod de responsabilizare a elevului. Evaluarea se centrează pe competenţe și se realizează 
pe baza standardelor naţionale de evaluare pentru fiecare disciplină. Scopul evaluării este acela de a orienta 
și de a optimiza învățarea, oferă feed-back real elevilor, părinților și cadrelor didactice şi stă la baza 
planurilor individuale de învăţare. Indiferent de forma sa, evaluarea trebuie să fie făcută astfel încât elevul 
să o vadă ca pe o posibilitate de a evolua și nu ca pe o sursă de stres. 
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Evaluarea online a elevilor 
 
 

Prof. Ardelean Cosmina 

 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

 
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 
Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 

Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

 
Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 

sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 
 
Să enumerăm câteva: 
 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu.             

 
Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un 

proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru 
răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot 
relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. În contextele online, implicarea este absolut esențială 
și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât profesorii cât și 
școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-
și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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ÎNVĂȚAREA ASISTATĂ DE EVALUARE 

 

Prof. înv. primar Ardelean Cristina-Daniela                                                
Școala Gimnazială „I. G. Duca” Petroșani-Hunedoara 

 

„Nu mai aștepta. Nu va fi niciodată timpul potrivit.” Napoleon Hill 

În învățământ, evaluarea dobândește o anumită specificitate, având în vedere faptul că activitatea 
educațională în ansamblul ei este orientată și raportată la un sistem de valori ale culturii, ale științei, 
literaturii și artei, ale filosofiei și moralei, ale calității umane și sociale. Cu alte cuvinte, învățământul își 
declară în mod clar prioritățile pentru un anumit sistem de valori, își justifică opțiunile și preferințele în 
raport cu unele dintre acestea traduse în obiective.  

Din perspectiva abordării curriculare și sistemice a procesului de învățământ, evaluarea face parte 
integrantă dintr-un tot, nu trebuie tratată izolat, ci în strânsă corelație cu celelalte activități prin care se 
realizează procesul de învățământ, cu predarea și învățarea. Pe de altă parte, metodele, tehnicile și 
instrumentele de evaluare nu pot fi disociate de celelalte variabile ale evaluării, fiind vorba aici despre 
obiectul evaluării, adică, ce se evaluează, criteriile sau obiectivele educaționale, strategiile evaluative etc. 

O caracteristică a ultimelor lucrări de referință în domeniu este aceea că în domeniul școlar trebuie 
să vorbim despre evaluare în termeni de procese. În locul termenului consacrat de evaluare trebuie să 
vorbim despre activitate evaluativă, despre evaluare în acțiune, în desfășurare 

În domeniul evaluării școlare asistăm la un proces de îmbogățire a acesteia și tranziția de la 
manifestarea ei ca instrument de măsură și control la un demers centrat pe învățarea de către elev, pe 
procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea și pe autoreglarea cunoașterii.  

Din perspectiva acestor idei, evaluarea școlară devine dinamică, centrată pe procesele mentale ale 
elevului, favorizând autoreglarea, autoreflecţia și înlocuind acea concepție statică, bazată pe control, 
examinare, sancțiune. În acest fel, se poate ajunge la învățarea asistată de evaluare. 

În acest moment, principalele tendințe de modernizare a evaluării școlare  au în vedere îmbogățirea 
cantitativă și dezvoltarea calitativă a cadrul conceptual din domeniul evaluativ. În vocabularul cotidian, cu 
privire la evaluare se întâlnesc frecvent o multitudine de termeni noi, în timp ce alții folosiți tradițional și-
au îmbogățit semnificația, în consens cu schimbările din planul teoriei și practicii educaționale. 

Evaluarea modernă este abordată în termeni de procese, nu de proceduri sau modalități de măsurare 
a rezultatelor învățării. Termenul clasic de evaluare, care ne conduce în mod spontan și 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 evaluativă. Din perspectiva modernă, a evalua înseamnă a 
desfășura o activitate care însoțește pas cu pas procesul de predare-învățare. 

Introducerea în teoria și practica pedagogică a conceptului de evaluare formativă a determinat 
atenționarea pedagogilor asupra faptului că obiectul lor de studiu în domeniul evaluativ, în consens cu ideile 
psihologiei cognitive, trebuie să reprezinte cu prioritate procesele de învățare ale elevilor și nu 
comportamentele manifestate de aceștia ca rezultat al învățării. 

O altă idee de bază vizează coresponsabilizarea celui care învață, adică, elevul. Aceasta presupune 
dezvoltarea capacității de autoreflecţie asupra propriei învățări, intrarea în funcțiune a mecanismelor 
metacognitive, cu alte cuvinte, cunoaștere despre autocunoaștere. 

Învățământul modern solicită conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de referință 
care să aibă la bază formarea competențelor elevilor. Multe sisteme de învățământ, inclusiv cel românesc, 
din ultimii ani, își propun să dezvolte activitatea instructiv-educativă având ca referențial competențele 
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generale și specifice pe care trebuie să le dobândească cel ce învață, elevul, pe parcursul și la finalul unui 
ciclu de instruire, al unui an de studiu. 

În toate timpurile și orânduirile sociale a existat o atitudine favorabilă de încredere în forța și rolul 
educației.  

În acest sens, dascălul este primul pion care trebuie să deschidă perspective. Pentru a avea succes în 
această muncă, învățătorul trebuie să aibă competențe cognitive, apoi relaționale, cât și comportamental-
atitudinale. 

El trebuie să îndeplinească standardele de performanță ce se fundamentează pe un sistem de principii 
care exprimă concepția actuală asupra conținutului specific al profesiei didactice și asupra calităților unui 
bun pedagog. 

Aceste principii, numite și principii-nucleu, cer învățătorului  să cunoască domeniul și didactica 
disciplinelor predate, să-și cunoască elevii și să asiste la propria lor dezvoltare, să se integreze activ în 
comunitatea locală, să aibă o atitudine reflexivă și să promoveze un sistem de valori în concordanță cu 
idealul educațional. 
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EVALUAREA IN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL 

 

Prof. ILEANA ARDELEAN 

 

 

Pedagogia modernă caută să dezvolte metode, tehnici si instrumente pedagogice al căror scop 
principal este acela de a ajuta copilul in procesul de invatare. Studiile de specialitate au arătat că metodele 
moderne sau alternative de evaluare sunt cele care realizează evaluarea rezultatelor școlare obtinuțe pe un 
timp limitat și în legătură cu o arie mai mare sau mai mică de conținut, dar oricum definită. Aceste metode 
de evaluare prezintă două caracteristici: realizează evaluarea rezultatelor in strânsa legătura cu instruirea/ 
învățarea, de multe ori concomitent cu aceasta; privesc rezultatele școlare obținute pe o perioada mai 
îndelungata care vizează formarea unor capacități, dobândirea de competente si mai ales schimbări in planul 
intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de învațare. 

Evaluarea în învățământul special presupune o investigare de mai lunga durata a comportamentului 
copiilor cu ces, de aceea ele vin sa completeze paleta de metode tradiționale frecvent utilizate in practica 
pedagogica. Astfel de proceduri tradiționale cum ar fi : observarea curenta a comportamentului copiilor) , 
analiza greșelilor, verificarea sistematica a temelor scrise, controlul caietelor individuale, întrebări 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 învățământului special, pentru elevii cu deficiențe mintale severe, grave, profunde sau 
asociate, precum și pentru preșcolarii și elevii claselor pregătitoare, clasele I și a V-a (unde până în prezent 
nu există programe școlare), PSI reprezintă instrumentul de planificare a serviciilor psihoeducaționale și a 
intervențiilor specifice, iar PIP este instrumentul de proiectare și implementare a activităților educațional-
terapeutice. Pentru eficientizarea analizei desfășurării activităților de intervenție și a gradului de atingere a 
finalităților propuse, cadrele didactice, în calitate de responsabili de caz servicii psihoeducaționale vor 
realiza următoarele activități:  comunică cu membrii echipei multidisciplinare (online sau offline) sub formă 
de: notă telefonică, adresă prin poştă, mesaj pe e-mail, messenger, Whatsapp, ședință organizată pe Zoom, 
Google Meet sau altă platformă;  culege datele de la toți membrii echipei multidisciplinare;  evaluează 
gradul de atingere a obiectivelor propuse; elaborează raportul de monitorizare;  identifică punctele slabe în 
ceea ce privește implementarea PSI și PIP, analizează dificultăţile de implementare a PSI și/sau PIP și 
organizează (online sau offline) întâlniri de lucru cu membrii echipei multidisciplinare pentru a găsi cele 
mai eficiente soluţii de remediere, dacă este cazul; elaborează planul de măsuri.  

Planul de măsuri cuprinde: serviciile și intervențiile necesare, profesioniștii care pot asigura serviciile 
identificate ca fiind necesare elevului.  

În urma planului de măsuri stabilit, se va elabora un nou PIP care va cuprinde, pe lângă componentele 
de bază, și strategii de învățare remedială. De asemenea, în funcție de măsurile de intervenție propuse, se 
va revizui și PSI-ul (introducerea de noi servicii, cooptarea în echipa multidisciplinară de noi specialiști, 
creșterea gradului de implicare a părinților/ tutorilor în procesul educațional-terapeutic în sistem online). 
Analiza gradului de realizare a serviciilor cuprinse în PSI și a nivelului de parcurgere a PIP se va realiza în 
primele două săptămâni de la debutul școlii, urmând ca implementarea recomandărilor cuprinse în planul 
de măsuri să se facă pe parcursul primului semestru al anului școlar, în mod diferențiat, în conformitate cu 
propunerile membrilor echipei multidisciplinare. Pentru elevii cu dizabilități senzoriale, precum și pentru 
elevii cu dizabilități intelectuale moderate/ușoare, cadrele didactice vor consulta și analiza planificările 
calendaristice se vor identifica elementele insuficient structurate în perioada de cursuri online sau 
neconsolidate după martie. În urma analizei dificultăților întâmpinate de către elevii cu CES integrați, se 
vor propune măsuri de sprijin cu rol de remediere, dar și de prevenire a unui posibil eșec școlar: reluarea 
anumitor conținuturi, accesibilizarea informațiilor, optimizarea comunicării, cooptarea în cadrul echipei 
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multidisciplinare a unor noi specialiști etc. Un factor important îl reprezintă relația cu părinții, precum și 
suportul pe care aceștia îl pot asigura propriului copil. Toate aceste măsuri se vor regăsi în PSI-ul revizuit. 
Evaluarea gradului de achiziție a competențelor din anul școlar.  

Evaluarea inițială sau predictivă are ca scop cunoaşterea capacităților de învățare ale elevilor, 
stabilirea gradului în care aceştia au asimilat noțiuni, concepte pe care ulterior să le aplice în diferite situații 
de învățare. Evaluarea inițială se va realiza în primele trei săptămâni de la debutul anului școlar, iar 
rezultatele acesteia vor sta la baza elaborării documentelor de planificare și proiectare didactică pentru anul 
școlar. 

În concluzie în învățămantul special educatia online este foarte greu de aplicat datorită gradului de 
deficență a fiecărui elev în parte!  
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EVALUAREA TRADITIONALA 

 

GPP. NR. 9 SATU MARE                                                               
ARDELEAN MARIA GABRIELA 

 

 

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, 6 performanţele şi eficienţa acestora la un moment 
dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. 

Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 
rezultatelor şi progreselor învăţării. Prin urmare, predarea se justifică numai dacă generează învăţare, dacă 
îi motivează pe elevi şi îi implică în efortul de învăţare, obiectivele acesteia şi modul de realizare fiind 
deduse din obiectivele învăţării. Spre deosebire de perspectiva clasică a învăţământului, ce avea în centrul 
procesului, actul predării, în concepţia modernă, accentul se pune funcţiile învăţării, participarea elevilor/ 
preşcolarilor în dobândirea cunoştinţelor şi formarea de priceperi şi deprinderi. Evaluarea, în calitate de 
reglator al procesului, este indispensabilă atât predării, cât şi învăţării, mai mult, aceasta fiind intrinsecă. 
Prin evaluare, cadrul didactic urmăreşte cum învaţă elevii / preşcolarii, îi ajută să conştientizeze propriile 
succese sau eşecuri, să-şi amelioreze performanţele şi eforturile, îşi evaluează propria sa activitate, 
elaborează judecăţi de valoare despre el însuşi, ca educator, despre calitatea lecţiilor, reuşita sau nereuşita 
unor strategii utilizate. Deşi apare ca instrument de transformare a învăţării şi predării, evaluarea se 
modelează, la rândul său în raport cu cerinţele acestora. 

A evalua înseamnă a determina măsura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficienţa metodelor 
de predare – învăţare; pe baza informaţiilor obţinute activitatea fiind ameliorată la timp. Evaluarea, însă, 
nu vizează doar preşcolarul, ci şi educatoarea. Pentru educatoare, aceasta reprezintă un feed-back asupra 
eficienţei activităţii didactice desfăşurate; îi arată cât de eficient îşi dozează materialul, cât de bine comunică 
cu preşcolarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul predării. Deşi toate cadrele didactice se încred 
în onestitatea lor în ceea ce priveşte evaluarea, după cum observa G de Landsheere (1975), un profesor 
trebuie mereu să ştie ce succes a avut actul didactic pe care îl organizează. Astfel, prin intermediul evaluării, 
educatoarea poate afla ce au acumulat preşcolarii, ce lacune există în pregătirea acestora, care sunt 
posibilităţile şi ritmurile proprii de învăţare, interesele copiilor. În ceea ce îl priveşte pe copil, scopul 
principal al evaluării este de a supraveghea şi determina tendinţele acestuia de învăţare, ajutându-l să-şi 
cunoască şi să-şi 7 dezvolte aptitudinile, formându-i deprinderi de muncă independentă. Sintetizând aceste 
note definitorii, prof. I. T. Radu defineşte evaluarea ca fiind: „procesul menit să măsoare şi să aprecieze 
valoarea rezultatelor sistemului de educaţie sau a unei părţi a acestuia, eficacitatea resurselor, a condiţiilor 
şi a operaţiilor folosite în desfăşurarea activităţilor, prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, în 
vederea luării deciziilor privind ameliorarea în etapele următoare.” (1981) În concluzie, evaluarea nu 
realizează doar o simplă constatare a rezultatelor, ci şi analizează procesul care le-a produs. 1.3. Cele trei 
operaţii ale evaluării R. W. Tyler apreciază că procesul evaluării, indiferent de forma pe care o îmbracă, 
parcurge anumite etape (Nicola, 1994, p. 332): 1. definirea şi cunoaşterea prealabilă a obiectivelor 
procesului de învăţământ, 2. crearea situaţiilor de învăţare pentru a permite elevilor să realizeze 
comportamentul pe care îl presupun aceste obiective, 3. desfăşurarea procesului de înregistrare şi măsurare, 
4. evaluarea şi analiza datelor culese, 5. concluzii şi aprecieri diagnostice pe baza datelor obţinute. 
Evaluarea include trei operaţii principale: Măsurarea Aprecierea Decizia  

Măsurarea constă în aplicarea unor tehnici sau probe prin care educatoarea cunoaşte rezultatele 
actului educaţional. Măsurarea este primul pas în evaluare, aceasta fiind înţeleasă ca o operaţie prin care 
lucrurile sunt observate şi diferenţiate. Exactitatea acesteia depinde de calitatea instrumentelor utilizate şi 
de modul în care educatoarea le îmbină. Procedeele de măsurare furnizează atât date cantitative, cât şi 
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calitative asupra performanţelor preşcolarilor. Aprecierea presupune emiterea unor judecăţi de valoare 
asupra rezultatelor obţinute în urma măsurării. Aceste date / rezultate se raportează la un sistem de referinţă, 
la un sistem de valori sau criterii. Calitatea unei aprecieri este dependentă de experienţa şi de trăsăturile 
personalităţii evaluatorului. Trebuie avut în vedere faptul că măsurarea şi aprecierea sunt două procese 
complementare pe care educatoarea trebuie să le armonizeze. Aprecierea rezultatelor preşcolarilor se poate 
realiza în funcţie de anumite criterii: obiectivele stabilite la începutul programului educativ, obiective 
raportate la cerinţele programei, prin raportare la grup, la nivelul atins de populaţia preşcolară evaluată, 
progresul sau regresul înregistrat faţă de ultima evaluare, nivelul anterior de pregătire, potenţialul 
psihologic şi social al copilului. A treia operaţie, decizia, se exprimă prin concluziile desprinse în urma 
interpretării / aprecierii datelor şi prin măsurile introduse de educatoare pentru îmbunătăţirea activităţii în 
etapa următoare a procesului educativ 

În concluzie, procesele evaluative susţin şi stimulează activitatea de predare –învăţare, evaluarea fiind 
concepută ca o cale de perfecţionare continuă a activităţii formativ – educative desfăşurată în grădiniţă. 
Cunoaşterea rezultatelor obţinute şi aprecierea obiectivă a acestora permit evaluării să orienteze şi să 
corecteze procesele educative. Reglarea procesului didactic nu presupune, deci, numai cunoaşterea 
rezultatelor, ci şi explicarea acestora şi predicţia rezultatelor probabile în secvenţele următoare ale 
activităţii.   
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EFICIENȚA METODELOR INTERACTIVE                                              
ÎN EVALUAREA INIȚIALĂ A PREȘCOLARILOR 

 

ARDELEAN MARIOARA 
GRĂDINIȚA P. P. NR. 4 LUGOJ 

 

 

Lumea în care trăim se află într-o permanentă schimbare, schimbare care generează transformări, 
modernizări și la nivelul sistemului de învățământ preșcolar.  

În modernizarea procesului de învățământ din grădiniță sunt implicate toate componentele activității: 
proiectarea didactică, tehnicile de cunoaștere a copiilor, evaluarea acestora, dotarea cu materiale, activitățile 
extracurriculare, metodologia didactică etc.  

La începutul fiecărui an școlar, pe o perioadă de două săptămâni, ne planificăm activități prin care 
urmărim evaluarea inițială a preșcolarilor din grupă, în scopul cunoașterii acestora, pentru a ști care este 
nivelul de dezvoltare, gradul în care stăpânesc cunoștințe, abilități, competențele necesare învățării. În acest 
sens, cu responsabilitate și profesionalism, ținând cont de particularitățile de vârstă și individuale ale 
copiilor din grupă, de comportamentele specifice fiecărui domeniu de dezvoltare, de prevederile 
Curriculumul pentru învățământul preșcolar și de recomandările scrisorilor metodice,  am selectat sau am 
conceput probele de evaluare. Probele cu sarcini pe fișe au fost alternate cu observarea comportamentului 
copilului în timpul jocului liber, ale jocurilor organizate în cadrul centrelor de interes și ale celor organizate 
în cadrul activităților pe domenii experiențiale.  

În activitățile propuse și desfășurate pe parcursul celor două săptămâni de evaluare inițială, am căutat 
să combin în mod echilibrat și eficient metodele de evaluare clasice cu cele interactive,  pentru a obține 
informații diferite, ample despre nivelul de dezvoltare a copiilor din punct de vedere cognitiv, 
socioemoțional și fizic.  

Exemplific trei dintre metodele interactive de evaluare folosite pe parcursul celor două săptămâni 
alocate evaluării inițiale, metode care mi-au permis să colectez date, informații într-un mod plăcut și 
eficient, informații consemnate ulterior în Fișa pentru aprecierea  progresului individual  al copilului:  
diagrama Venn, mozaicul și colțurile. 

Exemplu 1: Metoda ,,Diagrama Venn’’ am folosit-o în cadrul  jocului didactic cu tema ,,Ce știi despre 
personajele din povești?”  

Fiecare copil a extras dintr-un bol un ecuson colorat pe care era scrisă câte o cifră de la 1 la 4.   După 
ce au format grupele, ținând cont de culoarea ecusonului, s-au așezat la masa care avea ca indiciu culoarea 
de pe ecuson. Pe masă am așezat o coală cartonată mare pe care se afla realizată din hârtie autocolantă 
diagrama Venn (cele două cercuri care se intersectează) și materialul didactic format din imagini, siluete- 
personaje din  două dintre poveștile învățate în grupa mijlocie ex. ,,Capra cu trei iezi” și ,,Scufița Roșie”  ,  
,,Ursul păcălit de vulpe” și ,,Căsuța din oală”etc.  După ce au identificat personajele și povestea din care 
fac parte, le-am comunicat și sarcina de lucru: în cercul roșu să așeze personajele din povestea ,,Capra cu 
trei iezi”, în cercul verde personajele din povestea ,,Scufița Roșie”, iar în spațiul galben care intersectează 
cele două cercuri să așeze personajul / personajele întâlnite în ambele povești. După ce am precizat că 
trebuie să comunice și să colaboreze în cadrul grupului, dar fără să-și deranjeze colegii de la celelalte mese,  
le-am dat semnalul de începere a lucrului. Timp de lucru alocat 5 minute. După cele 5 minute am dat 
semnalul de oprire. Fiecare grup și-a desemnat un reprezentant care a prezentat ce au lucrat: Din ce povești 
au fost imaginile? Care imagini au fost așezate în cercul roșu? Care imagini le-au așezat în cercul verde ? 
Ce imagini au așezat în spațiul verde și de ce? 

Exemplul 2. Metoda ,,mozaicul” am folosit-o pentru a repovesti, într-un mod mai interesat și mai 
antrenant, două dintre poveștile învățate în grupa mijlocie și anume: ,,Nicușor și Crizantema” și  ,,Ciripel 
cel lacom”. Mai întâi am împărțit copiii în patru grupe de câte patru copii fiecare grupă, astfel: fiecare copil 
a spus un număr de la 1 la 4, toți cei cu numărul 1 au mers într-un grup, cei cu numărul 2, într-un alt grup, 
cei cu numărul 3, într-un alt grup și cei cu numărul 4, într-un alt grup.  Le-am explicat că au sarcina să 
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relateze ceea ce văd în imaginea pe care o vor primi, prin tragere la sorți,  dar doar după ce o privesc, discută 
între ei și să stabilesc în grup, cum vor descrie imaginea, reținând propozițiile formulate. Fiecare grup 
trebuie să aibă un lider, care va relata la final conținutul.  Când voi suna cu clopoțelul, copiii încep discuțiile 
și se opresc din discutat atunci când aud semnalul, sunetul clopoțelului. Liderul desemnat al fiecărei grupe 
prezintă celorlalți conținutul pregătit, prezentarea se realizează în ordinea cronologică a evenimentelor, 
adică se respectă succesiunea logică a întâmplărilor.  

Exemplul 3: Metoda ,,Colțurilor” În pregătirea aplicării acestei metode, copiii au vizionat povestea 
,,Capra cu trei iezi”, apoi cu ajutorul întrebărilor am precizat cum se numește povestea, am enumerat 
personajele, le-am analizat, am scos în evidență trăsăturile de caracter,   toate acestea generând o adevărată 
,,dezbatere” referitoare la problemele controversate, în cadrul căreia participanții la discuție au avut puncte 
de vedere diferite. 

 
Etapele de realizare au fost:  
1. Anunțarea temei: copiii au avut timp de gândire asupra temei de dezbatere: 
A procedat bine sau rău lupul mâncând iezii?  
A procedat bine sau rău capra răzbunându-se pe lup? 
2. S-au stabilit trei poziții argumentate:  pro, contra, nu știu. 
3. Copiii s-au așezat în cele trei colțuri în funcție de poziția argumentată; 
4. Alegerea unui lider în fiecare grup și alocarea unui timp de gândire în vederea susținerii și 

argumentării punctului de vedere – 5 minute;     
5. Dezbaterea - liderul fiecărui grup argumentează punctul de vedere al grupului pe care îl reprezintă;     
6. Dacă în timpul dezbaterii sunt copii care si-au schimbat opinia, convinși de argumentele celuilalt 

grup, sunt încurajați să se mute acolo; 
7. După ce discuția s-a încheiat, am rezumat punctele de vedere ale fiecărui grup și am tras 

concluziile, punând în evidență valoarea educativă a poveștii.    
Copiii au fost încurajați permanent să-și exprime opiniile, au fost apreciați pentru modul în care și-

au argumentat poziția.                                          
Utilizarea metodelor interactive în perioada evaluării inițiale ne oferă un sprijin real în demersul  

didactic și ne ajută, ne determină, copil și dascăl, deopotrivă, să descoperim valoarea, frumusețea și 
diversitatea interacțiunii, relaționării și cooperării. 

                                                                                                                                                                               

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. M.E.C, Învățarea activă- ghid pentru formatori și cadre didactice, București, 2001 

2. Breben S., Goncea E., Raiu G., Fulga M., (2002) Metode interactive de grup - ghid metodic, Editura 
Arves2, 

  

161



 

Modalități de evaluare în învățământul preșcolar online 

 

Areș Ginuța,                                                                           
Grădinița P. N. ”Sf. Nicolae” Vînători, jud. Galați 

 
Situația actual provocată de pandemia Covid 19  a adus o schimbare radicală a sistemului educational. 

Cadrele didactice trebuie să se adapteze la schimbări și trebuie să devină mai conștiențe mai flexibileșimai 
bine pregătițe pentru viața de mâine cu surprizele ei.  Schimbarea trebuie să includă, implicarea mai largă 
a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația 
copiilor. 

Pe perioada carantinei, dacă ne raportăm la eficiența învățării de la distanță, activitatea preșcolarilor 
a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o adevărată provocare (pentru 
preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Părinții au devenit parteneri active și  au 
primit sarcini de la educatori cu referire la organizarea timpului și a activităților, sfaturi pentru o comunicare 
eficientă, bazată pe repere cunoscute copiilorși cu mult accent pe emoții. 

Consider că cel mai important obiectiv este acela de a ști cum să organizezi comunicarea constant 
dintre părinte și educator.  

Importantă este și cum a fost organizată comunicarea constant între părinte și educator, jocurile și 
jucăriile care îl atrag pe preșcolar și să vină în întâmpinarea părinților și copiilor cu activități personalizate 
pe interesele sale.  

Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost diferite: prin video, 
filmulețe cu activități interactive, cântece,  aplicații etc., pe care educatorul le trimite părinților pentru copil. 

JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice deoarece îşi păstrează 
simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line.          

JINGSAWPLANET- este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi 
decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită (de la 3 la câteva sute de bucaţi). Este o 
aplicaţie gratuităşi nu necesită crearea de cont de utilizator. Această aplicație place foarte multși am primit 
un feed-back imediat.Am folosit această aplicație ca evaluare online la finalul unei activități sau ca variantă 
a unui joc didactic. 

Ca o concluzie personală: evaluarea online poate și trebuie să fie o continuitate a învățării din mediul 
educational de la clasă. 

 

Trebuie să avem un scop comun - acela de a face o educație de calitate, copiilor noștri! 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

- între online și tradițional 

 

Profesor învățământ preșcolar Arinton Cristina                                             
Școala Gimnazială Filipeni - G. P. N. Mărăști                                               

Sat Mărăști, com. Filipeni, jud. Bacău 

 

Procesul de învăţământ reprezintă un ansamblu de acţiuni exercitate în mod conştient şi sistematic de 
către educatori asupra educaţilor, într-un cadru instituţional, şi care are drept scop formarea personalităţii 
educaţilor, în concordanţă cu idealul educaţional.  

Reprezintă cea mai înaltă formă de organizare şi desfăşurare a instruirii şi educaţiei. Noţiunea de 
proces de învăţământ este legată de cea de „ transformare” deoarece provoacă o schimbare în timp, spaţiu 
şi formă a experienţelor de cunoaştere, care, la rândul lor, trebuie să provoace schimbări în comportamentul 
individului ori în structura cunoştinţelor sau a deprinderilor sale mentale. Activităţile de bază ale procesului 
de învăţământ sunt:  predarea, ca aspect logic, învăţarea, ca aspect psihologic şi evaluarea. 

Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 
rezultatelor şi progreselor învăţării. 

Evaluarea, în calitate de reglator al procesului, este indispensabilă atât predării, cât şi învăţării, mai 
mult, aceasta fiind intrinsecă. Prin evaluare, cadrul didactic urmăreşte cum învaţă elevii / preşcolarii, îi 
ajută să conştientizeze propriile succese sau eşecuri, să-şi amelioreze performanţele şi eforturile, îşi 
evaluează propria sa activitate, elaborează judecăţi de valoare despre el însuşi, ca educator, despre calitatea 
lecţiilor, reuşita sau nereuşita unor strategii utilizate. Deşi apare ca instrument de transformare a învăţării 
şi predării, evaluarea se modelează, la rândul său în raport cu cerinţele acestora. 

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o 
succesiune de evenimente, care cuprinde următorii paşi: 

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

- Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse, 

 - Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  

- Evaluarea rezultatelor.  

A evalua înseamnă a determina măsura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficienţa metodelor 
de predare – învăţare; pe baza informaţiilor obţinute activitatea fiind ameliorată la timp. Evaluarea, însă, 
nu vizează doar preşcolarul, ci şi educatoarea. Pentru educatoare, aceasta reprezintă un feed-back asupra 
eficienţei activităţii didactice desfăşurate; îi arată cât de eficient îşi dozează materialul, cât de bine comunică 
cu preşcolarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul predării. 

Analiza relaţiilor dintre evaluarea rezultatelor preşcolarilor şi activitatea de predare-învăţare 
evidenţiază funcţiile evaluării. Unele din aceste funcţii au caracter general, altele sunt specifice şi decurg 
din particularităţile domeniului în care se realizează evaluarea. Funcţiile generale ale evaluării sunt 
următoarele:  

- constatativă  

- diagnostică  
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- prognostică 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală. Evaluarea iniţială 
se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de pregătire a preşcolarilor în 
momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţilor 
următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul fiecărui copil. Evaluarea 
iniţială trebuie considerată ca o componentă a unui sistem ce cuprinde, alături de aceasta, şi o etapă 
anterioară, precum şi una viitoare. Evaluarea precedentă poate fi evaluarea finală realizată în anul şcolar 
anterior, iar etapa următoare este evaluarea continuă ce se va realiza cu ajutorul rezultatelor evaluării 
iniţiale. Această formă de evaluare determină o anumită planificare a secvenţelor de învăţare pentru a 
aprecia viitoarele progrese ale preşcolarilor, dar şi pentru a permite educatoarei să-şi evalueze strategia 
didactică folosită.  

Evaluarea iniţială realizează două funcţii:  

- Diagnostică – vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi le posedă, 
capacităţile necesare reuşitei într-un program nou ( cu ajutorul evaluării iniţiale pot fi identificate şi lacunele 
din pregătirea copiilor, capacităţile şi abilităţile acestora, cunoştinţele pe care le stăpânesc, etc. ). 

-Prognostică – sugerează condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi permite anticiparea 
rezultatelor. 

În funcţie de datele înregistrate se pot stabili obiectivele programului următor, conţinuturile necesare, 
demersurile didactice adecvate posibilităţilor de învăţare ale preşcolarilor. Pentru ca evaluarea iniţială să 
fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de 
pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. În conceperea testelor de evaluare sunt parcurse 
următoarele etape: 

- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective  

- Formularea itemilor 

- Stabilirea timpului necesar fiecărui item 

- Fixarea punctajului pentru fiecare item  

- Stabilirea unei scări de apreciere  

- Centralizarea rezultatelor în grafic  

Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

Printre avantajele evaluării iniţiale se înscriu următoarele: 

- oferă educatoarei şi preşcolarului o reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente ( potenţialul de 
învăţare a preşcolarului, lacunele ce trebuie completate şi remediate) şi de a formula cerinţele următoare; 

- pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 
a unor programe de recuperare;  

Ca dezavantaje ale evaluării iniţiale se pot enumera următoarele:  

- nu permite o apreciere globală a performanţelor preşcolarului şi nici realizarea unei ierarhii;  

- nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 
preşcolarului.  

Procesul evaluării nu se încheie odată cu măsurarea rezultatelor, ci continuă cu aprecierea, 
înregistrarea acestora, şi cu adoptarea deciziilor ameliorative. Evaluarea are drept scop măsurarea şi 
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aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional, însă 
urmăreşte şi aspectele formative ale activităţii educatoarei. 

Competențele cheie reprezintă un pachet mutifuncțional, transferabil de cunoștințe, abilități și 
atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea socială și 
găsirea unui loc de muncă. Acestea trebuie să se fi dezvoltat la sfârșitul educației obligatorii și trebuie să 
acționeze ca fundament pentru învățare, ca parte a educației pe tot parcursul vieții. Aceasta prezentare este 
un prim pas spre utilizarea tehnologiei de către educatoare/profesor înv. preşcolar la grupă sau pentru 
derularea activităților on-line. În marea majoritate a timpului, utilizarea tehnologiilor salvează timp și 
energie, captându-se uțor atentia prescolarilor. 

În alegerea instrumentelor digitale, educatoarea/profesor înv. preşcolar trebuie să urmărească 
valențele pedagogice ale acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea 
competențelor secolului al XXI-lea etc.). Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai 
confortabil, dar care necesită suportul adulţilor (al părinţilor, în cazul învăţării de acasă). Un aspect motivant 
pentru cadrele didactice îl reprezintă schimbul de bune practici şi asistenţă din partea colegilor.  

Prezint câteva dintre aplicaţiile și instrumentele digitale care se pot utiliza în facilitarea învățării on-
line și în susținerea grădiniței de acasă. 

- CONFERINȚELE  ON-LINE facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron 
a preșcolarilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc. 

- HARȚI  DIGITALE- printre cele mai cunoascute tipuri de aplicaţii digitale se numără şi hărţile, 
dintre care enumerăm Google Maps,Tripline şi Zeemaps, ca şi instrumente colaborative care se pot utiliza 
cu succes şi la ciclul preşcolar. 

- PEREŢII VIRTUALI- sunt aplicaţii digitale care oferă spaţiu de afişare colaborativ atât pentru  
varianta text, imagine, video, site-uri web. Printre cele mai cunoscute sunt Padlet si lino.it. 

- JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi păstrează  
simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. 

- CREATOARE ON-LINE- sunt aplicaţii uşor de folosit, foarte vizibile ne ajută în crearea de colaje,  
slide-showuri, filmuleţe, animaţii. Cele mai cunoscute sunt: Pizap, Pixl, Kizoa, Animoto. 

- EDITORI DIGITALI- sunt platforme online care găzduiesc publicaţii în format electronic de tipul  
revistelor, auxiliarelor didactice, fluturaşi, materialelor didactice, cărţi etc. Printre cele mai utilizate sunt 
issuu.com, calameo, smore.com. 

- JOCURI DIDACTICE - instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-
line.  

Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: Worldwall sau Learningapps. 
- APLICATII FEED-BACK- instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. 
Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. 
În concluzie, procesele evaluative susţin şi stimulează activitatea de predare –învăţare, evaluarea fiind 

concepută ca o cale de perfecţionare continuă a activităţii formativ – educative desfăşurată în grădiniţă. 
Cunoaşterea rezultatelor obţinute şi aprecierea obiectivă a acestora permit evaluării să orienteze şi să 
corecteze procesele educative. Reglarea procesului didactic nu presupune, deci, numai cunoaşterea 
rezultatelor, ci şi explicarea acestora şi predicţia rezultatelor probabile în secvenţele următoare ale 
activităţii. 
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Evaluarea în mediul preșcolar 
 
 

Prof. În Înv. Preșcolar - Aron Alina 
Grădinita Nr. 272, sect. 6, București 

 

 

Evaluarea reprezintă o importantă componentă a procesului de învățământ, ce permite luarea unor 
decizii de ameliorare, reglare și perfecționare a activităților. Aceasta este punctul final într-o succesiune de 
evenimente: stabilirea scopurilor, prin prisma comportamentelor dezirabile, proiectarea și executarea 
programului, măsurarea rezultatelor, aprecierea lor.      

Evaluarea are rolul unei legaturi, a unui feed-back operativ între etapa parcursă și cea urmatoare 
deoarece, pe baza evaluarii, procesul nu este încheiat, el va fi reluat într-un mod mai convenabil, adecvat 
nevoilor de educație și posibilităților reale de a le satisfice. 

Evaluarea nu se prezintă decât în strânsă interreleţionare cu predarea şi învăţarea, ea fiind chiar o 
modaliatate de a asigura achiziţii temeinice şi o coerenţă continuă în întregul demers educaţional. 
’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna un 
raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării’’(D. Ausbel) 

Evaluarea preşcolară reprezintă un ansamblu de activităţii dependente de anumite intenţii. Din acestea 
reies datele imediate şi importante, raportându-se la o serie de funcţii şi scopuri bine determinate. Scopul 
evaluării nu este de a obţine anumite date, ci de a perfecţiona procesul  educativ.  

Raportat la derularea unei secvenţe de învăţare sau la un ansamblu structurat de activităţi de formare, 
se desprind funcţii ale evaluării specifice dimensiunii normative (constatativă, diagnostică, prognostică), 
respectiv funcţii specifice dimensiunii formative (motivaţională, decizională, informaţională).  

Privite din punctul de vedere al educatorului, funcţiile evaluării vizează: 

 culegerea de informaţii cu privire la măsura în care au fost realizate obiectivele stabilite; 
 controlul asupra activităţii desfăşurate; 
  stabilirea eficienţei organizării, structurării, accesibilizării conţinutului, a alegerii strategiei 

adecvate grupei sau indivizilor din grupă ; 
  descoperirea unor lacune, dificultăţi, rămâneri în urmă pentru ca pe baza lor să se elaboreze un 

program de recuperare (cu întreaga grupă, pe grupe mici sau individual) ; 
  anticiparea, proiectarea, organizarea şi conducerea ştiinţifică, eficientă a următoarelor secvenţe 

de instruire. 

Pentru preşcolar, funcţiile specifice ale evaluării sunt: 

 îl ajută să fixeze, să consolideze şi să reţină cunoştinţele prin repetare şi întărirea pozitivă pe care 
evaluarea o determină, să le integreze în sisteme; 

  să-i mărească încrederea în forţele proprii şi să-i descurajeze comportamentele negative; 
  îi susţine interesul pentru cunoaştere stimulându-i şi dirijându-i învăţarea; 
  contribuie la formarea capacităţii de autoapreciere şi la stimularea tendinţei de autoafirmare 
 contribuie la întărirea legăturii grădiniţei cu familia. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală. 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 

166



pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. Metodele 
utilizate sunt: observarea copilului în timpul diferitelor activități și momente din programul zilnic, 
consemnarea în fișe psiho-pedagogice; dialogul cu copilul sau părinții, pentru a cunoaște nivelul dezvoltării 
psihofizice, a nivelului de cunoaștere, a deprinderilor preșcolarilor. 

Evaluarea continuă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare, să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ. 

Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit ul unui an şcolar, 
ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare globală a 
rezultatelor, pe perioade lungi.  

După cum am menționat mai sus , evaluarea preşcolarilor se poate realiza prin mai multe modalităţi 
a căror eficientă variază în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, de structura 
personalităţii lor şi de resursele didactice de care dispune educatoarea. 

În continuare voi analiza câteva modalităţi de evaluare ale preşcolarilor, ele variind de la un cadru 
didactic la altul, dar având acelaşi principiu: nevoia de a înregistra progresul şi de a sunţine demersul spre 
nivelul următor. 

Observarea copiilor în timpul regimului zilnic reprezintă perceperea organizată, sistematică, de durată 
a conduitei în situaţii 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 şi copil după un plan de întrebări, urmând  consemnarea 
răspunsurilor şi interpretarea acestora. 

Testul este o probă standardizată. Acesta furnizează date despre caracteristicile psiho-fizice din 
diverse planuri: teste de eficiență a actelor de cunoaștere, teste de personalitate, teste de caracter, de 
cunoștințe, atitudini, aptitudini. 

Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate,  colaje, picturi, model. 

Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare în mediul preșcolar. Sunt flexibile și pot 
alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a 
formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și justifice răspunsul. De asemenea, acestea oferă 
o interacționare directă între educatoare și copil. 

Portofoliul, considerat  „cartea de vizită” a preșcolarului  este o metodă de evaluare care 
înmagazinează date despre progresul copilului și poate fi de mai multe tipuri: portofoliu de prezentare sau 
introductiv;  portofoliu de progres sau de lucru și portofoliul de evaluare . 

Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 
se înscriu următoarele:  turul galeriei, scaunul autorului, piramida,  ghicitorile,  ciorchinele, posterul, 
Diagrama Venn, examinarea povestirii, tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor etc. 

În concluzie, toate aceste metode complementare/interactive de evaluare asigură o alternativă la 
formele tradiţionale, îmbogăţind practica evaluativă. Deoarece ambele tipuri de metode prezintă atât 
avantaje, cât şi limite, este necesară îmbinarea lor, opţiunea pentru o anume metodă de evaluare fiind 
determinată de vârsta copiilor, de categoria de activitate , de volumul de cunoştinţe  şi, în mod deosebit, de 
obiectivele urmărite. 
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Evaluarea în învățământul preuniversitar - între online și tradițional 

 

Profesor – Arsene Florentina                                                             
Școala Gimnazială Anton Pann, Voluntari, Ilfov 

 
 

În mod tradițional, evaluarea, ca parte integrantă a procesului de învățare, reprezintă unul dintre cele 
mai importante momente din cadrul acestui îndelungat proces care se derulează în mai multe etape. 

Vorbim în cadrul evaluării despre mai multe tipuri de colectare sistemică a cunoștințelor dobândite 
în raport cu ceea ce ne-am propus. Astfel, avem mai multe tipuri de evaluare în funcție de momentul din 
cadrul parcursului didactic, după cum urmează: 

Evaluarea inițială – aceasta se realizează la începutul unui nou ciclu de învățare sau program de 
instruire, cu scopul de a stabili nivelul de pregătire al elevilor. Acest lucru are ca scop asigurarea premiselor 
atingerii obiectivelor propuse pentru etapa respectivă. 

Evaluarea continuă – se realizează de-a lungul întregului parcurs didactic prin verificări sistematice 
ale tuturor elevilor. 

Evaluarea sumativă- se realizează la sfârșitul unei perioade mai lungi de instruire (capitol, semestru, 
an școlar). 

În ceea ce privește metodele prin care se realizează evaluarea, și acestea sunt de mai multe feluri. 
Astfel avem: 

Probe orale – acestea sunt cel mai des întâlnite la clasă. Cu toate acestea, ele nu sunt recomandate în 
cadrul examenelor, deși uneori alternează cu probele scrise la anumite discipline de examen. 

Probele scrise – (teze, probe de control, lucrări scrise). Acestea sunt adesea preferate deoarece cu 
ajutorul lor pot fi verificați mai mulți elevi în același timp. 

Probele practice- sunt utilizate pentru a evalua capacitatea elevilor de a pune în practică cunoștințele 
teoretice dobândite anterior. 

Alături de aceste metode clasice, mai există și altele complementare, precum: referatul, proiectul, 
portofoliul.  

Toate acestea au fost folosite de-a lungul unor decenii în care sistemul de educație a suferit o serie de 
transformări prin care s-a urmărit îmbunătățirea procesului instructiv-educativ. Iată însă că de aproximativ 
doi ani de zile (mai exact din luna martie a anului 2020) ne confruntăm cu o nouă situație cauzată de 
pandemia de Coronavirus, care ne-a pus în fața unui fapt ce ne-a determinat să găsim soluții, nu doar de a 
continua procesul instructiv-educativ în sistem online, ci și de a găsi metode de evaluare în format 
electronic, așa cum s-au desfășurat și cursurile.  

Așa se face, că într-un timp foarte scurt, atât profesorii, cât și elevii au trebuit să se adapteze la această 
formă de învățământ online. Cu bune și rele, cu multe provocări în fața noutăților pentru care niciun profesor 
nu a fost pregătit în cadrul vreunui modul pedagogic, profesorii s-au adaptat din mers, perfecționându-se 
prin participarea la cursuri și webinarii de profil. Astfel au reușit ca și în sistem online să realizeze cele trei 
tipuri de evaluare: orală, scrisă sau practică. 

Evaluarea orală în sistemul online nu este preferată de către profesori, întrucât ea nu este fidelă 
cunoștințelor reale ale elevilor, aceștia putând cu ușurință să folosească materiale de informare nepermise 
în timpul evaluării. 
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Evaluarea scrisă este cea care a fost și este preferată în sistemul online, întrucât reflectă într-o măsură 
mai mare nivelul real al cunoștințelor elevilor. Aceasta se poate realiza prin intermediul chestionarelor sau 
testelor, realizate cu ajutorul unor aplicații de tip Google Forms, etc. 

Probele practice au fost mai dificil de pus în aplicare în online, însă putem spune că evaluarea prin 
metode alternative a fost una dintre cele mai ușor de realizat. Și asta datorită multitudinii de platforme 
existente, prin intermediul cărora elevii au putut realiza proiecte colective sau individuale (Padlet, Kahoot, 
etc). De asemenea, elevii au realizat proiecte și prezentări de tip PPT pe care le-au prezentat în cadrul 
lecțiilor, însoțindu-le de propriile explicații și adăugiri. 

Indiferent de modalitatea de a se realiza evaluarea, ea rămâne unul dintre pașii importanți din cadrul 
procesului de învățare, ea având rolul de a scoate în evidență nivelul de cunoștințe dobândite de către elevi 
și de a ne îndruma către ceea ce trebuie îmbunătățit acolo unde se constată deficiențe.   
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EVALUAREA ONLINE 

 

Aruxandei Anca-Elena 
 

 

Evaluarea online a devenit esențială pentru perioada prin care trecem, pandemia jucând un rol foarte 
important în vederea desfășurării activităților didactice. Alternativa a fost aceea de a ”muta” tot procesul 
de predare-învățare-evaluare în mediul online, iar cadrele didactice au fost nevoite să adopte alte metode, 
tehnici și strategii aplicate pentru realizarea acestui proces. 

Mediul online presupune schimbarea mediului de învățare. Tehnologia este acum prioritară, făcând 
posibilă comunicarea între cadrele didactice, copii și părinți. Profesorii trebuie să acorde o mare importanță 
și atenție asupra platformelor de lucru, pe care le utilizează în procesul educativ, iar programele pe care le 
aleg să fie cât mai interactive, atractive, astfel încât să le stârnească curiozitatea și interesul copiilor. Printre 
metodele care fac posibilă evaluarea online putem specifica: autoevaluarea, portofoliul, referatul, 
investigația, proiectul. 

Câteva exemple de platforme și aplicații 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 următoarele rânduri sunt  descrise câteva din platformele de mai sus: 
 
ASQ este o aplicație care poate fi accesată atât pe web, cât și pe telefon. În contul profesorului se 

specifică unitatea de învățământ din care face parte, se adaugă disciplina și clasele la care predă. Profesorul 
vede în timp real ce lucrează elevii, nota se calculează automat din aplicație. Se poate lucra diferențiat cu 
elevii. Aceștia își pot verifica evoluția, văzând cât la sută mai au până să stăpânească anumite conținuturi. 
Părinții au și ei acces la această aplicație. 

Kahoot este o altă aplicație care are la bază jocul, cu ajutorul căreia se pot realiza teste interactive. Se 
poate folosi Kahoot! și cu Google Classroom, fiind oferite noi posibilități. Elevii primesc imediat feedback-
ul prin slide-uri animate. 

QUIZIZZ permite elevilor și profesorilor să fie online în același timp. Folosește o metodă de predare 
și învățare în stil test, în care un utilizator răspunde la întrebări dintr-o serie independent și se luptă cu alți 
utilizatori pentru același test. Elevii pot folosi Quizizz pe orice dispozitiv electronic și pot naviga, similar 
cu laptopurile, iPad-urile și smartphone-urile. Quizizz poate fi folosit ca instrument de „verificare” care 
dezvăluie modul în care elevii cunosc noțiunile teoretice. 

Google Forms este o aplicație Google Drive care permite realizarea documentelor la care elevii pot 
colabora în timp real folosind smartphone-uri, tablete și laptopuri, calculatoare. Se pot adăuga tipuri de 
întrebări, imagini. Întrebările pot fi aranjate în ordinea dorită, se poate personaliza formularul cuteme 
simple de fotografii sau culori. Răspunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets, fiind ușor 
de urmărit. 

Ca o concluzie, prin intermediul tehnologiei, profesorii au găsit nenumărate posibilități pentru a 
realiza o continuitate a procesului de predare-învățare-evaluare și în mediul online, și au făcut din imposibil; 
posibil. 

Bibliografie: 

  https://www.digital-learning.ro 
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Metode de evaluare tradiționale și modern 

 

Prof. Asavei Ionela                                                                     
Șc. Gim. Nr. 1 Sărata/Șc. Gim.”Smaranda Apostoleanu”, Colonești (Bacău) 

 

Evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează, se organizează şi se interpretează 
datele obţinute în urma aplicării unor instrumente de măsurare în scopul emiterii unei judecăți de valoare 
pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional. Prin evaluare, profesorul verifică progresul 
elevilor; îşi identifică aşteptările în raport cu nivelul fiecărei clase şi îşi adaptează instrumentele de evaluare 
în funcţie de posibilităţile reale ale colectivului de elevi, apreciind progresul individual. Ca activitate în 
sine, evaluarea presupune trei etape principale:-măsurarea rezultatelor şcolare prin procedee specifice 
utilizând instrumente adecvate scopului urmărit (probe scrise, probe orale, probe practice, proiecte, 
portofolii);-aprecierea rezultatelor pe baza unor criterii unitare (bareme de corectare şi notare, descriptori 
de performanţă);-formularea concluziilor desprinse ca urmare a interpretării rezultatelor obţinute în vederea 
adoptării unei decizii educaţionale adecvate. 

În general, evaluarea performanţelor elevilor are următoarele funcţii:-funcţia socială a evaluării 
constă în faptul că verificarea, măsurarea şi evaluarea pregătirii elevilor au o semnificaţie socială în sensul 
că oferă organelor de decizie probabilitatea de a se pronunţa asupra eficienţei sistemului de învăţământ şi 
de a lua măsuri pentru îmbunătăţirea lui;-funcţia pedagogică a evaluării constă în cunoaşterea 
performanţelor obţinute de elevi, a lipsurilor înregistrate precum şi a cauzelor acestora. Pentru elevi, 
verificarea şi aprecierea sistematică a rezultatelor şcolare exercită o puternică influenţă asupra dezvoltării 
lor psihice, le stimulează activitatea de învăţare, le cultivă interesul şi le formează aptitudinile ;-funcţia 
motivaţională are rolul de a stimula activitatea de învăţare a elevilor prin valorificarea optimală a feed – 
back – ului pozitiv oferit de actul evaluativ în sine ;-funcţia de orientare şcolară şi profesională are rolul de 
a furniza informaţii utile elevilor în scopul alegerii unei forme corespunzătoare de învăţământ. 

I. Tipuri de evaluare 

După cantitatea de informaţie sau experienţă acumulată de către elevi: 

 
1. evaluare parţială, se verifică elemente cognitive sau comportamentale secvenţiale (prin ascultare 
curentă, extemporale, probe practice curente); 
2. evaluare globală, când cantitatea de cunoştinţe şi deprinderi este mare, datorită cumulării acestora (prin 
examene şi concursuri); 
După axa temporală la care se raportează verificarea: 
3. evaluare iniţială (predictivă)  – se face la începutul unei etape de instruire (prin teste decimologice, 
concursuri); 
4. evaluare continuă  – se face în timpul secvenţei de instruire (prin tehnici curente de ascultare şi teze); 
5. evaluare finală  – se realizează la sfârşitul unei perioade de formare (teste finale, examene). 
Se poate vorbi de o altă clasificare, devenită clasică: 
6. evaluare cumulativă (sau sumativă) 
7. evaluare continuă (sau formativă) 
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II. Instrumente de evaluare 

În general, instrumentele de evaluare sunt proiectate pentru a avea eficienţă crescută faţă de 
rezultatele învăţării (în cazul evaluării sumative), faţă de procesul de învăţare (în cazul evaluării formative). 
Aceste instrumente trebuie utilizate în mod adecvat. Instrumentele de evaluare vor avea patru calităţi: 
validitatea, fidelitatea, obiectivitatea şi obiectivitatea. 

Metode tradiţionale 

1. Probele orale sunt realizate pe baza unei conversaţii prin care profesorul urmăreşte identificarea 
cantităţii şi calităţii instrucţiei ; conversaţia poate fi individuală, frontală sau combinată şi are avantaje (se 
realizează o comunicare între profesor şi elevi, feed-back-ul este mult mai rapid; dezvoltă capacităţile de 
exprimare ale elevilor); are şi dezavantaje deoarece obiectivitatea este periclitată de intervenţia unei 
multitudini de variabile, de starea de moment a profesorului, gradul diferit de dificultate a întrebărilor puse, 
de starea psihică a elevilor ; deoarece ascultarea este realizată prin sondaj şi nu toţi elevii pot fi verificaţi. 

2. Verificarea scrisă, are multe avantaje: elevii pot prezenta achiziţiile educaţiei fără intervenţia 
profesorului, în absenţa unui contact direct cu acesta; anonimatul lucrării, uşor de realizat, permite o 
diminuare a subiectivităţii profesorului; oferă posibilitatea verificării unui număr mare de elevi într-un 
interval de timp determinat; rezultatele sunt raportate la un criteriu unic de validare, constituit din conţinutul 
lucrării scrise; avantajează elevii timizi sau care se exprimă defectuos pe cale orală. Dezavantajul este faptul 
că implică un feed-back mai slab, adică unele erori sau neîmpliniri nu pot fi eliminate operativ prin 
intervenţia profesorului. 

3. Probele practice presupun identificarea capacităţilor de aplicare în practică a cunoştinţelor 
dobândite, a gradului de încorporare a unor priceperi şi deprinderi, concretizate în anumite suporturi 
obiectuale sau activităţi materiale. 

Metodele alternative de evaluare urmăresc accentuarea acelei dimensiuni a acţiunii evaluative care 
oferă elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce pot să facă (priceperi, deprinderi, 
abilităţi). 

1. Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor, oferă profesorului informaţii 
privind performanţele elevilor din perspectiva capacităţii lor de acţiune şi de relaţionare, a competenţelor 
şi abilităţilor de care dispun. Informaţiile pot fi înregistrate folosind: fişa de evaluare, scara de clasificare, 
lista de control/ lista de verificare. 

2. Investigaţia oferă elevului posibilitatea de a aplica în mod creativ cunoştinţele însuşite în situaţii 
noi şi variate, pe parcursul uneia sau mai multor ore de curs. Se organizează individual sau pe grupe de 
lucru, iar aprecierea modului de realizare a investigaţiei este de tip holistic. 

3. Proiectul este o activitate mai amplă decât investigaţia. Se iniţiază în clasă, prin definirea şi 
înţelegerea sarcinii – eventual şi prin începerea rezolvării acestuia, se continuă acasă pe parcursul câtorva 
zile sau săptămâni, timp în care elevul se  consultă  permanent cu profesorul – şi se încheie tot în clasă, prin 
prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi a produsului realizat. Poate fi 
realizat individual sau în grup. 

4. Portofoliul este un mijloc de evaluare pa o perioadă mai lungă, reflectă progresul elevului pe mai 
multe planuri. Această modalitate de evaluare trebuie adaptată la un anumit context care ţine cont de: 
specificul disciplinei, vârsta, nevoile şi abilităţile elevului, performanţele atinse prin învăţare. 

5. Testul docimologic asigură o obiectivitate mai mare şi eficientizează examinările tradiţionale. 
Permite standardizarea condiţiilor de examinare, a modalităţilor de notare aducând astfel un spor de 
obiectivitate. 
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6. Autoevaluarea are un rol esenţial în întregirea imaginii elevului din perspectiva judecăţii de valoare 
pe care o emite profesorul. 

Din experiența mea, elevii nu prea îndrăgesc evaluarea fie modern sau clasic. De aceea eu încerc la 
orele de biologie să-i fac pe elevii mei să aibă o atitudine pozitivă față de evaluare, de teste că în final sunt 
necesare pentru evoluția lor. 

Bibliografie: 

1. Liţoiu Nicoleta, Paraschiv Steluţa, „Ghid de evaluare şi examinare – Biologie”, Editura Aramis, 
Bucureşti, 2001. 

2. Ureche Camelia, Cucu Corina, „Metodica predării biologiei”, Editura Zedax, Focşani, 2003. 

3. Alexandru Coca, Pădure Daniela-Camelia, Drăguşoiu Gheorghe, „Evaluări în biologie şi noţiuni 
generale de ecologie mondială”, Editura Printeuro, Ploieşti, 2005. 
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EVALUAREA COMPETENȚELOR SOCIO-EMOȚIONALE                                
ALE PREȘCOLARILOR 

 

Asztalos Eniko                                                                         
G. P. P. Gulliver Sf. Gheorghe 

                                                                                                                                                          
 

Activităţile de bază ale procesului de învăţământ sunt: predarea, ca aspect logic, învăţarea, ca aspect 
psihologic şi evaluarea. 

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, oferind 
soluţii de perfecţionare a actului didactic. Pentru educatoare, aceasta reprezintă un feed-back asupra 
eficienţei activităţii didactice desfăşurate; îi arată cât de utile au fost metodele folosite în timpul predării. 

Evaluarea însoţeşte în diferite forme întregul proces educativ, începând chiar cu elaborarea 
curriculum-ului, continuând cu etapa de proiectare a cadrului didactic şi cu realizarea predării-învăţării. 
Cadrul didactic trebuie să înregistreze mereu progresele pe care le realizează preşcolarii în procesul de 
învăţare. De aceea evaluarea este gândită ca un instrument pentru îmbunătăţirea activităţii la grupă. 

Evaluare trebuie utilizat în domeniile: psiho-motor (capacităţi, priceperi, deprinderi), socio-afectiv 
(atitudini), cognitiv ( cunoştinţe). 

În lucrarea mea de grad didactic I mi-am propus să cercetez modalitațile de dezvoltare al 
competențelor sociale ale preșcolarilor prin activitățile artistico-plastice. 

Prima dată, am elaborat un plan de evaluare, cu ajutorul căruia am măsurat nivelul de dezvoltare al 
grupului de preșcolari pe plan socio-emoțional. Astfel am aflat cât de bine comunică cu adulții și cu semenii 
lor, dacă cere ajutor în caz de nevoie, în ce măsură respectă regulile,cum poate să coopereze, dacă poate să 
rezolve conflictele apărute,dacă lucrează independent, câtă răbdare are,dacă ajută pe ceilalți. 

Toate aceste competențe au fost observate, evaluate în cadrul unor activitați artistico-plastice. Voi 
enumera căteva dintre temele, tehnicile folosite. 

Tehnici pentru lucru în perechi: 

Mâna mea-mâna ta: copiii desenează în perechi.Unul desenează mâna celuilalt. 

Desenează ce îți spun!: copiii lucrează in perechi,stau cu spatele.Unul dintre ei dă indicații precise ce 
să deseneze celălalt 

Ce este sub acoperiș?: copiii primesc o foaie ,pe care desenez o casă împărțită în două.În partea 
dreaptă al casei trebuie să deseneze activități ce fac cu plăcere, iar în partea stăngă ,ceea ce nu le place să 
facă. 

Ghicește la ce ne-am gândit! Un copil desenează pe tablă. Toți ceilalți îi dau indicații 

Teme pentru lucru individual: 

Autoportret 

Desenează-ți cel mai bun prieten! 

Familia mea 

Ce vrea să fiu, cănd voi fii mare 
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Cadou pentru mama  

Teme pentru lucru in grupuri mici: 

Desen cu un singur creion:Șase copii stau la aceeași masă. Fiecare are foaie de desen,dar au la 
dispoziție un singur creion. 

Carte de poveste:Căte șase copii trebuie să deseneze diferite secvențe din aceeași poveste. Foile vor 
fii lipite cu respectarea cronologică al poveștii. 

Foaia plimbătoare: La masă stau căte șase copii.Au o singură foaie de desen. Fiecare dintre ei are 
voie să deseneze numai o linie, după care dă mai departe foaia la următorul copil. 

La final trebuie să fie desenat o secvență dintr-o poveste. 
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Autoevaluarea, dinam al învățării conștiente 
 
 

*Atomei Adina Georgiana 
Școala Gimnazială Nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu” Constanța 

 
 
 
Învățarea școlară are loc într-un cadru caracterizat de rigoare și de organizare eficientă a unor procese 

educative intenționale. Acest context artificial creează premisele unei asimetrii în relația profesor-elev. De 
cele mai multe ori, evaluarea este privită ca instrument care le aparține, excusiv, profesorilor, în timp ce 
învățarea le este atribuită elevilor. Conceptul de „evaluare” are serioase conotații negative prin asocierea 
cu acțiuni pe care elevii încearcă să le evite, încât a deveni ei înșiși evaluatori ai propriilor produse 
reprezintă o anatemă, declanșând mecanisme de rezistență. Gestionarea acestei reacții firești și implicarea 
activă în procesul de evaluare face ca elevii să depășească vicitimizarea, devenind conștienți și responsabili 
de propria evoluție (Boud & Falchikov, 2006).  

Teoria de bază a învățării, constructivismul, arată că oricât de implicat ar fi profesorul în planificarea 
detaliată a învățării și în transmiterea riguroasă a cunoștințelor, învățarea rămâne un proces  personal, 
gestionat de elevi. Statutul lor de manageri ai învățării face ca elevii să fie parteneri egali ai cadrelor 
didactice în procesul educațional.  

Conceptul de „autoevaluarea” apare superficial, încă din anii 1970,  însă numai cu 30 de ani în urmă 
a început să fie raportat la o evaluare pentru învățare. Cercetările lui D. Boud (1995, apud Taras,  2003) au 
arătat că autoevaluarea dezvoltă independența în învățare și autoanaliza achizițiilor cognitive, competențe  
utile de-a lungul întregii vieți. Urmărind longitudinal evoluția elevilor care apelează frecvent la 
autoevaluare, K.D. Meusen-Beekman, D. Joosten-ten Brinke și   H.P.A. Boshuizen (2015) au asociat 
autoevaluării competențe  metacognitive și de autoreglare.  

Etapizat, formarea competenței autoevaluative poate parcurge următorul traseu: 1. elevul poate 
efectua autoevaluarea sub ghidajul profesorului, 2. poate efectua autoevaluarea în situații necunoscute (fără 
ghidaj din partea cadrului didactic), 3. poate transfera achizițiile, 4. își poate ameliora rezultatele pe baza 
datelor obținute la autoevaluare, 5. își argumentează deciziile, dând dovadă de autoreglarea învățării. 

Autoevaluarea impune ca elevii să cunoască principiile de echitate și de corectare. Cursantul acordă 
sens acțiunii evaluative, o interiorizează, identifică traseele de urmat și, printr-o atitudine reflexivă, își 
„șlefuiește” învățarea. De asemenea, a deveni profesor-mediator al învățării presupune renunțarea voluntară 
la locul central în evaluare, fără temeri pentru pierderea controlului sau a autorității (Manolescu, 2002).  

Autoevaluarea rămâne, totuși, un proces greu de abordat pentru elevi, de aceea M. Minder (2011, p. 
324) susține că acesta este „un demers care trebuie explicit predat și învățat”. Același autor sugerează că 
metodele cele mai eficiente pentru a accesa acest deziderat educațional sunt  interevaluarea (evaluarea 
mutuală) și coevaluarea (evaluarea-negociere). Autoevaluarea, interevaluarea și coevaluarea asigură 
aspectul formativ și formator al educației.  
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EVALUAREA TRADIŢIONALĂ VERSUS EVALUAREA MODERNĂ 
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Evaluarea tradiţională şi evaluarea modernă nu sunt separate , dar realitatea şcolară din multe sisteme 

de învăţământ optează pentru o evaluare modernă, centrată pe competenţe, pe procesele cognitive ale 
elevului, precum şi pe componentele personalităţii acestuia. 

Evaluarea şcolară este concepută ca parte integrantă a procesului de învăţare. Aceasta conduce la 
distanţarea sa de tradiţionala „verificare” a cunoştinţelor şi chiar de tradiţionala apreciere şcolară. (Ioan 
Cerghit, Sisteme alternative şi complementare de instruire, Editura Aramis, 2002, pag. 292). 

Cele mai frecvente metode de evaluare a progresului utilizate în activitatea cu elevii (preşcolarii) 
sunt: analiza produselor activităţii copiilor, observaţia, convorbirea cu scop evaluativ, portofoliul şi 
asigurarea feedbackului formativ.  

Toate sistemele educaţionale accentuează rolul evaluării ca instrument utilizat pentru monitorizarea 
progresului individual al elevilor şi orientarea dezvoltării lor. Se consideră că evaluarea modernă vizează 
procesul de învăţare şi înglobează rezultatul obţinut, gradul de formare şi utilizare a capacităţilor cognitive, 
dar şi motivaţiile, atitudinile asumate şi a comporta-mentelor manifestate de elev în demersul educaţional, 
spre deosebire de evaluarea tradiţională, care răspunde unor obiective preponderent cognitive şi se 
focalizează doar pe produsele învăţării.  

Urmăreşte dacă obiectivele concrete propuse au fost atinse şi permite continuarea demersului 
pedagogic spre obiective mai complexe; ,,Unicul scop al  evaluării formative este să identifice situaţiile în 
care întâmpină elevul o dificultate, în ce constă aceasta şi să-l informeze” (De Landsheere, 1975), atât pe 
el cât şi pe profesor. 

Preocuparea pentru evaluarea formativă poate fi pusă în legătură cu schimbarea generală a accentului 
de la măsurarea cunoştinţelor către evaluarea performanţelor privite ca abilităţi şi competenţe. Nu doar 
preocupările interne, de la nivelul sistemului, determină acţiuni legate de evaluare, dar şi un context 
european şi internaţional nou, în care, preocuparea faţă de calitatea activităţii sistemelor sociale reprezintă 
un element important. 

Evaluarea formativă: 
- permite elevului să-şi remedieze erorile şi lacunele imediat după apariţia ei şi înainte de declanşarea 

unui proces cumulativ; 
- oferă un feedback rapid, reglând din mers procesul;  
- este orientată spre ajutorul pedagogic imediat; 
- oferă posibilitatea tratării diferenţiate dezvoltă capacitatea de autoevaluare la elevi; 
- reduce timpul destinat actelor evaluative ample, sporindu-l pe cel destinat învăţării;  
- sesizează punctele critice în învăţare. 
Necesită o organizare riguroasă a predării, competenţă în precizarea obiectivelor, în stabilirea 

sarcinilor, în alegerea tehnicilor de evaluare. O idee de bază pe care o are în vedere evaluarea modernă se 
referă la responsabilizarea celui care învaţă, ceea ce presupune dezvoltarea capacităţii de autoreflecţie 
asupra propriei învăţări, intrarea în funcţiune a mecanismelor de autocunoaştere. 

În învăţământul modern, o preocupare importantă este aceea a formării de competenţe generale şi 
specifice, pe care elevul trebuie să le dovedească pe parcursul şi la finalul unei perioade de instruire. 
Centrarea pe competenţe este o preocupare majoră a ultimilor ani, ceea ce determină schimbări nu numai 
la nivelul predării – învăţării, ci şi la nivelul evaluării. Practica pedagogică integrează tehnicile de evaluare 
şi le transformă, astfel încât să faciliteze realizarea evaluării formative, dialogul cu elevul în timpul în care 
acesta învaţă. 

Se tinde spre o evaluare complexă, realizată prin intermediul unei metodologii complexe şi a unor 
instrumente diversificate. S-a extins gama metodelor de evaluare folosite de cadrele didactice la clasă, 
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vorbindu-se tot mai mult despre complementaritatea metodelor tradiţionale (evaluări orale, scrise, probe 
practice etc) cu altele noi, moderne (portofoliul, proiectul, investigaţia, autoevalua-rea etc), ce reprezintă, 
de fapt, alternative în contextul educaţional actual, când se cere cu insistenţă deplasarea accentului de la 
evaluarea produselor învăţării la evaluarea proceselor cognitive în timpul activităţii de învăţare. 

Instrumentele de evaluare sunt apreciate în funcţie de tipul de răspuns pe care îl solicită. Există o 
mare varietate de instrumente utilizate unde gradul de libertate al elevului este variabil. Profesorul este cel 
care trebuie să opteze pentru un instrument care să ofere validitate, fidelitate, obiectivitate, aplicabilitate 
pentru ca nivelul cunoştinţelor dobândite să îi ofere elevului sentimentul că ştie, că poate realiza. 

Cubul de completare este un  instrument care se poate utiliza atât în învăţare cât şi în evaluare. 
Completarea tuturor feţelor cubului răspunzând la sarcinile: DESCRIE!, 

COMPARĂ!, ASOCIAZĂ!, APLICĂ!, ANALIZEAZĂ!, ARGUMENTEAZĂ!, reprezintă rezultatul 
unei activităţi individuale progresive. 

Sarcinile corespunzătoare fiecăreia dintre cele 6 feţe ale cubului presupun valorificarea cunoştinţelor 
anterioare, dar în acelaşi timp elevul poate fi pus în faţa unor sarcini noi pentru a argumenta. Activitatea 
independentă poate fi împletită cu cea de grup, în funcţie de scopul pe care îl are profesorul. 

Ca avantaje ale utilizării acestui instrument, menţionez: 
- oferă posibilitatea de analiză multiperspectivist al unui concept, teorie, idee; 
- însuşirea unui algoritm de lucru care asigură parcurgerea gradată a unei etape; 
- antrenează un număr mare de operaţii a gândirii; 
Ca dezavantaj, menţionez: 
- nu stimulează suficient afirmarea opiniilor personale; 
Pentru a avea o imagine globală despre dezvoltarea elevului trebuie luat în considerare nivelul de 

performanţă pe fiecare domeniu de dezvoltare: fizică, socio-emoţională, cognitivă, a capacităţilor şi 
atitudinilor de învăţare, a limbajului şi comunicării. 
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Structură: Școala Gimnazială Nr. 36 „Dimitrie Știubei”, Constanța 

 

 

Schimbările care au avut loc în societate în ultimii ani, au determinat modificări majore şi în procesul 
de învăţământ. 

Evaluarea reprezintă activitatea prin intermediul căreia se emit judecăți de valoare despre procesul 
dar și produsul învățării elevului pe baza unor criterii calitative deja stabilite în vederea luării unor decizii 
de reglare/ameliorare, de selecție, de certificare. 

În decursul evoluției conceptului de evaluare sunt trei categorii de definiții: 
1. Definiții „vechi” – evaluarea era reprezentată de măsurarea rezultatelor școlare ale elevilor. 
2. Definiții ce interpretează evaluarea prin raportare la obiectivele educaționale operaționalizate. 
3. Definiții „moderne” – evaluarea astăzi fiind concepută ca formare de judecăți de valoare procesul 

și produsul învățării elevului. 
Un rol important în evaluare îl are abordarea interdisciplinară a procesului de predare– învăţare – 

evaluare. Acesta se referă la o corelare a conţinuturilor supuse învăţării, pentru ca elevului să îi fie mai uşor 
să le reţină şi să le redea într-o formă personală și accesibilă acestora. Se urmăreşte totodată stimularea 
creativităţii, a spiritului de cooperare, a iniţiativei în rezolvarea problemelor.  

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Evaluarea tradițională cât și ce online este un act absolut necesar în procesul conducerii unei activităţi 
şi în luarea deciziilor, ea furnizând informaţii necesare reglării şi ameliorării activităţii didactice, prin 
adoptarea măsurilor corespunzătoare situaţiilor de instruire. Ea este prezentă în orice activitate pedagogică 
şi se află în relaţie de interdeterminare, de interacţiune funcţională cu predarea şi învăţarea, făcându-le mai 
eficiente. Prin activităţile educative, evaluarea este menită să realizeze cunoaşterea şi aprecierea 
schimbărilor produse de elevi în toate planurile personalităţii lor (intelectual, afectiv, psihomotor, al 
capacităţilor creative etc.). 

Metoda de evaluare reprezintă calea de acțiune pe care o urmează (profesorul și elevii) și care conduce 
la punerea în aplicare a demersului evaluativ pentru a colecta informații despre procesul și produsul 
învățării, prelucrarea și valorificarea în diverse scopuri.  

Metodele de evaluare au început să se ramifice şi vor fi folosite atât cele tradiţionale (probele orale, 
scrise şi practice) cât şi cele alternative: 

-   activităţi practice; 
- observarea sistematică a elevilor în timpul realizării unor sarcini de lucru şi înregistrarea rezultatelor 

în fişe de observaţie;  
- susţinerea unor referate (proiecte a căror tematică a fost anunţată la începutul semestrului şi la care 

elevii au lucrat pe tot parcursul acestuia; 
- probe orale/ interviuri;  
- sarcini de lucru individuale şi 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 esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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Evaluarea reprezintă una din cele trei verigi ale sistemului de învăţământ ce se constituie ca un act 
integrat activităţii pedagogice, ca o posibilitate de validare a "justeţei secvenţelor educative, a 
componentelor procesului didactic, un mijloc de delimitare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi 
obiectivelor educaţionale".  

Sunt trei grupe de definiţii pentru evaluare:  

- evaluarea - măsură, în sensul de cântărire precisă a activităţii;  

- evaluarea - congruenţă, în sensul că în procesul de învăţământ se obţin permanent date reale,   
imediate, directe asupra reacţiei elevului;  

- evaluare - judecare, în sensul aprecierii imediate prin judecăţi, comparaţii.  

Evaluarea, în activitatea de educaţie fizică, reprezintă "un sistem de concepţii şi tehnici referitoare la 
măsurarea şi aprecierea rezultatelor din cadrul procesului instructiv-educativ şi a activităţii competiţionale"; 
dar evaluarea nu trebuie înţeleasă numai ca o modalitate de control sau ca formă de măsurare obiectivă a 
cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor motrice, ci şi ca o strategie în formarea motivaţiei pentru 
practicarea exerciţiilor fizice.  

În ceea ce priveşte obiectul evaluării în lecţia de educaţie fizică şi sport, acesta reprezintă modificările 
comportamentale produse de practicarea exerciţiilor fizice în planul cognitiv, fizic, motric, afectiv, estetic, 
moral sau social al subiectului. Pentru realizarea unei evaluări obiective, s-au elaborat o serie de teste ce 
cuprind probe şi norme de control. 

Evaluarea didactică iniţială, are ca obiective stabilirea valorii de moment şi constatarea aptitudinilor 
elevilor. Acest tip de evaluare este util atât elevilor cât şi profesorilor, deoarece cu ajutorul ei se poate 
determina potențialul de învăţare, dar şi unele carențe care trebuie completate, corectate sau aspect care pot 
fi îmbunătățite.  

Aceasta se  realizează prin măsurarea şi aprecierea nivelului de pregătire a elevilor la începutul anului 
şcolar, a semestrului sau la începutul unui nou ciclu de învăţământ ceea ce permite orientarea activităţii 
didactice viitoare. Evaluarea predictivă îndeplineşte o serie de funcţii, cum ar fi:  

- funcţia de constatare şi diagnosticare a capacităţilor elevilor;  

- funcţia de reglare şi perfecţionare, ce are la bază feedback-ul asupra realizărilor şi reacţiile elevilor;  

- funcţia de predicţie şi decizie, ce are în perspectivă evoluţia procesului instructiv educativ;  

- funcţia de selecţionare şi clasificare a elevilor în raport cu rezultatele obţinute, dar şi în raport cu 
progresele înregistrate;  

- funcţia de perfecţionare şi inovare, ce urmăreşte transformarea sistemului de învăţământ conform 
cerinţei sociale.  

Metodele de verificare utilizate sunt: 
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- trecerea unor probe de motricitate stabilite de fiecare profesor pentru orele de educaţie fizică din 
Curriculum-ul la decizia şcolii şi pentru orele extracurriculare, conform principiului autonomiei, 

- trecerea unor probe de cunostinţe teoretice de specialitate, 

- măsurarea unor indici de dezvoltare fizică (atunci cȃnd nu se face control medical autentic şi se 
respectă criteriul dezvoltarii fizice ȋn evaluarea randamentului elevilor la educaţia fizică şi sportivă şcolară), 

- executarea de către elevi a unor deprinderi şi priceperi motrice ȋn condiţii asemănătoare probei, 
ramurii sau activităţii respective, 

- ȋndeplinirea unor sarcini speciale de natură organizatorică sau metodico-didactică (conducerea unor 
verigi din lecţie, arbitrarea unor ȋntreceri, conducerea gimnasticii zilnice, conducerea recreaţiei organizate 
pentru elevii din clasele I-IV, responsabil cu aducerea unor materiale din vestiar sau magazie, etc. 

- observarea curentă a elevilor şi ȋnregistrarea datelor observaţiei (reacţia la efort, atitudini 
comportamentale ȋn general, dar şi ȋn situaţii deosebite, etc.) 

Ȋn acest context, o importanţă majoră ȋn educaţia fizică a elevilor şi ȋndeosebi a elevilor din clasele 
primare, aparţine jocurilor de mişcare care  posedă  potenţialul formării la aceştia a capacităţilor socio-
psihomotrice şi a atitudinilor de autoafirmare, autoevaluare şi a orientării valorice a  personalităţii. Se poate 
afirma că jocul este o activitate complexă, predominant motrică şi emoţională, desfăşurată spontan după 
reguli prestabilite, ȋn scop recreativ, sportiv şi totodată de adaptare la realitatea socială. 

Evaluarea în educaţia fizică şcolară constituie un mijloc de relaţionare eficientă a formării elevilor în 
direcţia realizării obiectivelor planificate. Ea poate fi considerată ca modalitate principală de control a 
impactului elevului cu mijloacele educaţiei fizice şi sportului, dar şi ca mecanism de autocontrol asupra 
asimilărilor comportamentale din punct de vedere fizic, psihic, motric, moral, social, estetic etc. Prin 
posibilitatea de a oferi date directe şi concrete privind achiziţiile înregistrate, evaluarea este considerată ca 
o componentă a sistemului educaţional şi are caracter global în ceea ce priveşte modul de angrenare a 
tuturor elevilor, într-un sistem de etichetare valorică. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1) http://www.usefs.md/PDF/Cursuri%20electronice/TMEF/Teoria%20si%20metodica%20educati
ei%20fizice(Lectia6).pdf 

 

2) http://www.creeaza.com/didactica/didactica-pedagogie/EVALUAREA-IN-LECTIA-DE-
EDUCATI312.php 

 

3) https://www.academia.edu/39261461/Evaluarea_%C3%AEn_%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%
C4%83m%C3%A2ntul_preuniversitar_Articole_de_specialitate 
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REFORMA EVALUĂRII ȘCOLARE 

 

prof. înv. preșc. Avram Mădălina 
Grădinița nr. 116, Sector 1, București 

 
 
Procesul de învăţământ poate fi conceput ca proces de cunoaştere (instruirea şcolară), realizat prin 

interacţiunile multiple dintre predare şi învăţare pentru că se poate vorbi de un ciclu continuu, de 
interacţiune cognitivă: proiectarea instruirii-predare şi învăţare– evaluare-proiectare (reproiectare) etc. În 
cadrul procesului de învăţământ, activităţile de predare, învăţare şi evaluare constituie elemente importante 
care se află într-o strânsă legătură. Orice schimbare produsă la nivelul uneia dintre aceste activităţi 
influenţează modalităţile de realizare a celorlalte, generând o adevărată reacţie în lanţ, care impune 
revenirile şi revizuirile necesare. 

Considerată multă vreme o componentă secundară a procesului didactic, evaluarea didactică 
înregistrează în prezent o prezență remarcabilă în contextul reformelor care au loc în sistemul educaţional. 
Progresele înregistrate sunt în legătură, mai ales, cu perfecţionarea formelor, mijloacelor şi tehnicilor de 
măsurare a rezultatelor şcolare, promovarea unor modalităţi care permit emiterea unor judecăţi de valoare 
cu un grad mare de obiectivitate (asupra randamentului elevilor), creşterea efectelor stimulative ale 
evaluării asupra învăţării, ca şi extinderea acestor acţiuni de la „produsul” activităţii şcolare la „procesul” 
care l-a realizat, deschizând astfel posibilităţi largi şi reale de ameliorare continuă a activităţii 

Având în vedere procesul de evoluție, cadrul conceptual din domeniul evaluativ s-a amplificat şi s-a 
dezvoltat calitativ, îmbogăţind vocabularul de specialitate, în consens cu schimbările din planul teoriei şi 
al practicii educaţionale. Caracteristica esenţială a evaluării o reprezintă, în prezent, abordarea acesteia în 
termeni de procese şi nu de proceduri de măsurare a rezultatelor învăţării.Termenul clasic de ,,evaluare” a 
fost înlocuit cu sintagma ,,activitate evaluativă”, aceasta desemnând o activitate în desfăşurare, însoţind pas 
cu pas procesul de predare-învăţare. Schimbarea obiectului evaluării de la produs spre proces continuă să 
se experimenteze, având în vedere că fenomenul nu se poate produce brusc. 

Trebuie să remarcăm extinderea gamei metodelor de evaluare folosite de către cadrele didactice la 
clasă, punându-se un accent deosebit pe complementaritatea metodelor tradiţionale (evaluări orale, scrise, 
probe practice etc.) cu metodele noi, moderne (portofoliul, proiectul, investigaţia, autoevaluarea etc.) 
reprezentând, de fapt, alternative în contextul educaţional actual, când se cere cu insistenţă deplasarea 
accentului de la evaluarea produselor învăţării la evaluarea proceselor cognitive ale elevului în timpul 
activităţii de învăţare.  

În contextul epidemiologic actual, care impune în condiții critice desfășurarea activității didactice ”de 
acasa”, cadrele didactice au devenit din ce în ce mai creative pentru a putea adapta procesul de evaluare în 
mediul online și pentru a măsura cât se poate de real nivelul copiilor, proces care este extrem de complex 
și dificil de realizat. Pentru a asigura coerenţa actului educaţional, trebuie avut în vedere ansamblul 
elementelor situaţiei educative. ,,Cele mai bune strategii şi cele mai bune instrumente de evaluare ar putea 
să-şi piardă raţiunea de a fi, eficacitatea lor, dacă vor pierde din vedere scopurile unitare ale evaluării, adică 
intenţiile generale ce stau la baza acestei activităţi şi principiile care o reglează”, afirmă profesorul Ioan 
Cerghit, citându-l pe canadianul Quelet (op. cit. p. 287). 

Funcţia principală a evaluării 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 şi astfel vocaţia sa pedagogică să se realizeze. În codițiile speciale în care ne 
derulăm în prezent activitatea metodele și tehnicile tradiționale nu numai că nu pot produce date reale dar 
nici măcar nu pot fi aplicate în mod obiectiv. De aceea una dintre marile primejdii ale prezentului constă în 
resemnarea profesorilor în ceea ce priveşte rezultatele instruirii. Cu toate acestea, consider că situația 
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actuală intensifică eforturile cadrelor didactice de a adapta continuu și inova tot ceea ce ține de evaluare 
ceea ce poate asigura atât în prezent cât și în viitor sporirea calității învățământului. 

  

Bibliografie: 

Cerghit, I. (2002). Sisteme de instruire alternative şi complementare. Editura Aramis. Bucureşti; 

Manolescu, M. (2016). Perspective inovative ale evaluării in învățământul primar - Evaluarea 
digitală. Editura Universitară. București. 
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Platforme de evaluare în învățământul online 

 
Prof. Avram Mihaela 

Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani,, Tecuci 
 
 

 
 Conform Legii Educatiei Nationale 1/2011, Art. 71. 
,,Scopul evaluării este acela de a orienta si de a optimiza invatarea.,, 
Experiența actuală ne arată că tehnologia ne oferă o serie de instrumente prin platforme și aplicații 

disponibile online. 
Să pornim de la enumerarea unor metode alternative de evaluare precum: referatele, proiectele, 

aplicațiile practice etc. Ideea este să ne îndepărtăm de sarcinile cerute și rezolvate într-un singur document 
Word și să încercăm îi motivăm, să îi atragem și să le dezvoltăm creativitatea prin realizarea unor aplicații  
folosind variante diferite ale instrumentelor de lucru.  

 
Voi prezenta două dintre cele mai utilizate platforme de evaluare online: 
1. Kahoot este o platformă gratuită de învățare prin joc și tehnologie, adorat atât de profesori cât și 

de elevi. Cu ajutorul ei putem crea o serie de teste interactive. Formatul și numărul de întrebări depinde de 
alegerea fiecăruia. Se pot adăuga imagini, diagrame, clip-uri video pentru a face testul cât mai atractiv. 

Profesorul își face un cont pe https://kahoot.com/schools/ și creează testul. La clasă, pe un ecran 
videoproiectat,  se autentifică pe cont, lansează testul iar un cod PIN apare pe ecran. Elevii pot folosi o 
tablet/telefon/computer, intră pe adresa kahoot.it, introduc PIN.ul și își oferă un nume de participant la 
,,joc,,. Cadrul didactic verifică dacă toți elevii sunt înscriși și pornește testul prin opțiunea Start. După 
terminarea timpului sau după ce au răspuns toți elevii, va apărea situația cu răspunsurile tuturor. Prin 
comanda Next se va trece la întrebarea următoare. Pe dispozitivele copiilor va apărea, în timp real, culoarea 
verde, dacă au dat un răspuns corect sau culoarea roșie, dacă răspunsul a fost incorect. Rezultatele pot fi 
salvate în calculator prin opțiunea Save results  

 
Importanța utilizării aplicației Kahoot: 
-obiectivitatea evaluării 
-feedback rapid 
-centralizarea și stocarea rezultatelor 
-interactivitate 
-reducerea factorilor de stress privind evaluarea 
Elevii vor percepe evaluarea sub forma unui joc, sunt relaxați și dornici de a interacționa. 

2. Google Forms 
Pentru profesori, Google Forms poate fi un  instrument de mare ajutor în evaluarea elevilor, prin 

formulare care le testează cunoștințele asupra unei lecții/materii. Pentru a crea un test/sondaj pe Google va 
trebui să accesezi pagina https://www.google.com/intl/ro/forms/about/ și să selectezi ,,Formulare Google,,. 
Sunt disponibile mai multe tipuri de întrebări și putem inclusiv să permitem încărcarea de atașamente în 
formular. Formularele Google permit introducerea următoarelor tipuri de itemi: cu răspuns scurt, cu răspuns 
sub forma unui paragraf, cu răspunsuri multiple, casete de selectare, dropdown, scară liniară, grilă cu mai 
multe variante, dată, oră. După finalizarea testului, acesta trebuie trimis elevilor spre rezolvare. Trimiterea 
se face prin acționarea butonului TRIMITEȚI. Testul poate fi trimis prin mai multe căi: prin e-mail , prin 
Facebook, prin Twitter sau prin Google+. 

Odată cu crearea și salvarea testului, se crează automat o foaie pentru răspunsuri în format Excel.  
Avantajele unui test online folosind Google Forms: 
 Abilități digitale minime 
 Feedback imediat 
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 Corectare rapidă 
 Înregistrarea rezultatelor testului într-o foaie de calcul tabelar EXCEL 
 Grad mare de atractivitate 
Dezavantaje: 
-necesită conectare la date mobile/Internet și există posibilitatea ca unii elevi să nu reușească să se 

conecteze în timp util 
- pentru o bună interpretare a rezultatelor, este indicat să se folosească doar itemi obiectivi. Google 

Forms nu poate evalua cu acuratețe itemii semiobiectivi și itemii obiectivi 
 
 
 Bibliografie: 
 

https://digitaledu.ro/aplicatii/kahoot/ 

https://iteach.ro/experientedidactice/evaluarea-didactica-folosind-aplicatiile-google-forms-si-
flubaroo 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
- între online și tradițional 

 

Prof. Avram Mirela                                                                    
Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș″ Beiuș 

 

Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judecăți privind starea, funcționarea, evoluția 
viitoare probabilă a elevului, profesorului, unității școlare pe baza informațiilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de măsură. 

Cele mai importante operații ale evaluării sunt: măsurarea, interpretarea și decizia. 
Măsurarea− este operația prin care sunt atribuite simboluri (valori numerice, litere, expresii) unor 

rezultate,manifestări și are un caracter obiectiv.Pentru măsurarea achizițiilor școlare intrumentele utilizate 
sunt: testele educaționale, probele orale, portofoliul, iar pentru măsurarea altor dimensiuni ale procesului 
instructiv-educativ se folosesc ghiduri, scale de atitudini, chestionare tematice. 

Interpretarea (sau aprecierea) presupune emiterea unei judecăți de valoare cu privire la rezultatul 
măsurării și are caracter subiectiv; 

Decizia cuprinde concluziile formulate pe baza rezultatelor obținute. 
În literatura de specialitate se menționează faptul că este indicat să ținem cont de funcțiile 
generale și particulare ale evaluării. 
• Funcția de constatare prin care se stabilește dacă activitatea didactică a avut loc sau dacă s-a 

desfășurat în condiții optime 
• Funcția diagnostică prin care se stabilește nivelul de pregătire, fiind identificate cauzele care au 

condus la o slabă eficiență.  
• Funcția prognostică prin care se pot anticipa nevoile și disponibilitățile viitoare ale elevilor sau ale 

unităților de învățământ. 
• Funcția de selecție sau de decizie care oferă posibilitatea de a ierarhiza candidații într-o formă sau 

într-un nivel de pregătire, oferindu-i un anumit statut școlar. 
• Funcția socială.( Rezultatele evaluării sunt aduse la cunoștința instituției școlare, elevului, 
Familiei)  
• Funcția pedagogică prin care profesorul stabilește ce are de realizat în continuare, îmbunătățind 

modul de predare.  
Din perspectiva elevului, evaluarea are rol motivațional, stimulativ, de orientare școlară și 

profesională, de formare a unor abilități sau de conștientizare a unor posibilități. 
Toţi elevii pot învăţa, dacă profesorii, părinţii, cei care le oferă suport sunt pregatiţi cum să-i înveţe, 

să le propună programe pentru dezvoltarea stilului de învăţare şi a practicării abilităţilor transferabile: de 
comunicare, de a lucra în echipă, de învăţare, de a căuta informaţii, 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 să fie mulțumit că  și –a atins scopul prin predarea unei lecții el va 
folosi diferite metode de evaluare .Marea majoritate a acestor metode trebuie să fie metode active care să 
îi ajute pe elevi la însușirea noțiunilor dar și la aprofundarea lor. 

Metodele clasice (teste docimologice ,verificarea orală , scrisă sau practică)pot fi folosite la toate 
tipurile de lecții dar unele nu prezintă siguranța  că în on-line răspunsurile aparțin în totalitate elevilor. 

Dintre metodele care pot fi practicate  în învățământul 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 lucrărilor practice. 

Printr-o modificare foarte redusă aceste metode pot fi aplicate  atât la evaluarea la clasă cât si la 
evaluarea în on-line. 

De exemplu metoda CIORCHINELE , la evaluarea la clasă poate fi aplicată atât la final de oră cât și 
la final de capitol într-un timp mai scurt.La evaluarea on-line se poate folosi cu succes la final de capitol și 
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pe parcursul unei întregi ore. (Am folosit metoda la modulul ASAMBLĂRI MECANICE iar copiii au fost 
foarte încântați de modul cum s-a făcut recapitularea ). 

La evaluarea on-line există foarte multe metode care sunt specifice diferitelor aplicații folosite,metode 
care ajută la obținerea unui feed-back mult mai rapid. Evaluarea în timp util facilitată de platformele online 
reduce timpul de așteptare și oferă elevilor rezultate instantanee ale testării. 

Procesul de evaluare online eliberează, de asemenea, timpul profesorilor. Rapoartele detaliate ajută 
la crearea unor programe de învățare specifice pentru acești cursanți, ceea ce duce la un rezultat mai bun al 
învățării și sporește încrederea elevilor. 

Sistemele de evaluare online simplifică sarcina de a aduna și corecta manual documentele de răspuns 
și de a împărtăși rezultatele . 

Exemple de platforme și aplicații utilizate in on-line 
1.GOOGLE  FORMS   Este o aplicație Google Drive care permite realizarea documentelor la care 

elevii pot colabora în timp real oare. Se pot adăuga tipuri de întrebări, imagini. Întrebările pot fi aranjate în 
ordinea dorită, se poate personaliza formularul cu teme simple de fotografii sau culori. Răspunsurile se pot 
salva într-o foaie de calcul,  fiind ușor de urmărit. 

2.ASQ- Este o aplicație care poate fi accesată atât pe web cât și pe telefon. Profesorul vede în timp 
real ce lucrează elevii, nota se calculează automat din aplicație. Se poate lucra diferențiat cu elevii. Aceștia 
își pot verifica evoluția, văzând cât la sută mai au până să stăpânească anumite conținuturi. 

3. GOOGLE MEET – unde se poate crea teste folosind atât întrebări scrise dar și cu imagini. 
 
Pentru exemplificare atașez proiectul didactic folosit la orele de instruire practică. 
 

 

METODA LUCRĂRILOR PRACTICE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL                 
DIN DOMENIUL MECANIC 

 

Prof. ing. AVRAM Mirela                                                                         
Colegiul Tehnic “Ioan Ciordaş” Beiuş 

 

Metoda reprezintă pentru profesor o cale de conducere şi de organizare a activităţii de învăţare a 
elevului prin care acesta asimilează noi cunoştinţe. Pentru elev metoda înseamnă traseul pe care acesta îl 
parcurge de la necunoaştere la cunoaştere, de la o cunoaştere mai puţin profundă la una profundă. 

Metoda lucrărilor practice ocupă un loc important în sistemul metodelor de instruire mai ales în 
învățământul profesional.   

Ele dobândesc o diversitate şi o importanţă din ce în ce mai mare, este o preocupare în direcţia 
formării inteligenţei practice. 

Metoda lucrărilor practice constă în executarea de către elevi a diferitelor sarcini practice în scopul 
aplicării cunoştinţelor la solutionarea unor probleme practice, tehnice, productive, al însuşirii unor 
deprinderi de aplicare a teoriei în practică necesare pentru activitatea profesională. 

Metoda lucrărilor practice diferă de cele de laborator care au un caracter experimental prin faptul că 
sunt orientate spre transformarea, într-un fel oarecare a realităţii în scopuri utile omului. În perioada de 
instruire practică a elevilor lecția de atelier este o verigă principala pentru formarea abilităților practice. 

Organizarea atelierului se face în funcție de  normativele de dotare și condițiile specific din fiecare 
unitate de învățământ. Normativele de dotare din atelierul școlii au în vedere asigurarea cu minimul de 
utilaje, dispozitive scule, aparate de măsură și control. Deasemenea se vor respecta măsurile ergonomice 
specifice locului de muncă cum ar fi: iluminatul atelierului poate fi natural sau artificial, microclimatul 
corespunzător privind temperatura (16- 18°C), umiditatea (50%), ventilare corespunzătoare. 

Pentru orele de instruire practică avem următoarele tipuri de lecții: lecția de inițiere în procedeele de 
muncă, lecția de fixare a deprinderilor practice, lecția de aplicare a deprinderilor formate, lecția de evaluare. 

 
În continuare se prezintă un proiect didactic pentru orele de instruire practică în  domeniul mecanică. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

1. Disciplina: Instruire practică 
2. Tema: Îndoirea metalelor (materialelor) 
3. Subiectul: Îndoirea țevilor cu ajutorul dispozitivului. Executarea cotului 90° 
4.  Forme de desfășurare: Instruire colectivă sau individuală 
5. Locul de instruire: Atelier de lăcătușerie 
6. Obiective operaționale: 
 Să cunoască construcția și funcționarea dispozitivului de îndoit țevi 
 Să aibă deprinderea de a pregăti dispozitivul pentru lucru și de a fixa semifabricatul în dispozitiv 
 Să-și formeze deprinderea de utilizare a dispozitivului și de a realiza reperul la dimensiunile 

prevăzute în documentația de execuție 
 Să manifeste un comportament pozitiv privind calitatea lucrării și normele de protecție 
 Să manifeste comportament pozitiv privind calitatea lucrării  
7. Metode de învățământ folosite: conversația, explicația, demonstrația , efectuarea de lucrări 

practice, observația dirijată. 
8. Mijloace: dispozitivul de îndoit țevi, trusa de scule, semifabricate debitate , desenul de execuție a 

produsului finit, ruletă metalică, șubler, planșe cu norme de protecția muncii. 
9. Criteriile de realizare a obiectivelor: 
 Enumerarea principalelor părți componente și explicarea funcționării dispozitivului de îndoit țevi 
 Montarea corectă a dispozitivului și poziționarea țevii în mod corespunzător 
 Îndoirea efectuată în limitele abaterilor dimensionale, conform STAS 1111-86 
 Spirit de muncă independent 
 Respectarea normelor de protecția muncii 
10. Desfășurarea lecției de instruire practică 
A. Organizarea grupei (Controlul prezenței și a ținutei,verificarea caietelor de practică) 
B. Instructajul introductiv 
i.)Verificarea cunoștințelor și procedeelor practice din lecția precedentă (Tăierea materialelor) 
 Tăierea (debitarea) manuală și mecanică (procedee) 
 Tipuri de semifabricate și debitarea lor (posibilități, variante, exemple) 
 Norme de protecția muncii la tăierea materialelor 
ii.)Comunicarea subiectului activității: 
-Se face o scurtă prezentare cu cunoștințele din lecțiile anterioare 
-Se prezintă schița de execuție a piesei finite. În paralel  se prezintă semifabricatele debitate la 

lungime și modelele de coturi la 90° (executate de către maistru).  
-Se discută cu elevii și se insistă pe recunoașterea materialelor și denumirea corectă a acestora. 
-Se anunță și se explică obiectivele și criteriile de realizare . 
-Se descrie dispozitivul de îndoit țevi, părțile componente, accesoriile și funcționare. 
-Se montează dispozitivul și semifabricatul , se verifică modul corect de poziționare 
iii.)Demonstrația maistrului - instructor 
Se realizează în ritm normal, dar indicând delimitat mânuirile. Se conversează cu elevii, apoi maistrul 

repetă demonstrația . Apoi se execută îndoirea de către 2-3 elevi fiind ajutați de maistru și urmăriți de 
ceilalți elevi.Se insistă asupra controlului operației: abateri admisibile,  dimensiuni liniare și unghiulare, 
modul de măsurare, debavurarea capetelor. 

C. Instructajul curent 
Elevii se repartizează la locurile de muncă. Prin rotație execută îndoirea cu dispozitivul. Se ajustează 

apoi bancul de lucru la capete (debavurarea). După caz, unii elevi pot primi sarcini de a exersa alte operații 
(trasare, tăiere, pliere, controlul dimensional). 

Maistrul instructor îndrumă activitatea. Se corectează, după caz, mânuirile și mișcările elevilor. Se 
urmărește autocontrolul efectuat de către fiecare elev și modul cum se respectă normele de protecția muncii. 

D.Instructajul de încheiere 
Evaluarea activității elevilor se  se face în funcții de obiectivele propuse cu accent deosebit pe analiza 

lucrărilor 

189



Se comunică notele acordate. 
Se discută cu elevii constatările: greșeli ,rebuturi, remediere. 
Se comunică tema activității viitoare 
Se restabilește ordinea în atelier. 
Anexe: desen de execuție, fișă tehnologică 
Lucrările practice îi ajută pe elevi să conştientizeze importanţa cunoştinţelor teoretice şi să trateze 

aceste cunoştinţe ca nişte instrumente puse în slujba practicii. 
 Lucrările practice cuprind începând cu obişnuitele aplicaţii practice, de proiectare, de execuţie, de 

producţie, de construcţie, de creaţie. Toate acestea se diferenţiază după specificul 
diferitelor domenii. 
 Primele lucrări practice se execută numai pe baza unor demonstraţii- instructaj oferite de către 

profesor. 
 Aplicarea creatoare a lucrărilor practice generează o serie de efecte pozitive asupra elevilor cum ar 

fi:     
-  educaţia în spiritul muncii,  
- achiziţionarea unor strategii de rezolvare a unor probleme practice, 
- consolidarea, aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţele, 
-  manifestă încredere în forţe proprii, 
-  dovedesc spirit de echipă,  
- contribuie la motivaţia profesională 
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Evaluarea online                                                                       
- o nouă provocare pentru învățământul preșcolar 

 

Prof. înv. preșcolar Monica Avram                                                        
Liceul Teoretic ”I. Buteanu” 

Șomcuta Mare, jud. Maramureș 
 

 

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Evaluarea rezidă în „culegerea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor rezultate din 
procesul de învăţare; măsurile pedagogice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi” (Schaub, 
Zenke). 

  
ETAPELE EVALUĂRII 
 
Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 

următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 
Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 

evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea 
lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii 
de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative caracteristicilor 
calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor semnificații. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu unele comportamente din Curriculum-
ul pentru educație timpurie (2019). Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere a progresului 
realizat de preșcolari, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, atitudini, 
aptitudini, care poate fi atins, în dezvoltare sau necesită sprijin. 

În oricare din formele de evaluare, în momentul realizării structurii testului de verificare trebuie să 
avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, 
sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 

După elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 
ceea ce este destinat să măsoare: 

 
 Conținut - cunoașterea conținutului; 
 Construct - inteligența, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme; 
 Concurență - verifică dacă are cunoștințe și din alte domenii conexe concurente; 
 Predictivă - dacă va putea folosi acele cunoștințe în materii viitoare; 
 Fidelitatea testului - obținerea de rezultate constante în cazul aplicărilor succesive; 
 Obiectivitatea - gradul de apreciere între diferiți evaluatori independenți; 
 Aplicabilitatea - concordanța dintre forma și conținutul testului. 
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EVALUAREA ONLINE 
 
Acest tip de evaluare este o etapă din procesul de învățare care se desfășoară în mediul online.  Primii 

care au de învățat în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a învăța lucruri noi și de a 
produce schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și ar fi mult mai greu să se realizeze. La polul 
opus apar incertitudini, sisteme de așteptări diferite. La prima interacțiune cu educația online este necesar 
să se cunoască cum funcționează aceasta, precum și ce instrumente și tehnici sunt potrivite pentru grupul 
țintă (preșcolari sau cadre didactice). 

În educația online se schimbă, în primul rând, mediul de învățare. Nu mai există școala ca spațiu, ca 
tot ansamblul relaționar. Modificări apar și în ceea ce privește comunicarea. Aceasta este puternic filtrată 
de tehnologie, nu mai este atât de persuasivă și din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu 
un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmează a fi investite. 

Se schimbă rutinele pentru învățare: de pregătire pentru școală (plecarea spre școală, drumul în sine 
au efecte psihologice asupra mobilizării învățării) și de învățare (informațiile nu mai sunt primite în același 
fel, nu se mai învață la fel). 
          Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia.  

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic - și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Instrumentele de evaluare online ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Totodată, pentru profesori sunt o 
parte necesară a învățării la distanță.  

 

Instrumente/aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea online 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri etc. În această aplicație se găsesc și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate 
face prin contul Google sau Facebook. Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de 
întrebări pe care să le folosim în cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi 
ca warm up (încălzire) sau la finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți copiii vor fi implicați într-
o mod interactiv în rezolvarea testului. 

Jocurile/testele create le putem distribui preșcolarilor, dând clic pe butonul „Partajează”. 
 
Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 

următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 
 
LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 

etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
 
Concluzie 
 
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
 

Prof. Înv. preșcolar: Avramescu Tudorița Elena 
Grădinița cu Program Prelungit „Voinicelul” Slobozia 

 
 
 
„Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează mai 

mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă! (R. Ausubel, 1981) 

 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea,  performanţele şi eficienţa acestora la un moment 
dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.  

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
următorii paşi:  

 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
 Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
 Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  
 Evaluarea rezultatelor.  
Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.  
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unormăsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ.                                      

Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi 
de studiu.  

Pentru a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi utiliza următoarea schemă: 

T                                                                : probe scrise (fișe cu sarcini); probe orale și probe practice 

 

                                                                  : lucrări practice, portofoliile cu lucrările copiilor,               
aprecierile verbale, autoevaluarea, 

jocurile didactice, de rol și serbările; 
obervările directe/sistematice  în timpul activității și înregistrarea; 
discuții individuale;afișarea lucrărilor;  
 
 
 

METODE ȘI TEHNICI 

DE EVALUARE 

TRADIȚIONALE 

ALTERNATIVE 
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Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 

directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. Tipuri de portofolii:  

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări);  
- portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe. Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi 
evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, se înscriu următoarele:  turul galeriei, scaunul autorului, 
piramida,  ghicitorile, tehnica fotolimbajului,ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea 
povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptuală / cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica 
analitico-sintetică, cubul, turnirul întrebărilor, cvintetul,  R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul 
grupei.  

După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, ’’ astfel 
evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a 
soluțiilor de perfecționare a actului didactic.  
  

Bibliografie: 
 

Ausubel, P. D., Robinson, R. F. (1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”,    
București,EDP.;  

Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic 
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Valențele formative ale metodelor alternative  de 
evaluare sunt următoarele:  

Oferă elevului posibilitatea de a arăta ceea ce 

știe într‐o varietate de contexte și situații, permit 

profesorului‐evaluator să obțină puncte de reper 

și să adune informatii asupra derularii activitatii 

copilului și implicit a sa; pe baza acestor 

informatii, educatorul își fundamentează 

judecata de valuare într‐o apreciere obiectivă a 

achizițiilor elevilor si a progreselor inregistrate. 

Oferă educatorului o imagine la zi 

asupra performanțelor copilului, dar si 

o imagine exhaustivă asupra profilului 

general  al cunoștințelor copiilor. 

 

Asigură o  realizare interactivă a actului de 

predare‐învățare, adapdată nevoilor de 

individualizare a sarcinilor de lucru pentru 

fiecare elev în parte, valorificând și stimulând 

potențialul creativ și originalitatea acestuia. 

Exersează abilitățile practic‐aplicative ale 

copiilor, asigurând o mai bună clarificare 

conceptuală și integrare în sistemul național 

a cunoștințelor asimilate, care astfel devin 

operationale. 
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METODELE INTERACTIVE                                                           
- MIJLOC DE EVALUARE LA PREȘCOLARI 

 

PROF. ÎNV. PREŞC. AXINIA VASILICA                                                 
G. P. P. ,,PRICHINDEL”  SUCEAVA 

 

MOTTO: ”Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când 
ei vor fi mari; şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm cum să se adapteze” 
(Maria Montessori) 

La preșcolari, gândirea evoluează foarte repede, de aceea trebuie să-i acordăm o atenție deosebită. 
Fiecare copil e unic, interesant, intuitiv, dornic să cunoască tot mai mult. 

Copilul preşcolar este prin natura sa un creativ datorită imensei sale curiozităţi, a freamătului 
permanent pentru a cunoaşte tot ceea ce se petrece în jurul său. În perioada preşcolară imaginaţia se exprimă 
viu prin tot ceea ce face copilul la grădiniţă, de aceea, activitatea didactică trebuie înţeleasă ca un act de 
creaţie nu ca un şir de operaţii şablon, de rutină. 

Stimularea potenţialului creativ al copilului, impune utilizarea unor strategii euristice  care  implică  
preşcolarul  în  activitatea de descoperire, de rezolvare de probleme, de  investigare a realităţii şi strategiile 
creative  care pun  accentul pe gândire, spontaneitate, originalitate. 

Modernizarea metodologiei didactice reprezintă un element fundamental al reformei pedagogice 
deoarece, în evoluţia copilului, metodele joacă rolul unor preţioase instrumente de cunoaştere a realităţii, 
de acţiune reală, de integrare în societate. Ele nu privesc doar educatorul, care le vehiculează, ci şi copilul, 
care devine prin metodele moderne principlul beneficiar al propriei activităţi de descoperire, de activitate 
reală sau fictivă, însuşindu-şi alături de cunoşinţe, priceperi, deprinderi şi calea de a ajunge la ele, de a le 
utiliza în situaţii noi, de a face transferuri între diferite categorii de cunoştinţe sau de la teorie la practică şi 
invers. Metoda astfel concepută nu mai este exterioară în raport cu cel educat, ci devine un instrument 
propriu de muncă intelectuală sau productivă, inserându-se în cunoştinţele sale strategice şi procedurale, în 
competenţele sale reale. Este foarte dificil să fii creativ cu obiceiurile şi metodele de gândire tradiţionale 

Abordarea metodelor interactive reprezintă un mod superior de instruire. Schimbările intelectuale pe 
care le cuprind, cele verbale, de idei, opinii, de acţiune, activizează copiii şi-i motivează reducând stresul 
trăit de ducatoare şi copii într-o activitate tradiţională. Ele acţionează asupra modului de gândire şi de 
manifestare a copiilor. 

Aplicarea metodelor solicită timp, diversitatea de idei, angajarea în acţiune, descoperirea unor noi 
valori, responsabilitate didactică, încredere în ceea ce s-a scris şi în capacitatea personală de a le aplica 
creator pentru eficientizarea procesului instructiv educativ. 

După fiecare metodă aplicată se pot obţine performanţe pe care copiii le percep şi-i fac responsabili 
în dezvoltarea sarcinilor de lucru viitoare. Copiii înţeleg şi observă că implicarea lor este diferită, dar 
încurajaţi îşi vor cultiva dorinţa de a se implica în dezvoltarea sarcinilor de grup. Grupul înţelege prin 
exerciţiu să nu-şi marginalizeze partenerii de grup, să aibă răbdare cu ei, exersându-şi toleranţa reciproc. 

Metoda implică mult tact din partea educatoarelor deoarece trebuie sa-şi adapteze stilul didactic în 
funcţie de tipul de copil timid, pesimist, agresiv, acaparator, nerăbdător, pentru fiecare găsind gestul, 
mimica, interjecţia, întrebarea, sfatul, orientarea, lauda, reţinerea, aprecierea, entuziasmul în concordanţă 
cu situaţia şi totul va fi ca la carte. 

Dacă ne cunoaştem foarte bine copiii şi problemele lor, vom alege metodele adecvate, vom obţine 
avantajele pe care acestea le oferă. 
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În învăţământul preşcolar sunt utilizate o multitudine de metode moderne însoţite de tehnici specifice 
şi resurse materiale, dintre care amintim: 

 Explozia stelară - steluţa mare şi 5 steluţe mici 
 Lotus- flori de nufăr mici şi o floare de nufăr mare 
 Bula dublă-două cercuri mari de culori diferite câte patru cercuri mici de 
 culori diferite, săgeţi lungi şi scurte 
 Predarea/învăţarea reciprocă -palete colorate cu întrebări, ecusoane, 
 coroniţe 
 Ciorchinele-cercuri sau ovale de două mărimi şi două culori, săgeţi 
 Cubul-un cub sau tot atâtea cuburi câte tematici predaţi, 6 plăcuţe cu 
 descrie, compară, analizează, argumentează, asociază, aplică, simboluri pentru copii 
 Pălăriuţe gânditoare-albă, roşie, galbenă, verde, albastră neagră 
 Piramida şi diamantul –suport de lucru, pătrate sau benzi de carton de 
 culori diferite 
 Mozaicul –fişa expert, ecusoane, chestionar de evaluare-ilustrat 
 Diagrama Venn – fişe de lucru, ecusoane 
 

a) Bula dublă  

Tehnica bula dublă grupează asemănările şi deosebirile dintre două obiecte, procese, fenomene, idei, 
concepte. Bula dublă este prezentată grafic prin două cercuri mari în care se aşează imaginea care 
denumeşte subiectul  

Exemple: Animale-păsări, Copii-părinţi, Fructe-legume În cercurile mici aşezate între cele două 
cercuri mari, se desenează sau se aşează simbolurile ce reprezintă asemănările dintre cei doi termeni cheie. 
În cercurile situate în exterior la dreapta şi la stânga termenilor cheie se înscriu caracteristicile, 
particularităţile sau deosebirile. 

b) Predarea – învăţarea reciprocă  

Definiţie: strategie de învăţare prin studiu pe text/imagine sau imagine/text pentru dezvoltarea 
comunicării copil-copil şi experimentarea rolului educatoarei. Se poate aplica atât în jocurile libere cât şi 
în activitatea frontală (povestire, lectura după imagini, memorizare, etc.)               

Rezumarea-se expune sinteza textului citit sau a imaginii contemplate timp de 5- 7min. 
(REZUMATORI) 

Punerea de întrebări-analizează textul său imaginea în grup apoi se formulează întrebări folosindu-se 
de paletele cu întrebări - ÎNTREBĂTORII  

Clarificarea datelor- se identifică cuvinte, expresii, comportamente, etc. şi se găsesc împreună 
răspunsuri - CLARIFICATORII  

Precizarea (pronosticarea) - se analizează textul, imaginea şi prognozează ce se va întâmpla, 
exprimând cele mai neaşteptate idei, fapte, PREZICĂTORII 

c) Cubul  

Strategie de predare – învăţare ce urmăreşte un algoritm ce vizează descrierea, comparaţia, asocierea, 
analizarea, aplicarea, argumentarea atunci când se doreşte explorarea unui subiect nou sau unul cunoscut 
pentru a fi îmbogăţit cu noi cunoştinţe sau a unei situaţii privite din mai multe perspective.  

ETAPE  se formează grupuri de 4-5 copii  

 fiecare copil din grup interpretează un rol în funcţie de sarcina primită (rostogolici, isteţul, ştie tot, 
umoristul, cronometrorul)  

 copiii rezolvă sarcina individal sau în grup, într-un timp dat 
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  prezintă pe rând răspunsul formulat. 

Este adevarat că stimularea creativității, a originalității și a gândirii critice presupune o serie de riscuri 
pe care educatoarea trebuie să și le asume, conștienta fiind că rezultatul final merită un asemenea preț. 

A. S. Macarenco aprecia înalt capacitatea pedagogului de a visa împreună cu copiii, de a-I pasiona 
prin visul său, a-i ajuta să vadă “bucuria de mâine”. 

“Copilul să nu știe nimic pentru că i-ai spus , ci pentru că a înțeles el însuși;să nu învețe știința , ci s-
o descopere”  JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

 

Motto: “Mai mult decat a preda, tehnica didactică înseamnă a învăţa pentru sine şi a facilita învăţarea 
altora.” Bernat S. (2003 p.15-19)  

 

Biblioteca: 

1. Breben, S. şi colaboratorii, 2002; Metode interactive de grup – ghid metodic, Editura Arves, 
Craiova,  

2. Culea, L. şi colaboratorii, 2008; Activitatea integrată din grădiniţă – ghid pentru cadrele didactice 
in învăţământul preuniversitar, Editura Didactica Publishing House,  

3.***Curriculum pentru învăţământ preşcolar, Editura Didactica Publishing House, 2008; 

4*** Revista învăţământului preşcolar – 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 Electrotimiș                                            

Localitate – Timișoara 

 

 

„Educația este ceea ce supraviețuiește după tot ce a fost învățat și a fost uitat” ( B. F. Skinner) 

Este toamnă târzie, pașii obosiți se îndreaptă spre casă nedirijați, ca o rutină instalată în timp. Un gând 
vine, altul pleacă...imaginile de bucurie și mulțumire ale elevilor mei revin, clare, în urma evaluării de 
astăzi. Sunt în clasa a IV-a și este foarte important ca ei să înțeleagă cum au fost evaluați, dar mai ales să 
știe să se autoevalueze corect. Zâmbetele lor pe scaunul autorului, chiar și a celor ce și-au descoperit micile 
greșeli în dezbaterile cu colegii lor, mă distrează  și mă însoțesc spre casă. 

Spre deosebire de evaluarea realizată în sistemul tradițional de învățământ ( evaluarea inițială, 
evaluarea continuă, evaluarea formativă și evaluarea finală ), în alternativa Step by Step, criteriile de 
evaluare trebuie să fie valide, să includă mai multe modalități de evaluare a realizărilor, diferite de cele 
standard, în urma unor observații repetate, în care să implice total copilul. 

Aici se pornește de la o bună cunoaștere a copiilor, urmărindu-se valorizarea însușirilor pozitive ale 
fiecăruia, în special a inițiativei, a intereselor de cunoaștere, a nevoilor de activitate și comunicare. Se 
practică mult activitatea bazată pe joc, punându-se accent pe relațiile dintre copii, pe legătura dintre copil-
educator-părinte. 

Sistemul Step by Step este bine structurat şi corespunde atât intereselor şi nevoilor de 
grup, cât şi celor individuale, incluzând şi îndrumările necesare pentru observarea şi evaluarea 
progresului fiecărui copil. 

Pe centrele de activitate, elevii au de rezolvat sarcini specifice în urma cărora, noi, cadrele didactice 
discutăm cu grupul de elevi modul în care s-au realizat aceste sarcini și corectitudinea soluțiilor. 

Scaunul autorului este un instrument de evaluare pe care elevul prezintă colegilor tema efectuată de 
el sau de grupul din care face parte. În urma prezentării, elevii analizează și dezbat împreună cu cadrul 
didactic realizând un exercițiu în judecarea rezultatului muncii colegilor lor, comparându-l cu munca lor. 

Expunerea lucrărilor se realizează în clasă, pe panouri sau la tablă, în așa fel încât toți elevii să poată 
examina modul de lucru al colegilor, ei putând face comentarii, aprecieri, judecând rezultatul în mod realist. 

Portofoliul sau mapa de lucru reprezintă un mod de evaluare a elevului, deoarece acolo se situează 
lucrările elevilor ce prezintă data în care a fost realizată  activitatea/fișa de lucru. 

Corespondența scrisă către părinți reprezintă un fel de „note” scrise părinților săptămânal sau lunar, 
făcând referire la comportament, achiziții sau nevoi ale copiilor. 

Caietul de evaluare reprezintă instrumentul care înlocuiește catalogul din sistemul tradițional de 
învățământ. În aceste caiete cadrele didactice completează rând pe rând competențele achiziționate de elevi 
în decursul anului școlar, specificul individual al nivelului de achiziție, fără să folosească calificativele 
școlare. 

Astfel, evaluarea fiind autentică, reflectând observații, întâmplări consemnate, jurnale, fișe ale 
elevilor, rezultate ale îndeplinirii sarcinilor de lucru și toate cele relatate anterior, dau o siguranță elevilor, 
nu sunt surprinși la un „act” de evaluare, ei realizând, de fapt un exercițiu. 
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În situația actuală, atât elevii cât și cadrele didactice au la dispoziție un cadru larg de a evalua și de a 
se autoevalua în sistemul de predare online, care se dezvoltă zi de zi, provocând o cunoaștere continuă a 
proceselor și tehnologiilor moderne ce duc la un real progres în învățământ. 
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Evaluarea preșcolarilor în învățământul online 

 

Prof. înv. preșc. BABIN Critin – Ionela,                                                    
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 Tuzla, Constanța 

 

În cartea sa, ”Pedagogie generală”, pedagogul român , Ioan Nicola, spunea: ,,Evaluarea pedagogică 
vizează eficienţa învăţământului prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate şi rezultatele obţinute 
de către elevi în activitatea de învăţare. Sunt urmărite efectele pedagogice, respectiv consecinţele acţiunii 
întreprinse  asupra formării personalităţii umane în ansamblul său.  

Consemnând rezultatele se scot în evidenţă şi mecanismele care au condus la obţinerea lor, precum 
şi evoluţia posibilă a rezultatelor respective, într-un cuvânt, evaluarea pedagogică include în sfera ei 
rezultatele şi substratul psihologic al acestora. Ea se realizează de către profesor prin strategii didactice 
adecvate, încheindu-se cu aprecieri asupra funcţionării interne a acţiunii educaţionale”. (Nicola I.- 
Pedagogie, EDP, R.A., Bucureşti, 1992, p.253). 

Evaluarea, prin conținutul său, urmăreşte să determine modul în care obiectivele stabilite se 
înfăptuiesc în activitatea practică. 

A evalua rezultatele înseamnă a determina mărimea în care obiectivele programului de instruire au 
fost atinse, precum şi eficienţa strategiilor didactice folosite, în vederea perfecţionării procesului în etapele 
următoare. Evaluarea are menirea de a furniza informaţii necesare ,,reglării” şi ,,ameliorării” activităţii , 
pentru ca aceasta să se desfăşoare în condiţiile unei perfecţionări continue.  

Deoarece situația actuală a sănătății globale ne obligă, în anumite circumstanțe, să desfășurăm 
procesul instructiv – educativ online, apelăm la diferite tehnici, metode și strategii de realizare ale acestuia. 
Astfel, învățarea și evaluarea didactică - bazate pe utilizarea multimedia, poate oferi preșcolarilor o serie 
de opțiuni.  

Pentru preșcolar, principalele funcțiile specifice evaluării sunt: 

o îl ajută să fixeze, să consolideze și să rețină cunoștințele prin repetare și întărirea pozitivă pe care 
evaluarea o determină, să le integreze în sisteme; 

o să-i mărească încrederea în forțele proprii și să-i descurajeze comportamentele negative; 
o îi susține interesul pentru cunoaștere; 
o stimulându-i și dirijîndu-i învățarea; 
o contribuie la formarea capacității de autoapreciere și la stimularea tendinței de autoafirmare; 
o contribuie la întărirea legăturii grădiniței cu familia. 
 
Dar cum îi evaluăm pe preșcolari online? Cadrele didactice trebuie să știe în ce măsură preșcolarii 

reușesc să atingă obiectivele de învățare. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci 
putem ajusta activitățile online pentru a viza respectivele lacune. Prin intermediul platformelor si aplicaților 
utilizate în activitatea online, preșcolarii pot fi evaluați sincron și asincron.  

Instrumentele de lucru asincrone avantajează elevii introvertiți sau nesiguri pe competențele lor. În 
termenul dat de profesor, ei pot pune întrebări sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, și cadrul 
didactic are timp să facă evaluarea pe măsură ce primește temele, să trimită feedback. De exemplu, prin 
intermediul platformei Google Classroom se alocă teme, fișe de lucru, chestionare și se poate trimite 
feedback. 

Dacă educatorul dorește să ilustreze instant aprofundarea unor cunoștințe sau să colecteze date pentru 
folosință imediată, poate apela la instrumente de lucru sincrone. Cu ajutorul acestora, se poate face o 
evaluare a cunoștințelor sau a lacunelor preșcolarilor pentru a se remedia imediat sau se poate motiva 
copilul care are o toleranță mică la stresul provocat de ”cine știe…?”. Unele din aceste instrumente sunt: 
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Google meet, Zoom- se poate iniția un dialog între preșcolar și educator. Mentimeter, program pentru 
colectare de date sau evaluare - Facebook messenger, Whatsapp pentru dezbaterea unei teme.  

Avantajul acestor instrumente este că profesorul poate oferi feedback pe loc sau se poate asigura că 
însuși preșcolarul este cel care lucrează. Ca un alt plus, cadrul didactic poate face un screenshot al ecranului 
și păstra întreagă activitate drept prezență, rezultate, calitate în scopul evaluării etc.  
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Evaluarea o provocare continua 

 

Prof. înv. primar Baboș Ioana-Aurelia                                                     
Școala Gimnazială ,, Gheorghe Lazăr” 

 

Didactica modernă, studiile şi cercetările realizate în domeniul evaluării, precum şi practica 
educaţională punctează că strategiile tradiţionale de evaluare au un caracter limitat, iar aprecierea 
rezultatelor şcolare este utilizată adesea ca “mijloc de constrângere” a elevilor, pentru a desfăşura o 
activitate de învăţare sistematică. Accentul se pune, de cele mai multe ori, pe volumul cunoştinţelor 
asimilate şi rareori pe capacităţi, aptitudini, competenţe, descurajând formarea şi dezvoltarea la elevi a unor 
abilităţi şi aptitudini creative. 

În practica şcolară s-au îmbunătăţit metodele şi tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelaţii 
eficiente între predare – învăţare – evaluare şi pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea 
personalităţii autonome, libere şi creatoare. Este recunoscut faptul că metodele complementare de evaluare 
reprezintă o alternativă la formulele tradiţionale a căror prezenţă domină şi care realizează evaluarea 
rezultatelor şcolare obţinute “pe un timp limitat şi în legătură cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut, 
dar oricum definită” (I.T. Radu, 2000, p223). Alternativele oferite constituie opţiuni metodologice şi 
instrumentale care îmbogăţesc practica evaluativă evitând rutina şi monotonia. Valenţele formative le 
recomandă susţinut în acest sens. Este cazul, în special, al investigaţiei, al proiectului şi al portofoliului, al 
hărţilor conceptuale care în afara faptului că reprezintă importante instrumente de evaluare, constituie în 
primul rând sarcini de lucru a căror rezolvare stimulează învăţarea de tip euristic. Strategiile alternative pot 
include lucrări scrise şi revizuite, analize orale referitoare la evenimente cotidiene, cooperarea cu alţii în 
rezolvarea unor sarcini de învăţare, în organizarea unei cercetări. 

„Spre deosebire de metodele tradiţionale care realizează evaluarea rezultatelor şcolare obţinute pe un 
timp limitat şi în legătură cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut, dar oricum definită – metodele 
alternative de evaluare prezintă cel puţin două caracteristici: pe de o parte, realizează evaluarea rezultatelor 
în strânsă legătură cu instruirea/învăţarea, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de altă parte, ele privesc 
rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea unor capacităţi, 
dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
învăţare.” (Radu, 2000, 223-224). 

Evaluarea modernă, care promovează tranziţia de la noţiunea de control al însuşirii cunoştinţelor la 
conceptul de evaluare atât a rezultatelor învăţării dar mai ales a proceselor pe care le implică, semnifică 
trecerea de la o pedagogie a transmiterii cunoştinţelor la o pedagogie a însuşirii cunoştinţelor şi a ştiinţei 
de a deveni. 

În concluzie, în domeniul evaluării școlare asistăm la un proces de îmbogățire a acesteia și tranziția 
de la manifestarea ei ca instrument de măsură și 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 “invățarea asistata de evaluare”. 
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Evaluarea tradițională versus Evaluarea online în învățământul primar 

 

prof. înv. primar Băcișor Daniela                                                         
Școala Gimnazială Nr. 8 Sibiu 

 

Într-o societate a cunoșterii, Curriculum-ul este centrat pe nevoile celui care învață și asigură o 
educație de calitate pentru toți, finalitatea fiind dezvoltarea competențelor-cheie de care are nevoie fiecare 
persoană pentru o bună inserție socială. Noile programe școlare pentru ciclul primar propun o reconsiderare 
a raportului dintre abordarea disciplinară şi abordarea integrată a învăţării, centrarea pe competenţele-cheie 
având ca implicaţie curriculară recunoaşterea nevoii de a construi punţi interdisciplinare variate. 
Competenţele-cheie devin rezultate ale învățării, fiind ansambluri de cunoştinţe, abilități şi atitudini care 
urmează să fie formate tuturor educabililor, ca instrumente culturale pentru învățarea pe parcursul întregii 
vieți.  

Din această perspectivă, sunt delimitate trei categorii de formare, fiecare având câte trei diviziuni1:  
 manifestarea autonomiei  
- afirmarea/ apărarea drepturilor, intereselor, responsabilităților, limitelor şi nevoilor personale;  
- dezvoltarea şi managementul unor proiecte personale;  
- abilitatea de a acționa într-un context mai larg / „în planul mare” (the big picture).  
 folosirea interactivă a instrumentelor intelectuale  
- folosirea limbii, a simbolurilor şi a textului în mod interactiv;  
- folosirea interactivă a cunoștințelor şi a informațiilor;  
- folosirea interactivă a noilor tehnologii.  
 funcționarea în grupuri eterogene din punct de vedere social  
- relaționarea adecvată cu ceilalți;  
- cooperarea;  
- gestionarea şi rezolvarea conflictelor.  
 
Formarea acestor competențe este realizabilă într-un sistem de educație desfășurat face-to-face, în 

care copilul are posibilitatea să interacționeze, atât fizic, cât și la nivel intelectual, cu colegii și cu învățătorul 
clasei, poate participa la diverse dezbateri, fiind nevoit să își apere propriile opinii, să-și utilizeze într-un 
mod creativ cunoștințele dobândite, să își adapteze discursul la diverse persoane sau contexte, să facă 
schimb direct de opinii cu ceilalți membrii ai clasei, să coopereze cu ei în realizarea unei sarcini. În acest 
context, dascălul clasei, va primi un feed-back concret în ceea ce privește atingerea obiectivelor pe care și 
le-a stabilit de-a lungul activităților de predare-învățare, fiind în același timp și o modalitate de evaluare .  

Evaluarea, indiferent că este formativă sau sumativă, are rolul de a ne ajuta pe noi, dascălii, să ne 
reorganizăm conținuturile și să ne adaptăm 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 
învățământ care asigură evidențierea cantității cunoștințelor dobândite, valoarea, nivelul performanțelor și 
eficiența acestora la un moment dat, oferind soluții de perfecționare a actului de predare - învățare.  

O evaluare realizată în mediul școlar optimizează procesele gândirii și îl ajută pe copil să-și modeleze 
trăirile afective, să-și dezvolte capacitatea de autocontrol și metacogniția.  

În contextul desfășurării procesului instructiv - educativ în mediul online, evaluarea își pierde toate 
aceste calități și nici nu-ți oferă garanția că este rodul muncii copilului.  

Tendința adulților, care le asigură participarea la ore, este de a le furniza răspunsurile, de a realiza în 
locul lor diversele proiecte pe care le primesc, mizând pe faptul că îi ajută să termine mai repede, fără să 
conștientizeze că a primit copilul acel proiect tocmai pentru a-și dezvolta propriile competențe digitale și 
ca să utilizeze instrumentele muncii intelectuale.  

Am observat la copiii mei, pe parcursul desfășurării activității educative în mediul online, o scădere 
a interesului față de cunoaștere, a gradului de participare activă la învățare, dar și o creștere a 

204



superficialității, tocmai pentru că știau că vor primi ajutor la rezolvarea sarcinilor de la cei care stăteau 
lângă ei în timpul activităților. La momentul actual, suntem deficitari la un sistem de evaluare online corect 
și realist.  

  
 
Bibliografie: 
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Integrarea elevilor cu dificultati in invatamantul de masa 

 

Prof. înv. primar Băcișor Diana Emilia,                                                    
ȘcoalaGimnaziala Radu Popa, Sighișoara 

 
 

Copiii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi în mediul şcolar/preşcolar în mai multe feluri: prin 
integrarea individuală a acestora în clasele obişnuite, grupuri de doi-trei copii cu deficienţe incluşi în clasele 
obişnuite, clase diferenţiate, incluse în structura şcolii/grădiniţei obişnuite. Integrarea acestor copii în 
colectivul unei clase obişnuite exprimă atitudinea favorabilă a acestora faţă de unitatea de învăţământ şi 
faţă de cadrul didactic, ajută la consolidarea unei motivaţii puternice, care susţine efortul copilului în 
activitatea de învăţare, duce la realizarea unor progrese la învăţătură şi în plan comportamental. 

În sens generic, integrarea este un proces de inserţie activă şi eficientă a individului în activităţile 
sociale, în grupurile sociale şi într-o accepţiune mai largă în viaţa socială. 

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor socială 
nefiind întotdeauna constantă, variind de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie 
de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au 
o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilalţi, fiind produsul 
unic al eredităţii lor şi al mediului. 

Din categoria copiilor cu C.E.S fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără 
deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. 

Progresele înregistrate de psihologia şi pedagogia diferenţiată, perfecţionarea tehnicilor de cunoaştere 
a dezvoltării psihice a copiilor au permis să se distingă categorii mai nuanţate de copii în raport cu 
capacitatea lor de răspundere la exigenţele şcolare. În rândul acestora, alături de elevii cu CES integraţi 
individual, există şi elevi cu dificultăţi de învăţare, cu ritm lent de acumulare de achiziţii dar cu intelect 
normal 

Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc 
informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător 
şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. 

Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt 
necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având nevoie 
de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa 
copilului. 

Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD 
jocurile trebuie să fie cât mai variate.  Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase 
diferenţiate, integrate în structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele 
obişnuite, integrarea individuală a acestor copii în aceleaşi clasa obişnuite. 

Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia 
psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii 
puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi 
considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între solicitările 
formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la învăţătură şi în 
plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. 

Studiind cu atenţie semnele prezentate ale tulburărilor de învăţare, învăţătorul va fi treptat în stare să 
recunoască aceste deficienţe, conform criteriilor enumerate. Prin recunoaşterea tulburării de învăţare la 
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elevi, învăţătorul a făcut primul pas în remedierea elevului. Din moment ce învăţătorul devine competent 
în stabilirea cauzelor dificultăţilor de învăţare, el va fi capabil să abordeze în mod diferenţiat învăţarea/ 
educarea acestui elev. Aceasta necesită eforturi şi energii suplimentare din partea învăţătorului, deoarece 
elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de activităţi recuperatoare şi de o atitudine specifică, conform 
nevoilor individuale. Abordarea diferenţiată necesită o colaborare strânsă între pedagog şi psihologul 
şcolar. Pe de o parte, învăţătorului îi revin responsabilităţile abordării diferenţiate, pe de altă parte 
colaborarea lui cu psihologul şcolar măreşte eficacitatea intervenţiei educaţionale. 

Activitatea psihopedagogică cu copiii cu dificultăţi de învăţare trebuie să prezinte un efect dublu: 
– având un caracter corectiv-formativ, ea are ca scop central reducerea şi corecţia deficienţelor 

intervenite în dezvoltare; 
– prin întreţinerea şi stimularea factorilor non-cognitivi ai personalităţii cum ar fi: motivaţia de 

învăţare, interes, senzaţia competenţei, aptitudini de comunicare verbală, etc . 
Educaţia incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază,. Conform principiilor 

drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de nivelul de dezvoltare a capacităţilor 
sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în cea mai mare măsură la dezvoltarea 
capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială. 

Diferenţierea şcolară pe baza apartenenţei la o anumita categorie socială sau a nivelului de dezvoltare 
individuală este nedreaptă şi nu justifică excluderea din şcoala de masă. 

Al doilea argument care susţine necesitatea mişcării integraţioniste este acela că şcoala de masă este 
cea care asigură mediul, precum şi nivelul de calitate cel mai propice învăţământului şi însuşirii aptitudinilor 
sociale şi cognitive. Pentru a uşura copiilor cu dificultăţi de asimilare integrarea în şcolile de masă, este 
necesar ca în aceste şcoli să se asigure o atmosferă mai primitoare şi 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 şcolară a copiilor cu cerinţe speciale în învăţământul de masă presupune: 
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- a educa copiii cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite, alături de copiii normali; 

- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară, asistenţă 
medicală şi socială etc) în şcoala respectivă; 

- a acorda sprijinul necesar personalului didactic şi managerilor şcolii în procesul de proiectare şi 
aplicare a programelor de integrare; 

- a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi resursele şcolii obişnuite 
(bibliotecă, terenuri de sport etc); 

- a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală; 

- a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei; 

- a ţine cont de problemele şi opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa şcolii; 

- a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale; 

- a accepta schimbări în organizarea şi dezvoltarea activităţilor instructiv-educative din şcoală. 

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 datorită diverselor probleme pe care le ridică aceasta, cum ar fi: posibilităţile de 
dezvoltare; efectele asupra colegilor de clasă;condiţii diferite de organizare a orei; evaluare diferenţiată; 
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 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 

Autor: Profesor  învățământ preșcolar BACIU  MARIANA 
Școala Gimnazială “Dimitrie Cantemir”- Fetești, Ialomița 

 
 
 
Motto: "Copilul trebuie învăţat să-şi folosească ochii, nu numai pentru a vedea, dar şi pentru a privi; 

urechile, nu numai pentru a auzi, dar şi pentru a asculta cu atenţie; mâinile, nu numai pentru a apuca 
obiectele, ci şi pentru a pipăi şi a le simţi". Lonwenfeld 

 
Activitatea educativă din grădiniță este complexă și solicită forme de monitorizare și evaluare variate, 

multiple, adaptate la particularitățile individuale și de vârstă ale preșcolarilor. 
Învățarea timpurie este fundamentul pentru învățarea de-a lungul întregii vieți și baza bunăstării 

individuale, sociale, economice, baza dezvoltării durabile. De aceea, învățarea timpurie trebuie să fie și 
motorul bucuriei de a învăța, care la rândul ei, conduce la construirea comunităților orientate spre a învăța, 
comunități care dobândesc capacitatea internă de a-și identifica și rezolva problemele și de a progresa, 
având ca scop calitatea vieții fiecărui individ, în toată complexitatea sa. Fiecare copil este unic, iar într-o 
grupă există ”n” copii  unicat. De aceea, pentru fiecare este necesar să se folosească tehnicile și strategiile 
de comunicare și de lucru potrivite, astfel încât ei să beneficieze de sprijinul și stimularea corespunzătoare 
pentru dezvoltarea optimă. Datorită situației actuale, și dat fiind faptul că trăim în secolul schimbărilor, atât 
procesul de predare – învățare cât și cel de evaluare au suferit schimbări majore. Am trecut într–un mod 
alert de la predarea-învățarea–evaluarea clasică la cea online. Școala online a devenit o realitate în viețile 
noastre. Chiar dacă, pe parcursul timpului, multe studii de specialitate au demonstrat efectele nocive ale 
expunerii copiilor în fața ecranelor de calculator, situația actuală ne presează să desfășurăm activități online 
cu copiii, indiferent de varsta acestora. 

Dacă avem în vedere particularitățile copilului preșcolar, nu putem să trecem cu vederea faptul că 
este nevoie de prezența unui adult care să supervizeze copilul pentru a desfășura activități online. O 
adevărată provocare pentru toți dascălii, este aceea de a continua învățarea de acasă, utilizând instrumente 
online, menținând legătura cu copiii și încurajându-i să lucreze și să învețe independent. Dacă facem referire 
la părinți, rolul și implicarea lor în tot ceea ce presupune învățământul online este cu atât mai mare cu cât 
vârsta copilului este mai mică. Dintre atribuțiile care revin acestora putem aminti: asigurarea participării 
copiilor la activități (realizarea conexiunii la platformele educaționale, listarea fișelor primite de la cadrele 
didactice, citirea/ explicarea instrucțiunilor de lucru), crearea unui mediu fizic sigur, prietenos, protectiv, 
promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea și încurajarea realizărilor preșcolarilor, motivarea și 
responsabilizarea celor mici. În relație cu educatorii, tot părinții sunt cei care mențin comunicarea continuă 
cu cadrele didactice, sprijină preșcolarii în primirea și transmiterea sarcinilor de lucru până la termenul 
stabilit. Prin intermediul tehnologiei pe care o au la dispoziție, părinții transmit feedbackul referitor la 
organizarea și desfășurarea sarcinilor trasate de cadrele didactice. 

Așadar, evaluarea preșcolarilor se poate realiza prin intermediul mediului online, dar și offline, însă 
o condiție de bază este prezența permanentă a părinților. Astfel, parteneriatul educatori-copii-părinți este 
esențial pentru o bună desfășurare a tuturor activităților. 

Este adevărat faptul că există multe instrumente, jocuri online și pentru copiii preșcolari. Prin 
platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în 
predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătății pedagogia 
folosită. Deci, pedagogia mai întâi,  apoi tehnologia. De aceea, cu toții ne-am mutat activitatea în mediul 
online, am fӑcut cunoștințӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. Și continuӑm 
împreunӑ, în mediul online, sӑ oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne îndeplinim misiunea noastră 
în contextul în care grădinița/ școala ”fațӑ în fațӑ” este închisӑ. 

În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
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urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
schimbării, în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. 

Am considerat că evaluarea trebuie adaptată la faptul că învăţământul preşcolar nu face din 
transmiterea şi acumularea de cunoştinţe un obiect expres de preocupări, ci se foloseşte de acestea pentru a 
uşura şi optimiza procesul integrării copilului în mediul social, pentru a declanşa şi stimula dezvoltarea 
potenţialului nativ al copilului, în condiţiile de comunicare online dar şi pregătirea lui pentru şcoală. 

Din aceste considerente evaluarea iniţială a vizat aplicarea unor probe practic-aplicative pentru a 
verifica în mod special capacităţile copiilor de a aplica anumite cunoştinţe, precum şi nivelul de dezvoltare 
a deprinderilor şi priceperilor de ordin practic. Au fost utilizate şi metode clasice cum ar fi fişele, jocuri 
interactive realizate digital pe LearningApps, Jamboard, Liveworksheets, PowerPoint, Bookcreator, 
Witeboard, Jamboard deasemenea au predominat şi metodele interactive în grupuri mici de copii la clasă, 
în condiţii de distanţaţare dar şi online. 

Google Classroom: este platforma folosită de mine unde am putut organiza întâlniri video, am  poate 
discuta cu copiii – Meet video chat e inclus gratuit; pot fi corectate temele și poate fi oferit răspuns direct 
fiecărui copil. Tot în Classroom de pot adăuga teste de tip chestionar pentru copii. 

Câteva instrumente digitale folosite de mine  pentru preșcolari în evaluarea online/ aplicații feedback 
sunt: Book Creator, Quizizz, Kahoot, Wordwall .  

Mai sunt și alte aplicații ce pot fi folosite în evaluarea online: Jigsawplanet, Edupuzzle, Padlet, 
Kidibot, etc. 

Concluzii: 
Începuturile au fost dificile, însă, acolo unde a existat dorință și disponibilitate, rezultatele nu au 

întarziat să apară. Creativitatea cadrelor didactice care predau în învățămantul preșcolar a fost de mare 
ajutor în realizarea resurselor necesare activităților online. Acestea au structurat conţinutul educaţional 
astfel încât să devină accesibil pentru diverse niveluri de cunoaştere, dar au apelat și la diverse platforme 
care permit realizarea de evaluări în mediul online. 

Odată descoperite aceste resurse educaționale ce pot fi utilizate în activitățle online, am convingerea 
că pentru fiecare dintre noi a început să încolțească dorința de a cunoaște mai multe astfel de instrumente 
ce pot fi utilizate chiar și cu copiii preșcolari. 
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METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 

Profesor Baciu Mioara                                                                  
Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul’' Feteşti-Ialomiţa 

 

În contextul unui învăţământ preponderent online au apărut, inevitabil, o serie de impedimente de 
natură logistică, pedagogică, tehnică si de conţinut ce pot fi văzute ca nişte bariere sau provocări atât pentru 
elevi cât şi pentru profesori. Cei din urmă trebuie să dea dovadă de disponibilitate, interes, măiestrie 
pedagogică şi inventivitate în pocesul didactic ce implică predarea-învăţarea dar şi evaluarea elevilor.  

Pornind de la afirmația ,,A învăța un copil nu înseamnă să-i dăm adevărul nostru, ci să-i dezvoltăm 
propria gândire, să-l ajutăm să înțeleagă cu gândirea lui lumea”, Ioan Ceghit propune o succesiune de 
metode alternative, în viziunea autorului aceastea fiind destinate ,,evaluării calitative”.  

Caracterul complementar implică faptul că metodele elternative completează arsenalul instrumentar 
tradițional (metode orale, scrise, practice) şi că se pot utiliza simultan în procesul evaluativ” (C. Cucoş). 

Unele dintre metodele elternative de evaluare pot fi utilizate cu succes şi în contextul învăţămâmtului 
online: 

 Portofoliul este o metodă complexă, longitudinală, proiectată într-o secvenţă mai lungă de timp, 
care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de valoare bazată pe un ansamblu de rezultate. Potrivit lui 
C. Cucoş, scopul portofoliului este de a confirma că ceea ce este cuprins în obiectivele învăţării reprezintă 
şi ceea ce ştiu şi sunt capabili să facă elevii.  Astfel, există mai multe ipostaze ale portofoliului: portofoliul 
de prezentare (cuprinde acele piese alese doar de elev şi considerate reprezentative pentru activitatea sa), 
portofoliul de evaluare (constă în strângerea unor elemente ce redau performanţele elevilor după o etapă de 
învăţare) şi portofoliul ca sursă de învăţare (cuprinde lucrări care scot în evidenţă progresele elevilor precum 
şi reflecţii ale elevilor asupra acestora). 

 
 Investigaţia constă în solicitarea de a rezolva o problemă teoretică sau practică pentru care elevul 

este nevoit să întreprindă o cercetare. Astfel, elevul demonstrază şi exersează totodată, o gamă largă de 
cunoştinţe şi capacităţi aplicate în mod creativ, în contexte variate. 

 
 
 Proiectul presupune un demers evaluativ mai complex decât investigaţia. Pentru realizarea lui este 

necesar ca elevii să dispună de anumite precondiţii: 
- să prezinte interes pentru subiectul respectiv; 
- să fie nerăbdători să creeeze un produs de care să fie mândri; 
- să trezească interesul părinţilor sperând astfel la implicarea acestora. 
 
 Testul, atât de utilizat ca metodă tradiţională poate fi aplicat cu succes şi în sistem online. Evaluarea 

în timp real facilitată de platformele educaţionale reduce timpul de aşteptare şi oferă elevilor rezltate 
instantanee ale testării. Obţinând un feedback imediat, elevul îşi poate analiza progresul lui de învăţare, 
punctele forte şi punctele slabe rapid. Sitemul online de evaluare simplifică sarcina de a corecta manual 
documentele şi de împărtăşi rezultatele. Testul rapid de tip ,,Quiz  poate fi folosit ca instrument de verificare 
care dezvăluie modul în care elevii cunosc noţiuniele teoretice. Se poate opta pentru diferite tipuri de itemi: 
cu alegere multiplă, o singură variant de răspuns, răspuns scurt, tip clasament, item cu răspuns deschis şi 
introducerea în cadrul unei prezentări.  

Metodele complementare de evaluare asigură o alternativă la metodele tradiţionale, a căror prezenţă 
este preponderentă, oferind alte opţiuni instrumentale care îmbogăţesc practica evaluativă. Este foarte 

211



important ca sarcinile şi conţinutul probelor de evaluare să fie interesante, provocatoare, schimbând astfel 
o evaluare rigidă într-o experienţă exploratorie. Noile generații sunt obișnuite cu lucrul pe calculator. Ca 
profesori putem să utilizăm această abilitate a elevilor pentru a-i determina să-și folosească constructiv 
timpul liber, cu activități specifice fiecărei discipline. 

 

 Bibliografie: 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                  
Între online și tradițional 

 
 

Profesor pentru învățământul primar Bacter Carmen-Ioana 
Școala Gimnazială ,,Dacia” Oradea 

 
 
,,De cum intrăm în școală, cineva ne verifică, ne povățuiește, ne mângâie pe creștet. Degetul ridicat, 

creionul roșu și carnetul sunt însemne ale acestor preocupări” (Cucoș, 2009, p. 419). Aceste preocupări 
atribuie o anumită valoare muncii noastre. Valoarea atribuită contribuie în mod semnificativ la modul în 
care ne percepem atât pe noi înșine, cât și unii pe alții. Avem nevoie de anumite semne, de încurajări, de 
întăriri și de judecăți din partea celor din jurul nostru. Astfel, ,,recunoașterea succesului ne deschide calea 
spre noi reușite” (p. 419). 

Evaluarea este o condiție sine qua non pentru buna desfășurare a procesului instructiv-educativ. 
Evaluarea reprezintă o acțiune complexă care vizează o serie de operații mentale și acționale, intelectuale, 
atitudinale și afective. Prin intermediul evaluării, cadrul didactic poate să afle ce au învățat elevii săi, poate 
să monitorizeze succesele și eșecurile fiecărui elev, dar în același timp, profesorul își poate evalua propria 
activitate. Evaluarea ajută cadrele didactice să-și organizeze predarea în funcție de rezultatele acesteia 
permițând luarea unor decizii ulterioare. 

Ceea ce este important de menționat e faptul că evaluarea nu este doar un mijloc de control și de 
măsurare, ci reprezintă un drum, o cale, care duce spre perfecționare, reprezentând un act integrat 
activităților pedagogice. 

Literatura de specialtate ne prezintă trei stratgii/tipuri de evaluare după momentul în care se 
integrează în desfășurarea procesului didactic: 

1. Evaluarea inițială: se realizează la începutul unui program de instruire şi este menită să stabilească 
nivelul de pregătire inițial al elevilor și condiţiile în care aceştia se pot integra în activitatea care urmează. 
Evaluarea iniţială reprezintă una din premisele conceperii planului de instruire. 

2. Evaluarea formativă (continuă): rezultatele acestui tip de evaluare au ca și scop înregistrarea unor 
lacune și de a confirma/infirma eficiența actului de predare. Copilul învață cu ușurință dacă beneficiază de 
un anumit feedback. Evaluarea continuă are și scopul de a cultiva încrederea în propriile capacităţi de reuşită 
în învăţare. 

3.  Evaluarea sumativă (evaluarea finală): reprezintă un tip de evaluare prin care se constată nivelul 
de performanţă atins de elev la sfârșitul unei secvenței mai lungi de instruire. 

Metodele și intrumentele utilizate în evaluarea performanțelor școlare pot fi atât tradiționale, cât și 
complementare, ambele pot fi aplicate și în spațiul on-line. 

Printre metodele tradiționale deja cunoscute și care contribuie în mod semnificativ la buna desfășurare 
a procesului instructiv-educativ amintim :  

 probele orale, care au avantajul de a oferi flexibilitate prin alternarea tipurilor de întrebări adresate 
elevilor, care oferă posibilitatea de a clarifica și de a corecta anumite neînțelegeri, care urmăresc modul în 
care elevul își manifestă orginalitatea și cel mai important aspect de menționat este faptul că oferă o 
intercțiune directă între evaluator și evaluat (Stoica, 2001). 

 probele scrise, care oferă economie de timp și prin care se poate realiza evaluarea tuturor elevilor 
asupra aceleiași secvențe curriculare. Probele orale oferă existența unor criterii de evaluare clar specificate 
și prestabilite diminuând stările de stres care pot avea un impact negativ asupra elevilor timizi/cu probleme 
emoțioanle (Cucoș, 2009). 

 probele practice, care urmăresc capacitatea de aplicare a cunoștințelor dobândite în anumite 
activități. Este esențial ca încă de la începutul secvenței de învățare, elevii să fie informați cu privire la tema 
lucrării practice, modul de evaluare și condițiile pentru buna desfășurare a activității (Neacșu, Stoica, 1996). 

De asemenea, în afară de metodele tradiționale menționate, există numeroase resurse educative 
interesante și utile folosite în scopul evaluării, mai ales în contextul actual, când datorită situației 
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epidemilogice cu care se confruntă întrega planetă, se solicită adaptarea procesului instructiv-educativ în 
spațiul digital, on-line. În vederea evaluării elevilor în spațiul on-line, resursele educative care pot fi 
utilizate sunt: 

 Kahoot - aplicație prin care se pot crea teste ce sunt folosite cu ușurință în procesul didactic. Elevii 
pot oferi răspunsuri de pe telefon, laptop sau tabletă cu acces la internet. Este o aplicație atractivă, îndrăgită 
de elevi.  

 Google Jamboard - o vizualizare foarte facilă a unor răspunsuri scurte, toți elevii pot vedea 
răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 Google Forms - folosit pentru conceperea unor teste de verificarea a cunoștințelor.  
 Plikers – instrument de evaluare care permite profesorilor să colecteze date de evaluare la fața 

locului fără a fi nevoie ca elevii să folosească dispozitive sau hârtie și creion. 
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EVALUAREA – ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI ONLINE 

 

Prof. înv. Primar: Bădăluță Anișoara Iuliana                                               
Școala Gimnazială ,,Elena Doamna” Tecuci 

     

 

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare, evaluarea sumativă şi formativă oferă 
informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare şi 
rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. 

În contextul actual, evaluarea online a crescut în popularitate și va deveni o parte importantă în 
măsurarea progresului elevilor în cadrul orelor desfășurate online. Evaluarea bazată pe utilizarea 
calculatorului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca acele întrebări cu alegere multiplă, ci poate 
îmbogăţi experienţa elevilor. 

Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât 
sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de 
discuţii sau exerciţiilor online. O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a 
temelor care poate simplifica procesul administrativ. Putem identifica anumite beneficii în utilizarea 
evaluării online, cum ar fi: posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de 
răspunsuri, monitorizarea răspunsurilor elevilor, evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis, 
evaluările pot fi păstrate şi reutilizate, furnizarea de feedback imediat. 

Evaluarea online poate furniza mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care 
este efectuată aceasta dar și o gamă largă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup din 
afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în învățământ sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri, alcătuirea şi predarea de portofolii şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: teme scrise, participarea la discuţii online, eseuri, publicarea lucrărilor/prezentărilor 
elevilor, quiz-uri şi întrebări online, activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol, teme collaborative, 
dezbateri, portofolii, examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 

Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 
probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, 
reflecţia şi articularea sunt doar câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria 
învăţare şi evaluare. Alte metode includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, 
durată a evaluării şi decizii referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi 
rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

Metodele tradiționale de evaluare sunt departe de a fi un indicator corect al inteligenței, cunoștințelor, 
abilităților sau efortului. Și nu reflectă nici măcar abilitățile și pregătirea pentru viața profesională. 

Situația actuală este probabil cea mai bună oportunitate pentru noi, educatorii, de a schimba modul 
în care abordăm evaluarea elevilor a cunoștințelor și a rezultatelor învățării. Trebuie să ne gândim la metode 
de evaluare mai adecvate care să încurajeze reflecția, învățarea și dezvoltarea abilităților. Mai jos, discutăm 
diferite metode eficiente de evaluare a rezultatelor învățării elevilor atât online, cât și offline. 
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Discuțiile online de tip socratic sunt modalități excelente de evaluare a înțelegerii, reflectării și 
aplicării conceptelor de către elevi. Întrebările adresate elevilor pe teme diverse sau subiecte specifice pot 
conduce la discuții conștiente și la crearea de cunoștințe. Elevii își pot împărtăși ideile reciproce și le pot 
răspunde cu text, imagini și videoclipuri. Acestea se pot desfășura asincron prin intermediul forumurilor 
publice deschise, precum Quora sau Reddit - funcționalități disponibile și în Moodle și Canvas. Alternativ, 
discuția avea lor în mod sincron, utilizând instrumente de videoconferință, precum Zoom, G 
Meet sau Teams sau alte sisteme de gestionare și comunicare a cunoștințelor precum Slack. Ceea ce este 
important la aceste metode este clarificarea de la început a așteptărilor cu privire la participarea elevilor și 
modul în care participarea lor se traduce în note/calificative. 

Videoclipuri explicative. Elevii pot fi foarte creativi atunci când vine vorba de înregistrarea și editarea 
videoclipurilor. Profesorul poate valorifica aceste abilități solicitând elevilor să creeze scurte videoclipuri 
explicative pentru a prezenta un concept învățat la clasă. Aceștia pot folosi animații, interviuri, desene 
manuale sau diapozitive pentru a-și crea videoclipurile, pe care, ulterior să le împărtășească pe platforme, 
cum ar fi Canvas sau Moodle, astfel încât colegii lor să o poată accesa și să-și dea feedback.  

De asemenea, pot fi utilizate aplicații de partajare a videoclipurilor de pe rețelele sociale 
precum Flipgrid, Instagram sau Tiktok, alegerea uneia sau alteia ar trebui să depindă de modul în care se 
dorește gestionarea datelor, dar și de cât de confortabil se simte profesorul (și elevii săi) cu utilizarea 
rețelelor sociale. Flipgrid în acest caz poate fi cel mai bun compromis, deoarece oferă mai mult control 
asupra protecției și siguranței datelor. 

Autoevaluare și învățare retrospectivă. Autoevaluarea este o oportunitate excelentă pentru elevi de a-
și împărtăși procesul de învățare, performanța lor și multe altele. Autoevaluarea nu este doar un mijloc de 
a ști cât de bine se comportă un elev în clasă, ci este o oportunitate pentru elev să învețe să-și judece obiectiv 
abilitățile și cunoștințele. Dar autoevaluarea nu este întotdeauna ușoară. Este crucial să clarificăm elevului 
importanța onestității, transparenței și a conceptului de sindrom al impostorului atunci când se utilizează 
autoevaluarea. Profesorii pot furniza un eșantion de grilă de evaluare și întrebări pentru a facilita activitatea. 

Ideea învățării retrospective este ca participanții să își împărtășească gândurile după fiecare lecție cu 
privire la următoarele întrebări: 

Ce am învățat? 

Ce a funcționat bine? Ce mi-a plăcut? 

Ce nu a funcționat bine? Ce mi s-a părut provocator? 

Ce vom încerca să facem diferit? 

Există o mulțime de activități retrospective, iar multe dintre ele pot fi realizate de la distanță printr-o 
platformă de colaborare vizuală. Dar acest lucru se poate face și asincron. Elevii pot folosi formate originale 
pentru a-și împărtăși lecțiile retrospective. Intrări pe blog, videoclipuri de 1 minut, hărți mentale, colaj de 
imagini, aplicații precum:  

Flipgrid, Wakalet, Instagram sau Pinterest funcționează excelent pentru acest tip de activitate. 

Jocuri și competiții interactive. Găzduirea de teste interactive în timpul sesiunilor dvs. online 
reprezintă o modalitate excelentă de a evalua cunoștințele și implicarea elevilor. Cea mai faimoasă 
platformă interactivă de teste este Kahoot, un răspuns gratuit al elevilor care folosește tot felul de tehnici 
de gamificare pentru a implica participarea elevilor și a îmbunătăți învățarea. Cu Kahoot, puteți găzdui atât 
teste live, cât și provocări de ritm propriu pentru recenzii în afara clasei. Jocurile Kahoot pot fi jucate în 
modul unic sau în echipă și oferă o mulțime de funcții distractive pentru a stimula elevii să se joace și să 
învețe. O altă platformă excelentă pentru jocurile de învățare live este Factile. Cu Factile pot fi găzduite 
jocuri de pericol, teste regulate cu alegeri multiple, jocuri de memorie sau crea carduri de studiu pentru a 
îmbunătăți competența de învățare a elevilor. Ca Kahoot, Factile poate fi jucat în echipe sau individual. De 
asemenea, Flipgrid Flippitynet, Quizlet și Socratic pot fi utilizate pentru a crea jocuri. 
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Este evident că utilizarea tehnologiei în sălile de clasă a crescut foarte mult, cu efecte asupra 
abordărilor de predare-învăţare-evaluare ce se vor mai centrate pe elev. Autoevaluarea, evaluarea de către 
colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi autoreflecția sunt doar câteva metode prin care elevii pot fi 
stimulați în a-şi gestiona propria învăţare şi evaluare, provocarea rămânând aceea de a crea o interacțiune 
umană mai profundă și semnificativă chiar și în demonstrarea însușirii învățării, a competențelor și 
abilităților dorite. 
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Evaluarea este o componentă de bază a procesului de învățământ. Poate fi definită ca o acțiune de 

măsurare, apreciere care vizează rezultatele învățării. Evaluarea permite monitorizarea și verificarea 
stadiului atins în învățare și cunoaștere. În funcție de momentul realizării, evaluarea poate fi: inițială, 
continuă și finală. 

În realizarea evaluării putem folosi două categorii de metode: metode tradiționale de evaluare (probe 
orale, scrise și practice) și cele alternative/complementare (observarea sistematică a activității și a 
comportamentului, investigația, proiectul, portofoliul). 

 Metode tradiționale de evaluare: 
1. Evaluarea orală: se realizează prin metoda conversației. Metoda conversației presupune implicarea 

activă a copilului. Prin folosirea acestei metode reușim să aflăm informații despre capacitatea de 
comunicare a copilului, despre modul în care acesta poate să-și exprime cunoștințele și observăm și măsura 
în care este dezvoltat limbajul, vocacularul elevului. 

2. Evaluarea scrisă: se realizează în principal cu ajutorul fișelor. Fișa de lucru este considerat un 
mijloc important prin care putem verifica nivelul de pregătire, cunoștințele, gradul de independență în 
gândire și acțiune al copiilor, posibilitatea de a transfera cunoștințele anterioare în situații noi. 

3. Evaluare practică: se realizează prin metoda jocului și a exercițiului. Este metoda care măsoară și 
apreciază gradul de rezolvare a sarcinii de învățare. 

 Metode de evaluare alternative/metode complementare de evaluare: 
1. Observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor în clasă: oferă cadrului didactic 

informații privind perspectiva capacităților de acțiune și de relaționare, a competențelor și abilităților de 
care dispun elevii.  

2. Portofoliul: constă în selectarea și păstrarea diferitelor lucrări ale copiilor (desene, picturi, colaje) 
pentru ca ulterior să observăm progresele pe care copiii le-au realizat într-o unitate de timp.  

3. Proiectul: reprezintă o formă de evaluare complexă, care poate furniza informații bogate în legătură 
cu competențele elevilor. 

4. Investigația: este metoda care solicită elevul pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru precise, prin 
care își poate demonstra în practică un set de cunoștințe și capacități.  

Evaluarea online este o parte necesară a învățării la distanță. În procesul evaluării online utilizăm 
multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţională faţă în faţă. Diferenţa constă în contextul 
evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele de colectare şi administrare. 
Evaluarea online permite o flexibilitate mai mare asupra locului, momentului și modului în care se 
desfășoară evaluarea și oferă o gamă largă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi 
abilităţile. Evaluarea online, ca și evaluarea obișnuită, poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale 
evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă. 

 
Exemple de instrumente de evaluare online: 
 Probe orale: comunicare video-audio, participarea la discuţii online  ex. Meet 
 Probe scrise: teste de tip chestionar, teste propunând probleme spre soluționare, quiz-uri şi întrebări 

online; 
 Probe practice: poze despre desene, obiecte realizate, schițe, grafice, video despre intrepretare de 

cântece, interpretare de rol, recitare de poezie etc. 
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 Proiecte: proiecte tematice, teme colaborative 
 Portofolii: alcătuirea şi predarea de portofolii 
Exemple de aplicații online care pot fi utilizate în evaluarea elevilor: 
1. Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 

tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 
Aplicația permite crearea mai multor tipuri de întrebări: 

- Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă un 
singur răspuns; 

- Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
- Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 

verificare; 
- Poll (sondaj) 
- Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
2. Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 

chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. Folosind instrumentul 
Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul predării sincrone sau 
asincrone.  

3. Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea diferite teste interesante și atractive pentru 
copii. 

4. LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, 
teste etc.  

În concluzie putem afirma că Evaluarea- față în fată și online - este și va rămâne procesul prin care 
se delimitează, se obţin şi se furnizează informaţii utile, permiţând luarea unor decizii ulterioare.  
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Metode și tehnici aplicate                                                                
pentru realizarea evaluării formative în activitatea online,                                    

în învățământul preșcolar 

 

Cadru didactic: Badea Alina 

 

Evaluarea este un mijloc de măsurare a procesului de învățământ în ansamblul său, dar și un mod de 
perfecționare a actului educativ. Evaluarea reprezintă o confirmare a corectitudinii secvențelor educative 
realizate și un mijloc de măsurare, fixare și intervenție asupra conținuturilor proiectate și a obiectivelor 
propuse.  

Pentru conceperea și aplicarea adecvată a evaluării în activitatea de la grupă, trebuie să se țină cont 
de câteva observații relativ la procesul de evaluare: 

- verificarea şi aprecierea rezultatelor și evaluarea procesului și a strategiei care a condus la anumite 
rezultate; evaluarea nu numai a preșcolarilor, ci şi a conţinutului, a metodelor, a obiectivelor, a situaţiei de 
învăţare; 

- atenție şi asupra unor indicatori ca: comportamentul, personalitatea copiilor etc.; 
- centrarea evaluării pe rezultatele pozitive şi nesancţionarea a celor negative; 
- transformarea copilului într-un permanent partener al educatorului prin autoevaluare, interevaluare 

şi evaluare controlată; 
- raportarea rezultatelor la obiectivele prepuse. 
Evaluarea în învățământul preşcolar reprezintă un ansamblu de activităţii stabilite în funcție de 

anumite obiective și scopuri. Scopul evaluării nu este de a obține anumite date, ci de a perfecţiona continuu 
procesul educativ.  

Funcțiile evaluării, din punctul de vedere al profesorului, vizează: 

- controlul asupra activităţii desfăşurate 
- descoperirea unor lacune, dificultăţi, rămâneri în urmă pentru ca pe baza lor să se elaboreze un 

program de recuperare (cu întreaga grupă, pe grupe mici sau individual) 
- anticiparea, proiectarea, organizarea şi conducerea ştiinţifică, eficientă a următoarelor secvenţe de 

instruire 
- culegerea de informaţii cu privire la măsura în care au fost realizate obiectivele stabilite 
- stabilirea eficienţei organizării, structurării, accesibilizării conţinutului, a alegerii strategiei 

adecvate grupei sau indivizilor din grupă 
Din punctul de vedere al preșcolarului, funcțiile evaluării ajută la: 

- fixarea și consolidarea cunoştinţelor prin repetare şi întărirea pozitivă pe care evaluarea o determină 
- creșterea încrederii în forţele proprii şi descurajarea comportamentelor negative 
- susţinerea interesul pentru cunoaştere stimulându-i şi dirijându-i învăţarea 
- formarea capacităţii de autoapreciere şi la stimularea tendinţei de autoafirmare 
- la întărirea legăturii grădiniţei cu familia 
Toate aceste funcţii demonstrează necesitatea includerii evaluării în activitatea didactică. Ele apar şi 

se actualizează diferenţiat, prin prevalenţa uneia faţă de alta la un moment dat. O probă evaluativă oarecare 
nu îndeplineşte toate funcţiile posibile în aceeaşi măsură. Toate funcţiile se pot întrezări, mai mult sau mai 
puţin, în toate situaţiile de evaluare. 

Activitatea educativă în grădiniţă, desfășurată fie față în față, fie online, este complexă şi solicită 
forme de evaluare variate, adaptate la particularităţile preşcolarilor. Diversitatea situaţiilor didactice, 
precum şi multitudinea de obiective ale evaluării presupun conceperea şi aplicarea unor strategii diferite 
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care să mijlocească procesul evaluativ. În grădiniţă sunt utilizate următoarele strategii şi forme de evaluare 
evaluare inițială, evaluare formativă și evaluare sumativă. 

Referitor la evaluarea formativă (continuă), aceasta este o formă de evaluare indispensabilă înr-o 
pedagogie a formării centrate pe copil. Rezultatele evaluării se raportează, după fiecare secvenţă, la 
obiective, cu scopul de a înregistra lacune, greşeli sau a confirma eficienţa învăţării. Evaluarea formativă 
ajută la prevenirea unor distorsiuni în învăţare, provenite din surse afective, cum ar fi nesiguranţa, 
încrederea nejustificată, indiferenţa. 

Evaluarea formativă se mai caracterizează prin punerea în legătură a rezultatelor sale cu activitatea 
trecută şi cu cea viitoare și este necesară după fiecare secvenţă semnificativă a învăţării, fără care nu se 
poate înainta în proces. Chiar dacă cere un consum mare de timp, frecvenţa evaluării nu poate fi prea mare. 

În mod practic, într-o activitate educativ-instructivă desfășurată online, domeniul limbă și comunicare 
(DLC), povestirea educatoarei, evaluarea se poare realiza și prin materiale sau aplicații create pe diverse 
platforme online, cum sunt de exemplu wordwall, learningapps etc.. În funcție de momentul activității, 
evaluarea se poate realiza astfel: 

 În momentul organizatoric, evaluarea prinde forma observării comportamentului copiilor și 
verificarea conexiunii tuturor participanților, a prezenței sunetului și a imaginii video. 

 Captarea atenției și apoi anunțarea temei și enunțarea obiectivelor, le evaluăm prin observarea 
comportamentului copiilor și adresarea de întrebări referitoare la tema poveștii. 

 Prezentarea noului conținut - expunerea poveștii se realizează utilizând imagini proiectate online; 
evaluarea momentului activității fiind sub forma observării comportamentului copiilor și adresarea de 
întrebări referitoare la cele lecturate. Fixarea noului conținut se realizează prin metoda ”Explozia stelară”, 
în varianta online. Această metodă este reprezentată de o stea, la ale cărei colțuri apar întrebările: Cine? 
Ce? Unde? De ce? Când? În varianta online, am realizat această metodă astfel: steaua este în mijlocul unei 
roți ce poate fi învârtită. Pe roată apar întrebări pe baza textului, pe categoriile celor 5 numite mai înainte. 
Se învârte roata (prin apăsarea unui buton), iar fiecare copil răspunde la întrebarea la care se oprește roata. 
Această metodă este atât o metodă de fixare a conținutului poveștii, cât și o metodă prin care se evaluează 
modul de înțelegere a poveștii. Metoda ”explozi stelară” a fost adaptată predării online, materialul fiind 
creat pe platforma wordwall. 

 Obținerea performanței se poate realiza printr-o activitate ce poate fi desfășurată de către fiecare 
copil în parte. Această activitate este o aplicație realizată pe o platformă (wordwall), în care sunt prezentate 
aleator imaginile din poveste, copiii trebuind să le aranjeze în ordinea evenimentelor poveștii. Evaluarea în 
acest moment este realizată prin realizarea activtății de ordonare a imaginilor poveștii în materialul realizat 
pe platforma wordwall. 
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EVALUAREA PRESCOLARILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 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 și aplicațiile disponibile online deschid drumul larg pentru diverse tehnologii utile în 
predare și evaluare, dar experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat 
cu multa atenție și în mod adecvat. 

Provocarea pentru profesori este să nu mai perceapa noțiunea de evaluare ca pe un document Word 
– adică sa înlocuiasca o bucata de hârtie cu un document electronic – ci să folosească tehnologia pentru a-
i ajuta pe copii să devină autonomi în învățare.  

Învățarea și evaluarea realizate printr-un proiect, cu utilizarea media, poate oferi copiilor o serie de 
opțiuni. Am observat că le place acest lucru si creativitatea manifestată 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 caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de 
socializare în invatare și 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 că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajez să 
explorați și permiteți si copiilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Rezultatele obtinute in urma evaluarii online(raspunsurile/produsele copiilor) sunt cea mai bună 
dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o dezvolti  este o realitate  
despre care se vorbeste la superlativ in toata lumea. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: BADEA MONICA VALENTINA 
GRĂDINIȚA NR. 3 BRAGADIRU, ILFOV 

 
 
 
Activitatea de evaluare în învățământul preșcolar este o componentă esenţială a procesului didactic, 

reprezentând „puncul final într-o succesiune de evenimente” (AusubelD., Robinson Fl.,”Învăţarea în şcoală 
şi introducerea în psihologia pedagogică”, Editura Didactică şi Pedagogică, pag. 667) care îndeplineşte 
câteva funcţii importante: 

 de constatare şi apreciere a rezultatelor şcolare, a randamentului şcolar; 
 de diagnosticare a activităţilor desfăşurate; 
 de predicţie (prognosticare), de găsire a unor soluţii pentru eliminarea neajunsurilor din activitatea 

desfăşurată, reglarea şi perfecţionarea acesteia. 
Evaluarea este o acţiune complexă, care presupune relizarea mai multor operaţii: măsurarea 

fenomenelor, a rezultatelor, intrepretarea şi aprecierea datelor obţinute, adoptarea deciziilor care să conducă 
la amelioarerea, înlăturarea neajunsurilor, în scopul îmbunătăţirii activităţii în secvenţa următoare. 

Pe fondul acestor funcţii şi operaţii, evaluarea în procesul de instruire şi educare îndeplineşte o serie 
de funcţii specifice, pedagogice, care privesc participanţii la acest proces: educator-educat. 

Evaluarea urmează activităţilor de predare şi învăţare ale căror rezultate la măsoară, apreciază, este 
prezentată în orice activitate de instruire, educare pe tot parcursul anului şcolar. 

Evaluarea se află în interacţiune funcţională cu predarea şi învăţarea: 
 furnizează informaţii cu privire la nivelul de pregătire a copiilor, la rezultatele obţinute, la calitatea 

şi desfăşurarea procesului de învăţământ; 
 ajută cadrul didactic să descopere dacă a realizat activităţi, lecţii de calitate, a dozat corect în cadrul 

activitații, conţinutul cunoştinţelor transmise, la nivelul accesibil, dacă a folosit metode şi procedee 
adecvate pentru a se face înţeles; 

 oferă elevilor posibilitatea de a constata performanţele atinse sau eşecurile pe care le dirijează, le 
stimulează şi stimulează activitatea de învăţare, contribuie la formarea capacităţii de autoapreciere; 

 permite educatoarei, în funcţie de modul în care grupa a asimilat conţinutul transmis, să descopere 
lacunele acestora, să elaboreze un program de exerciţii, explicaţii suplimentare, survenite să recupereze 
lacunele, să intervină cu modificările ce se impun în următoarele secvenţe de indtruire. 

Datele ce permit evaluarea rezultatelor obţinute de preşcolari pot fi dobândite prin mai multe forme 
de verificare, metode şi procedee: observarea atentă a comportamentului de învăţare al grupei, conversaţia 
(dialogul), probe de control (orale, scrise, practice), studiul produselor activităţii, testele, fişele de evaluare 
ş.a. 

Preocupările în problema evaluării fac parte din domeniul creşterii continue a eficienţei activităţii 
didactice, a optimizării procesului de învăţământ. 
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PLATFORME ȘI APLICAȚII PENTRU EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

 
Prof. BĂDOI MARIA                                                                   

Liceul Tehnologic “Alexe Marin”, Slatina, Județul Olt 

 
 

Literatura de specialitate oferă mai multe definiții ale evaluării, în funcție de diversitatea fenomenelor 
care fac obiectul ei: evaluarea instituțională, curriculumul, procesul de instruire, rezultatele școlare. 

Evaluarea este o activitate etapizată care vizează domenii și probleme complexe, nu doar evaluarea 
elevilor. „A evalua” reprezintă nu numai un verb de încheiere, ci și de deschidere. 

Există multe definiții pentru evaluare, în funcție de realitățile educaționale de care se ține cont. De 
exemplu, Doina Mihalașcu (2006) consideră că: Evaluarea este activitatea care permite formularea unor 
judecăți privind starea, funcționarea, evoluția viitoare probabilă a elevului, profesorului și unității școlare 
pe baza informațiilor colectate prin intermediul instrumentelor de măsură. 

Evaluarea în mediul online 

Atât în învățare, cât și în evaluare, fiecare răspuns al elevului implică un proces cognitiv, fiecare la 
un alt nivel.  

Se recomandă utilizarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoaștere și înțelegere, aplicare și raționament.  

În procesul de evaluare online trebuie să se acorde o importanță deosebită pentru designul evaluării, 
astfel: analizarea lecturii critice a programelor, analizarea competențelor, crearea de specificații asociind 
niveluri toxonomice cu conținuturi și sarcini de evaluare, metode, instrumente, tipuri de itemi, sarcinile de 
evaluare. 

Este foarte important dacă sarcinile și conținutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare 
și schimbă evaluarea rigidă într-o experiență exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul că orice act de 
evaluare este și un act de învățare.  

Avantajele sistemului de evaluare online  

Sistemele online de administrare și evaluare a examenelor facilitează furnizarea unei experiențe de 
învățare personalizate pentru elevi, deoarece notele și performanțele lor sunt urmărite în sistemul 
centralizat.  

Aceste sisteme ajută la:  

•Centralizarea și eficientizarea administrării și evaluării examenelor.  

•Reducerea costurilor, eforturilor și timpului necesar pentru evaluarea manuală a fișelor de 
răspunsuri.  

•Scanarea și criptarea copiilor foilor de răspunsuri pentru partajare rapidă și sigură.  

•Opțiuni pentru adăugarea de comentarii și feedback pentru referința elevului.  

•Caracteristici de clasificare automată pentru a reduce erorile umane.  

•Evaluarea scripturilor de răspuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web.  

•Recuperarea ușoară a scripturilor de răspuns la cererea elevilor sau profesorilor. 
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•Urmărirea rezultatelor fiecărui elev și a progresului acestuia în timp.  

Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce timpul de așteptare și oferă elevilor 
rezultate instantanee ale testării. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de învățare, punctele forte și punctele slabe rapid.  

Procesul de evaluare online eliberează, de asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate 
pentru a identifica domeniile de performanță scăzută, astfel încât profesorii să se poată concentra asupra 
acestor lacune de învățare. Rapoartele detaliate ajută la crearea unor programe de învățare specifice pentru 
acești cursanți, ceea ce duce la un rezultat mai bun al învățării și sporește încrederea elevilor.  

Sistemele de evaluare online simplifică sarcina de a aduna și corecta manual documentele de răspuns 
și de a împărtăși rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 

 

Platforme și aplicații. Crearea unui test cu ajutorul Platformei Quizizz 

Quizizz este o companie de software de creativitate utilizată la cursuri, lucrări de grup, examene, teste 
unitare și teste improvizate. Permite elevilor și profesorilor să fie online în același timp. Folosește o metodă 
de predare și învățare în stil test, în care un utilizator răspunde la întrebări dintr-o serie independent și se 
luptă cu alți utilizatori pentru același test. Elevii pot folosi Quizizz pe orice dispozitiv electronic și pot 
naviga, similar cu laptopurile, iPad-urile și smartphone-urile. Quizizz poate fi folosit ca instrument de 
„verificare” care dezvăluie modul în care elevii cunosc noțiunile teoretice. Profesorii pot folosi Quizizz 
pentru a atribui elevilor temele. (https://en.wikipedia.org/wiki/Quizizz). Pentru a putea folosi platforma 
trebuie făcut cont. Se poate selecta modalitatea de realizare a contului și se alege rolul de profesor. 

Platforma propune mai multe variante de accesare a instrumentelor. Se poate alege varianta basic, 
care este gratuită și varianta super care costă 6 $/lună sau 560 $/an. Meniul este în limba engleză, iar varianta 
basic prezintă posibilitatea de a crea o lecție/test, de a prezenta live o lecție/test, de a da temă pentru acasă. 
Este ilustrat butonul care permite crearea unui test sau a unei lecții. Platforma permite alegerea tipului de 
itemi: cu alegere multiplă, o singură variantă de răspuns, răspuns scurt, tip clasament, item cu răspuns 
deschis și introducerea în cadrul unei prezentări. Se selectează un item care permite o singură variantă de 
răspuns. Se scrie întrebarea, se completează răspunsurile și se bifează varianta corectă. Toate acestea se 
realizează în partea stângă a ecranului.  

În partea dreaptă este ilustrat modul în care vor vedea elevii întrebarea. Butonul verde din partea 
stângă permite alegerea și, la nevoie, schimbarea tipului de item, așa cum a fost enumerat mai sus. Pentru 
preluarea răspunsului corect, aceste răspunsuri trebuie bifate. Testul trebuie denumit și trebuie selectată 
disciplina sau aria de interes pentru care a fost realizat. Fără aceste selectări testul nu poate fi salvat. Pentru 
a personaliza testul se poate alege introducerea unei imagini reprezentative, care poate fi selectată doar din 
calculator. Se poate selecta limba în care va fi realizat testul. Se pot selecta clasele cărora se adresează testul 
respectiv. Când testul este finalizat se apasă butonul ”Terminat”. Acesta se poate folosi în cadrul unei lecții 
de tip sincron sau se poate atașa ca temă pentru acasă în mod asincron. De asemenea, există 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 
clasică. Atunci când jocul este gata de a fi accesat, elevii se pot loga pe joinmyquiz.com și trebuie să 
acceseze codul jocului. 

Platforma Quizizz oferă și posibilitatea de a fi postat pe Google Classroom, Microsoft Teams, etc. 
sau de a fi copiat link-ul și dat elevilor pe Messenger, Whatsapp, Meet, Zoom etc… 

Indiferent de modalitatea în care accesează testul, elevii trebuie să-și scrie numele și să apese butonul 
de start. Atunci când profesorul dorește finalizarea testului apasă butonul ”END”. Apare și clasamentul în 
care sunt identificate persoanele care au obținut cel mai bun punctaj, deci au cele mai multe răspunsuri 
corecte. 

S-au identificat următoarele avantaje ale utilizării testelor din cadrul platformei Quizizz:  

• Testele sunt ușor de realizat și conțin mai multe tipuri de itemi.  
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• Participanții pot accesa platforma de pe orice dispozitiv.  

• Se primește feedback instant cu privire la răspunsurile corecte sau incorecte.  

• Interfața este atractivă și are incluse mai multe variante muzicale.  

 Dezavantajele utilizării testelor din cadrul platformei Quizizz sunt:  

•La itemii cu răspuns scurt sau deschis elevii pot introduce doar 160 de caractere.  

• Mai puține facilități în varianta de bază.  

• Nu are posibilitatea alegerii unui meniu în limba română. 

Instrumentele de evaluare online sunt o parte necesară a învățării la distanță. Profesorii trebuie să știe 
în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele propuse. Dacă au un control asupra lacunelor de învățare 
în rândul elevilor, atunci pot ajusta lecțiile pentru a le înlătura.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

Cucoș, C., 2009, Psihopedagogie pentru examene de definitivare și grade didactice, Editura Polirom.  

Enache, R., Proiectarea și implementarea curriculumului centrat pe competențe – suport de curs. 
Mihalașcu, D., 2006, Curriculum, Instruire, Evaluare, Editura Ex Ponto.  

Neacșu, I., 1990, Instruire și învățare, Editura științifică.  

Stoica A., 2000, Reforma evaluării în învățământ, Editura Sigma.  

Suport de curs „Digitaliada”.  
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Evaluarea şcolară 
 
 

Prof. Bădulescu Daniela Cristina 
Şcoala Gimnazială „Sfinţii Constantin şi Elena”, Bucureşti 

 
 
 
Procesul de evaluare constă ȋn pronunţarea asupra stării unui fapt la un moment dat avȃnd ȋn vedere 

informaţiile culese cu ajutorul unui instrument raportȃndu-ne la anumite norme. Evaluarea e menită să ne 
sprijine pentru a ȋmbunătăţi ȋnvăţarea, nu se doreşte probarea de către elevi a cantităţii informaţiei ȋnvăţate, 
cȃt priveşte calitatea a ceea ce ei au ȋnvăţat. Prin urmare profesorii vor utiliza atȃt evaluarea formativă (ce 
priveşte procesul de predare-ȋnvăţare), cȃt şi evaluarea sumativă (ce priveşte produsele rezultate ȋn urma 
ȋnvăţării-competenţele dobȃndite). 

Ȋn sistemul clasic, fizic, de ȋnvăţare, evaluarea se face ȋntr-un fel automat, elevii, părinţii, profesorii 
ştiu cum decurg lucrurile, ce presupune evaluarea cu toate formele ei mai vechi (probe orale, probe scrise, 
probe practice) sau mai noi (portofolii, proiecte, eseuri). Ȋn noua componentă de ȋnvăţare online, evaluarea 
se face diferit, pare mai greoaie, implică echipament şi tehnică de noua generaţie, dar apare oportunitatea 
de a evolua, de a ȋnvăţa şi de a aplica lucruri noi, tehnici noi, de a depăşi reţineri şi incertitudini. 

Evaluarea online poate reduce timpul de corectare şi poate oferi rezultatul instantaneu elevilor. Se 
poate analiza progresul de ȋnvăţare, punctele tari şi punctele slabe pe anumiţi itemi, profesorii avȃnd 
posibilitatea să se concentreze pe lacune. Se pot elabora rapoarte detaliate pentru alcătuirea unui program 
remedial. Se reduc costurile pentru multiplicarea testelor, făcȃndu-se economie de hȃrtie, toner, curent 
electric. 

Metode de evaluare: 
▪eseul-potivit pentru disciplinele umaniste, greu de evaluat automat 
▪proiectul-recomandat pentru o evaluare sumativă, poate fi prezentat ȋntregii clase pe platforme de 

ȋnvăţare, elevul devine practic cercetător autentic 
▪portofoliul-ȋncadrat la evaluare sumativă, se adresează unei perioade mai mari de timp 
▪chestionarul-ce face apel mai puţin la creativitatea elevului, ȋntrebările fiind de tipul DA/NU sau cu 

răspunsuri multiple; necesită timp mai mare de redactare; este necesar ca elevii să nu comunice ȋntre ei sau 
să nu facă apel la alte site-uri de rezolvare şi răspunsuri 

▪test clasic de evaluare-poate fi ȋncărcat pe platforme şi rezolvat, dar, analog chestionarului, ţine de 
seriozitatea elevului 

▪probe orale-se poate face apel oricȃnd la acestea dacă utilizăm comunicarea audio-video. 
Există foarte multe aplicaţii şi instrumente, dezvoltate ȋn ultimul timp, ȋn cadrul cărora se poate face 

evaluarea online, dar toate se reduc la ȋnţelegerea elevului că evaluarea este necesară pentru constatarea şi 
corectarea lacunelor şi nu pentru pedeapsă prin  notă. 

Indiferent de metoda aleasă (fizic sau online) se va ţine cont de următoarele pentru o evaluare 
eficientă: 

▪nu se va asocia evaluarea cu sancţionarea, cu eşecul. Orice evaluare este mai eficientă dacă elevul 
ştie la ce să se aştepte 

▪evaluarea să fie o etapă de stimulare 
▪datele obţinute nu se generalizează 
▪evaluarea să fie uniformă iar interpretarea rezultatelor să se realizeze cȃt mai rapid 
▪nu sunt necesare notările pentru orice tip de evaluare 
▪să promoveze dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare la elevi 
▪să valorizeze eroarea ca un pas necesar pentru evaluare. 
Un instrument pe care l-am utilizat este LearningApps.org. Aplicaţia a fost concepută pentru a sprijini 

procesul de instruire prin metode interactive. Modulele/exercițiile (denumite Apps)  existente pot fi 
integrate direct în conținuturile de învățare corespunzătoare, sau redactate/ajustate la necesitate, dar pot fi 
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și elaborate online de utilizatori. Aplicația  LearningApps  are ca scop de a aduna module care pot fi 
reutilizate și de a le pune la dispoziția utilizatorilor. Aceste module nu conțin un scenariu concret de 
învățare, ci se axează exclusiv la partea interactivă. Modulele pot fi utilizate pentru evaluarea imediată, fără 
notare, ca un joc didactic bine primit de către elevi. 

ProProfs – http://www.proprofs.com/quiz-school/ 
-instrument gratuit pentru generarea de teste online cu opţiuni variate de siguranţă, notare, limitare ȋn 

timp, afişarea statisticilor. Conţine şase tipuri de teste şi chestionare, ȋn care pot fi incluse imagini sau 
videoclipuri. Testele pot fi tipărite, trimise prin email sau ȋnglobate ȋn bloguri sau pagini web. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
 
1. Stoica A., Reforma evaluării ȋn ȋnvăţămȃnt, Editura Sigma, Bucureşti, 2000 
2. Vişan F. V. şi colaboratorii, Strategii de evaluare ȋn mediul online-suport de curs, București, 2021 
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Evaluarea online –                                                                      
instrumente de evaluare utilizate în învățămânatul la distanță 

 

Prof. Înv. Preșcolar: Băgescu Cătălina Gabriela 

 

 

Cadrele didactice au nevoie să cunoască în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare 
și obiectivele ținită propuse de programa școlară. Notele si calificativele pe care elevii le primesc la finalul 
evaluarii semestirale sau anuale reflectă atât nivelul de cunostinte pe care aceștia l-au acumulat cât și reușita 
profesorului de a-i face pe elevi să înțeleagă noțiunile predate.  

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță, 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 simplă prin care se poti identifica aspectele slab 
întelese și prin care se pot identifica solutiile pentru remedierea acestora.  

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă.  

Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă 
pe care profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor 
lor.  

Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. Provocările contextului actual de desfășurare a activităților 
didactice au determinat caderele didactice să transpună toate aceste instrumente de avaluare în mediul 
online.  

Printre metodele de evaluare online foarte populare în rândul cadrelor didactice se numără 
următoarele variante:  

1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă 

un singur răspuns, este o metodă simplă de testare a cunoștințelor acumulate însă aria de acoprire a 

cunoștințelor este restrânsă din cauza posibilității unei singure variante de răspuns.  

2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte, această 

variantă are o arie mai largă de acoperire a cunoștințelor accumulate de elevi.  

3.  Fill-in-the-Blank (completează spațiul liber) – elevul trebuie să completeze enunțul care conține 

spațiul un spațiu liber, având și o variantă de verificare; 

4. Poll (sondaj de opinie)  

5. Open-Ended (răspuns deschis) – dezavantajul acestei metode de evaluare online este că elevul nu 

poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 

Aceste metode de evaluare pot fi utilizate cu success în mediul online pentru a verifica cunoștințele 
acumulate de elevi pe parcursul procesului de predare-învățare.  
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EVALUAREA ONLINE 

 

Educ. Bahnă Laura                                                                     
Grădiniţa cu P. P. nr. 4, Bârlad 

 

 

 

Evaluarea este o activitate etapizată care vizează domenii și probleme complexe, nu doar evaluarea 
elevilor. „A evalua” reprezintă nu numai un verb de încheiere, ci și de deschidere. 

Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judecăți privind starea, funcționarea, evoluția 
viitoare probabilă a elevului, profesorului, unității școlare pe baza informațiilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de măsură. 

Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 
elevii trebuie evaluați la sfârșitul  semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât 
înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

Verificarea în mediul online este un tip de evaluare ce reprezintă o etapă din procesul de învățare care 
se desfășoară în mediul online. Primii care au de învățat în acest context sunt profesorii. Intervine 
oportunitatea de a învăța lucruri noi și de a produce schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și 
ar fi mult mai greu să se realizeze. La polul opus apar incertitudini, sisteme de așteptări diferite. La prima  
interacțiune cu educația online este necesar să se cunoască cum funcționează aceasta, precum și ce 
instrumente și tehnici sunt potrivite pentru grupul țintă (elevi sau cadre didactice).  

În educația online se schimbă, în primul rând, mediul de învățare. Nu mai există școala ca spațiu, ca 
tot ansamblul relaționar. Modificări apar și în ceea ce privește comunicarea. Aceasta este puternic filtrată 
de tehnologie, nu mai este atât de persuasivă și din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu 
un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeează a fi investite. Se schimbă rutinele pentru învățare: de 
pregătire pentru școală (plecarea spre școală, drumul în sine au efecte psihologice asupra mobilizării 
învățării) și de învățare (informațiile nu mai sunt primite în același fel, nu se mai învață la fel). 

Metode de evaluare cursuri online 

Evaluarea orală  

Această metodă poate avea loc și online, evaluatul are nevoie doar de o cameră web și un microfon 
prin care poate fi văzut și auzit. Problema care apare este că evaluatul poate dispune de o multitudine de 
surse care să-l ajute să dea un răspuns bun. Totuși, întrebările pot fi în așa fel construite încât evaluatul să 
fie obligat să construiască un răspuns pe loc, din mintea lui, și să nu poată folosi un răspuns deja existent 
în materialul de curs. 

Evaluarea scrisă (cu materiale ajutătoare) 

Această evaluare se poate desfășura online aproape la fel ca și față-în-față.  “Aproape” pentru că în 
mediul online nu se poate verifica gama de materiale din care evaluatul se inspiră. Acesta poate să 
folosească chiar un agent uman care se pricepe și îi poate oferi răspuns instant la toate rezolvările. Pentru a 
reduce riscul de copiere în acest caz, se recomandă construirea unor subiecte a căror metodă de rezolvare 
se regăsește în cadrul materialelor ajutătoare. Atunci când evaluatorul găsește metode de rezolvare care par 
a fi venite din alte surse, poate examina separat – printr-o sesiune orală – pe cei aflați în spatele acestor 
rezolvări. 
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Evaluarea scrisă (fără material ajutătoare) 

Aceasta este metoda cel mai greu de adaptat la mediul online. Evaluatorului îi este imposibil să 
verifice dacă evaluatul are sau nu la dispoziție surse de inspirație, altele decât propriile cunoștințe. Totuși, 
prin organizarea examenelor cu timp mai scurt de rezolvare, se pot reduce șansele evaluatului să caute 
răspunsul în timpul examenului. Se recomandă, pe cât posibil, evitarea acestei metode. 

Evaluarea scrisă & orală  

Dacă evaluatul dispune de o cameră web și un microfon, această metodă poate fi aplicată la fel ca și 
în clasă, cu mențiunile precizate mai sus la evaluarea orală. 

Evaluarea online este posibilă, dar este ineficientă. Transparența din partea evaluaților poate fi extrem 
de greu verificată, fiind uneori imposibil, fapt pentru care rezultatele obținute – de cele mai multe ori – nu 
reflectă realitatea. Tentația de a copia este extrem de mare chiar și pentru cei care doresc să obțină, prin 
evaluare, o reflecție clară a cunoștințelor lor. 

Studenții, spre exemplu,  primesc burse de merit, astfel că lupta pentru note demne de bursă îi împinge 
pe mulți la infidelitate în cadrul examinărilor. Din culise se aude că cei mai mulți dintre cei aflați în postura 
de didact își doresc să revină în sălile de clasă unde pot să-și cunoască mult mai bine “învățăceii” și să le 
evalueze cunoștințele așa cum se cuvine.  
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Evaluarea în învăţământul online 

 

Profesor educator: Băican Oana-Adriana                                                  
Şcoala Gimnazială Specială C. R. D. E. I. I  Cluj-Napoca 

 

 

Implementarea Tehnologiilor Informaționale (TI) în educație este una dintre cele mai importante 
probleme într-o societate informațională. Eficiența instrumentelor multimedia în metodologia educațională 
câștigă tot mai mult spațiu din aria metodelor tradiționale de învățare. Prin platformele și aplicațiile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea 
ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai 
întâi; apoi tehnologia. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca 
document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să 
folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 
Platformele și aplicațiile disponibile online ne oferă variate posibilități de aplica instrumentele online 

prin care să evaluăm procesul instructiv-educativ. Foarte important este modul în care profesorul reușeșete 
să aleagă tehnologia potrivită care să-l ajute în demersul său didactic, deoarece aceasta poate îmbunătăți 
procesul pedagogic. Din scurta experiență online, profesorul înțelege deja că instrumentele pe care le alege 
trebuie selectate cu multă atenție și verificate dacă, într-adevăr, sunt potrivite pentru tipul de evaluare 
folosit. 

 
În procesul de predare-evaluare am folosit Google Classroom unde pot fi corectate temele și poate fi 

oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza 
celor mai frecvente comentarii pe care le ofer elevilor. 

   
De asemenea am folosit şi Google Forms şi Liveworksheets (permite conceperea unor formulare care 

pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și 
pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare 
sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe 
variante de răspuns, sau nu.)  

 
Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un 

test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască 
distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai 
buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le 
primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul.   

 
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi vine în ajutorul elevilor. 

  
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.  
 
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – 
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

LA DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
 
 

PROF. BAICU ION 

 
 
Lecțiile online, în pofida emoțiilor firești ale unui început forțat de împrejurări triste, au fos și sunt în 

continuare o provocare pentru cei mai mulți dintre noi, obișnuiți fiind să ne desfășurăm orele pe teren in 
aer liber, în sala de sport, în sala de clasă, dar aceasta este singura metodă rămasă pentru a continua studiul 
în timpul pandemiei.  

Mulți profesori au fost speriați de ideea trecerii educației în sistemul online, în timp ce alții au găsit 
o serie de avantaje, inclusiv pentru creșterea calității educației.  

În școala mea, cadrele didactice au început să țină legătura cu elevii lor sau cu părinții acestora prin 
intermediul grupurilor de WhatsApp, unde trimiteau teme și dădeau spre rezolvare fișe.  

Apoi a fost implementate mai multe plaforme  e-learning care au fost facilitat accesul la aplicații 
moderne.  

Astfel au putut fi create planuri de lecție interactive și fișe de lucru pentru elevi pe diferite  platforme: 
Digitaliada, (Google Classroom), teme și teste, au fost colectate temele și s-au făcut evaluări online, s-a 
urmărit evoluția elevilor.  

Prin aplicația Meet s-a reușit conectarea video cu elevii, au fost încărcate resurse educaționale, 
ecranul poate fi partajat, astfel încât copiii să vadă ce se scie..  

Adaptarea la școala online este un proces cu care s-au confruntat atât profesorii, cât și elevii, stârnind 
emoții și temeri intense de ambele părți. Cert e că integrarea tehnologiei informației în educație va fi 
accelerată în continuare și că educația online va deveni în cele din urmă o componentă integrantă a educației 
școlare. 

În cadrul activităților de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei și al internetului, 
progresul educațional al elevilor poate fi evaluat de cadrele didactice, prin acordarea de note/calificative, 
în conformitate cu legislația în vigoare, utilizând instrumente specifice de evaluare.  

 
Predarea conținuturilor specifice Educației fizice și sportului se va face în condiții de valorificare 

optimă a tehnologiilor moderne. 
 
 Reperele exemplifică o serie de sisteme de comunicare care pot fi utilizate în activitatea didactică, 

precum și cele mai adecvate resurse informaționale (inclusiv manualele de educație fizică,, resurse 
educaționale deschise - RED). 

 În contextul procesului de instruire online, se accentuează rolul temelor pentru acasă în formarea 
competențelor elevilor și se recomandă o serie de conținuturi posibil a fi exersate în timpul liber al elevilor, 
cu respectarea tuturor condițiilor de siguranță pentru aceștia. 

 
În condițiile desfășurării online a lecțiilor de educație fizică, sunt necesare resurse tehnologice 

(dispozitive de tip laptop, tabletă, telefon) care să asigure comunicarea profesor-elev, precum și resurse 
informaționale care să faciliteze înțelegerea de către elevi a sarcinilor de lucru specifice Educației fizice și 
sportului. 

 Ca urmare, predarea dobândește note specifice, având în vedere faptul că această disciplină are un 
puternic caracter practic-aplicativ pe care trebuie să îl mențină chiar și în condițiile învățământului online. 

 
În ceea ce privește metodele de evaluarea a conținuturilor specifice Educației fizice și sportului pentru 

elevii care învață online, acestea pot fi: 
 Chestionare create pe Google forms, pe discipline sportive sau alte teme predate 
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 Întrebări din regulamentele sportive 
 Sarcină de găsire de materiale video pe diferite teme (ex. găsirea de clipuri video pentru învățarea 

pasei de fotbal, sau aruncarea la baschet, etc 
 Sarcină de găsire de materiale video care exemplifică exerciții pentru anumite grupe musculare, etc 
 Se pot da și exerciții fizice de intensitate mică, prin respectarea normelor de protecție specifice 
 
 
AVANTAJE ALE PREDĂRII ONLINE 
 
 La modul general, învățarea online îi ajută pe elevi să progreseze, însă este important să se ajungă 

la un echilibru între inovație și convenționalitate. 
 Educația online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea digitală le-a pus 

la dispoziție.   
 Nu mai trebuie să fim prezenți fizic la clasă pentru a învăța și, în timp ce mediul învățării online 

este diferit de configurația tradițională a clasei, nu înseamnă neapărat că este mai puțin eficient.  
 Unul dintre principalele avantaje ale accesării paginilor de pe web este că majoritatea au 

hiperlinkuri ce ne conduc către o altă pagină și ne deschid o cantitate vastă de informații. 
 Se obține un feedback instantaneu. Învățare este mai activă; putem crește implicarea prin sondaje 

online sau prin întrebări de testare în timpul lecțiilor. Aceste sondaje ajută la implicarea tuturor elevilor, 
inclusiv a celor timizi care în mod normal nu ar ridica mâna în clasă. 

 Există nenumărate resurse care fac învățarea mai distractivă și mai eficientă. De la aplicații și 
manuale electronice până la platformele educaționale, nu lipsesc instrumente care pot transforma sala de 
clasă. Unii profesori se orientează spre „gamificarea” clasei, utilizarea scenariilor competitive și distribuirea 
de puncte și recompense pentru a face sala de clasă mai distractivă și mai antrenantă. 

  Se pot automatiza o mulțime de sarcini obositoare cum ar fi urmărirea prezenței și performanței 
elevilor. 

 Elevii au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de învățare. 
 Favorizează un mediu de învățare mai colaborativ. Elevii, conectați în rețea online, pot împărtăși 

informații, pot lucra împreună la proiecte de grup și pot interacționa cu cadrul didactic. 
 
           DEZVANTAJE ALE ÎNVĂȚĂRII ONLINE: 

 
 In comparație cu celelalte discipline, educația fizică și sportul unde predomină activitatea practică, 

este evident cea mai dezavantajată, atât în procesul de predare, învățare, cât și în cel de evaluare. 
 Este impersonală, spre deosebire de educația pe teren, sala de sport, în sala de clasă în care există 

o interacțiune față în față reală între elev și profesor. Învățarea online oferă un tip intens de învățare, în timp 
ce educația în clasă vine cu interacțiunea umană.  

 Prin interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta elevii să-și construiască respectul de sin, 
încrederea și maturitatea emoțională. 

 Utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața profesorilor și 
au crescut dramatic gama de conținut și abilități pe care aceștia trebuie să le cunoască, astfel a crescut și 
volumul lor de muncă. 

 Calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le găsesc poate să nu fie de calitate. 
 Există, de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de învățare online 
  Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice. 
 Autenticitatea muncii. Oricine poate realiza un proiect și nu elevul propriu-zis. 
  Evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea practică, ceea ce 

dezavantajează in mod real disciplina educație fizică și sport. 
 Elevii au astăzi la dispoziție resurse la care mulți dintre noi nu am visat niciodată, cele mai multe 

dintre aceste resurse pot fi utilizate și pot ajuta elevii să învețe și să progreseze, însă este important să se 
ajungă la un echilibru între inovație și convenționalitate.  

 Dacă aparent pentru celelalte discipline, există un oarecare echilibru între  avantajele și 
dezavantajele predării online, pentru educație fizică și sport,  cheia va fi întotdeauna relația directă  
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profesor-elev, pentru că acolo are loc exersarea  și  însușirea elementelor, procedeelor tehnice și a acținilor 
tactice  

 Chiar dacă tehnologia în educație poate deschide uși către noi experiențe, noi descoperiri și noi 
moduri de învățare și colaborare, în final putem spune, că nicio tehnologie din clasă nu poate înlocui 
profesorii talentați și inspirați. 

 
 
Bibliografie: 
 
 REPERE METODOLOGICE privind consolidarea accizițiilor din anul scolar 2019-2021 și 

proiectarea activităților ddactice la disciplina educație fizică și sport pentru anul școlar 2020-2021 
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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 ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
- între online și tradițional 

 
 

ÎNVĂȚAREA PRIN METODA PROIECTULUI 
Profesor - Baila Elena Ionela 

Colegiul Agricol ,,D. P. Barcianu“ Sibiu 
 
 
 
Ce este un proiect? 
Un proiect este o secvență de acțiuni intercorelate, orientate către îndeplinirea unor obiective cu 

caracter unic şi precis, ce se derulează într-o perioadă de timp bine definită şi delimitată, cu un buget şi 
performanțe prestabilite. 

O activitatea, mai amplă decât investigaţia care începe în clasă sau online prin definirea şi înţelegerea 
sarcinii (eventual şi prin începerea rezolvării acesteia), se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau 
săptămâni (timp în care elevul are permanente consultări cu profesorul) şi se încheie tot în clasă, prin 
prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi dacă este cazul, a produsul realizat. 
Proiectul poate fi individual sau de grup. Titlul/subiectul va fi ales de către profesor sau elevi.   

 
Un proiect trebuie să răspundă la întrebările: 
 DE CE? care este finalitatea proiectului 
 CE? care sunt obiectivele (intermediare şi finale) 
 CUM? care este strategia, care sunt căile de realizare 
 CINE? care sunt responsabilitățile fiecărui partener/participant din proiect 
 CU CE? care sunt resursele umane, materiale, financiare, defalcate pe activități 
 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 metodă de predare-învățare-evaluare activ-participativă care promovează 

dezvoltarea aptitudinilor şi capacităților dinamice ale elevului. 
Ce este învățarea prin metoda proiectului? 
Este un model de instruire centrat pe elev, bazat pe metoda proiectului, ce dezvoltă cunoştințe şi 

capacități prin sarcini extinse, care promovează investigația online și tradițională, făcând legătura dintre 
standardele de performanță (obiectivele de referință) şi capacitățile de gândire de nivel superior ale elevilor, 
şi are drept rezultat obținerea unor produse autentice. 

 
Obiectivele generale ale învățării prin metoda proiectului: 
 învățarea şi acționarea autonomă 
 identificarea necesităților şi dezvoltarea aptitudinilor proprii 
 dezvoltarea spiritului de inițiativă 
 utilizarea corespunzătoare a bibliografiei; 
 utilizarea corespunzătoare a materialelor şi echipamentului online și tradiționale; 
 generalizarea problemei; 
 organizarea ideilor şi materialelor într-un raport; 
 acurateţea cifrelor/desenelor/etc.  
 dezvoltarea competențelor de comunicare şi cooperare; 
 înțelegerea şi structurarea conexiunilor organizatorice. 
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Învățarea prin metoda proiect se caracterizează prin: 
 luarea în considerare a nevoilor şi intereselor exprimate ale elevilor; 
 organizare proprie şi responsabilizare individual; 
 planificarea orientată spre obiective/competențe; 
 caracterul interdisciplinary; 
 posibilitatea dobândirii de competențe sociale, asumarea inițiativei în rezolvarea unei problem; 
 rolul de formator/facilitator jucat de cadrele didactice. 
 
Principalele etape ale învățării prin metoda proiectului: 
 Identificarea/găsirea temei 
 Formularea obiectivelor 
 Planificarea şi Pregătirea 
 Implementarea 
 Prezentarea  
 Evaluarea 
 
Care sunt avantajele învățării prin metoda proiectului? 
 creşterea prezenței la ore, creşterea gradului de încredere în sine şi îmbunătățirea atitudinii față de 

învățare; 
 responsabilitate mărită pentru propriul proces de învățare; 
 posibilitatea dezvoltării de abilități complexe; 
 acces la o gamă largă de oportunități de învățare online și tradițional, oferind o strategie de 

implicare a elevilor din medii culturale diverse. 
 
Care sunt dezavantajele învățării prin metoda proiectului? 
 asigurarea resurselor materiale 
 numărul relativ mare de elevi cu care se lucrează (o clasă de elevi) 
 durata implicată (minim 2 – 3 ore de curs) 
 imposibilitatea planificării succesului 
 gradul sporit de angajament din partea profesorului 
 frecvența redusă de utilizare din cauza pierderii funcției de motivare a metodei 
 
Calitatea şi eficiența învățării prin metoda proiect sunt asigurate de următoarele caracteristici: 
 elevul este în centrul procesului de instruire 
 proiectul se bazează pe formarea de competențe specifice 
 proiectul este generat de întrebări sau nevoi exprimate de elevi, în concordanță cu cerințele 

curriculare 
 proiectul implică metode de evaluare şi autoevaluare multiple şi continue 
 proiectul implică sarcini de lucru şi activități corelate 
 proiectul are conexiuni cu lumea reală 
 elevii îşi demonstrează cunoştințele şi competențele prin intermediul performanțelor şi produselor 

activității 
 tehnologia sprijină şi îmbunătățeşte procesul de învățare al elevilor 
 prin proiect sunt vizate capacitățile de gândire de nivel superior 
 strategiile de instruire folosite sprijină diverse stiluri de învățare 
 
 
Bibliografie:  
 
1. Cerghit, I., Metode de învățământ, Ed, Polirom, 2006  
2. Cucoș, C., Pedagogie, Ed. Polirom, 2006 
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Evaluarea la disciplina istorie între tradițional și modern 

 

Prof. Băilă Maria,                                                                      
Colegiul Național „Mihai Viteazul” 

 

 

Etimologic evaluarea semnifică determinarea valorii, prin urmare evaluarea școlară presupune 
determinarea sau aprecierea valorii proceselor de predare - învățare. Definițiile evaluării sunt deosebit de 
variate și controversate. De aceea ne vom referi la evaluare din perspectivă școlară sau din cea a didacticii. 
Astfel, în sens larg, evaluarea școlară este procesul prin care se delimitează, se obțin și se furnizează 
informații utile, permițând luarea unor decizii ulterioare. În această accepțiune actul evaluării presupune ca 
momente distincte măsurarea, aprecierea rezultatelor școlare și adoptarea măsurilor ameliorative. (Cucoș, 
2008, p. 28). 

Evaluarea este o componentă importantă a procesului educațional. Prin intermediul evaluării, în 
funcție de rezultatele obținute, se determină măsura în care au fost atinse obiectivele stabilite. Scopul 
evaluării este perfecționarea procesului educațional. 

Evaluarea presupune trei etape principale:  
a) măsurarea rezultatelor şcolare prin diverse procedee specifice;  
b) aprecierea acestor rezultate prin raportarea lor la bareme de corectare şi notare, descriptori de 

performanță etc. 
c) formularea concluziilor şi adoptarea deciziilor educaționale adecvate în urma interpretării 

rezultatelor obținute; 
Există mai multe criterii de clasificare a strategiilor de evaluare:  
‐ după criteriul de obiectivitate;  
‐ după modul în care se integrează în desfăşurarea procesului educațional;  
‐ după autorul care realizează evaluarea;  
‐ după funcția dominantă a evaluării;  
‐ cantitatea de informații, deprinderile, abilitățile, capacitățile însuşite de către elevi în cadrul 

procesului instructiv;  
După modul în care evaluarea se integrează în desfăşurarea procesului educativ, există următoarele 

tipuri de evaluare:  
‐ evaluarea inițială;  
‐ evaluarea formativă sau continuă;  
‐ evaluarea sumativă sau cumulativă;  
După autorul care realizează evaluarea, există următoarele tipuri:  
‐ evaluarea internă (realizată de aceleaşi persoane implicate în procesul instructiv); • 
‐ evaluarea externă (realizată de persoane diferite de cele care au fost implicate în procesul instructiv);  
‐ autoevaluare, efectuată de subiectul însuşi asupra propriului progres; 
Metoda de evaluare este calea prin care profesorul oferă posibilitatea elevului să demonstreze nivelul 

de cunoştințe însuşit, diferite capacități, deprinderi şi abilități formate, utilizând o diversitate de instrumente 
adecvate obiectivelor de evaluare propuse. Există două categorii de metode de evaluare: metode tradiționale 
și metode alternative sau complementare;  

Metodele de evaluare tradiționale sunt:  
‐ probe orale; probe scrise; probe practice;  
Metodele de evaluare complementare sau alternative sunt:  
‐ observarea sistematică a activității şi comportamentului elevilor ( fişa de evaluare, scara de 

clasificare, lista de control / evaluare ), investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluarea;  
Aceste metode alternative (complementare) oferă elevilor posibilitatea de a demonstra nu numai ceea 

ce ştiu, adică nivelul de cunoştințe acumulat până la un moment dat, dar şi ceea ce poate să facă cu ceea ce 
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ştiu (capacități, abilități, deprinderi). Din acest motiv, metodele alternative răspund mai bine caracterului 
formativ al evaluării decât metodele tradiționale.  

Metodele tradiționale de evaluare sunt dominante în practica educațională. Nu se poate utiliza doar 
metodele tradiționale sau doar cele complementare, recomandându-se o împletire a acestora. Modul de 
proiectare şi aplicare a acestor metode complementare diferă de la profesor la profesor, ceea ce implică, în 
mod clar, valorizări diferite. 

Proiectul este o activitate mai amplă care contribuie la identificarea unor calități, capacități şi abilități 
individuale ale elevului. Această formă de evaluare implică un volum de muncă sporit. De cele mai multe 
ori, la disciplina istorie, proiectul îmbracă forma unui referat sau al unui eseu. Din păcate, în cazul unui 
referat, de cele mai multe ori, elevii apelează la internet, de unde descarcă unul gata realizat. Din acest 
motiv, ar fi de preferat ca proiectul să implice o cercetare pe teren, o sarcină care să scoată clar în evidență 
contribuția proprie a elevului.  

Pentru aranjarea informațiilor culese în scopul redactării formei finale a referatului, elevii îşi vor 
dezvolta capacitățile de analiză şi sinteză. În cazul unui referat, proiectul trebuie să aibă următoarea 
structură: pagina de titlu unde se vor nota tema proiectului, numele elevului, şcoala de unde provine elevul, 
cuprinsul, introducerea, conținutul proiectului, concluziile, sursele bibliografice, anexele.  

Proiectul poate fi individual sau de grup, începe şi se termină în clasă prin prezentarea sa în fața 
celorlalți colegi. Dar proiectul nu constă doar în realizarea unui eseu sau a unui referat. Proiectul poate fi 
orice rezultat al activității şi creativității elevilor. Astfel, proiectul reprezintă concretizarea a ceea ce ştie să 
facă elevul cu ceea ce a învățat în cadrul orelor de curs. Elevii îşi folosesc abilitățile şi competențele însuşite 
şi la celelalte discipline. Atunci când profesorul se gândeşte să utilizeze proiectul ca metodă de evaluare, 
trebuie să țină seama de mai multe aspecte, precum: vârsta elevilor, nivelul lor de pregătire, interesele lor, 
resursele materiale şi temporale etc. Nu există o rețetă a proiectării şi evaluării activităților de proiect, având 
în vedere inventivitatea profesorilor şi creativitatea elevilor. Dar, în linii generale, etapele realizării unui 
proiect sunt:  

‐ alegerea temei (se recomandă ca subiectul să fie stabilit în colaborare cu elevii);  
‐ stabilirea obiectivelor, etapelor şi a criteriilor de evaluare (este necesar ca elevii să ştie de la început 

care vor fi criteriile de evaluare ale proiectului);  
‐ împărțirea sarcinilor de lucru;  
‐ îndeplinirea sarcinilor de lucru;  
‐ durata proiectului trebuie să fie suficient de îndelungată pentru a se crea condiții favorabile realizării 

unui produs de calitate;  
‐ realizarea formei finale a produsului;  
‐ prezentarea produsului final în fața colegilor;  
‐ realizarea feed-back-ului (schimburi de idei, aprecieri, întrebări de la profesor, de la colegi, 

autoevaluare); 
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1. Ion Albulescu, Mirela Albulescu, Predarea şi învățarea disciplinelor socio-umane, Elemente de 

didactică aplicată, Ed. Polirom, Iaşi, 2000  
2. Constantin Cucoş (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. 
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3. Constantin Cucoş, Teoria şi metodologia evaluării, Ed. Polirom, Iaşi, 2008  
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Aplicații ale teoriei inteligențelor multiple în evaluarea elevilor cu CES                         
Text suport „Balada unui greier mic”, de George Topârceanu 

 

Prof. psihopedagogie specială, Bala Elena                                                  
Centrul Scolar de Educație Incluzivă “Christiana” Bocşa 

 

 

Evaluarea elevilor cu CES (cerinţe educaţionale speciale), cu care lucrez, nu este un scop în sine; ea 
trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în şcoală, la reuşita integrarii acestor elevi în 
societatea adesea potrivnică lor, la dezvoltarea autonomiei lor personale. 

Procesul evaluativ trebuie să fie mai ales formativ la aceşti elevi, şi nu trebuie să se rezume doar la 
un singur instrument, ci să se refere la o serie de tehnici cât mai diverse, incluzând şi procese negociative, 
dar şi autoevaluative. 

Este necesară o mai bună atenţie, atât din partea profesorului, cât şi din partea elevului, asupra 
proceselor care au loc în învăţare, asupra cauzelor care determină erorile şi asupra factorilor favorizanţi ai 
cunoaşterii. Din acest motiv, mă voi referi la o evaluare interdisciplinară, tradiţională, realizată prin prisma 
inteligenţelor multiple. 

Gardner defineşte inteligenţa ca abilitate de a rezolva probleme şi de a crea produse considerate 
valori.  Denumeşte inteligenţă acel set de abilităţi, talente, deprinderi mentale, prin care capacitatea 
cognitivă a omului este mai bine descrisă. 

El a identificat nouă tipuri de inteligenţe multiple: lingvistică, logico- matematică, muzicală/ritmică, 
spaţială/vizuală, naturalistă, corporal-kinestezică, intrapersonală, interpersonală, existentială - în curs de 
definire (Gardner nu a stabilit localizarea ei pe creier -  o astfel de inteligenţă au filozofii, cei ce-şi pun 
întrebări despre începutul Universului, despre sensul fericirii etc).  

Fiecare inteligenţă  are un sistem propriu de simboluri şi corespunde unei anumite părţi a creierului , 
care controlează inteligenţa respectivă. 

Pornind de la textul „Balada unui greier mic”, de George Topârceanu , voi exemplifica, în funcție de 
tipurile de inteligențe, activități ce se pot desfășura, în scopul evaluării elevilor cu CES, în timpul unei 
săptămani de şcoală , la mai multe discipline. 

Fiecare activitate vizată este realizată prin atingerea câte unui obiectiv operațional. 

Inteligenţa lingvistică 

 să citească în ritm propriu  textul poeziei; 
 să găsească întelesul potrivit pentru cuvintele: tină, guturai, ciulini, humă, zăludă;  
 să povestească, cu cuvintele lor, drama greieraşului; 
 să descrie, în scris, toamna. 
 
 Inteligenţa logico-matematică 
 să răspundă raţional la intrebările pe marginea textului; 
 să identifice caracteristicile toamnei; 
 să reprezinte, în ordinea derulării lor, prin numerotare, evenimentele descrise în poezie. 
 
 Inteligenţa muzicală 
 să audieze melodia compusă pe versurile baladei; 
 să acompanieze ritmic melodia; 
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  să stabilească sunete /grupuri de sunete reprezentative pentru toamnă, greier, furnică, vânt şi să 
le murmure cu intensitatea pe care o consideră potrivită, în timp ce un coleg citeşte poezia; 

 să cânte ultima parte a baladei. 
 
 Inteligenţa spaţială; 
 să redea,în simboluri grafice, un element din natură; 
 să vizioneze un PPT realizat pe tema poeziei, cu imagini reprezentative pentru fiecare vers; 
 să observe şi să descrie cartea ilustrată „Balada unui greier mic”, de George Topârceanu; 
 să deseneze pe o fişă personajele poeziei, apoi să le coloreze. 
 
 Inteligenţa kinestezică; 
 să redea, prin mişcări ale braţelor şi corpului , mişcarea vântului; 
  joc de rol pe tema poeziei (fiecare elev va interpreta , pe rând, rolul greierului, al toamnei, al 

povestitorului). 
 
   Inteligenţa interpersonală; 
 să identifice calităţile unui personaj; 
 să selecteze sfaturi şi învăţături din textul citat; 
 sa realizeze un joc de grup, prin care să-şi comunice fiecare  ce ar fi făcut dacă ar fi fost furnica 

(greierele stă în mijlocul unui cerc format din ceilalti elevi şi îi întreabă pe rând ce ar fi făcut: i-ar fi dat, 
sau nu, grăunţe?!). 

 
Inteligenţa intrapersonală 

 să  autoevalueze o acţiune proprie; 
 să stabilească reguli de comportare într-o situație de viață asemănătoare;  
 sa răspunda în scris, pe caiete sau pe fişă de lecţie, la următoarea cerinţă: Scrie ce ai simţi şi cum 

ai reacţiona dacă ai fi greiere şi furnica nu ţi-ar împrumuta grăunţe atunci când tu ai fi înfrigurat, trist şi 
disperat?! 

 
Inteligenţa naturalistă 

  să observe, în mijlocul naturii furnicuțele şi greierii/ le vor observa caracteristicile; 
  să observe semnele toamnei şi să constate ce ar trebui să facem pentru a preîntâmpina 

neajunsurile anotimpului rece. 
 

Acest tip de evaluare interdisciplinară este foarte eficientă, se conturează ca  un fel de joc pe o temă 
a săptămanii şi le face mare plăcere copiilor, contribuind din plin la asimilarea unor experiențe cognitiv-
formative interesante. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

PROF. BĂLĂ MARIA VIOLETA                                                        
G. P. P. ,,Ion Creangă”, Slatina, Olt 

 

 

Idealul educaţional conferă stabilitate proceselor educaţionale care duc la dezvoltarea armonioasă a 
individualităţii umane, la formarea acelui tip de personalitate care corespunde aspiraţiilor sociale ale 
momentului actual. 

Trăim într-o perioadă a exploziei informaţionale, a calculatoarelor şi internetului, perioadă în care 
volumul cunoştinţelor şi gradul de perisabilitate al acestora a crescut într-o măsură greu de stăpânit. Omul 
este, fireşte, parte integrantă a acestui sistem informaţional ceea ce creează necesitatea ca el să se adapteze 
acestui ritm al schimbărilor şi solicitărilor diverse care îi sunt adresate. Acest proces de pregătire pentru a 
rezista într-o lume dinamică şi în permanentă schimbare începe din copilărie, mai precis în prima instituţie 
care îşi aduce un aport sistematic în realizarea acestui proces: grădiniţa. De aceea, chiar la nivelul 
învăţământului preşcolar se conturează necesitatea recursului la noi abordări educaţionale. 

În contextul actual al pandemiei de COVID-19 care afectează și țara noastră, învățământul românesc 
este pus în fața unei provocări fără precedent: suspendarea cursurilor față în față și trecerea procesului de 
predare-învățare-evaluare în mediul online. 

Educatoarele care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare 
în sarcini și evaluare, au alegeri aproape nelimitate.Putem alege pe oricare dintre următoarele: 

– Google Classroom: aici puteți discuta cu copiii – Meet video chat e inclus. În acest spațiu se pot 
posta materiale, se pot crea teme, care pot fi corectate și poate fi oferit feedback direct fiecărui copil, se 
poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii oferite 
copiilor etc. 

– Google Jamboard, Jamboard este o tablă digitală cu ajutorul căreia până și echipele aflate la distanță 
pot să schițeze idei și să le salveze în drive, astfel încât acestea să poată fi accesate de pe orice dispozitiv. 
Este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți copiii pot vedea toate răspunsurile 
date pe post-it-uri virtuale. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că preșcolarii devin „educatoare”, construind ei 
înșiși itemi de teste. 

- programe de animație pe care copiii le pot folosi pentru a realiza prezentări: Prezi, Animaker etc. 
Copiii mai mari pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă atât imagine de pe 
interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 
Situația actuală este probabil cea mai bună oportunitate pentru noi, educatorii, de a schimba modul 

în care abordăm evaluarea copiilor a cunoștințelor și a rezultatelor învățării. Trebuie să ne gândim la metode 
de evaluare mai adecvate care să încurajeze reflecția, învățarea și dezvoltarea abilităților. Mai jos, discutăm 
diferite metode eficiente de evaluare a rezultatelor învățării copiilor atât online, cât și offline. 

Discuțiile online de tip socratic sunt modalități excelente de evaluare a înțelegerii, reflectării și 
aplicării conceptelor de către copii. Întrebările adresate copiilor pe teme diverse sau subiecte specifice pot 
conduce la discuții conștiente și la crearea de cunoștințe. Copiii își pot împărtăși ideile reciproce și le pot 
răspunde cu text, imagini și videoclipuri. Acestea se pot desfășura asincron prin intermediul forumurilor 
publice deschise, precum Quora sau Reddit - funcționalități disponibile și în Moodle și Canvas. Alternativ, 
discuția avea lor în mod sincron, utilizând instrumente de videoconferință, precum Zoom, G 
Meet sau Teams sau alte sisteme de gestionare și comunicare a cunoștințelor precum Slack. Ceea ce este 
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important la aceste metode este clarificarea de la început a așteptărilor cu privire la participarea copiilor și 
modul în care participarea lor se traduce în aprecieri/calificative. 

Videoclipuri explicative. Copiii pot fi foarte creativi atunci când vine vorba de înregistrarea și editarea 
videoclipurilor. Educatoarea poate valorifica aceste abilități solicitând copiilor să creeze scurte videoclipuri 
explicative pentru a prezenta un concept învățat la grupă. Aceștia pot folosi animații, interviuri, desene 
manuale sau diapozitive pentru a-și crea videoclipurile, pe care, ulterior să le împărtășească pe platforme, 
cum ar fi Canvas sau Moodle, astfel încât colegii lor să o poată accesa și să-și dea feedback.  

De asemenea, pot fi utilizate aplicații de partajare a videoclipurilor de pe rețelele sociale 
precum Flipgrid, Instagram sau Tiktok, alegerea uneia sau alteia ar trebui să depindă de modul în care se 
dorește gestionarea datelor, dar și de cât de confortabil se simte educatoarea (și copiii săi) cu utilizarea 
rețelelor sociale. Flipgrid în acest caz poate fi cel mai bun compromis, deoarece oferă mai mult control 
asupra protecției și siguranței datelor. 

Autoevaluare și învățare retrospectivă. Autoevaluarea este o oportunitate excelentă pentru copii de a-
și împărtăși procesul de învățare, performanța lor și multe altele. Autoevaluarea nu este doar un mijloc de 
a ști cât de bine se comportă un copil în grupă, ci este o oportunitate pentru elev să învețe să-și judece 
obiectiv abilitățile și cunoștințele. Dar autoevaluarea nu este întotdeauna ușoară. Este crucial să clarificăm 
copilului importanța onestității, transparenței și a conceptului de sindrom al impostorului atunci când se 
utilizează autoevaluarea.  

Evaluarea nu este o acţiune juxtapusă celor de predare-învăţare, ci este integrată în acestea prin 
diverse modalităţi: evaluarea iniţială, evaluarea continuă şi evaluarea finală.Realizarea permanentă şi 
sistematică a unei evaluări a procesului instructiv-educativ permite cunoaşterea, explicarea şi perfecţionarea 
rezultatelor copiilor şi chiar a proceselor de predare-învăţare care au produs aceste rezultate. Evaluarea 
online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi 
aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

1.Cucoş, C, Probleme de docimologie didactică în Psihopedagogie, Iaşi, Editura Polirom, 1998; 

2.Jinga, I., Petrescu, A., Savotă, M. Ştefănescu, V. Evaluarea performanţelor şcolare, Bucureşti, 
Editura Afeliu, 1996 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

 

PROFESOR ÎNV. PRIMAR BALAJ ELENA ADRIANA 

ŞCOALA PRIMARĂ LĂPUŞNIC,                                                        
COM. DOBRA, JUDEŢUL  HUNEDOARA 

 

Evaluarea este o componentă esenţială a activităţii de învăţământ, în special a procesului didactic. 
Problematica generată de acţiunea de evaluare face parte din ansamblul teoriei educaţiei. Teoria evaluării 
ca sistem de concepţii, principii şi tehnici referitoare la măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare şi a 
procesului didactic este o componentă a terminologiei didactice. 

Actul evaluării reprezintă un proces continuu formal sau informal, de apreciere a calităţii, a 
importanţei sau a utilităţii activităţii de predare – învăţare, proces desfăşurat din nevoia de selecţie, de 
comparare sau de ameliorare a acesteia. 

Evaluarea este o activitate complexă care presupune realizarea mai multor acţiuni şi operaţii aflate în 
strânsă legătură şi componente ale unui proces unitar. 

Instrumentul de evaluare este cel care pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât şi demersul 
iniţiat pentru a atinge scopul propus, uneori reuşind chiar o schimbare a modului de abordare a practicii 
evaluative curente. 

În funcţie de obiectivele educaţionale  urmărite, se   folosesc  strategii de evaluare variate, ce îmbină 
evaluarea continuă cu utilizarea diferitelor forme de testare.  

Observarea curentă a comportamentului de învăţare al elevilor, probele orale, probele scrise, temele 
pentru acasă sunt forme de verificare, metode şi procedee de evidenţiere a performanţelor elevilor ce fac 
parte din sistemul metodologic al evaluării rezultatelor şcolare şi a randamentului şcolar. 

Observarea sistematică a comportamentului de învăţare al elevilor permite cunoaşterea pregătirii 
elevilor prin calitatea răspunsurilor date de aceştia în cadrul dialogului frontal cu clasa, a interesului  pentru 
învăţare manifestat prin participarea afectivă la demersul didactic, prin îndeplinirea îndatoririlor şcolare. 

Probele orale implică cerinţa referitoare la ritmicitatea examinării, enunţul întrebărilor, ritmul 
desfăşurării dialogului de verificare, necesitatea antrenării celorlalţi elevi pentru completarea sau corectarea 
răspunsurilor elevilor chestionaţi, extinderea verificării de la informaţia dobândită de aceştia şi posibilitatea 
de redare, la capacitatea de transfer, de aplicare, de compunere şi rezolvare de probleme. 

Evaluarea prin probe scrise reprezintă metoda fundamentală de evaluare a nivelului de pregătire al 
elevilor ce permite evaluarea unui umăr mare de subiecţi într-un interval relativ scurt de timp, oferă şanse 
egale elevilor, prin identitatea subiectelor, face posibilă compararea rezultatelor obţinute, asigură o 
apreciere precisă, veridică, este convenabilă elevilor timizi sau lenţi. 

Evaluarea prin probe scrise îmbracă mai multe forme: 

a. Teste sumative — probe de evaluare administrate la sfârşitul unei secvenţe de învăţare, unităţi 
didactice care pot cuprinde un capitol sau mai multe capitole studiate pe parcursul unui semestru sau chiar 
an şcolar. 

b. Teste formative—sunt rezolvate pe parcursul unei lecţii sau mai multor lecţii 

c. Probe de activitate independentă—rezolvate în timpul unei secvenţe de învăţare. 
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Metodele de evaluare  bazate pe activitatea individuală se diversifică şi se adaptează cerinţelor legate 
de modernizarea procesului instructiv educativ.  Metodele moderne pot fi folosite atât pentru însuşirea unor 
cunoştinţe, cât şi pentru fixarea sau evaluare lor. 

Metodele noi interactive se bazează pe cooperarea dintre elevi  în timpul  activităţii, ei trebuind să 
relaţioneze unii cu alţii astfel încât responsabilitatea individuală să devină presupoziţia majoră a succesului. 

Dintre strategiile folosite cu succes la clasă ,menţionez: 

O metodă  de predare-evaluare  la care am să mă refer este  metoda piramidei sau metoda bulgărului 
de zăpadă, este o îmbinare armonioasă între activitatea individuală şi cea a grupului de elevi. Are rol de a 
încorpora activitatea fiecărui elev într-un demers amplu menit să rezolve o problemă complexă. 

Lucrând la simultan (II-IV) voi prezenta aplicarea metodei piramidei în evaluarea unei unităţi de 
învăţare la clasa a II-a. 

Obiectivul major care, de astfel, este urmărit pe parcursul întregului ciclu primar este receptarea 
mesajului scris. În proiectarea curriculară, realizată pentru acest semestru, am avut în vedere în special acest 
obiectiv, deoarece conţinutul programei şi al manualului facilitează realizarea lui la nivelul prevăzut. 

Pentru evaluarea  unei unităţi de învăţare am experimentat această metodă care s-a dovedit a fi foarte 
eficientă, deoarece a fost atractivă şi stimulativă pentru elevi, iar mie, ca învăţătoare, mi-a oferit suficiente 
informaţii despre gradul de realizare a obiectivelor acestei unităţi de învăţare la nivelul clasei, dar şi al 
performanţei realizate de fiecare elev. 

În prima parte a orei de evaluare am folosit metoda piramidei, urmată de activitatea independentă şi 
expoziţia lucrărilor. 

Am considerat necesar să folosesc pentru evaluare un text nou, dar nu foarte întins şi nici dificil, 
Lupul şi cocorul, de Lev Tolstoi.  

În prima etapă am distribuit fiecărui elev câte o fişă cu fragmente de text, în care, între propoziţiile 
din opera amintită, au fost introduse texte din alte două lucrări cunoscute: Zdreanţă, de Tudor Arghezi, şi 
Tatăl şi feciorul, de Alexandru Mitru. Elevii au citit fiecare fragment, au decupat şi au selectat numai pe 
cele care logic făceau parte din text. Apoi din cele trei etichete de titluri şi autori au ales pe cea potrivită 
(două aparţineau unor texte cunoscute şi nu corespundeau nici conţinutului). Timp de lucru : 5+5 minute. 

A doua etapă a presupus aşezarea textului în pagina caietului, cu titlu, autor, ordinea logică a 
întâmplărilor, alineate. Clasa a fost organizată în perechi. Fiecare pereche a primit câte o foaie suport şi 
elevii au lipit fragmentele decupate cel mai frumos. Timp de lucru: 5 minute. 

În a treia etapă, am unit câte două perechi în grupe de câte patru elevi. Fiecare grupă a primit o listă 
de întrebări referitoare la conţinutul textului alcătuit. Împreună au citit întrebările şi au formulat 
răspunsurile care, apoi, au fost scrise în fişă. Timp de lucru :7-10 minute. 

Pentru atingerea pragului superior al piramidei, am considerat necesar, de această dată, să verific cu 
întreaga clasă corectitudinea modului de reconstituirea textului, apoi nivelul de înţelegere a conţinutului 
prin verificarea răspunsurilor scrise la întrebări şi, abia apoi, am trecut la ultima cerinţă: formularea unei 
învăţături pe care o oferă textul. Timp de lucru: 5+3 minute. 

În a doua etapa a evaluării, pe baza activităţii independente, fiecare elev a transcris textul cât mai 
caligrafic şi corect, inclusiv din punctul de vedere al aşezării în pagină, iar în  timpul rămas a  realizat un 
desen sugestiv pe tema dată.  

Cele mai frumoase lucrări au fost expuse în clasă. 

Portofoliu - este un mijloc de evaluare pe o perioadă mai lungă, care reflectă progresul elevului pe 
multiple planuri. Această modalitate de evaluare trebuie adaptată la un anumit context care ţine cont de 
vârsta elevului, specificul disciplinei, nevoile şi abilităţile elevului, performanţele atinse prin învăţare. 
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Aici, şcolarul devine parte integrantă a a sistemului de învăţare şi evaluare şi îşi poate urmări pas cu 
pas progresul şcolar. La rândul său, învăţătorul comunică în permanenţă elevului calităţile, defectele, ariile 
de îmbunătăţire a activităţilor, iar părinţilor, le relevă ceea ce elevii pot realiza concret, precum şi atitudinea 
faţă de o disciplină de învăţământ. 
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1.*Predarea interactivă centrată pe elev, editată de Ministerul Educaţiei şi   Cercetării , Unitatea de 
Management a Proiectului pentru Învăţământul Rural,   Bucureşti, 2005             

2.Crenguţa-Lăcrămioara Oprea – „Strategii didactice interactive”,E.D.P., Bucureşti,2007; 

                  
  

249



 
 

Activități de observare a progresului individual al copilului 
 

 
profesor învățământ preșcolar Bălaj Alina Andreea 

Liceul Tehnologic ”Ștefan Hell”,                                                          
structură Grădinița P. P. nr. 1, Sântana 

 
 
 
Evaluarea reprezintă strategia de măsurare-apreciere-decizie realizată la începutul unei secvenţe a 

procesului de învăţământ (ciclu de instruire, an de instruire, semestru şcolar, capitol, subcapitol, grup de 
lecţii, lecţie), fiind realizată: pentru determinarea cunoştinţelor şi capacităţilor care reprezintă baza 
asimilării noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe; pentru detectarea potenţialului de instruire, 
potenţialului de dezvoltare şi a potenţialului de educare, adică a zonei dezvoltării proxime a copilului; 
pentru stabilirea unui punct „de plecare" ce ar servi drept reper la evaluarea progresului şcolar. Consider că 
prin intermediul evaluării iniţiale se pot identifica lacunele existente la fiecare copil şi putem stabili în ce 
măsură trebuie abordat un anumit aspect al activtăţii instuctiv educative. 

Domeniile de dezvoltare devin, pe parcursul primilor ani de viaţă organizată în mediul din creşă şi 
din grădiniţă, instrumente pedagogice esenţiale pentru a realiza individualizarea educaţiei şi a învăţării, 
dând posibilitatea educatorilor să identifice atât predispozițiile, cât și înclinațiile cu care copilul a venit pe 
lume, „interesele” sale sau, mai bine spus, domeniile, secvenţele, aspectele sau elementele mediului social 
şi natural de care este atras şi faţă de care îşi manifestă curiozitatea, precum şi dificultăţile pe care la 
întâmpină fiecare în parte pe parcursul dezvoltării timpurii.(Curriculum pentru educație timpurie,2019)  

Voi prezenta mai jos câteva exemple de activități de observare a progresului individual al copilului  
pe cele cinci domenii de dezvoltare : 

 

DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII 

Tema activității (forma de realizare): „Din lumea celor care nu cuvântă” – joc didactic 
Comportament urmărit:  
 Identifică şi valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului. 
Itemi:  
 Denumirea corectă a cel puțin 2 animale domestice şi sălbatice. 
 Respectarea corectă a sarcinii de lucru. 

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII 

Tema activității (forma de realizare): „Săculeţul fermecat” – joc didactic 
Comportament urmărit:  
 Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare. 
Itemi:  
 Denumeşte corect 4-5 jucării; 
 Formulează o propoziţie simplă despre o jucărie numită 

CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE 

Tema activității (forma de realizare): „Micii artişti” - audiție 
Comportament urmărit:  
 Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc 
Itemi:  
 Interpretează în grup sau singur un cântec cunoscut; 
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 Efectuează mişcările cerute de textul cântecului. 

CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI DE ÎNVĂŢARE 

Tema activității (forma de realizare): „Mingea multicoloră” - mototolire 
Comportament urmărit:  
 Demonstrează creativitate prin activităţile practice 
Itemi:  
  Lipeşte respectând ordinea, elementele date pentru realizarea temei; 
  Finalizează lucrarea. 
 
DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII 
Tema activității (forma de realizare): „Cine ştie mai bine?” – joc didactic 
Comportament urmărit:  
 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi numeraţie 
Itemi:  
 Desenează în căsuţa de jos tot atâtea cerculeţe câte elemente sunt în fiecare mulţime.                            

 Formează mulţimi de elemente de acelaşi fel.  Colorează grupa cu două elemente. 

Punctaj total: 

3-4  puncte – A,         2  puncte – D,    0-1 punct  - NS 
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ROLUL EVALUĂRII INIŢIALE 

 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR BALAJ NICOLETA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MĂDĂRAS 

 
 

 
Numai cunoscându-ne calitățile și neajunsurile ne  putem da seama de contradicția existentă în fiecare 

moment al vieții noastre între ceea ce am realizat și ceea ce ar fi trebuit să realizăm, între valoarea ”este” și 
valoarea ”trebuie”. (Barna, A., 1995) 

                                                          
Evaluarea constă într-o măsurare sau apreciere, cu ajutorul criteriilor, a atingerii obiectivelor sau a 

gradului de proximitate a unui rezultat școlar în raport cu o normă. Evaluarea în sine este o activitate cu 
caracter continuu, care măsoară, apreciază și generează decizia, în urma căreia se stabilește etapa de 
proiectare, cu alte obiective, ce vor constitui criterii de evaluare prin măsurare, apreciere, care vor conduce 
la alte decizii, într-un flux continuu, cu interferări ale celor trei forme de evaluare: inițială, continuă, finală( 
sumativă). 

O dată cu evoluția societății și modernizarea învățământului, paradigma educațională își transferă 
accentul de pe transmiterea cunoștințelor spre învățarea activă, creativă, iar demersurile pedagogice nu  mai 
fac o distincție netă între evaluare și învățare. Învățătorul folosește strategii de evaluare care motivează și 
stimulează elevii în învățare, îi ajută să se cunoască, să se autoevalueze, încurajând progresul fiecărui elev. 
Strategiile didactice folosesc evaluarea ca mijloc de apreciere a cunoștințelor elevilor și totodată, ca o 
extensie a învățării. Evaluarea tradițională tinde să fie tot mai mult înlocuită cu evaluarea alternativă. 

Rolul evaluării în creșterea performanțelor școlare depinde semnificativ de concepția educatorului în 
legătură cu obiectul, scopul și funcțiile evaluării, concepție care se va reflecta în alegerea și utilizarea 
metodelor și procedeelor de evaluare, în integrarea strategiilor de evaluare în procesul didactic. 

Evaluarea iniţială de la începutul anului școlar este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au 
pregătirea necesară creării premiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Acest tip de 
evaluare oferă elevului şi profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune 
ce trebuie completate ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire (programe de recuperare). 
Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, fapt 
pentru care se recomandă raportarea la bareme de evaluare / apreciere. Şansa atingerii scopului evaluării 
iniţiale este cu atât mai mare cu cât noi, educatorii, reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să 
înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând cu seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse, prilej de 
verificare a cunoştinţelor şi confruntare cu situaţii noi de învăţare, care trezesc motivaţia cunoaşterii şi 
ambiţia soluţionării corecte a problemelor enunţate. Fiind anunţaţi de la început că notele/calificativele la 
evaluarea iniţială nu vor fi trecute în catalog, elevii au avut ocazia de a se concentra în mod expres asupra 
rezolvării cu succes a subiectelor fără a considera, efectiv, că este o evaluare propriu-zisă, ci un exerciţiu 
util activităţii de învăţare(rezolvarea corectă a subiectelor, încadrarea în timpul de lucru, ansamblul 
cerinţelor privind redactarea unei lucrări scrise,etc.), concluziile evaluării fiind premisa pentru progresele 
ulterioare. 

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate.  

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea 
activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe). Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci când, atât dascălul cât 
și școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc acest lucru, fiecare 
îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
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Copilul este o ființă activă, cu o lume proprie. Pentru a-l putea influența optim, trebuie  să-l 
redescoperim mereu în dinamica ipostazelor inedite ale individualității sale. În cadrul procesului de 
evaluare, prevenirea prin controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a copilului pot 
contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea învățătorului.  

O evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă și mai apoi de evaluarea sumativă constituie un 
autentic instrument de lucru, cu ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul educației 
școlarilor. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Blândul, V., Demersuri teoretice și practice în evaluarea progresului școlar, Ed. Universității din 

Oradea, 2007 
2. Stan, C., Autoevaluarea și evaluarea didactică, Presa Univeersitară Clujeană, Cluj- Napoca, 2001 
3. Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003 
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VERIFICAREA ÎN MEDIUL ONLINE 
 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: BĂLAN ELENA RODICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ROMAN IALOMIȚEANUL” 

COM AXINTELE, JUD IALOMIȚA 
 
 

 
Acest tip de evaluare este o etapă din procesul de învățare care se desfășoară în mediul online. Primii 

care au de învățat în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a învăța lucruri noi și de a 
produce schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și ar fi mult mai greu să se realizeze. La polul 
opus apar incertitudini, sisteme de așteptări diferite. La prima prima interacțiune cu educația online este 
necesar să se cunoască cum funcționează aceasta, precum și ce instrumente și tehnici sunt potrivite pentru 
grupul țintă (elevi sau cadre didactice). În educația online se schimbă, în primul rând, mediul de învățare. 
Nu mai există școala ca spațiu, ca tot ansamblul relaționar. Modificări apar și în ceea ce privește 
comunicarea. Aceasta este puternic filtrată de tehnologie, nu mai este atât de persuasivă și din acest motiv 
se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeează a fi investite. 
Se schimbă rutinele pentru învățare: de pregătire pentru școală (plecarea spre școală, drumul în sine au 
efecte psihologice asupra mobilizării învățării) și de învățare (informațiile nu mai sunt primite în același 
fel, nu se mai învață la fel). 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

QUIZIZZ este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației.  
 
În partea stângă găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 
 

• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține 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 stângă a meniului apoi puteți alege să 

importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 

 
1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă un 
singur răspuns; 
2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 
verificare; 
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4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 

 
WORDWALL este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 

chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc 
și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii  vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
GOOGLE FORMS 
Este o aplicație Google Drive care permite realizarea documentelor la care elevii pot colabora în timp 

real folosind smartphone-uri, tablete și laptopuri, calculatoare. Se pot adăuga tipuri de întrebări, imagini. 
Întrebările pot fi aranjate în ordinea dorită, se poate personaliza formularul cu teme simple de fotografii sau 
culori. Răspunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets, fiind ușor de urmărit 

Formularul se poate personaliza pentru fiecare disciplină și cadru didactic.răspunsurile pot fi: 
Răspuns scurt, Paragraf – un răspuns mai lung, de exemplu un text/eseu,  Răspunsuri multiple – elevii aleg 
una dintre mai multe variante , Casete de selectare – elevii aleg mai multe variante simultan , Dropdown – 
elevii aleg o variantă dintr-un meniu care se deschide,  Încărcați fișiere,  Scară liniară – elevii aleg una 
dintre un număr de variante poziționate sub formă de axă, Grilă cu mai multe variante – elevii aleg o opțiune 
dintr-o grilă de variante cu un număr stabilit de rânduri și coloane,  Casetă de selectare sub formă de grilă 
– elevii aleg mai multe opțiuni dintr-o grilă de variante cu un număr stabilit de rânduri și coloane. 

KAHOOT! 
Este o aplicație care are la bază jocul, cu ajutorul căreia se pot realiza teste interactive. Se poate folosi 

Kahoot! și cu Google Classroom, fiind oferite noi posibilități. Elevii primesc imediat feedback-ul prin slide-
uri animate. Modalitatea de accesare de către elevi: prin accesarea site-ului www.kahoot.it, instalarea 
aplicației și introducerea pin-ului primit de la professor. Aplicaţia Kahoot permite elevilor să lucreze 
individual sau pe echipe. După selectarea modului de lucru, aplicaţia generează un cod (se menționează 
faptul că de fiecare dată este alt cod).  

Elevii nu au nevoie de un cont, aceştia vor intra pe Kahoot.it, vor introduce codul generat de aplicație 
şi numele celui care joacă. • După ce s-au conectat toţi elevii din clasă, profesorul apasă pe butonul START. 
• Întrebările sunt proiectate pe rând, pe videoproiector/telefon/laptop (în mediul online elevii au nevoie de 
două device-uri (telefon și laptop de exemplu), iar elevii vor selecta răspunsul correct. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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Stoica A., 2000, Reforma evaluării în învățământ, Editura Sigma 
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https://wordwall.net/ro  
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
Între online și tradițional 

 

Autor: Balan Ramona                                                                   
Prof. înv. primar Școala Gimnazială ,,Vasile Bumbac” Costîna,                                

Com. Todirești, Jud. Suceava 

 

Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează și educația, aceasta fiind pusă în fața 
unei noi provocări: cea digitală.  

Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și părinți, încearcă să se adapteze la noua 
realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să continue în mediul online. Procesul 
a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar elevii și-au folosit 
propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale părinților, pentru a putea urma lecțiile online. 

Dincolo de sincope, greutăți, lipsa colaborării și decizii impuse peste noapte, majoritatea unităților de 
învățământ s-au adaptat cu succes noilor metode de învățământ online, considerând că este important să se 
pregătească pentru școala viitorului- şcoala online. 

Evaluarea poate fi orală, în scris, bazată pe activităţi practice, pe referate şi proiecte, interviuri, 
portofolii, precum şi alte instrumente elaborate de catedrele unităţii de învăţământ şi aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale şi de inspectoratele şcolare.  

Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei 
bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină 
autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru, deși câteodataă este dificilnde realizat. Creativitatea manifestată 
de elevi este uimitoare. 

Se pot folosi următoarele modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de 
socializare: 

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

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
cadrului didactic să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. 
Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția 
Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu 
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răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori 
(răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai 
mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de 
îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Învățământul on line desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri, o 
experimentează cu succes în ultima perioadă. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance Learning) 
reproduce învățarea la fața locului, profesorii noștri au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care să permitӑ 
elevilor să îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online. 

În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare și meta-învățare. Cu alte cuvinte, exersăm alături de elevi și suntem modele pentru 
elevi 

Dorim să ținem o legatură cât mai apropiată cu elevii, astfel cât să trecem cu bine peste acest moment 
dificil. Credem cӑ feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea elevilor; acest lucru este valabil 
mai ales în mediile de învățare on-line, atunci când elevii nu sunt în măsură să pună întrebări, așa ar fi în 
mod normal, în cadrul clasei. 

S-a ajuns și la concluzia, că sistemul educațional tradițional trebuie resetat, fiind în mare parte rigid, 
fiind axat preponderent pe domeniul cognitiv și mai puțin pe cel afectiv și psihomotor. Cu certitudine atât 
cadrele didactice dar și elevii trebuie să-și îmbunătățească substanțial abilitățile digitale, ceea ce va schimba 
calitativ relația profesor-elev dar și școală-familie.  

T-În același timp și societatea civilă va trebui să fie conectată mai activ la problemele educației, 
venind cu sugestii constructive de îmbunătățire, în special a modalităților de învățare de la distanță și a 
instrumentelor digitale. 
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“EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – 

Între online și tradițional” 

 

Prof. educator BALÁZS MONICA,                                                       
Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă, Șimleu Silvaniei 

 

 

Definiție: evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente: stabilierea scopurilor 
pedagogice prin prisma comportamentului dezirabil al elevilor, proiectarea și executarea programului de 
realizare a acestora, măsurarea rezultatelor  aplicarii programului. 

Evaluarea este: 

 Un act necesar al luării deciziilor 

 Ea furnizează informații necesare reglării activității. 

 Este o componenta a tehnologiei didactice 

 Presupune un sistem de concepții, principii, și tehnici referitoare la măsurarea și aprecierea 
rezultatelor școlare și al procesului didactic. 

Evaluarea este o acțiune complexă ce presupune mai multe operații, aflate în strânsă interdependență: 

Măsurarea fenomenelor vizate de evaluare 

= utilizarea unor procedee (probe aplicate) prin care se stabilește o relație funcțională între un 
ansamblu de simboluri (cifre, litere, expresii) și un ansamblu de obiecte, conform unor caracteristici 
observabile pe care acestea le posedă în diferite grade. 

Interpretarea și aprecierea datelor obținute 

= emiterea unei judecăți de valoare asupra rezultatului unei măsurători; acordarea unei semnificații 
pe baza unui criteriu/ scări de valori 

= concluziile desprinse în urma interpretării datelor evaluate, diagnosticarea aspectelor care au produs 
rezultatele constatate și măsurile preconizate pentru înlăturarea neajunsurilor în etapa următoare. 

Metodele de evaluare pot fi clasificate în raport de diverse criterii. În funcţie de criteriul istoric, 
metodele de evaluare se diferenţiază în: 

„A. Metode tradiţionale de evaluare: 

- Evaluarea orală 
-  Evaluarea scrisă 
-  Evaluarea prin probe practice 
- Testul docimologic 

 

B. Metode moderne, alternative şi complementare de evaluare: 

- Observarea sistematică a comportamentului elevului faţă deactivitatea şcolară 

- Portofoliul 
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- Investigaţia 

- Proiectul 

- Autoevaluarea 

În mediul online evaluarea s-a putut realiza diferit de modul obișnuit de noi. În timp am reușit să 
găsim soluți inovatoare pentru realizarea evaluăriilor. Cele mai utilizate programe folosite de mine au fost 
următoarele: 

1. Redmenta este o platformă astfel gândită să ușurze munca profesorilor în procesul de evaluare. 
Permite crearea unor fișe de evaluare/teste utilizând itemii . 

2. Google Docs 

Google Docs permite crearea de documente, foi de calcul, prezentări sau formulare (chestionare) ce 
pot fi elaborate şi gestionate împreună cu colegii, în acelaşi timp, chiar dacă ei se află la un alt computer şi 
în alt loc. 

3. Kahoot! 

Kahoot! este o platformă  gratuită cu ajutorul careia se pot creea teste interactive. 

 A fost inventată pentru a fi accesibilă tuturor persoanelor, la clasă sau în alte medii de învăţământ 
din întreaga lume. 

Aplicaţia este folosită, acum, de peste 50 de milioane de utilizatori. 

În concluzie nu a fost ușor realizarea evaluarea, dar ne-am adaptat situației în timp real. Succes în 
continuare! 
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Posibilități de măsurare a performanțelor copilului în grădiniță 
 

 

Bálint Mária 

 

              "Nu pot învăța decât copilul pe care am ajuns să-l cunosc." (Montessori) 

 

Esența, scopul principal al activității pedagogice este de a ajuta copiii; de a-i ajuta să-și dezvolte 
capacitățile, să se regăsească pe ei înșiși și să-și realizeze potențialul. Putem avea șanse de reușită doar dacă 
știm exact de unde pornim, unde vrem să ajungem și cum vrem să realizăm acest lucru. 

Întrebarea de unde începem este ceea ce face ca măsurările și diagnosticul pedagogic să fie 
indispensabile. În general, cunoașterea caracteristicilor specifice vârstei este necesară, dar nu suficientă 
pentru o muncă eficientă; avem nevoie, de asemenea, de cunoașterea caracteristicilor individuale, specifice.  

Măsurarea copiilor preșcolari este acum o practică de rutină și firească pentru toți profesorii de 
grădiniță. Cele mai multe dintre ele - din fericire - nu se fac numai cu ocazia intrării în școală, și nu doar 
prin evidențierea abilităților intelectuale. Și totuși, așteptarea este ca școlile să primească gata dezvoltate 
copii bine pregătiți în domeniile cognitive.  

Prin urmare, este necesar să se măsoare cât mai exact posibil acele abilități ale copiilor - de care are 
nevoie educația școlară. Această nevoie este reprezentată și de părinți și sugerată de societate în ansamblu, 
în măsura în care aceștia folosesc sloganurile pe care politica educațională, politica culturală au stabilit ca 
un obiectiv pentru întreaga societate. De exemplu, societatea bazată pe cunoaștere, învățarea pe tot 
parcursul vieții etc. 

Cu toate acestea, ar trebui avut în vedere faptul că acest lucru poate fi realizat la o personalitate în 
curs de a deveni matură sau matură, dacă persoana (copilul) este întotdeauna într-un mediu educațional 
conștient de specificul vârstei și, în cadrul acesteia, de personalitate. 

 Prin urmare, educația copiilor de grădiniță se face în primul rând (chiar și în secolul XXI) prin joc, 
și prin joc educă copiii, îi pregătește pe copiii pentru școală cu ajutorul competențelor și abilităților pe care 
le dezvoltă prin joc. Un copil care se poate juca are șansa de a trăi o viață în care spontaneitatea joacă un 
rol mai puțin important. 

Dacă dorim să pregătim copiii din grădiniță pentru o perioadă de învățare directă, atunci, acceptând 
valoare jocului spontan, recunoscând în același timp și nevoia de dezvoltare, atunci este, desigur, necesar 
să măsurăm. 

În această concepție, măsurarea nu este un scop, ci un mijloc.(!) Esențialul nu este de a ști sau a 
exprima prin anumiți indicatori unde se află cineva față de un nivel standard, ci faptul să cunoaștem o gamă 
cât mai largă a componenților personalității și să consolidăm fiecare copil în domeniul în care el are nevoie, 
și chiar să-i oferim oportunități de dezvoltare în domeniile bine dezvoltate.  

Scopul nu este deci acela de a recupera decalajul, ci de a înțelege situația în care se află copilul, astfel 
încât copilul să progreseze la un nivel superior în funcție de propriile capacități și în ritmul său propriu. 
Acest lucru implică, fără să vrea, atât integrarea și gestionarea talentelor, deoarece scopul nu este acela de 
a obține un nivel uniform, ci asigurarea dezvoltării prin crearea de oportunități adecvate. 

Criteriile pregătirii pentru școală - în terminologia familiară, tradițională, clasică -  nu sunt, așadar, 
doar abilitățile intelectuale sau poate chiar dezvoltarea fizică (ca factori cel mai des citați), ci și abilitățile 
sociale, capacitățile verbale și o combinație a celor două. Toate acestea formează un compozit foarte detaliat 
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și multifactorial de niveluri de dezvoltare, care cu siguranță nu sunt prezente în mod uniform cu aceiași 
indicatori de dezvoltare în personalitate.  

Prin urmare, este nevoie de un sistem foarte detaliat și structurat care să includă sferele personalității 
care pot fi urmărite. 

Condiția de bază pentru dezvoltare este, prin urmare, cunoașterea. Acest lucru însă nu poate fi de tip 
campanie, ci doar continuă și nu online. Este mai completă și mai realistă dacă observăm copilul mic  într-
un mediu natural (sala de clasă) și în timpul activităților naturale (joacă, învățare etc.). 

De asemenea, este necesar să subliniem că nu ar trebui să fie niciodată măsurați totul deodată. Prin 
urmare, continuitatea nu înseamnă doar mai multe ori, dar și pentru a viza câte o zonă mică la un moment 
dat. Dacă nu ar fi așa, întregul grup de copii ar fi evidențiat în mod constant de la activitățile sale normale 
și nu ar putea să-și trăiască viața naturală, de copil, ci ar trebui să se concentreze asupra noastră și asupra 
sarcinii pe care o avem de îndeplinit. 

O modalitate de a evita acest lucru, sau cel puțin de a-l reduce, este de a folosi punctele de vedere de 
observare în orice moment, la orice oră din zi, notând observațiile noastre pe mici bucățele de hârtie. Scopul 
este de a obține cât mai multe informații despre un copil, pornind de la cât mai multe situații naturale posibil. 
(Scoțându-l din joc de cât mai puține ori pe cât posibil, pentru cât mai scurt timp posibil).  

Cunoașterea continuă, cu alte cuvinte, monitorizarea dezvoltării, este cheia dezvoltării, terenul pentru 
dezvoltare, baza de la care ne putem continua activitatea. 

Observațiile de zi cu zi, care pot fi înregistrate în orice mod (într-un jurnal, într-un caiet, pe foi etc.) 
este baza conștientizării, a muncii organizate, care poate fi completată prin vizualizarea și documentarea ca 
bază pentru îmbunătățire, completată prin includerea vizualizării tabelare. 

Tabelul vorbește de la sine. În colțul din stânga sus, este afișat numele (porecla) și simbolul copilului. 
Sunt prezentate categoriile, care trebuie completate în conformitate cu instrucțiunile din anexă, întrebări 
(care sunt, evident, de actualizat pentru toți profesorii de grădiniță). Întrebările sunt completate de serii de 
sarcini referitoare la aceeași categorie, care sunt și la fel variabile, chiar este  bine ca fiecare să fie specifică 
grupului de copii, copilului, situației de viață, de circumstanțe.  

Prin urmare, toate acestea sunt doar aspecte utile, menite să ajute observarea copilului. Cunoștințele 
astfel dobândite sunt apoi folosite pentru a sprijini activitatea pedagogică ulterioară, fiind un punct de 
plecare al dezvoltării. 

Tabelul trebuie completat cel puțin de două ori pe an. O dată la începutul anului, o dată la sfârșitul 
anului. Însă, o muncă pedagogică atentă necesită, ca profesorul să se gândească: când este momentul 
potrivit pentru a-l completa. 

Intrarea este, evident, în toamnă, la începutul anului școlar, dar nu este bine să luăm ca bază începutul 
anului, mai ales pentru copiii mici. Prin urmare, se recomandă luna noiembrie. Și pentru timpul de ieșire, 
este bine să se evite lunile mai și iunie, când grădinițele sunt supraîncărcate cu activitățile de sfârșit de an 
școlar. Luna aprilie pare mai rezonabilă. 
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Evaluare tradițională sau evaluare online în învățământul preșcolar? 

 
Prof. BALOGH CAMELIA,                                                             

G. P. P. Nr. 54 Oradea 

 
 

’’Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.’’ (D. Ausbel)   

Evaluarea la preșcolari reprezintă un ansamblu de activități dependente, iar scopul evaluării nu este 
de a parveni la anumite date, ci de a perfecționa procesul educativ. Știm cu toții că activitatea din grădiniță 
are un caracter preponderent formativ-educativ, motiv pentru care evaluarea este fragmentată, incomplete, 
unele rezultate putând fi observate mult mai târziu, la școală.        

Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite educatoarelor doar prognoze pe termen scurt, însă este 
importantă și necesară deoarece oferă informații referitoare la nivelul atins în dezvoltarea personalității, 
pentru individualizare și eficiență în activitate.   

În grădiniţe nu este permisă testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul 
curriculum este promovată ideea încurajării şi dezvoltării imaginii pozitive de sine, a încrederii în forţele 
proprii ale copiilor şi progresul individual în ritm propriu.       
 Învățământul preșcolar are caracter oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau 
prin fișe de evaluare. Copiii sunt evaluați unul câte unul în cadrul activităților și jocurilor desfășurate, 
educatoarea fiind nevoită să rețină ce a spus fiecare copil sau prin fișe de evaluare care se realizează la 
finalul unei activități în care au fost urmăriți toți itemii evaluării.    

Evaluarea are funcții diferite pentru educatoare  și pentru copii.      
Pentru educatoare funcțiile evaluării vizează: obținerea de informații cu privire la  realizarea obiectivelor 
stabilite; stablirea eficienței organizării, structurării, accesibilizării conținutului, a alegerii strategiei 
adecvate grupei sau indivizilor din grupă; descoperirea unor lacune și posibilitatea de a elabora un program 
de recuperare pentru copiii care nu și-au însușit unele informații, priceperi și deprinderi (individual sau în 
grup); proiectarea și organizarea eficientă a următoaelor activități de învățare.      

Pentru preșcolari, funcțiile evaluării sunt: îi ajută să fixeze și să consolideze prin repetare cunoștințele; 
să iși mărească și să își consolideze încrederea în forțele proprii; să le sporească interesul pentru cunoaștere 
și să le stimuleze și dirijeze învătarea; să le formeze apacitatea de apreciere și autoapreciere și stimularea 
dorinței de autoafirmare; contribuie la întărirea legăturii grădiniței cu familia.     

Văzând care sunt funcțiile evaluării din ambele perspective, educatoare și copii, atunci când evaluarea 
se desfășoră online este mult mai greu de realizat sau, mai bine zis nu este concludentă, deoarece depinde 
și de alți factori, cum ar fi: mediul familial, familia care participă inevitabil la actul educational, precum și 
la perioadele, mai scurte sau mai lungi, în care se desfășoară activitățile în mediul online.    

În perioadele în care educatoarea este nevoită să își desfășoare activitatea instructiv-educativă  online, 
pentru a menține o legătură strânsă cu copiii și părinții,  aceasta nu are o misiune ușoară deoarece 
depinde exclusiv de bunăvoința și disponibilitatea părinților și totodată de prezența dispozitivelor online și 
apoi de capacitatea de acomodare a părinților și a cadrului didactic în mediul online. Pentru a desfășura 
activități, atât de predare, dar mai ales de evaluare, educatoarea trebuie să dea dovadă de creativitate și 
capacitate de a uiliza situ-ri accesibile și attractive pentru preșcolari. Activitatea de evaluare desfășurată 
online este multmai greu de realizatdeoarece presupune din partea cadruluididactic o implicare și dedicare 
mult mai mare.      
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Știm cu toții că activitățile desfășurate online la nivel preșcolar se desfășoară cu dificultate deoarece 
depind exclusiv de prezența unui adult dispus să stea lângă copil și să intre online, cu atât mai mult când 
actul educațional se desfășoară pe rețele de socializare și părintele trebuie să parcurgă activtățile în 
întregime cu copilul.  

Indiferent de forma în care se desfășoară, există numeroase aplicații interesante, atractive și ușor de 
utilizat, accesibile copiilor care se pot utiliza pentru a realiza o evaluare de calitate la preșcolari: 
BookCreator(Link: https://bookcreator.com/), Quizizz ( Link: https://quizizz.com/admin),  Kahoot  (Link: 
https://kahoot.com/).    

  

Bibliografie:                      

1.  Ionescu, M., (2003), Instrucție și educație, Editura Garamond, Cluj-Napoca;                
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Evaluarea didactică online 

 

BALOTA Dorina-Elisabeta 
Școala Gimnazială Nr. 1 Marca, județul Sălaj 

 

 
Evaluarea virtuală exprimă o realitate a sistemului de învățământ actual, o oportunitate și un avantaj 

în același timp, manifestându-se în două moduri: pe de o parte ca o replică adaptată la noile cerințe a 
metodelor și tehnicilor de evaluare existente, iar pe de altă parte ca modalitate de experimentare și de 
utilizare a unor strategii și instrumente digitale  sub forma aplicațiilor, software-ului și platformelor 
educaționale inovative, ludice și interactive, fiecare cu atuurile și limitele sale. 

La ora actuală, mediul virtual pune la dispoziția învățământului o serie de platforme educaționale 
dintre care se pot aminti: Google Meet, Zoom, Google Classroom, Edmodo, EasyClass, Class Dojo, 
Moodle, Quizizz, Clasa digitală, Aservio, Microsoft Teams etc. 

Informatizarea evaluării școlare înseamnă în primul rând adaptarea metodelor și strategiilor de 
evaluare existente la condițiile digitale, începând, bineînțeles, cu testarea computerizată ca alternativă a 
testelor scrise. 

Testarea computerizată vizează în special formularea itemilor, redactarea testelor, calcularea 
rezultatelor, prelucrarea datelor obținute și realizarea rapoartelor; toate într-un mod digitalizat prin 
intemediul sistemelor de calcul și a unor programe specifice. Aceasta poate prezenta în practică trei moduri 
de manifestare: adaptativ, continuu și inteligent. 

Atunci când elevul are de rezolvat un item care verifică nivelul cognitiv maxim al acelui conținut, 
spunem că testarea computerizată este adaptativă, când elevul se autoevaluează  cu ajutorul unei aplicații 
speciale instalate pe computer după fiecare stagiu de învățare, testarea este continuă, iar în cazul în care 
testarea se bazează pe principii și metodologii specifice inteligenței artificiale testarea este inteligentă. 

Avantajele testării computerizate presupun: eficiența și facilitarea centralizării, administrării și 
măsurării rezultatelor, reducerea timpului, eforturilor și costurilor implicate de testarea scrisă clasică, 
posibilitatea urmăririi scorurilor și progresului elevilor mult mai ușor, reducerea erorilor umane prin 
caracteristicile de clasificare automată specifice, adăugarea comentariilor și feedback-ului pentru elevi, 
partajarea rapidă și sigură a testelor prin scanare și criptare, eliberarea timpului profesorului ocupat în mod 
normal cu elaborarea baremelor, corectarea și întocmirea borderourilor, corectarea operativă a testului, dar 
și posibilitatea accesării și rezolvării testelor de pe orice dispozitiv.  

Portofoliul electronic (digital) a devenit, în contextul actual, o componenetă extrem de importantă 
atât în procesul de predare-învățare, cât și în evaluarea progresului elevilor, monitorizarea activităților 
derulate și ilustrarea performanțelor școlare. Realizat în rețea sau pe o anume platformă educațională, acesta 
cuprinde o serie de materiale adunate cronologic, care pot acoperi un conținut foarte vast, devenind astfel 
un fel de carte de vizită a elevului.  

Din punct de vedere al avantajelor pe care acesta le prezintă în comparație cu portofoliul clasic 
(letric), se poate afirma că reprezintă un instrument mai eficient, mai cuprinzător și, prin urmare, mai util 
pentru atingerea scopurilor educaționale propuse. Dintre aceste puncte forte ale sale se pot enumera: 
permiterea accesului elevului autor, profesorului și părinților copilului, evidențierea unei comunicări 
asincrone, flexibilitatea în folosirea resurselor disponibile pe Internet, capacitatea foarte mare de stocare, 
asigurarea securității și confidențialității elementelor din cuprinsul său. 

În ceea ce privește referatele, proiectele și studiile de caz putem afirma că acestea sunt mult mai ușor 
de realizat, de stocat, de trimis și de verificat dacă au un format electronic. În același timp sursele de 
documentare puse la dispoziție de internet sunt extrem de vaste și variate, la fel și materialele fotografice, 
audio și video găsite în spațiul virtual pe care elevii le pot adăuga atât în cadrul conținutului lucrărilor lor, 
cât și în cadrul expunerilor pe care le vor avea de făcut în fața clasei, chiar dacă ne aflăm în online. 
Prezentarea acestor tipuri de lucrări se poate realiza prin utilizarea unor aplicații precum Prezi sau 
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PowerPoint (dintre cele mai cunoscute), iar aspectul lor final depinzând exclusiv de creativitatea, imaginația 
și originalitatea fiecăruia dintre elevi. 

Dintre multitudinea de aplicații de verificare pe care ne-o oferă Internetul putem aminti câteva dintre 
cele mai utilizate în practica pedagogică actuală, atât ca metode, cât și 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 utilizării unor astfel de aplicații ilustrează în practică 
aspecte legate de: organizarea informațiilor, verificarea celui care învață, stimularea creativității, 
diminuarea factorului de stres, caracterul preponderent ludic, reducerea timpului dedicat studiului, 
atitudinea pozitivă față de tehnologie și găsirea unor soluții interactive pentru evaluare, consolidare și 
recapitulare de cunoștințe. 
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Evaluarea, o emoție necesară 

 

Prof. Balota Maria-Laura                                                               
Liceul Tehnologic Special nr. 1 Oradea 

 

 

Despre evaluare s-au scris pagini întregi în care s-au clasificat și analizat diferite forme și tipuri de 
evaluare, funcții ale evaluării, prezentându-se atât avantajele cât și dezavantajele acestora. Regulile 
generale şi specifice privind evaluarea și notarea elevilor sunt stabilite atât de Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și în  Regulamentul-cadru de Organizare şi 
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (OMEC nr. 5447/2020) și specifică faptul că “scopul 
evaluării este acela de a orienta și de a optimiza învățarea. Evaluările se realizează pe baza standardelor 
naţionale de evaluare pentru fiecare disciplină.  

Evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feed-back real elevilor, părinților și cadrelor didactice şi 
stă la baza planurilor individuale de învăţare. Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează permanent, 
pe parcursul anului școlar”.  Suntem de acord că evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare 
indiferent de modul de desfășurare a activităților instructiv-educative. De când procesul instructiv-educativ 
se desfășoară online, trăim o nouă realitate care, fiind o experiență inedită, aduce inevitabil noi provocări. 
Trecerea de la învăţământul tradiţional la învăţământul modern este un proces inovaţional care nu 
presupune o separare totală faţă de trecut, ci promovarea unor atitudini pozitive faţă de schimbare.  

Astfel, metodele moderne de evaluare au un caracter complementar sau alternativ în sensul că vin să 
întregească gama de metode tradiţionale. Ele sunt utile în evaluarea cunoştinţelor elevilor din punctul de 
vedere al unei mai mari libertăţi a profesorului care poate preda integrat, își încurajează elevii să caute 
singuri informația, să aibă inițiativă și să argumenteze, le livrează informația pe înțelesul lor, prin joc și 
metode care să îi atragă, exploatând zona lor de interes și preocupări și nu le cere să memoreze texte întregi 
pe care elevii le uită după ce trece perioada evaluării.  

Cu o astfel de abordare în predare, elevii vin cu drag la școală, fără rețineri și fără frică, întrucât 
implicarea personală într-o experienţă determină reacţii şi o activitate personală mai intensă. Prin 
participare, elevii îşi pot exprima opţiunile în domeniul educaţiei, culturii, timpului liber, pot deveni 
coparticipanţi la propria formare. Elevii nu sunt doar un receptor de informaţii, ci şi un participant activ la 
educaţie. În procesul instructiv-educativ, încurajarea comportamentului participativ înseamnă pasul de la 
„a învăţa” la a „învăţa să fii şi să devii”, adică pregătirea pentru a face faţă situaţiilor, dobândind dorinţa de 
angajare şi acţiune. Principalul avantaj al metodelor activ-participative îl reprezintă implicarea elevilor în 
actul didactic şi formarea capacităţii acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra fenomenelor studiate. 

Mulţi pedagogi sunt de părere că învăţământul a insistat o perioadă destul de mare pe acţiuni şi 
procedee care puneau în prim-plan memoria, elevii deţineau un bagaj mare de cunoştinţe din care nu 
foloseau decât o mică parte mai târziu, fiind dependenţi de judecata altora. De aceea se insistă astăzi pe 
promovarea metodelor ce implică participarea activă.  

În acest mod elevilor le este dezvoltată gândirea critică, se vor dezvolta conexiunile din creier 
stabilindu-se niște trasee ce pot fi bătute pe termen lung; în acest fel se poate activa memoria copilului astfel 
încât informațiile să fie stocate pentru o mai lungă durată, în momentul în care sunt provocate de niște 
stimuli.  

Aceasta reprezintă o gândire centrată pe  testarea şi evaluarea  soluţiilor posibile într-o situaţie dată, 
urmată de alegerea rezolvării optime pe baza argumentelor.  

A gândi critic înseamnă a deţine cunoştinţe valoroase şi utile, a avea convingeri raţionale, a propune 
opinii personale, a accepta că ideile proprii pot fi discutate şi evaluate, a construi argumente suficiente 
propriilor opinii, a participa activ şi a colabora la găsirea soluţiilor.   
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Adaptându-ne vremurilor îi formăm pe elevi instruindu-i pentru societatea de azi, pregătindu-i pentru 
niște meserii noi care se vor inventa, de aceea și strategiile de evaluare trebuie selectate atent, în funcție de 
obiectivele propuse și particularitățile de vârstă și psihologice ale elevului.  
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Evaluarea în învățământul preșcolar 

 

Prof. Înv. Preșcolar Balta Maria Mădălina 

 
 

Ausubel conchide referitor la evaluare: ,,Dacă aș vrea să reduc toată psihopedagogia  la un singur 
principiu, eu spun: ceea ce influențează mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care le posedă la plecare. 
Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință”(R. Ausubel, 1981).  

Este citatul cu care am vrut să deschid acest articol deoarece consider că are un puternic impact asupra 
subiectului propus spre analiză. Astăzi evaluare nu este reprezentată de un sistem de notații, ea  însoțește 
învățarea fiind cea care o asistă, măsoară achizițiile individuale ale copilului și susține fiecare intervenție 
educativă prin feed-back.  

Dar, pentru a ne opri și a disemina informații despre procesul de evaluare, trebuie să începem cu o 
definiție a termenului. Ioan Bontaș , doctor în pedagogie definește evaluarea ca fiind: actul didactic 
complex, integrat întregului proces de învățământ, care asigură evidențierea atât a cantității cunoștințelor 
dobândite de către preșcolar, cât și a calității acestora, oferind soluții de perfecționare a actului de predare-
învățare.(Bontaș, 2001) 

Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural și funcțional în activitatea instructiv-
educativă. Ea este în opinia lui Ausubel, punctul final într-o succesiune de evenimente care cuprind 
următorii pași: stabilirea scopurilor și a obiectivelor pedagogice; proiectarea și executarea programului de 
realizare a scopurilor; măsurarea rezultatelor aplicării programului; 

Punând în practică teoria acestui mare pedagog la cerinţele educaţiei timpurii, putem deduce că 
educatoarea stabileşte premisele activităţilor  ce se vor regăsi în puncte atinse, a căror cuantificare va reda 
măsura în care demersul educativ a avut eficienţa dorită. Aşadar, cadrul didactic proiectează scopul 
educaţional, adaptează resursele şi activităţile la posibilităţile și nevoile copiilor, planifică şi 
măsoară  fiecare progres, organizând actul educativ următor în funcţie de rezultat, şi are capacitatea de a 
stabili rezultatul intervenţiei sale asupra preşcolarului prin evaluare. O cunoaştere temeinică a copilului e 
importantă la vârsta preșcolarității cu atât mai mult cu cât la această vârstă, evoluţia e foarte rapidă şi 
diversificată, iar educatoarea trebuie să-şi adapteze activitatea la particularităţile copiilor.  

Aşadar, un bun educator îşi dedică timpul formării copilului în spiritul explorării cognitive, îl 
înnobilează pe acesta cu spirit de investigație, cu inițiativă și mai ales îi lasă libertatea de a-şi urma interesele 
în conformitate cu potenţialul său intelectual fără ca vreodată să-i limiteze imaginația și creativitatea. 
Cunoaşterea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la fiecare dintre cele trei 
componente ale procesului instructiv educativ: predare, învăţare şi evaluare, expunere care după părerea 
mea nu se poate realiza decât prin prezența fizică a copilului lângă cadrul didactic. Un alt aspect important 
este faptul că, în pedagogiile moderne evaluarea  capătă valenţă de instrument corector, de indice al calităţii 
predării şi învăţării prin funcţiile ei de control, reglare şi predicţie comparativ cu pedagogiile tradiţionale 
care păstrau în umbră evaluarea, considerând că predarea şi învăţarea depăşesc cu mult importanţa acesteia,. 
De asemenea dacă îl parafrazăm pe  George Bernard Shaw, care spune că ar fi ideal să vedem copilul în 
căutarea cunoaşterii şi nu cunoaşterea în urmărirea copilului, înţelegem de aici că idealul educaţional este 
acela de a insufla copilului preșcolar dorința de conţinuturi, de cercetare și explorare, nu doar de a transmite 
fluxuri de informaţii ce îngrădesc mintea şi personalitatea copilului. 

Evaluarea este un proces important în învățământul preșcolar, deoarece prin intermediul acesteia 
educatoarea va cunoaște nivelul de dezvoltare a copilului, va aprecia cunoștințele, priceperilor și 
deprinderilor dobândite de copil în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea urmăreşte şi 

268



aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a conţinuturilor şi a 
modalităţilor de transmitere ale acestora a copilului și doar așa va reuși să aplice metode și strategii de 
predare și ameliorare a celor observate, respectând astfel nevoile de bază ale copilului precum și nivelul de 
dezvoltare a acestuia.  

Consider imperios necesar ca evaluarea, în special la nivel preșcolar să fie una tradițională, din prisma 
activităților desfășurate fizic și nu online deoarece conform stadiilor de dezvoltare ale lui Piaget, copilul de 
vârstă preșcolară  absoarbe toate informațiile pe cale senzorială (vizual, auditiv, tactil) și 
motorie.Inteligenței senzorio-motorie, despre care ne vorbește Jean Piaget în stadiul inteligenței senzorio-
motorie, este o inteligență trăită, practică, legată de acțiunea efectivă a copilului, ce are la bază mobilizarea 
schemelor senzorio-motorii și coordonarea lor până la găsirea alternativei eficiente. În cursul acestei 
perioade se produce o decentrare care îl face pe copil să se distingă de lumea înconjurătoare. Principala 
achiziție a perioadei este permanența obiectului, care desemnează capacitatea copilului de a-şi reprezenta 
obiectele şi în absenţa lor. 

O evaluare corectă a copilului preșcolar presupune îmbinarea mai multor metode, procedee didactice 
precum și strategii diverse și atractive, pentru observarea comportamentului acestuia dar și a nivelului de 
dezvoltare. Altfel spus, evaluarea prin intermediul jocului didactic, prin intermediul observării spontane a 
copilului preșcolar este net superioară evaluării online. De altfel, consider că o evaluare online nu este 
relevantă la nici un nivel de vârstă, cu atât mai puțin la vârsta preșcolară. 

Prin intermediul celor prezentate am dorit să scot în evidență importanța evaluării la copilul preșcolar, 
evaluare care nu se poate face de altfel decât fizic, prin intermediul metodelor inovative de predare-învățare, 
prin lucrul efectiv al copilului cu materialul didactic intuitiv, dezvoltând astfel copilul multilateral, fără a 
mai aduce în discuție efectele adverse ale tehnologiei, ale online-ului, în dezvoltarea copilului preșcolar.  
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Autoevaluarea, apreciere obiectivă, competitivitate sigură 

 

Profesor Balta Mirela Bogdana,                                                          
Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului, Arad 

 

 

Preocupările prezente din domeniu didacticii se axează pe clarificarea şi utilizarea cu succes şi 
obiectivitate a tuturor metodelor prin care se poate realiza o evaluare corectă. În învăţământul modern, 
elevul trebuie să coopereze cu profesorul,  să aibă deschidere faţă de acesta în situaţiile când nu se descurcă 
singur. Autoevaluarea face parte din metodele alternative de evaluare şi se realizează cu succes numai 
atunci când elevii au fost evaluaţi corect şi obiectiv de cadrul didactic. Autoevaluarea are drept scop să-i 
ajute pe elevi să-şi dezvolte capacităţile de autocunoaştere şi de autoevaluare, să compare nivelul la care au 
ajuns cu nivelul cerut de obiectivele învăţării şi de standardele educaţionale, să-şi dezvolte un program de 
învăţare, să-şi autoevalueze şi să-şi valorizeze atitudini şi comportamente. 

Autoevaluarea se poate practica cu succes acolo unde i s-au creat bazele şi numai cu acei elevi bine 
formaţi în prealabil prin evaluări bine fundamentate ştiinţific. Ţelul formatorului este să-i înveţe pe elevi să 
se autoaprecieze. Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performanţe în raport cu obiectivele 
operaţionale. Pornind de la obiectivele operaţionale propuse, grila de autoevaluare conţine capacităţi vizate, 
sarcini de lucru şi valori ale performanţei. Condiţia principală care favorizează interiorizarea de către elevi 
a aprecierilor formatorului o constituie înţelegerea criteriilor de apreciere după care se conduce acesta. 
Acest lucru îi ajută pe elevi să înţeleagă semnificaţia notelor acordate.  

Tehnicile folosite în scopul educării aptitudinii de autoapreciere sunt variate. Una dintre acestea 
constă în notarea în colaborare cu alţi colegi. Participarea sau implicarea lor la aprecierea propriilor 
rezultate şcolare are multe efecte pozitive, cum ar fi: profesorul dobândeşte confirmarea aprecierilor sale 
în opinia elevilor, referitoare la rezultatele constatate, elevii exercită rolul de subiect al acţiunii pedagogice, 
de participanţi la propria lor formare atât în activitatea de instruire, cât şi în aceea de evaluare a progreselor 
înregistrate, îi ajută să aprecieze rezultatele obţinute şi să înţeleagă eforturile necesare pentru atingerea 
obiectivelor stabilite, cultivă motivaţia lăuntrică faţă de învăţătură şi atitudinea pozitivă, responsabilă, faţă 
de propria activitate.  

Un alt procedeu îl constituie autonotarea controlată, în cadrul căreia propunerea de notă o face chiar 
elevul examinat, fiind revăzută şi definitivată, de formator cu consultarea celorlalţi elevi. Un exerciţiu util 
în această privinţă îl constituie corectarea lucrărilor între colegi. Chiar dacă o parte din aceste lucrări nu se 
notează – rămân la statut de exerciţiu, delimitarea răspunsurilor corecte de cele nesatisfăcătoare şi în 
consecinţă, a stării de reuşită de starea de eşec, oferă elevilor repere concludente pentru aprecierea 
performanţelor obţinute şi pentru perceperea distanţei la care se află de nivelul aşteptat, de atingerea 
obiectivelor stabilite.  

Așadar, educarea capacităţii de autoevaluare la elevi presupune respectarea unor condiţii 
fundamentale:  

1. Prezentarea (la începutul activităţii, sarcinii de lucru) a obiectivelor curriculare şi de evaluare pe 
care trebuie să le îndeplinească; 

 2. Încurajarea elevilor pentru a-şi pune întrebări legate de modul de rezolvare a sarcinii de lucru şi 
de efectele formative ale acesteia;  

3. Stimularea evaluării şi interaprecierii în cadrul grupului; 
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 4. Completarea, la finele sarcinii de lucru, a unui chestionar cu răspunsuri deschise sau a unor scale 
de clasificare.  

 Capacitatea de autoevaluare nu este un fenomen ereditar, ea se formează în procesul educaţional, în 
activitatea de comunicare cu cei din jur. Odată formată însă, ea determină locul fiecărui elev în colectiv, 
atitudinea faţă de propriile succese sau insuccese, influenţând adaptarea la exigenţele procesului de 
învăţământ. Atunci când un elev întâmpină dificultăţi la învăţătură nu trebuie să legăm direct insuccesele 
şcolare numai de unele particularităţi intelectuale, voliţionale sau familiale, ci trebuie să avem în vedere şi 
atitudinea elevului faţă de învăţare. Mai trebuie să cunoaştem şi reprezentările elevului faţă de capacitatea 
lui, nivelul aspiraţiilor sale, unele trăsături de personalitate ca responsabilitatea sau  spiritul de organizare. 
O astfel de cunoaştere este deosebit de importantă pentru că de aceste reprezentări depinde gradul de 
încredere sau de neîncredere în forţele proprii, trăirea rezultatelor ca succese sau insuccese, atitudinea faţă 
de greşelile comise..  

Așadar, formarea deprinderii de autoevaluare este un act necesar pentru ca procesul de predare-
învățare și evaluare să obțină cele mai bune rezultate. 
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„Fizica” între evaluarea inițială clasică și cea modernă 

 

Prof. Baltac Sorina                                                                     
Șc. Gim. „Tudor Vladimirescu”, Pitești 

 
Despre evaluare s-a tot vorbit și se va vorbi în continuare, deoarece aceasta asigură premisele 

desfășurării în condiții optime, a proceselor de predare și învățare.  
 
Programa de Fizică are ca idee centrală structurarea activităților de învățare - predare - evaluare pe 

modelul investigației științifice structurate. Elementul nodal al acestei construcții este centrarea pe 
competențe. Prin studiul fizicii, elevii dobândesc competențe relevante pentru activitatea zilnică. Studiul 
fizicii permite înțelegerea aplicațiilor practice din toate domeniile de activitate. Cu o bază solidă a 
achizițiilor din fizică, elevii vor fi capabili să aprecieze rolul fizicii în dezvoltarea științei și tehnicii și să 
utilizeze competențele dezvoltate în toate domeniile activității profesionale, iar ca viitori absolvenți vor 
putea deveni eficienți într-o societate a cunoașterii globală și puternic tehnologizată. Așa se precizează în 
nota de prezentare a programei de Fizică VI – VIII, aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017. 

 
Bine, bine, dar cum evaluezi competențele formate de elevi? Aceasta este întrebarea care mă 

urmărește de ceva vreme.  
 
La clasa a VI-a, consider că este imperios necesară evaluarea inițială printr-un test scris, deoarece 

acesta poate stabili care este nivelul de pregătire al elevilor la începutul predării unei discipline noi. 
Rezultatele testării ne pot ghida în adoptarea unei strategii sau unei tehnologii didactice optimizată, care să 
corespundă realităților existente, prin funcțiile sale de diagnoză și prognoză. Astfel, putem să ne dăm seama 
dacă elevii sunt îndeajuns de pregătiți (dacă stăpânesc calculul aritmetic, dacă pot opera cu ajutorul puterilor 
lui zece, dacă au un nivel minimal de cunoștințe în ceea ce privește științele naturii etc) pentru a se crea 
premisele care vor fi favorabile pentru noii ani de studiu. Se poate face și o evaluare inițială orală, însă, din 
punctul meu de vedere, aceasta e mai puțin exactă, deoarece tendința cadrului didactic este de a-l ajuta pe 
copil în a găsi răspunsul corect prin oferirea de întrebări ajutătoare sau informații suplimentare ce-l vor 
ghida către răspunsul așteptat. Și acest tip de evaluare are rostul său: îl ajută pe copil să se exprime în public, 
îl face să-și învingă teama de a fi evaluat prin validarea rapidă a răspunsurilor ș.a.m.d.   

 
De aceea, evaluarea inițială oferă în aceeași măsură, pe de o parte profesorului, pe de alta elevului, 

posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației existente (care este potențialul de învățare 
al fiecăruia dintre elevi, care sunt lacunele ce vor trebui completate și mai ales remediate) și totodată de a 
formula cerințele pentru perioada următoare de învățare. 

 
În ultimii ani, am căutat, ne-am format și am descoperit multe aplicații și metode de a face evaluare 

online, dat fiind contextul actual. Unele interesante, altele cu interfață colorată, veselă, fiind pe plac elevilor, 
însă nici una dintre acestea nu ne oferă siguranța că cel care răspunde la întrebări sau cel care rezolvă testul 
este el singur, copilul conștient că trebuie să verifice ce poate să facă în fața unor situații problemă de acest 
fel. Am avut diverse surprize de genul: elevul respondent este ajutat de o altă persoană (părinte, bunic, 
frate); pe un grup de WhatsApp copiii unui grup generau răspunsuri la itemii din test; cu ajutorul 
internetului, elevii evaluați căutau răspunsurile utilizând diverse comunități virtuale (vezi brainly). În acest 
fel, evaluarea este compromisă, nemaiputând genera un răspuns apropiat realității. 

 
Oricare ar fi metodele de evaluare, tradiționale sau complementare, (mai vechi sau mai noi, 

„tradiționale” sau „moderne”) trebuie utilizate de profesori și promovate în raport cu „fidelitatea” lor, adică 
cu gradul în care ele reușesc să aprecieze cât mai riguros ceea ce vrem să apreciem.  
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Cert este că nu există metodă perfectă și că fiecare dintre metodele utilizate prezintă avantaje și 
dezavantaje, însă scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi 
să fie receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare.  
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INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE                                               
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

Prof. Înv. Preșc. Balteș Camelia-Maria                                                    
Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu / Grădiniță - Grupa Germană 

 

În grădinițe prin noul curriculum, este promovată încurajarea şi dezvoltarea la copiii preșcolari a 
imaginii de sine pozitive, a încrederii în forţele proprii şi progresul individual în ritm propriu. Pentru 
aceasta, este nevoie ca instrumentele de evaluare online să fie o parte necesară a învățării la distanță, unde 
pedagogia învățământului preșcolar poate fi îmbunătățită prin tehnologie. Adaptarea la un învățământ 
modern, unde se utilizează calculatorul, tableta, telefonul, internetul, precum și platforme și aplicații 
disponibile online, a devenit o necesitate atât în contextual actual al pandemiei Covid-19, cât și pentru 
nevoia să-i ajute pe toți copiii să devină autonomi în învățare. Este important să știm că în evaluarea online, 
toți copiii vor să ne arate că știu, și pentru aceasta doresc să ne convingă că au înțeles ce au învățat să facă.  

În scopul evaluării online, sunt disponibile o multitudine de modalități, instrumente și aplicații 
digitale, care se pot utiliza adecvat desigur și pentru facilitarea învățării on-line: 

- Google Classroom – Meet video chat pentru a discuta cu copiii, oferă feedback direct fiecărui copil 
ce poate fi evaluat oral; se pot posta fișe de evaluare încărcate de părinți după finalizarea lor.  

- Zoom - este platforma de ore on-line unde preșcolarilor și părinților acestora li se poate trimite link-
ul pe email pt a intra în Zoom. Pe White Board se poate desena, colora, sau face adnotări pe ecran și se 
poate partaja ecranul și documentele aflate în calculator/ laptop. Se pot crea camere secundare pentru 
preşcolari pentru a încuraja munca în grupuri mici. https://zoom.us/ 

- Wordwall – oferă modalități diverse de interacțiune pentru susținerea învățării, prin conceperea unor 
teste și exerciții cu activități potrivite pentru evaluare, ușor de utilizat și plăcut de copii, aceștia având 
posibilitatea de a-și alege singuri forma de rezolvare. https://wordwall.net 

- Hărți digitale - sunt printre cele mai cunoscute tipuri de aplicaţii digitale, dintre care enumerăm 
Google Maps, Tripline şi Zeemaps, ca şi instrumente colaborative care se pot utiliza cu succes la ciclul 
preşcolar. 

- Zeemaps- constituie un instrument colaborativ prin completarea unor câmpuri şi vizulizarea datelor 
geografice a unor poziții indicate pentru identificare pe hartă ce nu necesită cont de utilizator şi este gratuit. 
www.zeemaps.com 

- Jocuri on-line – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de educatori deoarece îşi păstrează simţul 
ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. 

- Jingsawplanet – este o aplicație eficientă ce permite crearea unor puzzle și decuparea acestora în 
funcție de gradul de complexitate dorită. www.jingsawplanet.com 

- LearningApps- este o platformă ce permite o abordare didactică în conformitate cu nevoile 
individuale ale copiilor, care oferă o multitudine de modele și aplicații: Ordonează pe grupe sau în perechi, 
Potrivire de imagini, puzzle, Quiz itemi cu alegere multiplă; se pot face si sondaje pentru a măsura feed-
back-ul.  

- Aplicații feed-back - de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare de tip Kahoot cu 
ajutorul căruia se creează teste interactive pentru copii, unde se pot însera imagini, clipuri video sau 
diagrame ce sunt deosebit de eficiente în evaluare, pentru a crește gradul de interacțiune al jocului 
https://kahoot.com/;  

- Evaluarea de tip Quizizz - este utilă în evaluările formative într-un mod distractiv pentru preșcolari, 
prin inserarea de răspunsuri multiple, imagini, texte audio, imagini. Oferă feed-back prompt cu date privind 
progresul învățării realizat de copii și aspecte privind corectitudinea realizării testului și a timpului de 
rezolvare a sarcinilor. https://quizizz.com/admin 
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Beneficiile evaluării online pentru preşcolari sunt un mediu mult mai confortabil, dar care necesită 
suportul părinţilor în cazul învăţării de acasă, în timp ce pentru cadrele didactice sunt schimbul de bune 
practici şi asistenţă din partea colegilor. Produsele copiilor sunt cea mai bună dovadă a calității 
educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia le permite să o exprime, este ceva despre care educatorii 
din diverse colțuri ale lumii vorbesc constant într-un sens pozitiv. 
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ERORI ÎN EVALUAREA ȘCOLARĂ 
 
 

Prof. înv. primar Bălțoi Gherghe Tatiana Mădălina 
Școala Gimnazială Drăgănești de Vede, jud. Teleorman 

 
 

 
Privită, în general, ca o noțiune pedagogică obiectivă, evaluarea rămâne un fenomen subiectiv, în 

sensul în care angajează relații interpersonale, valori și atitudini personale ale celor implicați în actul 
evaluativ. Din perspectiva factorului uman, efortul de asigurare a obiectivității trebuie să includă înțelegerea 
mecanismelor prin care factorii subiectivi pot introduce unele distorsiuni, astfel încât consecințele negative 
să poată fi neutralizate.  

 
Cele mai frecvente distorsiuni evaluative întâlnite în practica școlară sunt: 
 Efectul ,,haloˮ- profesorul tinde să evalueze rezultatele elevului la o anumită disciplină pe baza 

performanțelor obținute la alte discipline. O impresie parțială este extinsă la întreaga activitate a elevului. 
Cel mai frecvent supuși situațiilor de acest tip sunt elevii foarte buni sau foarte slabi. 

 Efectul Pygmalion- Evaluarea făcută de profesor la o anumită disciplină este influențată de părerea 
pe care acesta și-a format-o despre capacitățile și atitudinile elevului. Cadrul didactic sancționează prompt 
și exigent răspunsul slab dat de un elev pe care el nu-l consideră bun la disciplina sa, dar manifestă 
indulgență, trecând cu vederea același răspund dat de un elev despre care el și-a format o părere bună. 
Profesorul este mai puțin dispus să aprecieze eforturile depuse de un elev cu rezultate slabe . 

 Ecuația personală a examinatorului- profesorul utilizează anumite criterii de evaluare și le acordă o 
pondere diferită, pe de o parte, în funcție de obiectivele evaluării, și, pe de altă parte, de orientarea stilului 
său didactic. Astfel, unele cadre didactice vor pune preț, în evaluare, pe dezvoltarea învățării, alții vor 
urmări conformarea la informațiile predate.  

 Efectul de contrast- profesorii tind să compare, să clasifice și să ierarhizeze elevii. Astfel, același 
răspuns- de exemplu, de nivel mediu- va fi evaluat diferit dacă urmează după unul excelent (subevaluare) 
sau dacă urmează după unul slab (supraevaluare). 

 Efectul tendinței centrale- adesea, profesorii tind să evite extremele scalei de notare, acordând note 
care se înscriu în jurul valorii medii. Astfel, atât elevii foarte buni, cât și cei foarte slabi, sunt ,,absorbițiˮ în 
categoria de mijloc. 

 Eroarea logică- în realizarea evaluării, pot fi utilizate numeroase criterii, între care unele sunt 
importante (corectitudinea, claritatea, completitudinea răspunsului- de exemplu), iar altele secundare 
(efortul depus, prezența la activitate, caracterul îngrijit al lucrării). În combinarea acestor criterii nu trebuie 
inversată ponderea lor. Chiar dacă avem în vedere criteriile secundare, acest lucru nu trebuie să se 
transforme ăntr-o manieră constantă de acțiune didactică, întrucât ar însemna să substituim aspectele 
importante ale evaluării cu unele lipsite de relevanță. 

 
Aceste distorsiuni din evaluarea școlară ar putea fi limitate prin utilizarea unui sistem de corectare 

dublă, sau asistență formată din două- trei cadre didactice, alternarea profesorilor la aceeași clasă, 
secretizarea lucrărilor, cunoașterea nuanțată a multiplelor probleme legate de evaluare. 

O evaluare obiectivă și sistematică poate stimula elevii, poate contribui la menținerea unui tonus 
afectiv corespunzător, precum și la motivarea pentru acțiune.   
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Evaluarea – între tradiţional şi modern 

 

Bălu Diana – Mihaela – Profesor                                                          
C.SE.I. „C-TIN PUFAN”, Dr. Tr. – Severin 

 
Evaluarea în educaţie are drept scop aprecierea efectelor unui demers pedagogic, în mod obiectiv şi 

prin mijloace ştiinţifice. Evaluarea controlează şicondiţionează dinamica clasei, încât putem spune că nu 
există învăţare eficientă fără evaluare. Ea acţionează în cadrul concret al clasei de elevi, folosind 
instrumente specifice pentru analiza progresului acestora în grup şi individual. În “Dicţionarul de 
pedagogie”, Schaub Horst defineşte evaluarea ca fiind “procesul care începe cu planificarea şi cu descrierea 
obiectivelor şi a conţinuturilor care vor fi controlate mai târziu” (2000, p.101). Evaluarea asigură premisele 
desfăşurării în condiţii optime, a proceselor de predare şiînvăţare. Interrelaţia care se realizează între cele 
trei procese creează un circuit continuu, conform căruia nu putem înfăptui unul dintre ele fără a ţine cont 
de celălalt. 

Metodele tradiţionale de evaluare, echilibrând palierul probelor orale, scrise şi practice, sunt 
etichetate ca principale metode de evaluare ce domină încă în desfăşurarea actului evaluativ din 
învăţământul preuniversitar. învăţare predare evaluare Didactica modernă, studiile şi cercetările realizate 
în domeniul evaluării, precum şi practica educaţională punctează că strategiile tradiţionale de evaluare au 
un caracter limitat, iar aprecierea rezultatelor şcolare este utilizată adesea ca “mijloc de constrângere” a 
elevilor, pentru a desfăşura o activitate de învăţare sistematică.  Accentul se pune, de cele mai multe ori, pe 
volumul cunoştinţelor asimilate şi rareori pe capacităţi, aptitudini, competenţe, descurajând formarea şi 
dezvoltarea la elevi a unor abilităţişi aptitudini creative. În practica şcolară s-au îmbunătăţit metodele şi 
tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelaţii eficiente între predare – învăţare – evaluare şi pentru 
a atinge dezideratele propuse pentru formarea personalităţii autonome, libere şi creatoare. Este recunoscut 
faptul că metodele complementare de evaluare reprezintă o alternativă la formulele tradiţionale a căror 
prezenţă domină şi care realizează evaluarea rezultatelor şcolareobţinute “pe un timp limitat şi în legătură 
cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut, dar oricum definită” (I.T. Radu, 2000, p223). 

 Este cazul, în special, al investigaţiei, al proiectului şi al portofoliului, al hărţilor conceptuale care în 
afara faptului că reprezintă importante instrumente de evaluare, constituie în primul rând sarcini de lucru a 
căror rezolvare stimulează învăţarea de tip euristic. 

Strategiile alternative pot include lucrări scrise şi revizuite, analize orale referitoare la evenimente 
cotidiene, cooperarea cu alţii în rezolvarea unor sarcini de învăţare, în organizarea unei cercetări. Asemenea 
sarcini solicită elevul să sintetizeze informaţia asimilată şi să creeze răspunsuri elaborate, complete.  

Validitatea crescută a evaluărilor alternative (autentice) rezultă din relevanţa acestora pentru 
subiecţiievaluaţişi din concordanţa lor cu “scenariile” vieţii reale. Procedurile alternative de evaluare fac 
posibilă aprecierea competenţelorachiziţionate de elevi prin parcurgerea unei învăţări contextualizate, 
situând evaluarea într-un context semnificativ de comunicare interpersonală, de cercetare şi rezolvare de 
probleme.  

Valenţele formative ale strategiilor alternative pot fi sintetizate astfel:  realizează evaluarea 
rezultatelor în strânsă corelaţie cu instruirea/ învăţarea, de cele mai multe ori, concomitent cu aceasta;  
stimulează implicarea activă a elevilor, conştientizarearesponsabilităţii asumate;  realizează evaluarea 
holistică a progresului elevului;  asigură clarificarea conceptuală şi facilitează 
operaţionalizareacunoştinţelor asimilate;  oferă o perspectivă de ansamblu asupra activităţii elevului pe o 
perioadă mai lungă de timp, depăşind neajunsurile metodelor tradiţionale cu caracter de sondaj;  evaluează 
gradul de realizare a unor obiective ce vizează aptitudinile, atitudinile, capacităţile, competenţele elevului 

277



ce nu pot fi măsurate şi apreciate prin strategiile tradiţionale;  consolidează deprinderile şiabilităţile de 
comunicare socială, de cooperare precum şi capacitatea de autoevaluare;  asigură un demers interactiv al 
predării-evaluării, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru, valorificând şi stimulând 
potenţialul creativ şi originalitatea;  reduce factorul stres: evaluarea având ca scop principal 
îmbunătăţireaactivităţii stimularea/motivarea elevului şi nu sancţionarea cu orice preţ; 
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STUDIUL EVALUĂRII ON-LINE 
 
 

 
Prof. BĂLULESCU DOBRE ANAMARIA ROXANA, 

Grădinița din cadru Școlii Gimnaziale ,,Constantin Negreanu”, 
Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

 
 
 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces.  

Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării.  

Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume 
mari de notare şi administrare. 

În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 
aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor.      

Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât 
sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de 
discuţii sau exerciţiilor online. O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a 
temelor care poate simplifica procesul administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, 
care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să 
dezvolte abilităţile necesare pentru o învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online.  Flexibilitatea poate însemna: 

 susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; 
 furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice; 
 furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 
Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

Când e mai bună evaluarea online? 
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
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Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
Opţiunile de evaluare online 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 eseuri; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
 portofolii; 
 revizuiri; 
 examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 
Răspunderea elevului 
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 

probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare.  

 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar 

câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode 
includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii 
referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a 
demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – 

între online și tradițional 
 
 

Sorinel Mihai BAN 
Școala Gimnazială Nr. 1 Sântandrei, Județul Bihor, profesor- matematică, 

 
„Spre deosebire de vin, ştiinţa nu trebuie lăsată să se învechească.” Grigore Moisil 

 
 
Argument: Chiar și înafara contextului pandemiei, evaluarea online în cadrul educației digitală a 

devenit, pe an ce trecea, o nevoie tot mai mare atât pentru profesori cât și pentru elevi. Pandemia a acutizat 
însă această nevoie și a adus-o până la nivelul de vital pentru orice societate și pentru cele mai multe sisteme 
educaționale din lume. În România, spre exemplu, școlile s-au închis de pe o zi pe alta, astfel că tot 
învățământul a fost nevoit să se mute în sistem online. 

Cuvânt cheie: evaluare. 
A EVALUA vb. a aprecia, a calcula, a estima, a măsura, a prețui, a socoti (DEX.).  
Referindu-ne strict la evaluarea elevilor la disciplina matematică, propun în cele ce urmează 

prezentarea unui exemplu de utilizare a aplicației digitale Quizziz. Pe de altă parte, educație digitală se 
referă deseori și la niște metode digitale (inclusiv cele de evaluare), care să înlocuiască metodele clasice pe 
care învățământul le-a folosit dintotdeauna.  

 

 

Aplicația Quizizz este o alternativă a alicației Kahoot dar aduce unele îmbunătățiri, cum ar fi: 

1. Nu este necesar un proiector, deoarece jucătorii văd întrebările și opțiunile de răspuns pe propriile 

ecrane.  

2. Ordinea întrebărilor este aleatorie pentru fiecare elev, astfel că elevii nu pot să trișeze.    Elevii nu 

trebuie să aștepte ca întreaga clasă să răspundă la o întrebare înainte de a trece la următoarea. 

3. Testul este realizat în ritmul propriu al elevului.  

4. Aplicația oferă posibilitatea unei vizualizări în timp real a rezultatelor.  

5. Aplicația Quizizz arată numărul total de întrebări la care răspunsul a fost corect și incorect.  

6. Aplicația Quizizz afișează, de asemenea, progresul în timp real pentru fiecare elev.  

7. La finalul testului i se mai acordă o șansă elevului care are mai multe rezultate greșite, permițându-

i să mai răspundă la una dintre întrebările care le-a greșit.  

8. Rezolvarea testului se poate face în sala de clasă, acasă, în parc, la bibliotecă, în indicația orară 

propusă de profesor.  

9. Aplicația Quizizz permite crearea cu ușurință a unui test ce poate conține itemi cu alegere multiplă, 

itemi cu alegere duală. 
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Pentru a crea un test, profesorul apasă pe butonul Create a new quiz: În fereastra care se deschide, se 
va completa numele testului, se apasă pe butonul SAVE. Imediat se va deschide o altă fereastră în care se 
vor scrie, pe rând, întrebările testului.   

Există posibilitatea de a crea întrebări cu un singur răspuns sau cu mai multe răspunsuri. Dacă este 
nevoie, se pot insera imagini, iar în funcţie de complexitatea întrebării se poate ajusta timpul de răspuns de 
la 5 secnde la 15 minute. Pentru a trece la următoarea întrebare se apasă butonul Save. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

[1] www.didacto.ro- Educația digitală în 2021. Avantaje și dezavantaje. 

[2] https://quizizz.com/profile/5bfbd177aa0fea001a0ccaf9 

[3] https://www.digitaliada.ro/platforma-digitaliada 
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Evaluarea între online și tradițional 
 
 

Prof. Bandac Lăcrămioara-Daniela, 
Liceul ”Ștefan cel Mare” Codăești, Vaslui, 

 
 
 
Predarea-învățarea-evaluarea online înseamnă o interacțiune de la distanță între elevi și elevi, între 

aceștia și profesori, între părinți și profesori. Schimbarea metodelor de predare, a instrumentelor și 
tehnicilor de evaluare, folosirea unor platforme educaționale pentru activitățile sincrone și asincrone au 
constituit adevărate provocări pentru majoritatea cadrelor didactice. Profesorul a fost pus în situația de a 
regândi întreaga activitate de predare-învățare-evaluare, de a găsi acele metode și mijloace de învățare  
astfel încât activitatea să se desfășoare atât în clasă cât și în mediul online. 

Învățarea de la distanță este și va fi un șir de invenții și descoperiri, creativitate și comunicare 
eficientă, utilizarea unor instrumente adecvate și folosirea unor tehnologii digitale avansate, utilizarea 
eficientă a timpului și a resurselor. 

Evaluarea este activitatea prin care se emit judecăți de valoare despre procesul şi produsul învățării 
elevului pe baza unor criterii calitative prestabilite, în vederea luării unor decizii în funcție de semnificația 
acordată demersului evaluativ: de reglare/ ameliorare, de selecție, de certificare etc. 

Evaluarea online este susținută de aceleași principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate și 
echidistanță și utilizează multe din strategiile folosite în predarea și evaluarea tradiționale față în față. 
Diferența constă în contextul evaluării, în interacțiunile dintre evaluator și cei care sunt evaluați și procesele 
de colectare și administrare. Complexitatea oricărui demers de proiectare presupune parcurgerea mai multor 
pași care să stabilească traiectoria evaluării de la momentul anticipativ la realizarea practică.  

Atât în învățare, cât și în evaluare, fiecare răspuns al elevului implică un proces cognitiv, fiecare la 
un alt nivel. În procesul de evaluare online trebuie să se acorde o importanță deosebită pentru designul 
evaluării, astfel, este foarte important dacă sarcinile și conținutul probelor de evaluare sunt interesante, 
provocatoare și schimbă evaluarea rigidă într-o experiență exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul 
că orice act de evaluare este și un act de învățare. Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o 
gamă largă de posibilități de evaluare. 

Printre platformele, instrumentele și aplicațiile pe care le-am  utilizat la fizică, în evaluarea online a 
elevilor amintesc:  

 LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Este o aplicație care oferă cadrului didactic modele de exerciții, precum și posibilitatea creării unor noi 
conținuturi. Se pot elabora fișe de lucru și activități interactive, pentru recapitularea materialul studiat, 
pentru lucrul în echipă sau pentru pregătirea unui test sumativ. Tipurile de exerciții care pot fi alcătuite sunt 
diverse: cuvinte încrucișate,  jocul „Vrei să fii milionar”, completarea unui text, quiz cu alegere, potrivire 
pe imagini, ordonează perechi, rebus, spânzurătoarea etc. Pentru elevi, LearningApps oferă moduri 
interactive și atrăgătoare de însușire a noilor informații și posibilitatea de a rezolva unele sarcini de lucru 
în ritm propriu. Prin intermediul LearningApps elevul va învăța mult mai ușor prin descoperire și mai ales 
prin interactivitate.  

 ASQ (Another Smart Question) este o soluție de evaluare pe care elevii o pot folosi independent, 
pentru a aprofunda și a lucra individual teste și exerciții create în prealabil de profesor. Acesta poate adăuga 
clipuri video cu explicații, exerciții și teste și poate urmări rezultatele fiecărui elev direct din aplicație. 
Platforma oferă profesorilor posibilitatea de a lucra diferențiat cu elevii. Pe elevi îi ajută să învețe într-un 
mod dinamic și interactiv, să urmărească lecții video în ritmul lor, să rezolve exerciții și teste cu verificare 
automată și feedback instant și le oferă o experiență de învățare ce îi motivează să obțină puncte și medalii 
virtuale. Profesorii au, prin platforma ASQ, o unealtă eficientă de lucru prin care pot urmări activitatea 
elevilor în timp real, pot da teme și lucra diferențiat, urmărind cu ușurință progresul individual al fiecărui 
elev, toate aceste aspecte fiind aproape imposibil de realizat în modelul clasic de predare învățare. 
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 Kahoot este o aplicație ușor de utilizat și foarte îndrăgită de către elevi. Cu ajutorul ei puteți crea 
teste interactive, în care elevii răspund într-un timp limită, folosind un dispozitiv mobil. Odată creat un test, 
veți putea trimite un cod de acces (PIN) elevilor care îl pot accesa din aplicația Kahoot instalată pe mobil 
sau pe site-ul Kahoot. Rezultatele răspunsurilor apar la finalul testului, pe un ecran vizibil tuturor. Este un 
instrument de verificare a cunoștințelor sau de obținere a feedback-ului, pentru a vedea ce au înțeles, cât de 
implicați au fost și cum se simt elevii. Jocurile/testele create în Kahoot se pot folosi în orice moment al 
activității: în recapitularea/sistematizarea cunoștințelor, în etapa de predare, ca evaluare formativă sau chiar 
ca evaluare sumativă.  

 Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. Poate fi folosită la sfârșitul unei 
unități de învățare, pentru recapitularea/sistematizarea principalelor noțiuni teoretice. Folosind instrumentul 
Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul predării sincrone sau 
asincrone. Toți elevii  vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea testului. Jocurile/ testele create le 
putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 

 Google Forms - permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Platforma permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Elevii pot afla 
imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu.  

 Microsoft Forms- puteți să creați anchete, teste și sondaje, să invitați alte persoane să răspundă la 
acestea utilizând aproape orice browser web sau dispozitiv mobil, să vedeți rezultatele în timp real pe 
măsură ce sunt transmise, să utilizați analize predefinite pentru a evalua răspunsurile și să exportați 
rezultatele în Excel pentru analiză suplimentară sau notare. Utilizând platforma Microsoft Teams, profesorii 
și elevii pot comunica unu-la-unu sau în grupuri. Profesorii pot trimite mesaje și anunțuri unui anume elev 
sau întregii clase deodată. 

 Mentimeter-  este o soluție utilă pe care o puteți folosi în cadrul unei prezentări pe Zoom sau Google 
Meet, când vă partajați ecranul. Cu un cont gratuit pe Mentimeter, puteți crea prezentări interactive, la care 
să adăugați întrebări cu răspuns închis. Spre exemplu, când introduceți o temă nouă sau vreți să măsurați 
pe parcursul lecției cât de multe au înțeles elevii, puteți include o întrebare cu mai multe variante de răspuns 
dintre care doar una este corectă, iar rezultatele vă apar imediat pe ecran. În funcție de acest feedback, puteți 
corecta informații care au rămas neclare și îndrepta procesul de învățare. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și să implice atât creativitatea elevului cât și pe cea a profesorului. 
Rezultatele/produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității actului educațional, a modului în care 
activitatea de predare-învățare-evaluare și-a atins scopul.  

 
Bibliografie: 
 
1. Botnariuc P.,Cucoş C.,Glava C., ŞCOALA ONLINE - Elemente pentru inovarea Educației, 

Editura Universității din Bucureşti, Bucureşti, 2020. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
- între online și tradițional 

Evaluarea – se poate și online! 

 

Prof. consilier școlar: Bar Andreea                                                        
CJRAE Bihor 

 
,,Tragedia educației se joacă pe două scene: elevi incompetenți având de a face cu profesori 

competenți, și profesori incompetenți având de a face cu elevi competenți.” (Martin H. Fischer) 

Cum evaluăm cine este competent până la urmă? Cum ajungem să dobândim competențe și cum 
vedem dacă le-am dobândit sau mai trebuie să muncim?  

În momentul în care ne setăm ce anume dorim să învățăm și care este scopul acestei învățări putem 
să ne autoevaluăm dacă am reușit sau nu să obținem ceea ce ne-am propus. În mediul educațional procesul 
de evaluare este vital pentru a avea coerență și finalitate în procesul instructiv-educativ.   

Evaluarea este o activitate etapizată care vizează domenii și probleme complexe, nu doar evaluarea 
elevilor. „A evalua” reprezintă nu numai un verb de încheiere, ci și de deschidere. Privim evaluarea ca pe 
un proces firesc la finalul unei perioade în care am acumulat informații și ne-am format competențe. Putem 
prin intermediul evaluării să identificăm ceea ce am asimilat și să oferim o notă, mai mult sau mai puțin 
relevantă cu privire la ceea ce persoana evaluată a reușit să însușească.  

Doina Mihalașcu (2010) consideră că: ,,Evaluarea este activitatea care permite formularea unor 
judecăți privind starea, funcționarea, evoluția viitoare probabilă a elevului, profesorului, unității școlare pe 
baza informațiilor colectate prin intermediul instrumentelor de măsură.” Astfel, prin intermediul evaluării 
putem să ne reorientăm activitatea ulterioară astfel încât aceasta să fie în concordanță cu lacunele pe care 
elevul le are. Totodată, prin intermediul evaluării, identificăm care sunt acele obiective care nu au fost 
atinse și ne putem crea planul de acțiune pentru activitățile viitoare. Evaluarea este o activitate care pe lângă 
funcția ei diagnostică, prin care identificăm nivelul de pregătire, are și o funcție prognostică, prin 
intermediul căreia se pot anticipa nevoile și disponibilitățile viitoare ale elevilor.  

Pentru a realiza o evaluare adecvată particularităților clasei de elevi, dar și a fiecărui elev în parte,  
avem la dispoziție mai multe tehnici și strategii de evaluare, dintre care amintim două.  

Tehnica 3-2-1 

Tehnica 3-2-1 este „un instrument al evaluării continue, formative şi formatoare, ale cărei funcţii 
principale sunt de constatare şi de sprijinire continuă a elevilor.” (Oprea, 2009). Aceasta este o tehnică 
modernă de evaluare prin intermediul căreia rezultatele elevului nu sunt sancționate prin intermediul unei 
note elevilor, ci presupune constatarea şi aprecierea rezultatelor obţinute la finalul unei activități de instruire 
sau al unei activităţi didactice, cu scopul de a ameliora atât rezultatele cât șidemersul care le-a generat. 
Denumirea acestei tehnici se datorează solicitărilor pe care ea le are. Prin această tehnică, elevii trebuie să 
noteze: 

- trei concepte pe care le-au învăţat în secvenţa/activitatea didactică respectivă;  

- două idei pe care ar dori să le dezvolte sau să le completeze cu noi informaţii; 

- o capacitate, o pricepere sau o abilitate pe care şi-au format-o/au exersat-o în cadrul activităţii de 
predare–învăţare. 
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Tehnica poate fi transpusă în mediul online cu ușurință putând fi realizată atât oral, dar și prin 
utilizarea unor aplicații prin care să creăm un cub cu aspectele pe care le vizează, să creăm un quiz la care 
elevii să răspundă online sau inclusiv să transformăm aceste cerințe într-un google form ușor și la îndemâna 
fiecărui elev.  

Proiectul 

Proiectul reprezintă „o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată 
profesorilor pentru evaluarea sumativă.” (C. Cucoş, 2008). Această strategie modernă de evaluare necesită 
o perioadă mai mare de timp (câteva zile sau câteva săptămâni) şi are un avantaj important prin faptul că 
poate fi o sarcină individuală, dar totodată se pretează a fi folosită și ca o sarcină de grup. De cele mai multe 
ori, sarcinile de grup animă interacțiunile din clasă și promovează lucrul în echipe , colaborarea și 
cooperarea, organizarea și împărțirea sarcinilor responsabilizează elevii pentru a munci cu toții pentru un 
scop comun.  

Această metodă presupune parcurgerea următoarele etape: 

1. Stabilirea temelor pentru proiect (pot fi implicaţi şi elevii dacă le este deja familiar acest 

tip de activitate). 

2. Stabilirea şi precizarea perioadei de realizare a proiectului. 

3. Familiarizarea elevilor cu exigenţele specifce elaborării unui proiect. 

4. Planificarea activităţii (individuale sau de grup): 

- formularea obiectivelor proiectului; 

- constituirea grupelor de elevi (dacă este cazul); 

- distribuirea/alegerea subiectului de către fiecare elev/grup de elevi; 

- distribuirea/asumarea responsabilităţilor de către fiecare membru al grupului; 

- identificarea surselor de documentare. 

5. Desfăşurarea cercetării/colectarea datelor. 

6. Realizarea produselor/materialelor. 

7. Prezentarea rezultatelor obţinute/a proiectului. 

8. Evaluarea proiectului 

Aceste etape pot fi transformate și realizate prin intermediul tehnologiei și resurselor pe care mediul 
online le oferă pentru facilitarea comunicării și colaborării dintre noi, chiar și de la distanță. Prin intermediul 
grupurilor online pe care elevii le au, prin întâlniri video, bloguri se pot realiza proiecte care să fie prezentate 
sub formă de power point-uri, videoclipuri, interviuri, aplicații diferite, jocuri și multe altele.  

Consider că această generație digitală este capabilă și mai presus de toate dornică să fie implicată în 
astfel de activități captivante. Pentru ei mediul online nu reprezintă o provocare ci o modalitate prin 
intermediul căreia se exprimă mult mai facil decât mulți dintre noi. Este totuși nevoie ca noi, în calitate de 
cadre didactice să ne mobilizăm pentru a ne dezvolta abilitățile digitale și pentru a ține pasul cu elevii pe 
care încercăm să îi ghidăm. Nu este o misiune imposibilă, dar presupune multă muncă și dorința de a ne 
îmbunătăți constant.  

Bibliografie: 
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BIBLIOTECA ŞCOLARĂ ONLINE 

 

BARB GIANINA, Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia                               
BARB MIRELA, Colegiul Național “Lucian Blaga” Sebeș 

 
“Când întemeiezi biblioteci, pregătești hambare publice, strângi rezerve menite să preîntâmpine o 

iarnă a spiritului.” (Marguerite Yourcenar) 

Prin natura frumoasei profesii pe care o practicăm de mai mulți ani, aceea de bibliotecar, putem afirma 
că nu cunoaștem sentimentul de plictiseală. Cărțile ne inspiră și ne dau idei în realizarea proiectelor cu 
elevii, alături de colegele profesoare. Suntem o adevărată echipă și împreună am avut parte de evenimente 
minunate realizate în biblioteca școlii. În această perioadă în care nu ne-am întâlnit, am menținut aceeași 
strânsă colaborare, ne-au venit idei noi de a valorifica într-un volum toate activitățile și proiectele derulate 
înainte de închiderea școlilor, tot ceea ce am realizat împreună, volum de care ne ocupăm personal. 

Ne-am readaptat într-un timp relativ scurt cerințelor actuale, încercând să venim în sprijinul cadrelor 
didactice și mai ales al elevilor. În primă fază am întocmit liste bibliografice pentru clasele 0-VIII din școlile 
unde ne desfășurăm activitatea. Apoi am trecut la descărcarea cărților din format pdf de pe anumite site-uri 
care permiteau acest lucru. Am rămas alături de elevi și profesori descărcând filmulețe pentru copii, tururi 
virtuale ale muzeelor lumii, gradini botanice și zoologice, legende ale florei și faunei precum și alte 
materiale cu caracter informațional, necesare altor discipline. Am participat la întâlniri online alături de 
colegi bibliotecari din universități, care ne-au pus la dispoziție link-uri utile cu bibliografia digitizată pentru 
examenele de evaluare națională și bacalaureat, pe care le-am distribuit ulterior pe grupul de whatts app al 
școlii și ale claselor. 

Școala de acasă în mediul online își are plusurile și minusurile sale. Partea pozitivă a fost că s-a putut 
continua procesul de învățare, deși au fost și elevi care nu au avut echipamentele necesare în dotare și prin 
aceasta au fost marginalizați de restul. Prin faptul ca toată lumea a fost activă pe tot parcurul săptămânii a 
fost evitat sedentarismul, cu toții ne-am îmbogațit cunoștințele digitale, având parte de confort în propria 
casă. 

Ca argumente contra putem spune că a lipsit interacțiunea socială pe care o aveam zilnic cu elevii şi 
colegii, scăderea calității actului didactic, lipsa interesului acordat orelor, activităților și proiectelor  pe care 
ne-am propus să le desfășurăm împreună. 

Cu siguranță, această perioadă a fost una inedită, o experiență nouă care a venit cu multe lecții de 
viață, am descoperit faptul că ne putem adapta foarte repede într-un mediu nou, am învățat să apreciem 
lucrurile mărunte pe care nu le apreciam înainte și de care acum ne este dor. 

În această perioadă am profitat de cărțile cumpărate cu ceva timp în urmă, dar pe care nu am reușit 
să le citim și venim cu un sfat pentru elevi, să nu uite că cititul este mai mult decât o îndeletnicire sau 
pasiune, cititul cărților formează caractere, mintea devine un laborator de idei și soluții, de imagini care vor 
fi de folos în construirea viitorului sau când ești în impas, încrederea în tine va crește, stima de sine se va 
îmbogăți, vei fi apreciat de cei care iubesc cărțile și lectura, îți vei face mulți prieteni care au aceeași pasiune 
și preocupare. Lectura este prietenul de nădejde mereu prezent, indiferent de oră, vreme și stare emoțională. 

De ce citesc? 

- Pentru a fi  mai bun decât ieri; 
- Pentru a înțelege viața și oamenii; 
- Pentru a forma oameni; 
- Pentru a mă relaxa; 
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- Pentru a mă exprima rapid, clar și frumos; 
- Pentru a socializa. 

De ce scriu? 

- Pentru a ajunge la sufletele celor pentru care scriu; 
- Pentru a le oferi încredere, soluții, informații; 
- Pentru o educație interdisciplinară bazată pe voie bună, descoperire și pasiune; 
- Pentru a crea imagini în care cititorii să se regăsească și să își imagineze o viață mai bună pe care o 

vor obține; 
- Pentru creativitatea din spatele poveștii; 
- Pentru călătorii în locuri unde poate nu vom ajunge; 
- Pentru a oferi dragoste, mângâieri, pilde și curaj cititorilor. 

Totodată am participat la cursuri de perfecţionare organizate de Asociatia Bibliotecarilor din 
Romania, adaptate strict profesiei pe care o practicăm. 

Rainer Maria Rilke spunea: „Ah, cât de bine este să te afli printre oameni care citesc!” 
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Evaluarea procesul instructiv-educativ al copilului cu cerințe educative speciale 
 

 

Prof.logoped Barba Mariana Silvia 
Centrul Județean de Resurse si Asistență Educațională Arad 

 
 

 
Evaluarea educațională presupune stabilirea nivelului de cunoștințe și a gradului de asimilare și 

corelarea acestora cu posibilitățile și nivelul intelectual al copilului/elevului/tânărului, a nivelului de 
adaptare la mediul școlar și social, precum și identificarea problemelor şi a cerințelor educative speciale.  

 
Evaluarea influențează învățarea prin faptul că furnizează motivația pentru învățare prin  întărirea 

încrederii elevului în propriile forțe, evidențiază ideilor esențiale din ceea ce posedă profesorul, realizând 
totodată un feedback asupra performanțelor obținute de elevi,  stimulează  învățarea activă, influențează 
alegerea strategiilor în predare-învățare, permite  consolidarea și transferul a ceea  ce elevii  au învățat și 
permite  considerarea unor situații noi de învățare. 

 
În procesul instructiv-educativ al copilului cu cerințe educative speciale, evaluarea progresului de 

învățare presupune anumite  forme de organizare și tehnologii adaptate care să  se realizeze în funcție de 
particularitățile individuale de dezvoltare a copilului. Este necesar ca actul evaluării să fie cât mai autentic, 
realizat în funcție de particularitățile individuale de dezvoltare a copilului, racordat la curriculumul 
individualizat al acestuia, pentru o perioadă concretă. În selectarea metodelor și tehnicilor de evaluare, 
cadrul didactic urmează să țină cont de funcțiile evaluării autentice. 
 

Atunci când discutăm despre proiectarea activităţii de evaluare a progresului şcolar, al elevilor cu 
CES incluși în învăţămîntul general, cadrul didactic va trebui să identifice anumite aspecte, precum:  
domeniul şi obiectul evaluării (de exemplu: scrierea – competenţa elevului de a scrie, lectura – capacitatea 
lui de a înţelege un text, calculul sau rezolvarea de probleme etc.), scopul evaluării (de exemplu: stabilirea 
progresului elevului în activitatea de scriere, de lectură, de comunicare etc.) în funcţie de competenţa 
urmărită prin disciplina predată, să proiectează forma şi metodele de evaluare, care trebuie să fie cît mai 
adecvate scopului şi obiectului evaluării şi cît mai diverse, conform cerinţelor evaluării autentice, să 
selecteze instrumentele de evaluare şi tehnicile adecvate de măsurare – apreciere și să precizeze  criteriile 
de apreciere, indicatorii şi descriptorii de performanţă, care trebuie să apară în rezultatele fiecărui elev.  
 

În cazul elevilor cu cerințe educaționale speciale, evaluarea prin raportare la curriculum este 
recomandată, mai ales, în momentul proiectării şi aplicării unor probe de evaluare finală (sumativă), în 
scopul stabilirii nivelului de achiziţii şcolare la care a ajuns elevul după o anumită perioadă de învăţare, 
pentru a-i permite trecerea la următoarea etapă.Accentul se va pune pe o evaluare globală, continuă şi 
formativă, pe ceea ce elevii sînt capabili să demonstreze în termeni de produs al activităţii lor, şi nu pe ceea 
ce nu pot face, din cauza dizabilităţii lor.  

 
Probele de evaluare proiectate şi aplicate în cadrul şcolii incluzive trebuie să vizeze competenţele 

şcolare de bază – ceea ce poate să facă elevul, iar metodele şi tehnicile de evaluare vor fi selectate în manieră 
diferenţiată, în funcţie de vîrsta copilului, de gradul şi tipul de deficienţă, astfel încît să permită fiecărui 
elev să-şi evidenţieze potenţialul şi stilul propriu de învăţare, pentru a răspunde unei mai mari diversităţi 
de elevi şi a nu genera ierarhizări şi discriminări între aceştia.  
 

289



Pentru evaluarea continuă a rezultatelor şcolare ale copiilor cu CES, specialiştii recomandă 
proiectarea şi realizarea preponderentă a două modele de evaluare:  evaluarea prin raportare la individ, care 
măsoară progresul individual al elevului pe parcursul procesului său unic de dezvoltare şi învăţare și  
evaluarea prin raportare la curriculum, prin care se apreciază performanţele elevului în procesul de 
parcurgere a curriculumului general sau adaptat. 
 

Ambele tipuri de evaluare solicită cadrului didactic diferenţierea strategiilor de evaluare, aplicarea 
unor variate metode şi tehnici evaluative, prin care să urmărească progresul individual al fiecărui elev. 
Progresul şcolar al elevului cu CES se va urmări prin corelarea a ceea ce poate să facă el la un moment dat 
al învăţării, făcîndu-se comparaţia între starea iniţială şi nivelul la care a ajuns prin învăţare.  
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METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 

Prof. înv. primar: Barbir Emilia Daniela                                                   
Școala Gimnazială Măriței 

 

 

Pornind de la afirmația ,,A învăța un copil nu înseamnă să-i dăm adevărul nostru, ci să-i dezvoltăm 
propria gândire, să-l ajutăm să înțeleagă cu gândirea lui lumea”, Ioan Ceghit propune o succesiune de 
metode alternative, în viziunea autorului aceastea fiind destinate ,,evaluării calitative”: 

•     Elaborarea și susținerea proiectelor; 
•     Organizarea expozițiilor; 
•     Alcătuirea jurnalelor personale; 
•     Lucrările de grup; 
•     Interviurile și dezbaterile 
Ca orice metodă de evaluare, observarea sistematică a comportamentului elevilor față de învățare, 

prezintă o serie de avantaje, dar și dezavantaje. Deși oferă numeroase resurse de cunoaștere a elevilor, prin 
prisma preocupărilor și a intereselor lor, a motivației pentru învățare, toate acestea raportate la exigențele 
școlii, din păcate utilizarea ei este destul de rară. 

,,Deși este subapreciată de către o parte dintre cadrele didactice, fiind percepută ca un mod informal, 
ocazional de cunoaștere a progresului elevilor, ea pune direct în evidență ceea ce toate celelalte metode de 
evaluare oferă numai indirect - și anume - cunoașterea interesului și a atitudinii elevului față de învățare. 
Îndeplinirea sistematică a îndatoririlor școlare, oferta de răspuns pe care o fac în timpul lecțiilor, dorința de 
a parti-cipa la ceea ce se întreprinde pe parcursul acestora și alte manifestări de acest fel sunt sem-nificative 
pentru pregătirea și gradul de pregătire al elevilor” 

Observarea sistematică este eficientă și indispensabilă atunci când evaluarea tradițională ne oferă doar 
date parțiale. Ea facilitează urmărirea exactă și înregistrarea corectă a unor manifestări comportamentale 
ale elevilor. 

Observarea sistematică constă în a privi, a asculta, a analiza: 
•     atitudinea elevului față de lecții; 
•     atitudinea elevului față de temele pentru acasă; 
•     atitudinea față de activitățile extracurriculare și modul în care el se implică în aceste activități; 
•     multitudinea conduitelor și comportamentelor elevilor în diferite situații educaționale. 
Clasificarea observațiilor se face ținându-se cont de mai multe criterii, norme stabilite în funcție de 

diferite perspective. 
Perspectiva cu importanță deosebită este cea psihopedagogică, iar în concordanță cu aceasta criteriile 

de care vom ține cont sunt: 
•     Numărul de elevi: - colectivă; 
                                     - individuală. 
•     Modul de organizare: - integrală; 
                                           - selectivă/parțială. 
•     Modul de realizare și obiectivitate: - directă; 
                                                                - indirectă. 
•     Gradul de explicare al ipotezei: - spontană; 
                                                          - metodică. 
Dominique Morissette afirmă în lucrarea ,, Les examens de rendement scolaire” că cele mai eficiente 

și funcționale forme de observare ce pot fi folosite în învățământ sunt: 
•   Observația nestructurată (atenția cadrului didactic este orientată asupra cerințelor momentului); 
•  Observația discretă (cadrul didactic observă comportamentul elevilor sau face analiza prestațiilor); 
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•    Observația sistematică (constă în observația unor comportamente stabilite anterior precum și în 
consemnarea judecăților de valoare formulate asupra comportamente-lor). 

 
Fiind o metodă complexă, observarea se desfășoară în mai multe etape: 
 
a)  Pregătirea cadrului didactic. Acestă etapă presupune: lansarea ipotezelor, documen-

tarea,  precizarea scopului urmărit,  pregătirea materialelor și a instrumentelor necesare. 
b)  Observarea propriu-zisă. Această etapă constă în : observații repetate, validare prin altă modalitate 

a rezultatelor obținute , în scopul atenuării subiectivismului, păstrarea pe cât posibil a caracterului natural 
al fenomenului studiat, notarea observațiilor promt și cât mai fidel. 

c)  Prelucrarea și interpretarea datelor. Această etapă constă în: precizarea elementelor primordiale, 
stabilirea raporturilor precum și a cauzelor ce au condus la aceste raporturi, extragerea concluziilor. 

 
Ca orice metodă, observarea sistemică prezintă avantaje dar și limite. 
Principalul avantaj pe care îl prezintă constă în faptul că ea descoperă fenomenele psihologice în rit-

mul și maniera lor firească de manifestare. 
Marele dezavantaj constă în faptul că este ce mai subiectivă dintre toate metodele iar pentru a fi 

veridice rezultatele obținute este nece-sar să fie completate cu rezultate obținute prin alte metode. 
Investigaţia ca modalitate de evaluare, oferă posibilitatea elevului de a aplica în mod creativ 

cunoştinţele însuşite, în situaţii noi şi variate, pe parcursul unui interval mai lung sau mai scurt. Ea ,,constă 
în solicitarea de a rezolva o problemă teoretică sau de a realiza o activitate practică pentru care elevul este 
nevoit să întreprindă o investigaţie (documentare, observarea unor fenomene, experimentarea etc.) pe un 
interval de timp stabilit.” 

 
Investigația îndeplineşte mai multe funcţii: 
•   acumularea de cunoştinţe; 
•   exersarea unor abilităţi de investigare a fenomenelor (de proiectare a acţiunii, alegerea metodelor, 

emiterea unor ipoteze, culegerea şi prelucrarea datelor, desprinderea concluziilor); 
•   exersarea abilităţilor de evaluare a capacităţii de a întreprinde asemenea demersuri; 
Activitatea didactică desfăşurată prin intermediul acestei practici evaluative poate să fie organizată 

individual sau pe grupuri de lucru, iar aprecierea modului de realizare a investigaţiei este de obicei, de tip 
holistic. (SNEE) 

Cu ajutorul acestei metode profesorul poate să aprecieze: 
•  gradul în care elevii îşi definesc şi înţeleg problema investigată; 
•  capacitatea de a identifica şi a selecta procedeele de obţinere a informaţiilor, de colectare şi 

organizare a datelor; 
•  abilitatea de a formula şi testa ipotezele; 
•   felul în care elevul prezintă metodele de investigaţie folosite; 
•   conciziunea şi validitatea raportului de analiză a rezultatelor obţinute; 
Toate acestea, corelate cu gradul de complexitate al sarcinii de lucru şi cu natura disciplinei de studiu 

fac din metoda investigaţiei un veritabil instrument de analiză şi apreciere a cunoştinţelor, capacităţilor şi 
a personalităţii elevului. Investigaţia presupune obiective care urmăresc: 

•      înţelegerea şi clarificarea sarcinilor; 
•      aflarea procedeelor pentru găsirea de informaţii; 
•      colectarea şi organizarea datelor sau informaţiilor necesare; 
•      formularea şi testarea ipotezelor de lucru; 
•      schimbarea planului de lucru sau colectarea altor date dacă este necesar; 
•      scrierea unui scurt raport privind rezultatele investigaţiei. 
Întrucât oferă elevului posibilitatea de a aplica în mod creator cunoştinţele însuşite şi de a explora 

situaţii noi de învăţare, pe parcursul unei ore de curs, investigația este o metodă alternativă de evaluare 
destul de des utilizată în practica școlară. 

Proiectul reprezintă o metodă alternativă de evaluare care se desfăşoară pe parcursul a câtorva zile, 
câtorva săptămâni şi, uneori, pe perioade chiar mai lungi. 
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Titlul şi conţinutul proiectului de cercetare dat elevilor vor fi alese cu foarte mare grijă. Este o formă 
de evaluare puternic motivantă pentru elevi, deşi implică un volum de muncă sporit – inclusiv activitatea 
individuală în afara clasei. 

În alegerea proiectului trebuie să se ţină seama ca elevii să aibă un anumit interes pentru subiectul 
respectiv, să cunoască dinainte unde îşi pot găsi sursele de documentare, să fie dornici de a crea un produs 
de care să fie mândri. 

Planul de lucru, precizările şi clarificările vor fi făcute în clasă, urmând ca elevul să continue 
activitatea în mod independent. 

Spre deosebire de investigaţie, proiectul de cercetare are un caracter practic mult mai accentuat. 
Modul său de realizare se face conform paşilor cunoscuţi în metodologia cercetării. 

Portofoliul este un instrument de evaluare complet, prin care se urmăreşte progresul la o anumită 
disciplină, dar şi atitudinea elevului faţă de acea disciplină. El reprezintă „cartea de vizită“ a elevului 
urmărind procesul global înregistrat de acesta, nu numai în ceea ce priveşte cunoştinţele achiziţionate pe o 
unitate mare de timp, dar şi atitudinile acestuia; este un mijloc de a valoriza munca individuală a elevului, 
acţionând ca factor al dezvoltării personalităţii, rezervându-i elevului un rol activ în învăţare. 

Portofoliile sunt foarte utile, deoarece prin folosirea lor la clasa de elevi aceştia devin parte a 
sistemului de evaluare şi pot să-şi urmărească, pas cu pas, propriul progres; elevii şi profesorii pot colabora 
în ariile de îmbunătăţire a activităţilor; elevii, profesorii şi părinţii pot avea un dialog concret despre ceea 
ce elevii pot realize şi despre progresul care poate fi făcut în acel domeniu pe viitor; factorii de decizie, 
având la dispoziţie portofoliile elevilor, vor avea o imagine mai clară asupra a ceea ce se realizează în clasă. 
Portofoliul reprezintă ,,o oglindă” a elevului, prin care cadrul didactic poate să-i urmărească progresul – în 
plan cognitiv, atitudinal şi comportamental – la o anumită disciplină, de-a lungul unui interval mai lung de 
timp, (o etapă dintr-unsemestru, un semestru un an şcolar sau chiar un ciclu de învăţământ). 

    Teoretic, un portofoliu cuprinde: 
•   lista conţinutului acestuia, (sumarul, care include titlul fiecarei lucrări/fişe); 
•   lucrările pe care le face elevul individual sau în grup; 
•   rezumate; 
•   eseuri; 
•   articole, referate, comunicări; 
•   fişe individuale de studiu; 
•   experimente; 
•   înregistrări, fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de elev individual sau împreună cu 

colegii săi; 
•   reflecţiile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucrează; 
•   autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului; 
•   hărţi cognitive, 
•   comentarii suplimentare şi evaluări ale cadrului didactic, ale altor grupuri de elevi sau chiar părinţi; 
Aşa cum afirmă Ioan Cerghit, portofoliul cuprinde ,,o selecţie dintre cele mai bune lucrări sau realizări 

personale ale elevului, cele care îl reprezintă şi care pun în evidenţă progresele sale, care permit aprecierea 
aptitudinulor, talentelor, pasiunilor, contribuţiilor  personale. 

Alcătuirea portofoliului este o ocazie unică pentru elev de a se autoevalua, de a-şi descoperi valoarea 
competenţelor şi eventualele greşeli. În alţi termeni, portofoliul este un instrument care îmbină învăţarea cu 
evaluarea continuă, progresivă şi multilaterală a procesului de activitate şi a produsului final. Acesta 
sporeşte motivaţia învăţării.”  

Această metodă alternativă de evaluare oferă fiecarui elev posibilitatea de a lucra în ritm propriu, 
stimulând implicarea activă în sarcinile de lucru şi dezvoltând capacitatea de autoevaluare. 

,,Raportul de evaluare” – cum îl numeşte I. T. Radu – are în vedere toate produsele elevilor şi, în 
acelaşi timp, progresul înregistrat de la o etapă la alta. El se substituie tot mai mult modului tradiţional de 
realizare a bilanțului rezultatelor elevului prin media aritmetică ,,săracă în semnificaţii privind evoluţia 
şcolară a acestuia”. Portofoliul nu se utilizează totdeauna în scopul evaluării ci mai ales cel de stimulare a 
învăţării, prin directa implicare a elevilor în activitate, evidențiind avantajele utilizării acestuia: 

•    este un instrument flexibil, uşor adaptabil la specificul disciplinei, clasei şi condiţiilor concrete ale 
activităţii; 
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•     permite aprecierea şi includerea în actul evaluării a unor produse ale activităţii elevului care, în 
mod obişnuit, nu sunt avute în vedere; acest fapt încurajează exprimarea personală a elevului, angajarea lui 
în activităţi de învăţare mai complexe şi mai creative, diversificarea cunoştinţelor, deprinderilor şi 
abilităţilor exersate; 

•    evaluarea portofoliului este eliberată în mare parte de tensiunile şi tonusul afectiv - negativ care 
însoţesc formele tradiţionale de evaluare - evaluarea devine astfel motivantă şi nu stresantă pentru elev; 

•   dezvoltă capacitatea elevului de autoevaluare, aceştia devenind autoreflexivi asupra propriei munci 
şi asupra progreselor înregistrate; 

•    implică mai activ elevul în propria evaluare şi în realizarea unor materiale care să-l reprezinte cel 
mai bine; 

Portofoliul este o metodă de evaluare ce implică şi alte metode alternative ca investiga-ţia şi 
autoevaluarea, prin autoevaluare elevii asumându-şi responsabilitatea asupra activităţii desfăşurate, 
regândindu-şi propriul proces de învăţare, de gândire şi de evaluare. 

Ca metodă alternativă de evaluare, portofoliul solicită mai mult o apreciere calitativă decât cantitativă 
şi este mai uşor de aplicat pe grupuri mai mici. Cadrul didactic îl poate folosi pentru a evalua performanţele 
elevilor, iar elevii îl pot folosi pentru autoevaluare şi ca modalitate de reflecţie asupra învăţării. De 
asemenea, portofoliul este compatibil cu instruirea individualizată ca strategie centrată pe stilurile diferite 
de învăţare. Poate fi considerat în acelaşi timp un instrument complementar folosit de cadrul didactic în 
aplicarea strategiilor de instruire centrate pe lucrul în echipă, pe elaborarea de proiecte ample de cercetare 
şi învăţare. 

Autoevaluarea este un demers care indeplineşte o funcţie de reglare/autoreglare a oricărui sistem, iar 
experienţa ne demonstrează faptul că atunci când demersurile evaluatoare şi/sau autoevaluatoare nu se 
produc, activitatea în cauză se dereglează până la starea în care ea încetează de a mai fi utilă. Cultivarea 
capacităţii autoevaluative devine necesară din considerente care privesc organizarea activităţii şcolare. 
Pentru a forma capacităţi autoevaluative se pot folosi diferite proceduri cum ar fi: 

•,, notarea reciprocă ”, în sens de consultare a colegilor elevului evaluat; 
•,, autonotarea controlată ”, cel evaluat şi-a autoevaluat rezultatele, motivând. 
,,Autoevaluarea este posibilă şi necesară întrucât serveşte cunoaşterii (perceperii) de sine 

(autocunoaşterii) şi dezvoltării conştiinţei de sine (autoconştiinţei), aspecte esenţiale ce vor da posibilitatea, 
cu timpul, fiecăruia să descopere sensul propriei valori, premisă necesară oricărei depăşiri; o disponibilitate 
privită în perspectiva educaţiei permanente, care presupune angajarea individului nu numai în procesul 
propriei formări, ci şi în acţiunea de evaluare a propriei formări pentru a deveni capabili de 
autoperfecţionare”. 

Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performanţe în raport cu obiectivele operaţionale. Are 
drept scop să-i ajute pe elevi să-şi dezvolte capacităţile de autocunoaştere şi de autoevaluare, să compare 
nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele învăţării şi de standardele educaţionale, să-şi dezvolte 
un program propriu de învăţare, să-şi autoevalueze şi valorizeze atitudini şi comportamente. 

Autoevaluarea trebuie făcută sub atenta îndrumare a cadrului didactic. Toate aceste metode 
complementare de evaluare asigură o alternativă la formulele tradiţionale, a căror prezenţă este 
preponderentă în activitatea curentă la clasă, oferind alte opţiuni metodologice şi instrumentale care 
îmbogăţesc practica evaluativă. 

În concluzie, procesele evaluative îşi relevă deplin funcţiile feedback, atunci când cadrul didactic şi 
elevii se regăsesc în calitate de parteneri în cadrul procesului educaţional. Aceasta presupune ca fiecare 
dintre interlocutori să conștientizeze rolul pe care îl deţine la nivelul interacţiunii didactice şi să folosească 
reacţiile partenerului pentru a-şi optimiza propriul comportament. 
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Evaluarea online în ciclul primar 

 

Prof. înv. primar: Cristina Barbu                                                         
Liceul teoretic ,,George Moroianu” Săcele, Brașov 

 
Realizarea evaluării  în sistem online trebuie să țină cont de perspectiva de formare a elevilor, centrată 

pe aspectele ei formative, astfel încât să susțină interesul și motivația elevilor pentru studiu și să continue 
învățarea. Evaluarea facilitează dezvoltarea abilităților de auto-reglare (elevii își gestionează eficient 
comportamentele de învățare). Aceasta trebuie să țină seama de particularitățile de vârstă și de nevoile reale 
ale elevilor. 

Acest demers implică stăpânirea metodelor și instrumentelor de evaluare aplicate în funcție de 
particularitățile clasei de elevi dar și utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor și instrumentelor potrivite 
în online, astfel încât să fie pusă în valoare creativitatea, gândirea critică, munca colaborativă sau studiul 
individual. 

Evaluarea formativă are ca scop evaluarea progresului elevilor pe parcursul unei unități de studiu. 
Aceasta îi ajută pe elevi și pe profesori să înțeleagă care concepte mai trebuie reluate, explicate sau 
demonstrate. Un factor important este libertatea de încercare, greșelile, eșuarea, până când ajung la o 
înțelegere adevărată a conținuturilor, libertatea în discuții, opinii, idei care aduc cu sine bucuria de reușită. 

Evaluarea formativă încurajează mentalitatea de creștere și dezvoltarea abilităților de care elevii se 
pot folosi pe tot parcursul școlii și în viața profesională. Prin evaluarea formativă, elevii se bazează pe 
feedback pentru a deveni mai buni. 

Cum aplicăm acest tip de evaluare la clasele primare?  
 
La nivel primar, datorită specificului vârstei și particularităților individuale, desfașurarea predării-

învățării-evaluării în online se bazează pe colaborarea profesor-părinte, mai ales pentru elevii claselor 
pregătitoare, I și a II-a.  

Evaluarea se  poate  realiza:  
a) Sincron, prin 
evaluare orală ( facilă, concludentă) 
evaluare scrisă ( teste din manuale/auxiliare, teste create cu ajutorul diverselor aplicații, cu limita de 

timp si răspunsurl scurte, RED, quiz-uri,etc) 
b) Asincron, prin: teme scrise, eseuri, quiz-uri și întrebări online, teme colaborative, proiecte, 

portofolii, etc 
 
În primul rând feedback-ul va fi unul constant pe parcursul orei sau putem acorda o  atenție sporită la 

finalul orei (alocarea a 5 minute pentru explicați, sugestii, întrebări). Cu ajutorul instrumentelor digitale 
quizziz, kahoot, learningapps, liveworksheets, edpuzzle , wordwall, google forms sau mentimeter, putem 
stabili ceea ce nu s-a înțeles, unde trebuie să ne alocăm mai mult timp. Putem primi rezultatele în timp real 
și ne putem stabili un plan remedial în funcție de rezultatele primite. 

Evaluările sumative sunt la sfârșitul unei unități de învățare și au ca scop măsurarea stăpânirii 
conținuturilor. Aceasta este gradată și notată în schimb și vizează nivelul de înțelegere a noțiunilor studiate. 
Testele, eseurile, evaluarea de tip proiect, portofoliile sunt strategii eficiente de evaluare și pot măsura în 
ce măsură 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 prezentări. Filmarea cu ajutorul telefonului pentru a 
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explica diferite noțiuni sau pași de urmat în cadrul unui proiect primit,  este o altă metodă care îi va ajuta 
să fie dezinvolți, să se pregătească și să ia locul profesorului, care la rândul său stimulează motivația și 
dorința de progres. 

Cu siguranță, această perioadă va influența modul de abordare a strategiilor, metodelor pe care le vom 
utiliza la clasă. Pentru copiii noștri, nativi digitali, va trebui să ne reinventăm, să realizăm că ceea ce am 
descoperit acum, pentru că peste ani, aceasta ne va fi punct de sprijin. Să nu uităm că această competență 
digitală reprezintă una dintre cele 8 competențe cheie recomandate de Comisia Europeană, fundamentale 
într-o societate bazată pe cunoaștere. 
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METODE DIDACTICE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII 

 

Autor: Prof. pentru înv. primar Barbu Elena-Liliana                                        
C. N. “Școala Centrală”, București, sector 2 

 

 

 “Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoștințelor sau ca mijloc de măsurare 

obiectivă, ci și ca o cale de perfecționare, ce presupune o strategie globală a formării. Operația de evaluare 

nu este o etapă supraadăugată sau suprapusă procesului de învățare, ci constituie un act integrat activității 

pedagogice. Evaluarea constituie o ocazie de validare a justeței secvențelor educative, a componentelor 

procesului didactic și un mijloc de delimitare, fixare și intervenție asupra conținuturilor și obiectivelor 

educaționale” (C. Cucoș, Pedagogie, pag 368).                                                   

Evaluarea are o importanță deosebită în procesul educativ și este oportună în diverse momente ale 

lecției, devenind astfel un reper pentru bunul mers al activității didactice. De asemenea, evaluarea este o 

ancoră în ceea ce am realizat cu elevii, dar și un vector pentru activitatea viitoare. 

Teoreticienii clasifică instrumentele utilizate pentru evaluarea performanțelor școlare în metode 

tradiționale și complementare.  

Metodele tradiționale sunt: probele orale, probele scrise și probele practice. Metodele complementare 

sunt: observarea sistematică a elevilor, investigația, proiectul, portofoliul, tema pentru acasă, tema de lucru 

în clasă, autoevaluarea. 

În perioada de învățare online, am considerat eficiente metodele de evaluare complementare. Astfel, 

la clasa a patra, la istorie, geografie, științe, dar și la educație civică elevii au avut de realizat proiecte și 

portofolii pe diverse teme, conform unităților didactice parcurse. Am recurs și la tema de lucru în timpul 

lecției online, care și-a dovedit eficiența. Autoevaluarea este o modalitate de evaluare cu largi valențe 

formative, care permite elevilor aprecierea propriilor performanțe. Grilele de autoevaluare permit elevilor 

să-și determine, în condiții de autonomie, eficiența activităților realizate. 

În perioada învățării în format fizic, la școală, am îmbinat metodele de evaluare tradiționale cu cele 

complementare. Uneori, și în perioada de învățare online, am recurs la metodele tradiționale având în vedere 

eficiența fiecărei metode. 

Important este să reușim, de fiecare dată, o evaluare corectă și obiectivă a rezultatelor școlare ale 

elevilor noștri. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 

 

Prof. Barbu Felicia 
Grădiniţa P. P. Nr. 26 Timişoara 

 
 

 
Evaluarea preşcolară reprezintă un ansamblu de activităţii dependente de anumite intenţii. Acestea 

transcend datele imediate şi contingente, raportându-se la o serie de funcţii şi scopuri bine determinate. 
Scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecţiona procesul educativ. Raportat la 
derularea unei secvenţe de învăţare sau prin relaţionare la un ansamblu structurat de activităţi de formare, 
se desprind funcţii ale evaluării specifice dimensiunii normative (constatativă, diagnostică, prognostică), 
respectiv funcţii specifice dimensiunii formative (motivaţională, decizională, informaţională). 

Privite din punctul de vedere al educatorului, funcţiile evaluării vizează: 
 culegerea de informaţii cu privire la măsura în care au fost realizate obiectivele stabilite 
 controlul asupra activităţii desfăşurate 
 stabilirea eficienţei organizării, structurării, accesibilizării conţinutului, a alegerii strategiei 

adecvate grupei sau indivizilor din grupă 
 descoperirea unor lacune, dificultăţi, rămâneri în urmă pentru ca pe baza lor să se elaboreze un 

program de recuperare (cu întreaga grupă, pe grupe mici sau individual) 
 anticiparea, proiectarea, organizarea şi conducerea ştiinţifică, eficientă a următoarelor secvenţe de 

instruire 
Pentru preşcolar, funcţiile specifice ale evaluării sunt: 
 îl ajută să fixeze, să consolideze şi să reţină cunoştinţele prin repetare şi întărirea pozitivă pe care 

evaluarea o determină, să le integreze în sisteme 
 să-i mărească încrederea în forţele proprii şi să-i descurajeze comportamentele negative 
 îi susţine interesul pentru cunoaştere stimulându-i şi dirijându-i învăţarea 
 contribuie la formarea capacităţii de autoapreciere şi la stimularea tendinţei de autoafirmare 
 contribuie la întărirea legăturii grădiniţei cu familia 
Toate aceste funcţii demonstrează necesitatea includerii evaluării în activitatea didactică. Ele apar şi 

se actualizează diferenţiat, prin prevalenţa uneia faţă de alta la un moment dat. O probă evaluativă oarecare 
nu îndeplineşte toate funcţiile posibile în aceeaşi măsură. Toate funcţiile se pot întrezări, mai mult sau mai 
puţin, în toate situaţiile de evaluare. 

Din perspectiva momentului efectuării şi a modului de interpretare  a datelor cu relevanţă în 
desfăşurarea  procesului didactic , se conturează utilizarea în învăţământul preşcolar a următoarelor tipuri 
de evaluare : 

- evaluare iniţială – predicativă 
- evaluare cumulativă- sumativă, certificată 
- evaluare formativă- continuă 
Evaluarea iniţială – se realizează la începutul anului şcolar ,în momentul iniţierii unui program de 

instruire şi are rol de a stabili nivelul de cunoştinte , priceperi şi deprinderi, de a cunoaşte capacităţile de 
învaţare ale copiilor.Concluziile desprinse în urma evaluării iniţiale  ajută la realizarea predicţiei – stabilirea 
coordonatelor esenţiale ale activităţii viitoare , a obiectivelor ,alegerea strategiilor adecvate pentru obţinera 
performanţei copiilor, ritmul de parcurgere a conţinuturilor, deci premisa pentru eficienţa procesului de 
învăţământ preşcolar viitor,care se va oglindi în planificarea semestrială. 

Datele obţinute la acest tip de evaluare ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: 
- stabilirea modului adecvat de predare a noului conţinut; 
- organizarea unui program coerent de recuperare pentru întreaga grupă de copii; 
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- aplicarea unor măsuri recuperatori pentru unii copii din grupă, fie de sprijin şi recuperare, fie 
activitate suplimentară pentru copiii spradotaţi. 

Evaluarea formativ continuă este una din formele cele mai des utilizate în grădiniţă şi se manifestă în 
toate activităţile derulate, de la observarea continuă a comportamentului copiilor, a reacţiilor pe care le au 
la diverse solicitări, a semnalării progreselor pe care le fac prin rezolvarea  unor sarcini cu un grad ridicat 
de dificultate, până la recompensarea succeselor pe care copii le obţin. 

Utilizarea acestei forme de evaluare ajută atât educatoarea, dar în special copilul la reglarea activităţii. 
Pentru a avea rolul pozitiv care l-am menţionat anterior, evaluarea formativă trebuie să respecte unele 
cerinţe: 

- aprecierile educatoarei să fie facute la momentul potrivit; 
- aprecierile verbale: »Foarte bine», Bravo » să reflecte cu adevărat performanţa copilului, prin 

urmare să aibă acoperire în fapte; 
- criteriile de acordare a recompenselor să fie cunoscute de copii înainte de acordarea lor. 
Avantajele utilizării acestei forme de evaluare sunt multiple, dintre acestea amintim: 
- sesizează imediat lacunele, rămânerile în urmă a unor copii şi ,impicit ,educatoarea acţionează 

pentru  recuperarea  acestora; 
- se verifică, la fiecare copil în parte, intregul conţinut al domeniului de cunoaştere selectat pentru 

evaluare. 
Evaluarea formativă are câteva caracteristici esenţiale care o deosebesc de celelalte forme de evaluare 

şi care, în esenţă,sporesc impactul pe care îl are  asupra  copilului ,personalităţii acestuia şi asupra procesului 
de învăţare şi formare: 

Centrarea interesului pe procesul învăţării este considerat a fi mai relevant decât produsul învăţării 
,îndeosebi la grădiniţă. Astfel, într-o activitate cu conţinut matematic ,educatoarea va urmări nu numai  
însusirea  cunoştinţelor matematice, ci mai mult  prestaţia copiilor, implicarea în activitate , rapiditatea în 
efectuarea operaţiilor, independenţa în realizarea unor sarcini individuale, capacitatea de efort, profunzimea 
şi logica în gândire. 

Evaluarea sumativă, cumulativă, se realizează de regulă la sfârşitul unui semestru, al unui an şcolar, 
urmăreşte să realizeze un sondaj  despre cunoştinţele şi achiziţiile copiilor în urma participării la un anumit 
program educaţional. În evaluarea cumulativă sau sumativă se constată rezultatele , dar important este 
interpretarea acestora prin prizma metodelor şi strategilor de lucru,ca imediat să urmeze decizia în 
adoptarea unor programe educaţionale, care să conducă la creşterea performanţei copiilor.Dintr-o altă 
perspectivă şi anume din  aceea a obiectivităţii şi gradului de certitidine , se disting evaluare empirică ( 
subiectivă) şi evaluare obiectivă. 

Evaluarea empirică este atunci când cadrul didactic apelează la intuiţia proprie; este considerată mult 
mai facilă şi la îndemâna fiecăruia. Acest tip de evaluare are însa multiple dezavantaje: 

- este nesigură, are un grad de obiectivitate redus; 
- rezultatele pot fi fluctuante, fiind influenţate de factori subiectivi (dispozitia celor implicaţi, 

atmosfera existentă în sala de grupă etc.) 
- este fragmentară, surprinde elemente de moment, fără relevanţă; 
- face necesară întocmirea unor liste de trăsături , comportamente, performanţe sau rezultate ce 

trebuie să fie mereu în atenţia evaluatorului; 
- face necesară elaborarea unor scale grafice , cu ajutorul cărora să se înregistreze sistematic dacă o 

anumită trăsătura performantă este prezentă , precum şi gradul în care ea a evaluat sau nu într-un anumit 
interval  de timp. 

Evaluarea obiectivă se caracterizeaza prin folosirea  unor tehnici speciale de măsurare a unor trăsături, 
a unei performante, a unei prestaţii, a unei experienţe.Ea necesită crearea unor instrumente de culegere a 
datelor şi de comparare deliberată 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 normală a realizării acestui comportament în rândul 
uneia şi aceleiaşi categorii de subiecţi . 

Indiferent de forma care se utilizează, evaluarea,desfăşurată în scopul de reglare şi autoreglare a 
activităţii didactice, este un proces complex, dar în acelaşi timp firesc şi normal, integrat procesului de 
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învăţământ.Ea furnizează date importante despre capacitaţile de învăţare a copiilor, pentru ca, în deplina 
cunoştinta de cauză, să se stabilească obiectivele activităţii următoare şi să se adopte cele mai potrivite 
mijloace de realizare.   

In cadrul grupei mele, evaluarea a cuprins variate forme de verificare, metode şi procedee de 
evidenţiere a performanţelor atinse, printre care aş aminti: 

- observarea curentă a comportamentului de învăţare al grupei; 
- conversaţia, dialogul; 
- studiul produselor activităţii; 
- testele şi fişele de evaluare. 
În reforma educaţională întreprinsă în momentul de faţă în învăţământ, importanţa activităţii de 

evaluare devine din ce în ce mai accentuată, deoarece permite cadrului didactic să aprecieze  gradul în care  
au fost atinse obiectivele procesului de  învăţământ, precum şi dificultăţile acestuia. 
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ÎNTRE ON-LINE ȘI TRADITIONAL 
 
 

Autorul lucrării: 
prof. înv. preșcolar Barbu Luminița 

 
 
 
Îmbinarea metodelor tradiționale cu cele moderne a fost și va fi mereu o provocare și un deziderat al 

învățamântului românesc, în contextul în care, la nivel internațional, se vorbește de o „reformă continuă”,  
de „permanentizare” a reformelor, ca urmare a schimbărilor axiologice, sociale, economice, tehnologice.1 
Curriculumul național elaborat și aplicat în ultimul deceniu relevă o evoluție ritmică a schimbărilor, iar 
„reformele educaționale parcurg diferite etape, cu momente de vârf sau de schimbări radicale, cu perioade 
intermediare, mai puțin vizibile, și cu perioade de consolidare a achizițiilor dobândite în etapele anterioare”2  

În primul rând, deși în  plină schimbare și reformă a conceptelor educaționale, planul de învățâmânt 
încă prezină o abordare sistemică, aceea de a asigura interdependența dintre disciplinele școlare și 
categoriile de activități, pentru a putea asigura tuturor copiilor din toate unitățile de stat și particulare din 
țară, acces la același tip de educație în dezvoltare și învățare. 

În literatura de specialitate noțiunea de curriculum îmbracă forme și dimensiuni ample, astfel încât 
nu există o definiție unică, respectiv o singură linie de abordare. Curriculum centrat pe conținuturi se îmbină 
cu cel centrat pe elev, astfel încât relația dintre educator și educabil să fie biunivocă și interactivă. Centrarea 
pe nevoi, centrarea holistică, pe demersuri trasndisciplinare și integrate, alături de centrarea pe competențe, 
reprezintă abordarea curriculumului în termeni moderni, rezultat al restructurării politicilor educaționale. 

Dacă în învățământul tradițional  principalele metode utilizate solicită conversația, expunerea, 
demonstrația, metodele centrate pe profesor, transmiterea de cunoștințe,  învățământul modern solicită 
aplicarea metodelor active și interactive, a celor care dezvoltă gândirea critică, metode centrate pe elev 
(explozia stelară, brainstormingul, turul galeriei etc.). 

Metodele tradiționale sunt predominant comunicative, verbale, pun accentul pe însușirea 
conținutului, vizând în principal latura informativă a procesului educațional și centrarea pe produsul final. 
În acest context copilul este văzut ca un obiect al procesului educațional, iar relația profesor-elev este 
autocratică, disciplina școlară fiind impusă. Tradiționalul are un caracter formal, mai rigid, stimulează 
competiția și motivația extrinsecă pentru învățare.   

Metodele moderne vizează latura formativă a educației, acordă prioritate dezvoltării personalității 
elevilor, sunt centrate pe activitatea de învățare  a elevului, acesta devenind  subiectul principal al procesului 
educațional. Acțiunile sunt flexibile, centrate spre proces, pe învățarea prin descoperire, cooperare și 
autoevaluare. Relația profesor-elev este democratică, bazată pe respect și colaborare.   Aceste metode 
moderne necesită timp și răbdare, exercițiu și este de preferat familiarizarea copilului cu ele începând de la 
vârste fragede, cu măsură, la toate disciplinele. Metodele activ-participative au multiple valențe formative 
care contribuie la dezvoltare gândirii critice, la devoltarea creativității, implică elevii în învățare prin 
cooperare, realizând conexiuni logice, lansând idei proprii și argumentate. În procesul instructiv-educativ, 
încurajarea comportamentului  participativ înseamnă pasul de la „a învăța” la „a învăța să fii și să devii”3.  

Deși centrarea pe elev are un impact pozitiv în procesul de predare-învățare-evaluare, metodele 
moderne au și dezavantaje, cum ar fi cele de ordin evaluativ, temporal, material, de proiectare și sunt 
consumatoare de timp. Alternarea metodelor tradiționale și moderne într-o manieră atractivă și echitabilă  
ține de capacitatea cadrului didactic de a se reinventa, de a adapta procesul educațional la nevoile copilului, 
ținând cont de particularitățile de vârstă și nivelul de dezvoltare al acestuia. 

În al doilea rând, pe lângă schimbările inițiate la nivelul învățământului preuniversitar, corelat cu 
prevederi și recomandări din documente promovate la nivel european, anul 2020 a adus în prim-plan criza 
și schimbările impuse în contextul pandemiei de SARS-Cov2.  

Pandemia de coronavirus a grăbit mutarea educației în online și a deschis fereastra viitorului în 
învățământ, dar a găsit profesorii și elevii nepregătiți pentru această schimbare. Lipsa de pregătire a cadrelor 
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didactice în domeniul informaticii , lipsa resurselor materiale și digitale, precum și infrastructura deficitară 
a operatorilor de internet în zonele rurale și urbane, a reprezentat un impediment în desfășurarea procesului 
de învățământ.  În acest caz vorbim de o reformă mondială, de reinventare, adaptare și nevoie de 
supraviețuire a sistemelor de educație.   

Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 
aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
-software utilizate și de disponibilitatea elevilor de a se conecta la mediul online. 

O educație eficientă rezultă din îmbinarea tradiționalului și modernului, dar în contextul actual 
aceasta depinde foarte mult de cum se dezvoltă competențele digitale ale cadrelor didactice și ale evelilor, 
de cum vor utiliza noile tehnologii, și de cum profesorii vor adapta conținuturile și activitățile didactice la 
intrumentele disponibile online. În același timp, participarea elevilor la activitățile educaționale online 
depinde de accesul acestora la infrastructura casnică și dotarea gospodăriilor cu conexiune la internet, cu 
laptop / computer personal / imprimantă (sau telefon mobil/tabletă). Sprijinul pe care părinții l-au putut 
oferi propriilor copii în accesarea lecțiilor și a resurselor de învățare oferite de cadrele didactice este o altă 
condiție necesară. 

Din punctul meu de vedere, această perioadă de tranziție către digitalizarea educației a fost resimțită 
la nivel socio-emoțional de către preșcolari, dat fiind vârsta mică a acestora (3-5 ani) chiar dacă activitățile 
au fost atractive, conform planificării curriculare și adaptate particularităților de vârstă. În grădinița de copii 
și nu numai, chiar și la ciclul primar, jocul, nevoia de interacțiune socială este mai puternică și constituie 
un factor primordial în dezvolarea globală a copilului. Dacă din punct de vedere metodic și didactic, 
procesul de învățământ a fost adaptat și receptat cu rezultate bune în mediul online, la nivel interpersonal 
tot educația formală din mediul grădiniței rămâne universul copilului. 

Deși metodele sunt acum conturate de noi valențe, mult mai moderne, informatizate, unele chiar 
depersonalizate, consider că acestea se pot adapta la mediul online prin îmbunătățirea competențelor 
cadrelor didactice de a utiliza platforme de învățare, instrumente și resurse necesare desfășurării activităților 
de învățare asistată de tehnologie.  

În concluzie, pentru o educație eficientă,  este necesară și o pregătire managerială a profesorului, pe 
lângă cea tradiţională psihopedagogică şi metodică. Astfel, se poate asigura înţelegerea, perfecționarea  și 
aplicarea relaţiei de autoritate-libertate dintre tradițional și modern,  ca un nou sens al educaţiei. 
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Folosirea TIC în procesul de predare-învățare - evaluare la limba franceză                      

(studiu de caz) 

 
 

Profesor Barbu Marcela,                                                                
Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Râmnicu-Vâlcea 

                                            

 

PROBLEMATICA 

- Schimbările care intervin în practicile de predare - învățare a limbii franceze datorită interactivității, 
ca urmare a utilizării noilor tehnologii informaționale; 

- Modalitățile de exploatare a tehnologiilor; 

- Potențialul formativ al TIC în condiții de interactivitate și interacțiune - Rolul medierii umane 

 

IPOTEZELE 

Interactivitatea este un factor de optimizare a procesului de predare - învățare a limbii străine țintă 
prin creșterea motivației elevilor, stimularea învățării, dobândirea autonomiei. Integrarea TIC contribuie la 
definirea unui nou profil profesional al formatorului, la înnoirea practicilor și a conținutului activității 
didactice. Presupunem că utilizarea noilor tehnologii poate să trezească interesul elevilor în alegerea și 
studierea limbii franceze. De aceea, am realizat  un studiu de caz ce presupune folosirea unui stil de predare- 
învățare-evaluare  bazat pe noile tehnologii informaționale. 

 

METODOLOGIA 

Scenariul de tip UCL, aplicații, chestionare, întrebări cu răspuns scurt, testimoniale  

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

În ceea ce privește motivația pentru învățarea limbii franceze, analiza datelor a relevat următoarele 
rezultate:  

ꞏ Cursul de limbă franceză pare destul de interesant pentru 60% dintre elevi, în timp ce 20% sunt 
puțin interesați, iar restul de 20% deloc interesați.  

ꞏ Motivul principal pentru care își doresc să învețe franceza este cel mai adesea legat de studii (pentru 
75%) și dorința de a avea succes în activitatea profesională și mai puțin pentru a călători sau a lega prietenii.  

ꞏ Mijloacele informatice pe care ar dori să le folosească, în ordinea preferințelor, în timpul orei de 
limba franceză ar fi video-ul, curierul electronic, internetul, CD-ROM-ul și filmul. Despre folosirea 
uneltelor tehnologice și informatice în timpul orei de curs, majoritatea (74%) a precizat că în clasă se 
desfășoară, în principal, activități după metode tradiționale (traduceri, dictări, citirea textelor cu voce tare, 
exerciții de gramatică) și mai puțin moderne, bazate pe tehnologii informaționale (documente video, 
înregistrări audio, internetul). Ei sunt dornici într-o proporție covârșitoare (95%) să desfășoare activități 
utilizând TIC (video, audio, exerciții online, activități interactive de exprimare orală pe diferite platforme 
informatice, filmul). În ciuda interesului pentru suporturile audio - vizuale, elevii par să considere dificile 
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într-o proporție de 2/3 activitățile de înțelegere a documentelor audio și video în franceză. Tocmai de aceea, 
am ales ca suporturi pentru îmbunătățirea înțelegerii orale și pentru evaluarea rezultatelor, platformele 
educaționale, reportajele și exercițiile oferite de didacticienii de la TV5 (Enseigner le français, Apprendre 
le français și testele online. 

Prin urmare, folosirea posibilităților oferite de G-Suite for Education a contribuit la stimularea 
creativății, a motivației și a interesului unui număr mai mare de  elevi, chiar și a celor care în viața...reală 
nu lucrau sau nu își făceau temele.  

 

VERIFICAREA IPOTEZELOR 

Datele strânse ca urmare a aplicării chestionarului au condus la necesitatea de a aplica în perioada de 
studiu o serie de activități cu suporturi TIC pentru îmbunătățirea competenței de înțelegere orală, activitatea 
dificilă în accepția elevilor. La sfârșitul perioadei de studiu,  clasei implicate în proiect le-a fost aplicat un 
test de evaluare pentru a verifica nivelul de competență lucrat în acest timp, înțelegerea orală. Pentru testare 
s-au utilizat exerciții online de pe site-ul tv5 monde și întrebarea cu răspuns scurt.  

Proiectele realizate au fost, de asemenea, evaluate prin feedback personalizat și cu ajutorul metodei 
Turul galeriei.  

Aspectele pozitive ale acestui studiu sunt legate de valoarea adăugată învățării datorită impactului 
TIC și a necesității sale. Entuziasmul elevilor în realizarea sarcinilor, dar și nerăbdarea cu care așteaptă 
următorul curs, pentru că nu se mai plictisesc, a creat o motivație în plus pentru profesorul de limbă străină 
. Totuși, acest proiect se lovește de câteva dificultăți cum ar fi lipsa tehnologiilor informaționale la unii 
elevi (nu dispun de o conexiune stabilă), sau de dotarea insuficientă a școlii cu mijloace audio - vizuale. De 
asemenea, nu trebuie să ignorăm competențele tehnice limitate ale profesorilor care nu sunt formați sau nu 
știu să folosească noile tehnologii informatice. În viitor, aplecarea asupra noilor instrumente informatice și 
a impactului lor asupra rezultatelor învățării rămâne o permanență. Investigarea modelelor de utilizare a 
TIC revelează o abordare multidimensională de către utilizatori. Evaluarea impactului tehnologiilor rezultă 
din interacțiunea între disponibilitate și utilizare, având ca scop final învățarea unei limbi străine. 

 

REZULTATELE STUDIULUI 

A învăța utilizând TIC – și la distanță -  presupune competențe tehnice, dar și pedagogice, destul de 
bine dezvoltate pentru a rămâne angajat în procesul de învățare. Se dorește ca acest studiu să ofere impulsul 
necesar și celorlalte cadre didactice pentru a beneficia de o creștere a motivației și o mai mare implicare a 
elevilor în cadrul orelor de curs, conform interpretărilor efectuate. Integrarea TIC în predarea și învățarea 
limbilor străine și, în special a limbii franceze, conferă elevilor o nouă motivație în alegerea acestei 
discipline, dar și o șansă în formarea profesională de calitate. Învățarea/Evaluarea  FLE prin activități bazate 
pe tehnologiile informatice va conduce la achiziționarea de cunoștințe de care elevii vor avea nevoie în 
parcursul lor școlar (examenul de bacalaureat) , cât și profesional, căci învățarea unei limbi străine nu este 
doar o chestiune de moment, ci sunt informații ce trebuie bine amprentate elevilor, stocate pentru a fi 
folosite și mai târziu.  

 

PUNCTE DE DEZBATERE 

Folosirea TIC, a metodelor de stimulare a creativității în cadrul orelor de curs ar trebui să fie un 
imperativ pentru profesori, nu numai în context pandemic ci în mod regulat, pentru sporirea motivației și, 
implicit,  pentru ameliorarea rezultatelor școlare și pregătirea elevilor pentru  bacalaureat și DELF.  Viitorul 
suporturilor de informație și de formare trebuie gândit în termeni de complementaritate și nu de substituire. 
Chestiunea fundamentală a acestei valori adăugate este aportul folosirii unui site educativ multimedia, în 
raport cu metodele clasice. Elevii devin actori implicați în procesul lor de învățare. În interactivitate, relația 
în învățământ este modificată: elevul și profesorul participă interactiv la practica maieutică de acces la 
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lumea cunoașterii, iar  cunoștințele sunt rezultatul unei construcții colective, deoarece Web-ul oferă din ce 
în ce mai mult un mediu de cooperare și nu doar de difuzare și informare. Anumite aptitudini (comunicare, 
muncă în echipă, rezolvarea unor sarcini) sunt tot mai apreciate. Atitudinile pozitive (încredere în sine și în 
alții, responsabilitate, speranță, autonomie, creativitate) sunt cheia reușitei. 

 

 

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 învăţământ 

 
Șc. Gimnazială ”Tudor Vladimirescu”, Drăgășani 

prof. înv. primar Barbu Maria 

 

 

Evaluarea, alături de predare şi învăţare, reprezintă unul din elementele procesului de învăţământ, 
elemente ce se întrepătrund în cadrul activităţii comune a profesorilor şi elevilor. Vorbind despre evaluare 
ne gândim la măsurarea, interpretarea şi aprecierea rezultatelor, la obţinerea unor informaţii asupra elevului, 
cu ajutorul unor instrumente de evaluare în vederea elaborării unor aprecieri pe baza cărora se vor lua o 
serie de decizii privind conţinutul, metodele, strategiile, demersul sau produsul didactic. 

Măsurarea presupune cântărirea obiectivă a competenţelor elevilor, pe baza unor probe exacte. Pentru 
a-i conferi acesteia un înalt grad de credibilitate, specificarea obiectivelor urmărite şi convertirea acestora 
în criterii de evaluare constituie o operaţie obligatorie. 

Aprecierea se referă la exprimarea unei judecăţi de valoare în raport cu rezultatele măsurării. În cadrul 
ştiinţelor socioumane, măsurarea devine mai elastică (neexistând criterii stricte) şi poate interfera cu 
aprecierea. 

Decizia reprezintă luarea unor măsuri cu privire la modificările impuse, astfel încât precesul 
instructiv-educativ să câştige pertinenţă şi eficienţă. 

De ce evaluez? 

Consider evaluarea o etapă importantă a procesului didactic, ea reprezentând rezultatul trudei zilnice 
a învăţătorului, dar şi semnalul de alarmă asupra unor lacune ale elevului. Ne ajută să cunoaştem mai bine 
şcolarul şi ne îndeamnă să reflectăm asupra metodelor şi strategiilor folosite. Ne ajută la eventualele 
ierarhizări, iar elevii sunt motivaţi să lupte pentru a progresa. 

Ce evaluez? 

 Cunoştinţele, atitudinile, deprinderi acumulate; 
 Abilităţile de aplicare ale acestora; 
 Gradul de realizare a obiectivelor legate de un anumit conţinut 
 Metodele şi strategiile folosite în vederea îndeplinirii obiectivelor. 
Cum evaluez? 

Folosind metode şi instrumente de evaluare tradiţionale (probe scrise, probe orale, probe practice) 
sau moderne (proiectul, portofoliul, tema, autoevaluarea). 

Realizez evaluarea în funcţie de obiectivele stabilite, de particularităţile de vârstă ale elevilor şi de 
descriptorii de performanţă. În urma efectuării măsurării, urmează aprecierea exprimată prin calificative şi 
stabilirea unor decizii ameliorative, dacă este cazul. 

Când evaluez? 

1. La începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru), în vederea 
cunoaşterii pregătirii anterioare a elevilor. Evaluarea iniţială este foarte importantă pentru anticiparea 
procesului didactic adecvat, posibilităţilor elevilor şi cunoştinţelor lor anterioare. Cea mai importantă 
evaluare iniţială 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 păcate, nu toţi elevii 
frecventează grădiniţele şi există mari discrepanţe între cei instruiţi în cadru organizat şi cei ce vin din 
mediu familial. Aceste rămâneri în urmă pot fi corectate numai după multe ore de muncă pe grupuri mici 
sau individual şî se recuperează abia spre sfârşitul clasei I. 

2. Continuu, pe parcursul procesului didactic. Prin evaluarea formativă urmăresc progresele elevilor, 
îi familiarizează cu obiectivele urmărite, atât pe ei cât şi familiile. Continuu, caut, dacă este cazul, motivele 
rezultatelor slabe, ameliorez strategiile de lucru şi randamentul şcolar. Descopăr după fiecare secvenţă 
elevii care au nevoie de explicaţii suplimentare, le acord atenţie sporită, îndrum familiile în vederea 
ajutorării copiilor. 

3. La sfârşitul procesului (sau capitolului). Evaluarea sumativă este o evaluare de bilanţ care nu poate 
oferi informaţii complete şi sistematice privind însuşirea conţinuturilor parcurse. O consider destul de puţin 
eficientă întrucât nu mai poate fi urmată de măsuri ameliorative (trecem la alt capitol) şi nu prezintă 
întotdeauna obiectivitate. Se întâmplă ca elevii foarte buni să obţină la un moment-dat un calificativ slab, 
influenţat de starea fizică (boală, oboseală), de probleme familiale (mutări, certuri), de starea emoţională. 

Personal mă straduiesc să îmbin cât mai armonios tipurile de evaluare sus amintite, să consemnez 
permanent rezultatele într-un caiet al învăţătorului, iar în catalog să trec „o medie” a acestora. S-ar putea ca 
acest mod de consemnare a rezultatelor să-mi fie considerat un punct slab, dar eu consider că şcolarul, cel 
puţin cel mic, trebuie permanent încurajat pentru a dobândi încredere în sine, respect de sine şi, în acelaşi 
timp, încredere în învăţător, care-i este adevărat prieten, şi nu vânător de greşeli. De altfel, avut surpriza ca, 
în clasa I, mulţi elevi să vină cu teamă de „note”, de aceste „lucrări de control”. Când auzeau cuvântul „test” 
începea starea de agitaţie, aveau nevoie la toaletă, începeau diverse dureri (capul, burta etc). A fost nevoie 
de multă răbdare din partea mea pentru a-i convinge că aceste „teste” îmi arată mie ce n-au înţeles pentru a 
mai lucra. 

De asemenea, permanent îmbin evaluarea scrisă cu cea orală  şi prin probe practice. Tot în caietul 
învăţătorului consemnez calificativele luate de elevi la „oral”, „la teme”, la portofolii şi proiecte. 

De pildă, la limba română elevii sunt evaluaţi oral pentru: citit, povestit, folosirea cuvintelor noi în 
enunţuri, probleme de ortografiere şi punctuaţie. La fiecare astfel de evaluare este apreciat de un calificativ. 
După trei-cinci calificative acumulate , trec în catalog pe cel predominant. În concluzie, calificativele de la 
limba română reflectă exact îndeplinirea tuturor obiectivelor prevăzute în programa şcolară. 

La matematică evaluarea orală urmăreşte: însuşirea operaţiei de adunare, operaţia de scădere, aflarea 
termenului necunoscut, cunoaşterea terminologiei matematice, probleme cu una-două operaţii. Fiecare elev 
acumulează 2-3 calificative pentru fiecare subcapacitate. 

Caietul învăţătorului este util pentru că mă ajută să am o evidenţă strictă a evoluţiei elevilor, dar şi a 
subcapacităţii mai puţin evaluate la unii dintre ei. 

Metoda proiectelor este apreciată de elevi întrucât deseori lucrează în grup. Nu am început încă să o 
folosesc la această serie de elevi (sunt clasa a doua) întrucât nu îi consider încă destul de capabili să o aplice 
şi nu aş vrea ca începutul să fie un eşec pentru ei. În clasa a treia însă, am propus un opţional în care 
portofoliul şi proiectul vor fi principale metode de evaluare (literatură şi ştiinţe). 

Portofolii am început să lucrăm la limba română (Expresii deosebite, Obiceiuri de sărbători, Liste de 
lecturi) şi la cunoaşterea mediului (Plante de grădină, Livada, Pădurea). Şcolarii sunt atraşi de aceste 
modalităţi de lucru, le stimulează motivaţia, curiozitatea ştiinţifică. Sunt mândră că îi găsesc la biblioteca 
şcolii solicitând atlase sau cărţi de literatură. 

Autoevaluarea presupune cunoaşterea de către elevi a obiectivelor urmărite, a criteriilor de corectare 
şi evaluare. Pentru lucrările scrise am folosit această metodă mai mult în clasele a treia şi a patra. În 
evaluarea orală însă, încă din clasa întâi am cerut elevilor să aprecieze ce calificativ ar merita ei înşişi sau 
colegii lor, precum şi să sesizeze greşelile. În cele mai multe cazuri copiii dau dovadă de spirit crititc şi 
autocritic, de obiectivitate, de capacitate de comparare şi mai ales de capacitate de imitare a învăţătoarei 
(căci toate argumentele le aduc folosind cuvintele mele). 
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În concluzie pot spune că o preocupare majoră a activităţii mele didactice este aceea de a fi un 
evaluator obiectiv, de a face din evaluare un proces lipsit de stress pentru copii, firesc şi util „ca să vedem 
ce mai avem de învăţat”. 
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METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE 

 

profesor: Bărbulescu Mariana 
Șc. Gim. „Tudor Vladimirescu”, Drăgășani, jud. Vâlcea 

 

 
Metodele complementare pun în valoare o serie de capacităţi sau comportamente cum ar fi: calităţile 

imaginaţiei; atitudinele de responsabilitate; predispoziţiile pentru creaţie; stăpânirea anumitor operaţii; 
aptitudinele de organizare; comunicare sau relaţii într-un grup; posibilităţile de dezvoltare personală sau 
socială; fineţea estetică sau toate formele de bun simţ şi de experienţă. 

Metodele complementare de evaluare asigură o alternativă la metodele tradiţionale, a căror prezenţă 
este preponderentă, oferind alte opţiuni instrumentale care îmbogăţesc practica evaluativă. 

Evaluarea autentică - este un concept ce se referă la evaluarea performanțelor elevilor prin sarcini de 
lucru complexe, care necesită rezolvare și în clasă și acasă, iar perioada de timp este flexibilă: de la câteva 
ore/zile până la câteva luni (în cazul portofoliului). 

Valenţe formative ale acestor metode alternative de evaluare: 
 stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de responsabilitatea 

ce şi-o asumă; 
 asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor în 

variate contexte şi situaţii; 
 asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară a cunoştinţelor asimilate în sistemul 

noţional, devenind astfel operaţionale; 
 asigură un demers interactiv al actelor de predare-evaluare, adaptat nevoilor de individualizare a 

sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificând şi stimulând  potenţialul creativ şi originalitatea 
acestuia; 

 descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă; 
 reduce factorul stres. 
Avantajele pe care le prezintă utilizarea metodelor alternative de evaluare sunt mai multe decât 

dezavantajele. Printre acestea s-ar afla următoarele: 
 prezintă atractivitatea pentru cadrele didactice creative şi cu disponibilitate pentru experienţe noi; 
 permit o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării elevilor; 
 oferă posibilitatea de a evalua cunoştinţe, dar mai ales capacităţi, atitudini şi interese; 
 permit formularea de judecăţi de valoare,opinii, adaptări atitudinale şi comportamentale; 
 determină un nivel crescut de implicare şi de motivare al elevului; 
 permit valorizarea muncii individuale a elevului acţionând ca factor de dezvoltare a personalităţii; 
 oferă posibilitatea modulării acţiunilor de evaluare în funcţie de răspunsurile elevului; 
 urmăresc formarea unor tehnici de lucru în grup şi individual, precum şi a atitudinii elevilor 

implicaţi în rezolvarea sarcinii; 
 unele metode, precum investigaţia solicită elevul în îndeplinirea unei sarcini de lucru precise, prin 

care îşi poate demnostra în practică, un întreg complex de cunoştinţe şi de capacităţi; 
 intervenţia factorilor emoţionali este atenuată de timp; 
 promovează interrelaţiile în grup şi stimulează capacitatea de a lucra în comun, dorinţa şi priceperea 

de colaborare; 
 formează competenţe de comunicare şi de afirmare a liderilor; 
 fiecare metodă este adeseori însoţită de aprecierea verbală asupra activităţilor elevilor. 
Dezavantajele metodelor alternative de evaluare sunt: 
 au o pondere scăzută în practica pedagogică, deoarece prezintă noutate şi nu intră în obişnuinţa 

cadrelor didactice. 
 adeseori rezultatele evaluării nu se obţin imediat, deoarece evaluarea se face pe o perioadă mai mare 

de timp; 
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 unele forme precum portofoliul, presupun un volum de muncă sporit, inclusiv activitate individuală 
în afara clasei. 

Principalele metode complementare de evaluare, al căror potenţial formativ susţine individualizarea 
actului educaţional prin sprijinul acordat elevului sunt: 

Portofoliul ,,se prezintă ca o metodă de evaluare complexă, longitudinală, proiectată într-o secvență 
mai lungă de timp, care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de valoare, bazată pe un ansamblu de 
rezultate” (C. Cucoș, 2008, p.140). Scopul portofoliului este acela de a confirma că ceea ce este cuprins în 
obiectivele învăţării reprezintă şi ceea ce ştiu şi sunt capabili să facă elevii. După C.Cucoș (2008) există 
mai multe ipostaze ale portofoliului: 

- Portofoliu de prezentare – cuprinde acele piese alese doar de elev și considerate reprezentative 
pentru activitatea sa. 

- Portofoliu de evaluare – constă în strângerea unor elemente ce redau performanțele elevilor după o 
etapă de învățare. 

- Portofoliu ca sursă de învățare – cuprinde lucrări care scot în evidență progresele elevilor precum 
și reflecții ale elevilor asupra acestora. 

Investigaţia „constă în solicitarea de a rezolva o problem teoretică sau de a realiza o activitate practică 
pentru care elevul este nevoit să întreprindă o investigație(documentare, observarea unor fenomene 
experimentare etc pe un interval stabilit” (I.T.Radu, 2008, p. 189). 

Aceasta metodă presupune definirea unei sarcini de lucru cu instrucţiuni precise, întelegerea acesteia 
de către elevi înainte de a trece la rezolvarea propriu-zisă, prin care elevul demonstrează şi exersează 
totodată, o gamă largă de cunoştinţe şi capacităţi aplicate în mod creative, în contexte variate. 

Proiectul  presupune un demers evaluativ mult mai amplu decât investigaţia. 
Etapele realizării unui  proiect sunt: colectarea datelor şi realizarea produsului. Pentru realizarea 

proiectului este obligatoriu ca elevii să dispună de anumite precondiţii; să prezinte interes pentru subiectul 
respectiv; să cunoască dinainte unde îşi vor găsi resursele materiale; să fie nerăbdători în a crea un produs 
de care să fie mândri;  să trezească interesul părinţilor sperând astfel la ajutorul şi înţelegerea lor. 

Proiectul ca instrument de evaluare poate lua forma unei sarcini de lucru individuale sau de grup, 
ţinând cont şi de faptul că o bună parte a activitaţii propuse de acesta poate fi realizată şi în afara orelor de 
curs. 

 
Bibliografie: 
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EVLUAREA ONLINE 

 

Prof. Barbur Simona 
Şcoala gimnazială „Vasile Alecsandri” Baia Mare 

 

 
Procesul educaţional presupune în acelaşi timp parcurgerea nivelurilor învăţării (acumulării, formării) 

respectiv cunoaşterea, înţelegerea, aplicarea, analiza şi sinteza precum şi evaluare. În consecinţă necesită 
acţiuni de reglare şi autoreglare continuă. 

Învățarea online este o tendință dominantă. Sunt folosite din ce în ce mai des diferite tipuri de aplicații 
de învățare. Vremea cărților fizice se apropie de sfârșit iar în locul lor apar aplicațiile web care sprijină 
procesul de învățare.  

Viața și educația s-au mutat pe internet. Școlile și alte instituții educaționale aleg din ce în ce mai 
mult modele educaționale online. Locul ziarelor și cărților de pe hârtie este luat de platformele de tip Librus 
Synergia sau manualele în format pdf, epub, mobi. Ca și consecință, învățarea online sau diferite tipuri de 
cursuri online sunt orientate spre flexibilitatea destinatarului. Cel care învață alege timpul în care va 
acumula cunoștințele. E-learning-ul din România se dezvoltă într-un ritm rapid. Conform estimărilor, 
metodele de învățare electronică pot deveni în timp foarte larg răspândite. Un rol important pentru 
facilitarea învățării pentru copii îl joacă diferitele tipuri de aplicații de învățare. 

Google Forms - Este o aplicație Google Drive care permite realizarea documentelor la care elevii pot 
colabora în timp real folosind smartphone-uri, tablete și laptopuri, calculatoare. Se pot adăuga tipuri de 
întrebări, imagini. Întrebările pot fi aranjate în ordinea dorită, se poate personaliza formularul cu teme 
simple de fotografii sau culori. Răspunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets, fiind uşor 
de urmărit. 

Kahoot! - Este o aplicație care are la bază jocul, cu ajutorul căreia se pot realiza teste interactive. Se 
poate folosi Kahoot! și cu Google Classroom, fiind oferite noi posibilități. Elevii primesc imediat feedback-
ul prin slide-uri animate. 

ASQ - Este o aplicație care poate fi accesată atât pe web cât și pe telefon. În contul profesorului se 
specifică unitatea de învățământ din care face parte, se adaugă disciplina și clasele la care predă. Profesorul 
vede în timp real ce lucrează elevii, nota se calculează automat din aplicație. Se poate lucra diferențiat cu 
elevii. Aceștia își pot verifica evoluția, văzând cât la sută mai au până să stăpânească anumite conținuturi. 
Părinții au și ei acces la această aplicație. 

Quizizz - Quizizz este o companie de software de creativitate utilizată la cursuri, lucrări de grup, 
examene, teste unitare și teste improvizate. Permite elevilor și profesorilor să fie online în același timp. 
Folosește o metodă de predare și învățare în stil test, în care un utilizator răspunde la întrebări dintr-o serie 
independent și se luptă cu alți utilizatori pentru același test. Elevii pot folosi Quizizz pe orice dispozitiv 
electronic și pot naviga, similar cu laptopurile, iPad-urile și smartphone-urile. Quizizz poate fi folosit ca 
instrument de „verificare” care dezvăluie modul în care elevii cunosc noțiunile teoretice. Profesorii pot 
folosi Quizizz pentru a atribui elevilor temele. 

LearningApps - este o aplicaţie folosită pentru a crea module educaționale multimedia și interactive, 
permite inserarea de fișiere audio-video care se găsesc deja pe internet.  

Evaluarea în mediul online este o etapă din procesul de învățare care se desfășoară în mediul online. 
Primii care au de învățat în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a învăța lucruri noi și 
de a produce schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și ar fi mult mai greu să se realizeze. La 
prima interacțiune cu educația online este necesar să se cunoască cum funcționează aceasta, precum și ce 
instrumente și tehnici sunt potrivite pentru grupul țintă (elevi sau cadre didactice). În educația online se 
schimbă, în primul rând, mediul de învățare. Nu mai există școala ca spațiu, ca tot ansamblul relaționar. 
Comunicarea este puternic filtată de tehnologie.  

Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce timpul de așteptare și oferă elevilor 
rezultate instantanee ale testării. Procesul de evaluare online eliberează, de asemenea, timpul profesorilor, 
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Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica domeniile de performanță scăzută, astfel încât profesorii să 
se poată concentra asupra acestor lacune de învățare. 

Rapoartele detaliate ajută la crearea unor programe de învățare specifice pentru acești cursanți, ceea 
ce duce la un rezultat mai bun al învățării și sporește încrederea elevilor. Sistemele de evaluare online 
simplifică sarcina de a aduna și corecta manual documentele de răspuns și de a împărtăși rezultatele. Se 
reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 

 
 
Bibliografie: 
 
1. Strategii de evaluare în mediul online – suport de curs - prof. coordonator, Vişan 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 
Școala Profesională Dumbrăvița, Maramureș 

 

 

Evaluarea este o componentă importantă a procesului educaţional. Prin intermediul evaluării, în 
funcţie de rezultatele obţinute, se determină măsura în care au fost atinse obiectivele stabilite. Scopul 
evaluării este perfecţionarea procesului educaţional. 

Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a acestora  va pune în valoare aspectul creativităţii, al 
gândirii critice, al manifestării individuale,  proprii fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la 
nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, priceperi şi deprinderi necesare                                         
integrării sociale a acestuia. 

Metode tradiționale de evaluare: 

Metodele tradiționale de evaluare au primit această denumire datorită                              consacrării lor în timp şi 
utilizării lor frecvente în practica didactică. 

 

În categoria metodelor tradiţionale 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 urmăresc să 
ofere elevilor posibilităţi sporite de a demonstra nu numai că au asimilat un ansamblu de cunoştinţe, dar şi 
că dispun de priceperi, deprinderi, abilităţi de a opera cu respectivele cunoştinţe. Au un potenţial formativ 
ridicat şi permit o mai bună individualizare a actului educaţional. 

 
În categoria metodelor alternative de evaluare sunt incluse: 

a) observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 

b) investigaţia; 

c) proiectul; 

d) autoevaluarea; 

e) interviul. 
 
Proiectul este o metodă complexă de evaluare, mult mai amplă decât investigaţia, recomandată mai 

ales în cadrul evaluării sumative; se poate realiza individual sau în grup. Implică abordarea completă a unei 
teme la nivelul particularităţilor de vârstă. De obicei cuprinde o parte teoretică şi o parte practică, 
experimentală. În cazul în care, datorită specificului disciplinei, partea experimentală este redusă sau nu se 
poate realiza, îmbracă forma referatului. Proiectul permite identificarea şi evaluarea unor cunoştinţe şi 
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capacităţi superioare ale elevilor, fiind, în acelaşi timp, o modalitate de evaluare cu puternice valenţe în 
direcţia stimulării motivaţiei învăţării.  

 
Prin intermediul său se pot evalua capacităţi precum: 
 capacitatea de a selecta din surse variate lucrările care conţin informaţii utile realizării proiectului 

(documentare) şi de a le valorifica în mod creator; 
 priceperea de a identifica metodele de lucru adecvate îndeplinirii obiectivelor; 

 abilitatea de a utiliza corespunzător materialele, echipamentele, instrumentele din dotare; 
 capacitatea de a gândi soluţii alternative şi de a o alege pe cea mai potrivită; 

 abilitatea de a finaliza produsul; 

 priceperea de a opera generalizări; 

 competenţa de a prezenta proiectul realizat, punând în valoare aspectele relevante. 
 
Tema proiectului este propusă iniţial de profesor, dar după ce elevii se deprind cu acest gen de 

activitate pot să-şi aleagă singuri temele. Ca metodă de evaluare cu puternice implicaţii în realizarea 
efectivă a învăţării, proiectul trebuie să fie axat pe o temă care să favorizeze transferul de cunoştinţe, 
priceperi, deprinderi, abilităţi, abordarea interdisciplinară, consolidarea capacităţii operaţionale a 
cunoştinţelor şi  abilităţilor sociale.  

 
Realizarea unui proiect presupune parcurgerea mai multor etape: 
1) identificarea problemei /temei; 

2) colectarea, organizarea, prelucrarea şi evaluarea informaţiilor legate de temă; 

3) elaborarea de ipoteze privitoare la soluţia problemei; 

4) efectuarea proiectului; 

5) prezentarea proiectului. 

Evaluarea proiectului se face pe baza unor criterii ce vizează calitatea proiectului ca produs şi a unor 
criterii ce vizează calitatea procesului prin care s-a ajuns la produsul respectiv (activitatea depusă de elev). 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Potolea D., Neacşu I., Manolescu M. Metodologia evaluării rezultatelor şcolare. Ghid 
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EVALUAREA  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  

Între online și tradițional 

 

ED. BÁRDI GYÖNGYI-ÁGNES                                                         
LIT. ,,HORVÁTH JÁNOS’’ - Marghita 

 
Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 

rezultatelor şi progreselor învăţării. Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de 
învăţământ, ce urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa 
acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. Evaluarea, însă, nu vizează 
doar preşcolarul, ci şi educatoarea. Pentru educatoare, aceasta reprezintă un feed-back asupra eficienţei 
activităţii didactice desfăşurate; îi arată cât de eficient îşi dozează materialul, cât de bine comunică cu 
preşcolarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul predării. Astfel, prin intermediul evaluării, 
educatoarea poate afla ce au acumulat preşcolarii, ce lacune există în pregătirea acestora, care sunt 
posibilităţile şi ritmurile proprii de învăţare, interesele copiilor.  

În ceea ce îl priveşte pe copil, scopul principal al evaluării este de a supraveghea şi determina 
tendinţele acestuia de învăţare, ajutându-l să-şi cunoască şi să-şi  dezvolte aptitudinile, formându-i 
deprinderi de muncă independentă 

În grădiniţă putem vorbi de evaluare iniţială în momentul venirii copilului în instituţie şi evaluare 
finală, la părăsirea acesteia, când trebuie să i se completeze fişa psiho-pedagogică finală (profil de 
personalitate, inventar de cunoştinţe, interese şi posibilităţi de învăţare) pentru a se recomanda înscrierea la 
şcoală.  

Evaluarea sumativă este tipul de evaluare prin care se constată nivelul de performanţă atins în raport 
cu anumite exigenţe de formare care au fost stabilite la începutul unei perioade lungi de învăţarre sau care 
se formulează abia în momentul evaluării. Cosntatările se exprimă în calificări atribuite copiilor, clasificări 
sau promovări ale acestora.  

Evaluarea formativă (continuă) este indispensabilă înr-o pedagogie a formării centrate pe copil. 
Rezultatele se raportează, după fiecare secvenţă, la obiective, cu scopul de a înregistra lacune, greşeli sau a 
confirma eficienţa învăţării. Evaluarea formativă ajută la prevenirea unor distorsiuni în învăţare, provenite 
din surse afective (nesiguranţă, încredere nejustificată, indiferenţă). 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu 
atenție și în mod adecvat. Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul 
rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situațiilor iden-tificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiționale:inițială, continuă și 
cumulativă.Cea mai frecventă punere în practicăa evaluării on-line este reprezentată de testele tip 
chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip ,,da/nu’’, 

,,adevărat/fals‘’, sau selectarea uneia sau a mai multor variante corecte de răspuns din mai multe 
posibile, asocieri de imagini, texte sau întrebări cu răspuns deschis. 

 – Google Classroom: aici putem discuta cu preșcolarii, elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; 
pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii 
pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
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profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Aşadar, prin evaluare, educatoarea îşi îndeplineşte misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o 

integrare fără disfuncţii în şcoală, de a urmări ce se întâmplă cu el şi după terminarea grădiniţei, furnizând 
învăţătorilor datele necesare continuării acţiunii instructiv-educative pe diferite trepte.  

Urmând paşii unei evaluări eficiente şi respectând cerinţele acesteia, constituie o modalitate de a 
moderniza procesul de învăţământ, precum şi de a spori rolul educaţiei în formarea personalităţii. 
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Importanța evaluării școlare 

 

Prof. Barmoș Loredana                                                                 
Palatul Copiilor Oradea – Structura Clubul Copiilor Salonta 

  
Evaluarea reprezintă, alături de predare și învățare, o componentă a procesului de învățământ, 

deoarece orice act educațional implică, în mod direct sau indirect, intenționat sau neintenționat, evaluarea. 

Profesorul trebuie să-şi schimbe concepţia şi metodologia instruirii şi educării, să coopereze cu elevii, 
să devină un model real de integrare socio-profesională şi educaţie permanentă, să se implice în deciziile 
educaţionale, să asigure un învăţământ de calitate.                 

Pregătirea managerială a profesorului, însuşirea culturii manageriale, nu numai cea tradiţională 
psihopedagogică şi metodică, pot asigura esenţial înţelegerea şi aplicarea relaţiei autoritate-libertate, ca nou 
sens al educaţiei, prin predare-învăţare şi rezolvarea altor situaţii din procesul educaţional şcolar. 

Rolul cadrului didactic care promovează predarea-învăţarea în învăţământul modern: organizează şi 
dirijează învăţarea, o orchestrează şi o regizează; facilitează şi moderează activitatea de învăţare; ajută 
elevii să înţeleagă lucrurile şi să şi le explice; responsabilizează elevii în vederea funcţionării optime a 
grupului. 

 

Lecţia de predare-învăţare devine astfel ,,o aventură a cunoaşterii” în care copilul participă activ,după 
puterile proprii, întâlnind probleme şi situaţii dificile, examindu-le şi descoperind soluţii plauzibile. Rolul 
profesorului constă în cel de stimulare şi dirijare. El trebuie nu numai să organizeze spaţiul şi activitatea, ci 
şi să participe alături de elevi la elaborarea cunoştinţelor, să servească drept model în legăturile 
interpersonale şi să încurajeze interacţiunile cooperante dintre elevi; să-i îndrume cum să-şi folosească 
timpul, spaţiul, echipamentul şi materialele; să ajute invidul sau grupul să extragă din experienţe 
informaţiile necesare, valorile şi să le interpreteze şi evalueze. 

Intr-o lume aflată în permanentă transformare, modernizarea învăţământului prin utilizarea metodelor 
noi de învăţare-evaluare a unor strategii moderne, care permit reasamblări, reajustări şi adaptări la 
disciplinele de învăţământ, depinde în ultimă instanţă de cunoaşterea, de înţelegerea şi de abilitatea de a le 
folosi. Prin adaptarea vechilor valori la noile cerinţe ale societăţii, cadrul didactic “nu este un simplu 
executant al unor prescripţii sau reţete, ci devine factor activ al procesului de învăţământ, învaţă cu cei pe 
care îi învaţă, având rol de coordonator şi catalizator al educaţiei şi instrucţiei” (Romita Jucu). 
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Provocarea evaluării online 
 
 

Prof. Barna Claudia-Manuela,                                                           
Colegiul Tehnic Ion Creangă, Târgu-Neamț, jud. Neamț 

 

 
Evaluarea educațională este procesul sistematic de documentare și utilizare a informațiilor empirice 

despre cunoștințe, abilități, atitudini și aptitudini. Prin efectuarea evaluării, profesorii încearcă să 
îmbunătățească învățarea elevilor. 

 
Evaluarea poate fi concentrată pe elementul individual sau pe toți elevii împreună, cum ar fi întreaga 

clasă, o instituție sau un anumit program. Evaluarea formativă va oferi un instantaneu al elevilor la începutul 
instruirii. Oferă posibilitatea de a avea în continuare opțiunea de îmbunătățire a instruireii. Evaluarea oferă 
rezultatul tuturor instrucțiunilor. 

 
Predarea online de urgență din cauza situației derivate din COVID-19 a fost o primă provocare pentru 

profesorii școlilor din toată lumea, una din problemele care au confruntate și rezolvate cu mai mare sau mai 
puțin succes. Dar evaluarea online dezvoltată la scară instituțională este un teren neexplorat, astfel încât 
majoritatea actorilor îl percep cu incertitudini și nedumeriri. 

  
În diagnosticul inițial al barierelor împotriva evaluării online în învățământul de masă se remarcă o 

transformare inadecvată a sistemului de evaluare clasică. După părerea mea, nu se pot aplica aceleași 
instrumente de evaluare ale școlii clasice în spațiul online . 

Este, fără îndoială, principala barieră și este o consecință a faptului că nu s-a redefinit complet idealul 
educațional la online ci s-a făcut o transpunere cvasi-directă a claselor și activităților față în față într-un 
mediu online.  

 
S-a urmărit schimbarea de la față în față la online cu adaptări minime pentru a se menține activitatea 

și a îndeplini programa școlară, inclusiv obiective de învăţare, care au plecat de la premisa că evaluarea 
elevilor se poate face într-un mod tradițional. Din moment ce evaluarea trebuie făcută și online, o bună 
parte a personalului didactic a constatat că testele cu care se deschide și se închide ciclul de învăţare sunt 
inadecvate onlinului pentru că nu corespund așteptărilor de robustețe și securitate. 

 
Pot apărea îndoieli cu privire la identitatea persoanei examinate. Prima întrebare a profesorilor înainte 

de evaluarea online este cum să se asigure că persoana care susține examenul este cine ar trebui să o facă. 
Spre deosebire de testele față în față, singura cale de a garanta în mod fiabil identitatea persoanei examinate 
este cel test de vorbire sincronă, care poate fi destul de greu de implementat în grupuri cu un număr mare 
de elevi.  

 
 De asmenea, lacunele tehnologice de utilizare a calculatorului pot afecta evaluarea.  Acestea variază 

de la lipsa accesului la tehnologie și conectivitate, cu pierderea în consecință a accesului la resursele 
obișnuite, cât și tehnologic cât și de altă natură și, mai ales, cu acces mai puțin sau cu o calitate mai slabă a 
serviciului de internet. Există, de asemenea, îngrijorarea cu privire la decalajul înabilități digitale atât ale 
profesorilor, cât și ale elevilor. 

Pe scurt, deși evaluarea online formează o furtună perfectă, factorii educaționali trebuie să găsească 
și să conlucreze pentru depășirea acestor greutăți.  

 
În această stare de incertitudine ar trebui făcută o analiză profundă a procesului de evaluare care să 

rezolve problemele apărute. Trebuie să învățăm atât din multele bune practici cât și din greșelile făcute. 
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Evaluarea în viitorul apropiat 

 
Prof. Barna Constantin-Silviu,                                                           

Liceul Tehnologic < Arhimandrit Chiriac Nicolau> Vânători-Neamț, județul Neamț 
 
 
 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învățare și motivare. Tipurile de sarcini de evaluare 

pe care le cerem elevilor noștri să le facă determină modul în care elevii vor aborda sarcina de învățare și 
ce comportamente de studiu vor folosi. Cuvintele savantului din învățământul superior ,John Biggs, sunt 
edificatoare: „Ce și cum învață studenții depinde în mare măsură de modul în care cred că vor fi evaluați”. 

Având în vedere importanța evaluării pentru învățarea elevilor, este important să luăm în considerare 
cum să măsurăm cel mai bine învățarea pe care dorim să o obțină elevii noștri. Evaluarea ar trebui să 
integreze notarea, învățarea și motivația pentru lucru.  

Metodele de evaluare bine concepute oferă informații valoroase despre învățarea elevilor. Ele ne 
răspund la întrebarea: ce au învățat elevii, cât de bine au învățat și unde au întâmpinat greutăți.  Evaluările 
corecte și obiective  ne permit să răspundem la întrebare. Invățarea la distanță a ridicat multe probleme 
profesorilor, însă o aplicare corectă a unor deziderate ar putea să ne ajute în procesul evaluării: 

 
Cunoaște-ți scopul: Există atât de multe instrumente de folosit pentru a verifica înțelegerea. Deoarece 

este important să aveți rutine dar să aveți în continuare varietate, selectați două până la patru instrumente 
care funcționează bine pentru dvs. și elevii dvs. Concentrarea pe doar câteva le permite studenților să 
experimenteze instrumentele cu care sunt obișnuiți, asigurând totodată că verificarea învățării nu devine 
plictisitoare. Asigurați-vă că instrumentele pe care le utilizați se potrivesc scopului dvs. Dacă trebuie să 
vedeți procesul studenților, selectați un instrument care îl poate captura, cum ar fi Animoto sau Flipgrid. 
Dacă trebuie să verificați cunoștințele lor de conținut, încercați Kahoot sau Quizlet. 

 
Colectați date în timp: evaluarea formativă este un proces și este important să colectați dovezi ale 

învățării în timp. În timp ce puteți preda și dicta ce instrumente digitale pot folosi studenții, lucrați cu 
studenții pentru ca aceștia să-și documenteze învățarea pe parcurs. Oferă-le ghiduri sau puncte de control 
pentru a le spune ce trebuie să trimită și când trebuie să facă acest lucru. Puteți cere elevilor să trimită 
videoclipuri de reflecție sau să trimită fotografii cu progresul lor. Capturile de ecran și instrumentele de 
scanare funcționează bine. Puteți face parteneriate cu părinții pentru a realiza acele videoclipuri sau 
fotografii, în special pentru elevii din anii mai tineri. 

 
Concentrați-vă pe feedback: atunci când verificați înțelegerea, este important să comunicați feedback-

ul care provine din acesta. Puteți oferi feedback scris și/sau oral prin videoclipuri sau înregistrări audio. 
Dacă faceți sesiuni sincrone, puteți pune elevii în grupuri de lucru pentru a oferi feedback unul altuia; dacă 
faceți acest lucru, va trebui să le oferiți reguli clare de feedback. În mod asincron, elevii pot posta lucrări și 
pot oferi feedback pe o perioadă mai lungă de timp. Verificarea înțelegerii în sesiunile sincrone: acele 
verificări instantanee pentru înțelegere pe care le-am făcut în clasă au fost valoroase, permițându-ne să 
adaptăm instrucțiunile și să întâlnim elevii acolo unde se aflau. Acest tip de check-in este încă important. 
Unele instrumente sincrone au capabilități de evaluare formativă încorporate, cum ar fi butoanele Da și Nu, 
iar unele au funcții de chat private care vă pot permite să știți, în timp real, ce știu și ce nu știu elevii. Aceste 
înregistrări vă ajută să oferiți feedback la timp și vă pot ghida gândirea despre cine ar putea avea nevoie de 
sprijin suplimentar mai târziu prin resurse, intervenție sau instruire în grupuri mici prin grupuri de lucru 
într-o sesiune sincronă. 

 
Valorificați conversațiile personale: conversația cu studenții rămâne cel mai puternic și mai 

semnificativ mod de a verifica înțelegerea. În mediul de învățare la distanță, riscăm să fim și mai izolați. 
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Prin sesiuni individuale programate cu elevii, le putem evalua învățarea și le putem oferi feedback cu o 
conexiune umană reală.  

 
Datele sunt inutile dacă nu sunt folosite. Când colectăm și examinăm evaluări formative, trebuie să 

folosim ceea ce învățăm de la ele pentru a informa instruirea. S-ar putea să aflăm că o sesiune sincronă nu 
a mers atât de bine și, prin urmare, o reînvățare trebuie oferită într-un mod diferit, sau că anumiți studenți 
au nevoie de sprijin și resurse suplimentare, sau că doar un grup mic de elevi rămâne pentru ultimul parte 
a unei sesiuni sincrone, în timp ce restul se deconectează. Toate aceste puncte de date ne spun ceva ce 
putem folosi pentru a oferi feedback în timp util, pentru a ajusta instrucțiunile și pentru a planifica dinainte. 
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EVALUAREA - între tradițional și online 

 

Prof. înv. preșcolar Barna Ruxandra Maria 

 

 

În România, una dintre componentele esențiale ale reformei este din domeniul evaluării și examinării. 
Însă, o reală reformă nu se poate întemeia, decât pe un echilibru dinamic și unitatea schimbărilor a mai 
multor componente importante, cum ar fi: curriculumul, formarea profesorilor, a managementului școlar 
etc. 

Conceptul de evaluare înregistrează astăzi o multitudine de utilizări și actualizări. 

Conform definiției din Dictionaire enciclopedique de l`education et de la formation (1994, pg.415), 
evaluarea pedagogică reprezintă o acțiune managerială, care solicită raportarea rezultatelor obținute într-o 
anumită activitate, la un ansamblu de criterii specifice domeniului în vederea luării unei decizii optime. 

Însă, evaluarea, la rândul ei, trebuie văzută ca un proces continuu în care elevul este permanent 
implicat, de la stabilirea criteriilor și principiilor, până la urmărirea propriului progres și corectarea, pe 
parcurs, a traseului. Astfel, noi trebuie să-i învățăm pe copiii noștri să devină autodidacți și capabili de 
autoevaluare.  

O astfel de evaluare va transforma copiii, în persoane active, care știu cum să învețe și care sunt 
conștienți de propriile puncte tari și puncte slabe. 

În învățământul preșcolar pentru o evaluare tradițională de parcurs ne folosim de o activitate didactică 
de verificare și apreciere. Scopul fundamental al acestui tip de activitate este acela al evaluării 
randamentului școlar. Prin astfel de activități se urmărește verificarea bagajului de informații asimilat, al 
nivelului de formare al priceperilor și deprinderilor, precum și măsurarea și evaluarea celor constatate.  

În funcție de factorii variabili, cum ar fi tematica supusă verificării, formele de evaluare adoptate 
(oral, lucrări practice, teste,etc.), particularitățile de vârstă și individuale, pot fi concepute și organizate în 
mod tradițional într-o mulțime de variante:  

 Activități de verificare și evaluare prin chestionare orală – prin întrebări, discuții, conversații, 
verificarea se poate realiza individual, frontal sau combinat; 

 Activități de verificare și evaluare prin lucrări practice – copiii au ca sarcină efectuarea unor lucrări 
practice, desene, picturi, etc. 

 Activități de verificare și evaluare prin fișe de evaluare – copiii rezolvă exerciții și sarcini diferite 
pe fișe de evaluare; acestea pot fi comune sau diferențiate; 

 Activități de verificare și evaluare prin jocuri didactice; 
 Activități de verificare și evaluare cu ajutorul testelor docimologice. 

În contextul epidemiologic actual, iată că s-a realizat un pas spre digitalizare, dar din păcate acest pas 
a fost făcut brusc, astfel că atât cadrele didactice, cât și elevii sau părinții nu au fost pregătiți întru totul 
pentru a se realiza cu adevărat o reformă în domeniul evaluării din învățământul românesc.  

În această perioadă de predare online, a urmat, conform definițiilor de mai sus menționate, și o 
perioadă de evaluare în online, pentru a monitoriza parcursul, progresul  elevilor și preșcolarilor , dar și 
eficiența acestui mod de predare. 

Acest tip de evaluare este o etapă din procesul de învățare care se desfășoară în mediul online. Primii 
care au de învățat în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a învăța lucruri noi și de a 
produce schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și ar fi mult mai greu să se realizeze. 
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În educația online se schimbă, în primul rând, mediul de învățare. Nu mai există școala ca spațiu, ca 
tot ansamblul relațional. Modificări apar și în ceea ce privește comunicarea. Aceasta este puternic filtrată 
de tehnologie, nu mai este atât de persuasivă și din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu 
un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmează a fi investite.  

În opinia mea evaluarea tradițională are un mai mare grad de măsurare, atât a consecințelor instruirii, 
cât și a aprecierii corecte a parcursului preșcolarului în grădiniță. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
- Între online și tradițional 

 

Profesor Bârsan Paula Dana                                                             
Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Botoșani 

 
 

Abordarea problemei evaluării se bazează pe argumente atât de natura teoretică dar si pe argumente 
de natură practică. 

In primul rând, reformele si demersurile de inovare a sistemelor de învățământ, au condus la o 
schimbare a concepției cu privire la misiunea profesorului, la rolurile acestuia , in concordanta cu 
așteptărilor societății. Este cunoscuta necesitatea profesionalizării autentice a sistemelor de formare. In 
acest sens au fost elaborate modele de formare, fundamentate pe studii si cercetări experimentale, pe 
aporturile psihologiei cognitive. Abordarea cognitivistă a condus la dezvoltarea cercetărilor asupra predării 
ca un proces de rezolvare a unor probleme complexe, pe baza unor raționamente inductive si deductive. 
Toate aceste schimbări au dus la reconsiderarea rolului evaluării, precum si demersuri de îmbunătățirea a 
strategiilor de evaluare, de creștere a pertinenței si relevanței lor pentru evidențierea progresului.   

In al doilea rând, s-a luat in calcul impactul socio-moral al evaluării, urmările acestei in planul 
dezvoltării si valorizării adecvate a personalității fiecărui elev. Tot mai multe critici se îndreaptă asupra 
strategiilor tradiționale de evaluare, utilizate in mod frecvent in școlile din Romania, ce pun un accent mare 
pe dimensiunea informativa a învățământului in detrimentul celei formative. Au fost evidențiate limitele 
testelor standardizate care sunt deficitare sun aspectul evaluării capacităților, atitudinilor, competențelor. 

Metodele cu o slaba fidelitate si validitate fac evaluarea sa fie subiectiva si nerelevanta  si de aceea 
trebuie sa ne orientam către proceduri alternative centrate pe evaluarea competentelor. 

Instrumentele de evaluare online sunt o parte importanta a învățării la distanță. Dar, sălile de clasă 
inteligente, laboratoare de înaltă tehnologie in aceasta eră de transformare digitală sunt absolut necesare in 
domeniul educațional. La fel de necesar este si crearea de competențe digitale, atât profesorilor cât și 
elevilor, una din provocările cheie implicate in metodele tradiționale de evaluare fiind evaluarea corecta, 
fără erori si livrarea la timp a rezultatelor.  

CREAREA UNUI TEST CU AJUTORUL PLATFORMEI QUIZIZZ 

Quizizz este o companie de software de creativitate utilizată la cursuri, lucrări de grup, examene, teste 
unitare și teste improvizate. Permite elevilor și profesorilor să fie online în același timp. Folosește o metodă 
de predare și învățare în stil test, în care un utilizator răspunde la întrebări dintr-o serie independent și se 
luptă cu alți utilizatori pentru același test. Elevii pot folosi Quizizz pe orice dispozitiv electronic și pot 
naviga, similar cu laptopurile, iPad-urile și smartphone-urile. Quizizz poate fi folosit ca instrument de 
„verificare” care dezvăluie modul în care elevii cunosc noțiunile teoretice. Profesorii pot folosi Quizizz 
pentru a atribui elevilor temele. 

Am identificat următoarele avantaje ale utilizării testelor din cadrul platformei Quizizz: 

- Testele sunt ușor de realizat și conțin mai multe tipuri de itemi 

- Participanții pot accesa platforma de pe orice dispozitiv 

- Se primește feedback instant cu privire la răspunsurile corecte sau incorecte 

- Interfața este atractivă și are incluse mai multe variante muzicale 
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Dezavantajele utilizării testelor din cadrul platformei Quizizz sunt: 

- La itemii cu răspuns scurt sau deschis elevii pot introduce doar 160 de caractere 

- Mai puține facilități în varianta de bază 

- Nu are posibilitatea alegerii unui meniu în limba română 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
Între online și tradițional 

 

Prof. înv. primar: Bartha Orsolya – Réka                                                  
Școala Gimnazială ,,Sámuel József” – Chendu , jud. Mureș 

 

Motto:,,Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învățat în școală.”               
(Albert Einstein) 

Procesul educațional are trei funcții: predare – învățare – evaluare. Evaluarea măsoară cunoștințele și 
abilitățile elevilor, le atribuie o oarecare valoare. Dacă nu știm exact ce dorim să măsurăm, și nici nu știm 
prin ce metodă să aplicăm evaluarea, nu putem avea o imagine clară, fiindcă nu știm scopul evaluării. Chiar 
dacă nu știm cu adevărat ce vrem să calibrăm, este dificil de măsurat cu exactitate dificultatea sarcinilor. 

Evaluarea are trei funcții: 

- Scopul evaluării diagnostice este de a evalua cunoștințele anterioare ale elevilor; 
- Evaluarea sumativă evaluează ca încheiere a unei faze de învățare. Urmărește să evalueze nivelul 

de învățare a elevului în ceea ce privește modul în care și-au însușit materia. 
- Rolul evaluării formative în modelarea procesului de învățare. Oferă feedback atât profesorului , cât 

și elevului despre cât de mult și cum au stăpânit. O astfel de evaluare are loc în timpul procesului de învățare 
și oferă elevului posibilitatea de a-și modifica munca anterioară. 

Ce rol are evaluarea? 

a)în primul rând formează un clasament 

Aici avem în vedere ca evaluarea să fie obiectivă, sau măcar să reflecte așteptările societății. 

b)motivează 

Mulți elevi pentru note bune sunt capabili de orice, însă nu fiecare este motivat , nu simte o nevoie 
interioară de a cunoaște lumea, de a învăța. 

c)disciplinează 

Pentru că în mâinile dascălului este posibilitatea evaluării, elevii leneși sau indisciplinați vor fi mai 
bine îndepărtați de cunoștințe și abilități. 

d)feedback, adică evaluarea are rolul în procesul de învățare , de a da informații despre nivelul de 
cunoștințe, abilități. Feedback-ul este important atât elevilor cât și dascălului, întrucât oferă o oportunitate 
de a corecta procesul de predare. Pe baza feedback-ului regulat, putem modifica ce și cum predăm, ceea ce 
în cele din urmă crește eficacitatea întregului proces. 

Metode de evaluare: 

Putem evalua în mai multe feluri, însă metoda pe care o alegem depinde în primul rând de scopul 
nostru cu evaluarea. 

Avantajul notării după număr (note, procente) este în primul rând că facilitează clasificarea și dă 
aspectul obiectivizării. Dezavantajul este că este slab ca feedback, oferindu-i elevului puține șanse de a-și 
modifica munca, învățarea și nu oferă dascălului informații detaliate despre modul în care funcționează 
fiecare element al întregului proces. 
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În ultimii ani adesea am folosit evaluarea textuală, care oferă o oportunitate de a evalua în detaliu 
performanța elevilor, atrăgând atenția asupra punctelor slabe ale ecestora și de a-i sfătui cu privire la munca 
lor viitoare. Este o muncă enormă, însă merită efortul. Elevii însă sunt foarte curioși citind aceste evaluări, 
întrebându-ne ce calificativ au obținut. Tabelele de evaluare pot fi o formă eficientă de evaluare, aceste 
tabele, numite rubici în limba engleză, enumeră aspectele evaluării și pe lângă aspect, nivelul la care pot fi 
implementate. 

Merită să le emiteți fișa de evaluare elevilor cu sarcina, astfel încât aceștia să poată fi, de asemenea, 
conștienți de care sunt așteptările dascălului pentru sarcinile de grup. Avem opțiunea de a folosi evaluarea 
de grup atunci când întreaga parte a grupului primește evaluarea la fel. O variantă a acestui lucru este atunci 
când grupul are un scor comun, dar depinde de grupul însuși să determine cât de mult este împărțit între 
ele. Acesta din urmă duce deja la autoevaluare, pe care o considerăm a fi o abilitate deosebit de importantă 
în secolul al XXI. Merită încredințat elevilor în întregime propria evaluare, putem obține rezultate 
surprinzătoare. 

Feedback folosind instrumente TIC 

După cum se poate observa, cea mai eficientă funcție pedagogică al evaluării este feedback-ul. 

Evaluare continuă: 

Datorită naturii evaluării continue, este formativă, nu măsoară cel care învață la un moment dat, ci 
rezumă rezultatele procesului de învățare într-un anumit interval, documentând etapele acestuia. Ideea este 
că elevii primesc feedback cu privire la munca lor în mod continuu, iar subevaluările individuale (de 
exemplu:experimente, proiecte, lucrări la clasă etc.)sunt evaluate pentru întregul proces. Avantajul evident 
al evaluării continue este că permite dezvoltarea elevilor.  

Există mai multe modalități de a obține rezultate într-un anumit interval de timp, există spațiu pentru 
autoreglare, o mai mare autonomie a elevilor și procesul este mai puțin stresant. Un dezavantaj poate fi 
acela că nu este realizat, adică elevii nu primesc feedback continuu cu privire la munca lor. Este important 
să se ofere un set clar de criterii de evaluare, să ajute, să ghideze elevii în utilizarea oportunităților oferite 
de sistem, să profite de posibilitatea de autoreglare și să nu abuzeze de faptul că munca lor nu au întotdeauna 
valoare imediată (măsurabilă). 

Feedback-ul la clasă  

Feedback-ul este o modalitate deosebit de valoroasă de a face acest lucru în sala de clasă, în timpul 
predării. Elevii pot vedea cum progresează și ne putem face o idee despre direcția în care se îndreaptă clasa. 
Feedback-ul la clasă poate face învățarea atât cooperantă cât și jucăușă. Diferitele sisteme de feedback din 
clasă oferă o mulțime de posibilități, este păcat că sunt adesea considerate a fi utile doar cele de răspuns 
oral. 

 

,,Rădăcinile educației sunt amare, dar fructele sunt dulci.” -  Aristotel 
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Evaluarea inițială la clasele primare 

 

Prof. Aphrodita Maridana Bartiș                                                         
Colegiul Național ”Preparandia – Dimitrie Țichindeal” Arad 

 

 

Noi, cadrele didactice, utilizăm la clasă mai multe tipuri de evaluare ca parte importantă a procesului 
de învățământ, pe lângă toate metodele de predare – învățare. Acestea ne-au fost explicate de profesorii 
care ne-au format, chiar dacă ele nu erau aplicate sub aceeași formă de-a lungul anilor în care și noi, la 
rândul nostru, am fost elevi și studenți. Ea are ca scop măsurarea obiectivelor atinse, eficientizarea și 
reglarea procesului educațional. 

Cele trei forme de evaluare: inițială (predictivă), continuă (formativă) și sumativă (cumulativă) sunt 
utilizate pe parcursul anului școlar de către toate cadrele didactice.  

Evaluarea inițială, denumită și predictivă, este utilizată la începutul unui semestru, an școlar, ciclu de 
învățământ. Ea este realizată sub formă de teste și are funcție atât diagnostică, cât și prognostică.  

Ea este importantă pentru mine ca și învățătoare, deoarece prin intermediul acesteia pot afla nivelul 
de la care pornesc elevii la început de an și unde există anumite probleme. Tot ea mă ajută atunci când 
lucrez pe grupe, formând echipe în funcție de modul în care doresc să îmi ating obiectivele: grupe de nivel 
sau grupe mixte. 

Cele trei tipuri de evaluare prin probe orale, practice și scrise, sunt considerate metode tradiționale.  

Metoda de evaluare mai des întrebuințată de mine pentru probele de evaluare inițială este proba scrisă. 
Folosesc testul la începutul fiecărui an școlar, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversificaţi, având atât 
itemi obiectivi, cât şi subiectivi. La Limba și literatura română ( clasa a III-a și a IV-a), avem pentru 
competenţele de înţelegere a textul citit şi a celui audiat itemi cu alegere multiplă, cu alegere duală sau 
itemi de completare. În schimb, pentru competenţele de producere a mesajelor scrise avem itemi subiectivi. 
Testele mă ajută să depistez eventualele probleme de scriere, de vocabular sau de gramatică pe care elevii 
nu le-au aprofundat în anii trecuți. Sunt, de asemenea, rapid de corectat şi de conceput, ceea ce e un avantaj 
mare pentru mine. 

Pentru disciplinele la care există continuitate în planul-cadru, evaluarea inițială se desfășoară la 
începutul semestrului întâi, fiind precedată de două săptămâni de recapitulare. În cazul unei discipline aflate 
în primul an de studiu pentru elevi, evaluarea inițială se poate desfășura imediat după lecțiile introductive. 
În acest caz, testul inițial va fi unul preponderent atitudinal, dar va cuprinde și itemi prin care se evaluează 
competențe formate anterior, dar care vor sprijini realizarea obiectivelor/ competențelor prevăzute în 
programă.  

În primele săptămâni după începutul școlii, comisia metodică a învățătorilor / profesorilor pentru 
învățământ primar realizează planurile de recapitulare și stabilesc reperele de elaborare a testelor inițiale. 
Toți învățătorii parcurgem următoarele etape: administrarea și evaluarea testelor inițiale, analizarea, la nivel 
de comisie metodică, a rezultatelor evaluării inițiale și identificarea problemelor, stabilirea modalităților de 
realizare a planurilor individualizate de învățare, întocmirea, de către membrii comisiei metodice, a unui 
raport privind problemele identificate și modalitățile de abordare a acestora. 

Rezultatele evaluării inițiale le comunic individual elevilor și părinților, cărora li se fac cunoscute și 
acțiunile pe care le propun pentru remedierea deficiențelor, asigurarea progresului și stimularea 
performanței. 
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Rezultatele elevilor le păstrez. La final de an școlar, după momentul aplicării testelor de evaluare 
sumativă, pot să realizez o imagine de ansamblu a activității desfășurate în acel an școlar și care sunt elevii 
care au înregistrat un real progres în învățare.  

 

Bibliografie: 

 https://iteach.ro/experientedidactice/metode-si-tehnici-de-evaluare-in-invatamantul-preuniversitar 
 CERGHIT, I, Metode de învăţământ, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Polirom, 2006; 

  

328



 

Evaluarea în învățământul preuniversitar – între online și tradițional 

 
Prof. Manuela Bârza,                                                                   

Colegiul Național „Octavian Goga” Marghita 

 
În ciuda provocării care, pentru câteva luni, a dat peste cap sistemul de învățământ din România, 

aceea de a muta școala din sala de clasă în spațiul virtual, procesul de predare-învățare-evaluare a continuat. 
În măsura în care fiecare profesor, elev, părinte și-a asumat noul context al învățării, activitățile nu doar că 
au îmbrăcat o formă diferită, ci uneori au îmbrăcat-o chiar pe cea mai bună. Am perceput mutarea în online 
ca pe un suflu nou. Nu am ales calea lamentării și a ascunderii în spatele lui „nu se poate”, „nu avem 
resurse”, ci calea lui „e ceva nou”, „e ceva ce vorbește pe limba adolescenților cărora le predau”, „e posibil 
să îi atragă mult mai mult decât școala tradițională”. Pornind cu această mentalitate, am avut doar de 
câștigat. Am câștigat interesul și implicarea elevilor, am câștigat timp, am câștigat numeroase alte aspecte 
care ne-au încurajat să continuăm. Am înțeles și aplicat ideile exprimate de Andy Szekely despre ce 
înseamnă să te adaptezi și să-ți păstrezi „oxigenul” în această lume sufocantă în care trăim cu toții de 
aproape doi încoace: „Întreaga existență a planetei noastre se poate rezuma la un singur cuvânt: adaptare. 
Să te adaptezi înseamnă să nu renunți, să nu te trântești pe un scaun și să spui asta e... Să te adaptezi 
înseamnă să înveți, să înțelegi, să schimbi și, în special, să fii activ.” 

Orele de limba și literatură s-au adaptat rapid. Obișnuiți de la clasă cu implicarea activă, autentică, 
elevii au continuat această abordare și în online, atâta timp cât profesorul a înțeles și și-a asumat rolul de 
facilitator al educației. Fiecare oră sau fiecare final de unitate a cuprins și secvențe de evaluare, doar că de 
data aceasta îmbrăcate în forma evaluării online. Noile tehnologii dezvoltate zilnic pot fi de un real folos, 
asistând profesorii în această sarcină. La fel ca metodele tradiționale, și evaluările din mediul online 
contribuie să determinarea competențelor elevilor și a nivelului cunoștințelor acestora, prin utilizarea unor 
instrumente și metode specifice. Există mai multe tipuri de evaluări, însă, dintre toate, cea aplicată în 
perioada școlii online a fost evaluarea formativă. Evaluările formative au loc pe durata desfășurării unei 
lecții online și sunt folosite pentru a stabili cât de bine a reușit un elev să își însușească lecția și conținutul 
acesteia. Aceste forme de evaluare ating nivelul cel mai înalt de eficiență atunci când sunt continue, 
consecvente și oferă un feedback critic elevilor. 

Palloff & Pratt (2009) formulează câteva principii pentru o evaluare online eficientă, dintre care am 
putea menționa: 

 proiectarea unei evaluări centrate pe cursant, care include auto-reflecție; 
 proiectarea și includerea de rubrici de notare pentru evaluarea contribuțiilor la discuții, precum și 

pentru sarcini, proiecte și colaborare în sine; 
 includerea evaluării colaborative prin postarea publică a lucrărilor; 
 încurajarea elevilor să dezvolte abilități în furnizarea de feedback; 
 proiectarea unei evaluări clare, ușor de înțeles și potrivită pentru mediul online. 

În ceea ce ne privește, am considerat că punem aplica unele din aceste principii prin evaluări pe bază 
de proiecte interactive, prin dezbateri, prin realizarea de materiale care să solicite creativitatea elevilor; 
totodată, am folosit cu succes și instrumente de evaluare de tip itemi obiectivi și semiobiectivi. Am realizat 
acest lucru îndeosebi prin folosirea unor aplicații de testare precum Socrative, Kahoot sau cele de pe 
platforma GSuite (chestionare google forms). Îmbinând rigorile conținutului științific al lecțiilor cu 
creativitatea, ingeniozitatea și cu avantajele tehnologiei, s-au creat instrumente de evaluare care, nu doar că 
au oferit feedbackul necesar privind achizițiile elevilor, dar au și stârnit interesul, implicarea și entuziasmul 
copiilor. E adevărat că evaluarea este, pe scurt, un proces de colectare a informațiilor despre ceea ce știu și 
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ceea ce pot face elevii, pe baza experiențelor educaționale. E adevărat însă și că acest proces nu trebuie să 
fie unul care să producă temeri, anxietate, teamă de eșec în rândul elevilor. Din contră, trebuie văzut ca un 
indicator al performanței, iar rezultatele sale să fie utilizate pentru a identifica domeniile de îmbunătățit, 
aspectele unde e necesară revenirea și aprofundarea. O cale de îndreptare atât a strategiei profesorului, cât 
și a efortului depus de elevi.  

Atunci când înțelegem că evaluările reprezintă mai mult decât „note”, că de fapt, trebuie să fie pline 
de semnificație și să transmită un feedback corect elevilor, atunci când le construim și aplicăm adecvat, nu 
fac altceva decât să îi ajute pe elevi să se pregătească pentru succes, provocându-i să reflecteze, să se implice 
conștient în propria educație, să interacționeze, să pună și să răspundă la întrebări, să rezolve probleme și 
să găsească cele mai bune soluții.   

 

Bibliografie: 

R. Palloff & K. Pratt, Assessing the Online Learner: Resources and Strategies for Faculty, Copyright 
© 2009 John Wiley & Sons Inc 
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OBIECTIVITATEA ÎN EVALUAREA DIN EXAMENE 
 

 
Prof. BASARAB MIHAELA AUGUSTINA 

Liceul Tehnologic „Dacia” Caransebeș 
 
 
 
Scopul evaluării este de a le oferi elevilor o imagine clară cu privire la competențele sale în momentul 

respectiv.  

Obiectivitatea în evaluare reprezintă gradul de concordanță între aprecierile făcute de evaluatori 

independenți asupra răspunsurilor pentru fiecare dintre itemii unui test.  

 

Evaluarea prin probe scrise prezintă o serie de avantaje care contribuie la eficientizarea procesului de 

instruire și creșterea gradului de obiectivitate în apreciere: 

 permite evaluarea unui număr mare de elevi/adulți într-un timp relativ scurt; 

 face posibilă evaluarea tuturor elevilor/adulților cu privire la asimilarea aceluiași conținut, ceea ce 

permite compararea rezultatelor;  

 asigură condiții pentru o apreciere cu grad ridicat de obiectivitate, pe baza unor criterii anterior 

stabilite, totodată asigurându-se și anonimatul lucrărilor; 

 oferă elevilor/adulților posibilitatea de a elabora răspunsul în mod independent și în ritm propriu; 

 diminuează stările tensionale care pot influența negativ performanțele elevilor/adulților mai timizi. 

 

Astfel, probele scrise, datorită numeroaselor avantaje pe care le prezintă, câștigă tot mai mult teren 

în practica evaluării. Folosite în combinații optime cu probele de verificare orală și eventual practică pot 

conduce la creșterea eficienței actului evaluativ. 

 

Avantajele evaluării orale, atât în cazul elevilor cât și în cazul adulților, sunt, de asemenea, 

numeroase: 

 favorizează dezvoltarea exprimării verbale; 

 asigură feedback-ul imediat, oferind posibilitatea de a clarifica și corecta eventuale greșeli în raport 

cu o temă; 

 permite observarea de către evaluator a punctelor tari și a punctelor slabe ale evaluatului, acesta 

neputând să-și ascundă lacunele foarte ușor; 

 pemite dezbaterea unor detalii prin întrebări suplimentare. 
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METODE DE EVALUARE FOLOSITE                                                   
LA ORA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Prof. Baston Elena - Jenica,                                                              
Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, Galați 

 

 

Cele mai cunoscute metode tradiționale de evaluare sunt evaluarea orală, evaluarea prin probe scrise 
și testele docimologice, iar dintre metodele alternative și complemetare de evaluare se pot aminti: 
portofoliu, observarea sistematică a elevilor, studiul de caz, jurnalul reflexiv, eseul de cinci minute ș.a. 

Din punct de vedere a realizării unei clasificări clasice  a evaluării se poate vorbi despre evaluarea 
predictivă, evaluarea formativă și evaluarea sumativă. 

La disciplina Limba și literatura română este absolut necesară evaluarea orală întrucât la finalul 
școlarității, această metodă va fi verificată prin susținerea competențelor la examenul de bacalaureat. Cu 
toate că necesită o perioadă mare de timp, ea trebuie folosită deoarece ea stimulează capacitățile elevului 
de exprimare. Această metodă poate deveni una modernă în momentul în care este folosită în mod 
interactiv, când elevul este provocat să-și exprime punctul de vedere, de exemplu. 

Evaluarea prin probe scrise oferă profesorului un set de informaţii care se referă la ortografie, 
punctuaţie, tipul de scris, aşezare în pagină, sistematizarea cunoştinţelor dobândite şi exprimarea scrisă. 
Creativitatea elevului este stimulată mai ales în compuneri, argumentări sau cerinţe referitoare la opinia lui 
în legătură cu opera literară studiată. Acest tip de cerinţă se regăseşte în itemii examenelor naționale. 

Aceste metode pot fi completate de diferite metode alternative și complementare de evaluare. 
Portofoliul e considerat, un pact între elev şi profesorul care trebuie să-l ajute pe elev să se 

autoevalueze. Profesorul discută cu elevul despre ce trebuie să ştie şi ce trebuie să facă de-a lungul 
procesului de învăţare. La începutul demersului educativ se realizează un diagnostic asupra necesităţilor de 
învăţare ale elevilor pentru a stabili obiectivele şi criteriile de evaluare. Diagnosticul este făcut de profesor 
şi este discutat cu elevul implicat în evaluare” (Crenguța-Lăcrămioara Oprea). 

Evaluarea portofoliului presupune prezentarea lui de către elev, eventual un interviu luat acestuia de 
către profesor, apoi trecerea în revistă a materialelor, pe baza unor criterii stabilite în prealabil: 
conformitatea cu materia predată, dar şi creativitatea, originalitatea lucrărilor anexate; în ansamblu, în 
evaluarea portofoliului trebuie să primeze calitatea, nu cantitatea. 

Studiul de caz reprezintă o metodă de confruntare directă a participanţilor cu o situaţie reală, 
autentică, luată drept exemplu tipic, considerat reprezentativ pentru un set de situaţii şi evenimente 
problematice, provocând dileme, interpretări diferite, soluții multiple și alegerea variantei optime. Scopurile 
acestei metode, valoroasă din punct de vedere euristic şi aplicativ constau în realizarea contactului 
participanţilor cu realităţile complexe, dintr-un domeniu dat, cu scopul familiarizării acestora cu aspectele 
posibile şi pentru a le dezvolta capacităţile decizionale, operative, optime şi abilităţile de a soluţiona 
eventualele probleme; sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor, autoevaluarea din partea fiecărui 
participant în parte, educarea personalităţii. 

Jurnalul reflexiv este o metodă alternativă de evaluare care conține însemnările elevului asupra 
aspectelor legate de procesul cunoașterii, despre propriul proces de învățare, despre sentimentele trăite de 
el în cursul acestuia. O astfel de metodă poate fi utilizată în timpul parcurgerii unităţilor de învățare din 
programa școlară. Întrebările, la care ar trebui elevul să-și răspundă, ar putea fi de tipul: Ce ai învățat nou 
în această lecție?; Cum ai învățat?; Ce idee abordată ți s-a părut interesantă?; Care dintre problemele 

332



abordate necesită clarificări?; Ce sentimente îți trezește procesul de învățare?; Ce dificultăți ai întâlnit?; 
Cum ți-ar plăcea să înveți următorul concept?; Dacă ai putea să schimbi un aspect al stilului de predare, 
care ar fi acela? ș.a.  

Eseul de cinci minute este o metodă evaluativă utilizată în faza de reflecție, prin care elevii sunt 
solicitați să noteze într-un mini eseu un concept ori o întrebare legată de acest concept aflat în acea secvență. 
Profesorul este ajutat prin utilizarea metodei, deoarece beneficiază de un feedback eficient, elevii fiind 
determinați să-și valideze cunoașterea, și îi permite să planifice mult mai eficient viitoarele activități. 

Etapele metodei sunt simple: după faza de realizare a sensului/predarea noului conținut de învățare, 
profesorul solicită elevii să răspundă, într-un eseu de cinci minute, la o întrebare legată de noțiunile abia 
însușite sau să analizeze, ținând cont de propriile opinii critice, un concept aflat în ora respectivă. 

 

Bibliografie: 

1. Oprea, Crenguţa Lăcrămioara, Strategii didactice interactive, Editura Didactică şi Pedagogică, 
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EVALUAREA ONLINE 
 
 

Prof. înv. primar: Bauman Diana Cristina 
Școala Gimnazială Andrei Șaguna Deva 

 

 
Școala noastră folosește in perioada școala online platforma Google Classroom. Experiența actuală 

ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea 
pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word și să folosească 
tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. În contextul online, implicarea este 
esențială și instrumentele alese pentru predare și evaluare trebuie sa creeze o interacțiune umană mai 
profundă și mai semnificativă. Creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre 
care noi, profesorii, trebuie să vorbim pozitiv. 

Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 
elevii trebuie evaluați la sfârșitul  semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât 
înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 
găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 

• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține 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 stângă a meniului apoi puteți alege să 

importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 

1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă 
un singur răspuns; 

2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 

verificare; 
4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 
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Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii  vor fi implicați într-un mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 

următoare quizlet.com. Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 
După ce ne creăm cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 

și apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos 
introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 

După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

 
• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 

 
Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 

conținutului dorit de noi. 
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Provocările evaluării 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 toți, elevi, profesori și părinți, în fața unie noi realități-învățarea de la distanță. 
Desigur, acest lucru a venit cu o serie de provocări, dar și numeroase oportunități. Școlile de pretutindeni 
au încercat să se adapteze la noile cerințe, au început să foloseasca diferite platforme educaționale și unelte 
web care au facilitat procesul de predare-învățare-evaluare. Unii profesori consideră încă ideea predării la 
distanță destul de copleșitoare, dar aceasta poate fi o excelentă ocazie de a-și dezvolta noi abilități și de a 
învăța să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.  

Profesorii trebuie să știe în ce măsură au fost atinse obiectivele de învățare, Doar în acest fel iși pot 
îmbunătăți strategiile de predare, astfel încât elevii să obțină cele mai bune rezultate. Instrumentele de 
evaluare ar trebui să fie concepute pentru a oferi elevilor feedback imediat, a-i ajuta să înțeleagă și să aplice 
ceea ce au învățat, indifferent dacă învățarea se petrece în sala de clasă sau în mediul online.  

Trebuie să facem o distincție între evaluarea formativă și evaluarea sumativă. Evaluarea formative se 
aplică în momentul învățării, pe parcursul unității de învățare. Aceasta constă în scurte verificări, orale sau 
scrise și poate oferi un feedback de moment, poate determina dacă fiecare elev și-a însușit materia parcursă. 
Acest control poate conduce la reluarea explicației sau la organizarea unor programe de recuperare. 
Funcțiile pe care le îndeplinește acest tip de evaluare sunt cele de diagnosticare și amelioarare a procesului 
instructiv-educativ. Evaluarea sumativă se face la intervale mai mari de timp, la fnele unor secvente 
temporale (semestru, an școlar, ciclu de învățământ) sau tematice (capitol, curs). Acest tip de evaluare 
furnizează informații despre nivelul de pregătire al elevilor la sfârşitul unei etape de instruire. Cele mai 
întâlnite forme de evaluare sumativă sunt: lucrările scrise (tezele), testele, examenele.   Instrumentele de 
evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. Instrumentele de 
evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, semestru, unitate, 
program sau an școlar. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei în procesul de predare-învățare-evaluare- 
evaluare au alegeri aproape nelimitate. Iată câteva instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor: 

 Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer 
(https://quizizz.com/)  

 Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc 
și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook 
(https://wordwall.net/) 

 LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română 
(https://learningapps.org/) 

 Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz 
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permite oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au 
răspuns corect sau nu (https://www.google.com/forms/about/) 

  Mentimeter este o aplicație care îți permite să interacționezi cu un grup  țintă în timp real. Este un 
instrument pentru sondaje și teste unde poți pune întrebarea și grupul țintă poate da răspunsul folosind un 
telefon mobil sau orice alt dispozitiv conectat la internet (www.mentimeter.com) 

 Kahoot ste o aplicație ușor de utilizat, îndrăgită de către elevi. Este accesată de către aceștia de pe 
dispozitivul mobil sau intrând pe site-ul kahoot.it, în acest caz putând fi folosit și calculatorul sau laptopul. 
Este foarte important faptul că elevii percep utilizarea acestei aplicații ca pe un joc, ei nu simt că sunt 
evaluați, sunt relaxați și dornici de a interacționa și mai mult cu tehnologia digitală în mediul școlar 
(https://kahoot.com/) 

Paleta instrumentelor de evaluare online este extrem de variată, dar, în calitate de educatori, trebuie 
să fim atenți la situațiile particulare ale copiilor, deoarece nu vor avea toți același acces la tehnologie sau 
nu vor avea abilitățile digitale necesare pentru a naviga pe materiale de învățare-evaluare online complexe. 
Este, fără îndoială, un moment provocator, dar este unul care oferă și oportunitatea educatorilor de a 
experimenta, învăța și încerca noi metode de predare și evaluare.  

 
 
Bibliografie: 
https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 
https://www.hp.com/us-en/shop/tech-takes/best-online-assessment-tools-for-teachers 
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-

tehnologia/ 
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EVALUAREA ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI ON-LINE 
 
 

Prof. înv. primar: Bejerea Maria 
Școala Gimnazială Știuca, Timiș 

 
 
 
Inovația în procesul de educație constă în preocuparea cadrelor didactice de a găsi metode, soluții 

ingenioase care să aibă rolul de a menține elevul și nevoile sale de învățare în prim plan, fie că este vorba 
de o lecție 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 lecției. 

Evaluarea poate fi orală, în scris, bazată pe activităţi practice, pe referate şi proiecte, interviuri, 
portofolii, precum şi alte instrumente elaborate de catedrele unităţii de învăţământ şi aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale şi de inspectoratele şcolare. În timpul învăţământului 
primar, fiecare evaluare a elevilor (continuă, formativă sau sumativă) pentru fiecare disciplină se 
materializează într-un calificativ dintre următoarele: insuficient, suficient, bine şi foarte bine. 

În aceasta perioadă, când ținem legătura cu copiii și părinții online, educatorul nu are o sarcină ușoară. 
Deci reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față”. 

Învățământul e o activitate complicate, nu știu dacă v-ați pus vreodată problema în felul ăsta, dar 
practic învățământul este o refacere pe scurt a aventurii cunoașterii umane, de la origini până în zilele 
noastre. E o poveste a acestei călătorii,  la fel ca la toate poveștile, contează și frumusețea intrinsecă dar 
contează și talentul povestitorului. 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. 
Instrumentele de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. Instrumentele de 
evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua și ghida procesul de învățare al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativă 
sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an școlar. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Ȋn contextul actualei pandemii, foarte multe cadre didactice au făcut eforturi fantastice să nu piardă 
legătura cu elevii, să nu rămână în urmă, să-i țină conectați la viața școlară. La rândul lor, mulți părinți s-
au trezit cu copiii acasă, fiind nevoiți să lucreze și ei de acasă, să împartă camerele, laptopurile, timpul și 
energia mentală. Și vorbesc aici de situația fericită, a celor care nu și-au pierdut jobul, care au mai multe 
camere pe care să le împartă, au curent și internet. 

             
Inovația în procesul de educație constă în preocuparea cadrelor didactice de a găsi metode, soluții 

ingenioase care să aibă rolul de a menține elevul și nevoile sale de învățare în prim plan, fie că este vorba 
de o lecție 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 lecției. 

Evaluarea învățării la distanță prezintă multe provocări pentru profesori. Este posibil ca această 
evaluare să fie foarte dificil de realizat la elevii cu dificultăți de învățare. 

Aceasta presupune cuantificarea măsurii în care se ating obiectivele propuse și cât de eficiente au fost 
metodele de predare-învățare utilizate în desfășurarea lecțiilor online. 
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Evaluarea are un rol important în procesul de învăţămȃnt. Ea însoţeşte activitatea de predare – 
învăţare. Scopul evaluării este de a măsura nivelul de îndeplinire a obiectivelor propuse, dar şi pentru 
reglarea şi îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ. 

Dintre multiplele provocări la care este supus profesorul zilelor noastre, învățarea online este cea care 
a necesitat eforturi deosebite, atât în ceea ce privește asigurarea suportului digital pentru a putea fi realizată, 
cât și referitor la adaptarea demersului didactic la noile condiții. 

Zi de zi, în online, ne străduim cu toții, elevi și profesori deopotrivă, să ducem la bun sfârșit misiunea 
nobilă de a educa tânăra generație, adică școlarii acestui secol al vitezei, al Internetului, dar și al 
provocărilor medicale, sociale și profesionale, datorate unui virus mic, foarte "activ", necruțător și nevăzut. 

Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile, profesorii din 
România sunt acum provocați să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea 
continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și multă determinare, putem face 
progrese împreună și, mai mult decât oricând, putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 

Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

 
PROF. INV. PRIMAR BELCIU LUCIA MARIA                                            

COLEGIUL NAȚIONAL TRAIAN DODA CARANSEBEȘ 

 

 

Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judecăți privind starea, funcționarea, evoluția 
viitoare probabilă a elevului, profesorului, unității școlare pe baza informațiilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de măsură. 

Atât în învățare, cât și în evaluare, fiecare răspuns al elevului implică un process cognitiv, fiecare la 
un alt nivel. Se recomandă utiliazarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoaștere și înțelegere, aplicare și raționament. În procesul de evaluare online trebuie să se 
acorde o importanță deosebită pentru designul evaluării. 

Verificarea în mediul online 

Acest tip de evaluare este o etapă din procesul de învățare care se desfășoară în mediul online. Primii 
care au de învățat în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a învăța lucruri noi și de a 
produce schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și ar fi mult mai greu să se realizeze. La polul 
opus apar incertitudini, sisteme de așteptări diferite. La prima prima interacțiune cu educația online este 
necesar să se cunoască cum funcționează aceasta, precum și ce instrumente și tehnici sunt potrivite pentru 
grupul țintă (elevi sau cadre didactice). În educația online se schimbă, în primul rând, mediul de învățare. 
Nu mai există școala ca spațiu, ca tot ansamblul relaționar. Modificări apar și în ceea ce privește 
comunicarea. Aceasta este puternic filtrată de tehnologie, nu mai este atât de persuasivă și din acest motiv 
se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeează a fi investite. 
Se schimbă rutinele pentru învățare: de pregătire pentru școală (plecarea spre școală, drumul în sine au 
efecte psihologice asupra mobilizării învățării) și de învățare (informațiile nu mai sunt primite în același 
fel, nu se mai învață la fel). 

Avantajele sistemului de evaluare online 

Sistemele online de administrare și evaluare a examenelor facilitează furnizarea unei experiențe de 
învățare personalizate pentru elevi, deoarece notele și performanțele lor sunt urmărite în sistemul 
centralizat. Aceste sisteme ajută la: • Centralizarea și eficientizarea administrării și evaluării examenelor • 
Reduceți costurile, eforturile și timpul necesar pentru evaluarea manuală a fișelor de răspunsuri • Scanarea 
și criptarea copiilor foilor de răspunsuri pentru partajare rapidă și sigură • Opțiuni pentru adăugarea de 
comentarii și feedback pentru referința elevului • Caracteristici de clasificare automată pentru a reduce 
erorile umane • Evaluarea scripturilor de răspuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web 
• Recuperarea ușoară a scripturilor de răspuns la cererea elevilor sau profesorilor • Urmărirea rezultatelor 
fiecărui elev și a progresului acestuia în timp Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce 
timpul de așteptare și oferă elevilor rezultate instantanee ale testării. Cu astfel de mecanisme de feedback 
imediat, un elev poate analiza progresul lui de învățare, punctele forte și punctele slabe rapid. Procesul de 
evaluare online eliberează, de asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica 
domeniile de performanță scăzută, astfel încât profesorii să se poată concentra asupra acestor lacune de 
învățare.  

Rapoartele detaliate ajută la crearea unor programe de învățare specifice pentru acești cursanți, ceea 
ce duce la un rezultat mai bun al învățării și sporește încrederea elevilor. Sistemele de evaluare online 
simplifică sarcina de a aduna și corecta manual documentele de răspuns și de a împărtăși rezultatele. Se 
reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 
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Evaluarea între tradițional și modern 

 

Prof. inv. primar Belciu Petru                                                            
Școala Gimnazială Petroșnița 

 

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Evaluarea rezidă în „culegerea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor rezultate din 
procesul de învăţare; măsurile pedagogice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi” (Schaub, 
Zenke, 2001, 100-101). 

  

Evaluarea tradițională  

- expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activității de evaluare sunt: examinare, 
verificare, ascultare, control, chiar daca aceasta activitate se desfașoară  intr-un context cotidian, și nu la 
finalul unui program de instruire;   

- aprecierea școlară sau verificarea se constituia ca moment separat de activitatea de predare-invatare; 

- Acționa cu precadere periodic, realizând, de regula, o evaluare sumativa; 

- este sinonimă cu aprecierea clasică, cu notația sau corecția, cu controlul continuu al invățării 
școlare; se finalizeaza cu clasificarea (clasamentul elevilor) (evaluare comparativa); 

- nota sau calificativul sancționa invățarea de către 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 modernă 

- este asociată grijii față de masurarea și aprecierea rezultatelor; 

- nu este un scop in sine, un simplu control, ci se realizează în vederea adoptării unor decizii si măsuri 
ameliorative; pune accent pe problemele de valoare și pe emiterea judecătii de valoare; 
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- acorda preponderenta functiei educative a evaluarii; incearcă 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; 

- Iși asumă 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 informații asupra stadiului invățării, în vederea 
ameliorării sau reorganizarii acesteia; 

- evaluează elevii in raport cu o norma, cu criterii dinainte formulate; 

- aceste criterii sunt cunoscute și de evaluator și de evaluat; 

- solicită o diversificare a tehnicilor de evaluare, a metodelor si creșterea gradului de adecvare a 
acestora la situații didactice concrete; 

- vizează deschiderea evaluării spre mai multe perspective ale spatiului scolar (competente 
relaționale, comunicare profesor-elev; disponibilități de integrare socială); 

- centrează evaluarea pe rezultatele pozitive, fără a sancționa în permanență  pe cele negative; 

- elevul devine partener cu drepturi egale, într-o relație educațională care are la baza „un contract 
pedagogic”; 

- ofera transparență si rigoare metodologică; 

- caută să aprecieze si eficacitatea ansamblului de procese care trebuie să conducă la învățare. 

„Spre deosebire de metodele tradiţionale care realizează evaluarea rezultatelor şcolare obţinute pe un 
timp limitat şi în legătură cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut, dar oricum definită – metodele 
alternative de evaluare prezintă cel puţin două caracteristici: pe de o parte, realizează evaluarea rezultatelor 
în strânsă legătură cu instruirea/învăţarea, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de altă parte, ele privesc 
rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea unor capacităţi, 
dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
învăţare.” (Radu, 2000, 223-224). 

Evaluarea modernă, care promovează tranziţia de la noţiunea de control al însuşirii cunoştinţelor la 
conceptul de evaluare atât a rezultatelor învăţării dar mai ales a proceselor pe care le implică, semnifică 
trecerea de la o pedagogie a transmiterii cunoştinţelor la o pedagogie a însuşirii cunoştinţelor şi a ştiinţei 
de a deveni. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  
- între online și tradițional 

 
 

Prof. Alexandru Olivian Beldescu 
Colegiul Național de Artă “George Apostu” Bacău 

 
 

 
Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. Nu există experţi în 

clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea unui mediu de 
învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal de distribuție 
este cel online. Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, comunicarea și 
creativitatea. 

Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată de 
învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem apropiaţii 
şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim. 

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de până 
acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, conceptul 
deînvăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesulde predare – învăţare 
si tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un concept, este parte din 
învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin economia de timp pe care o implică.E-learning 
semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa facil, rapid, în orice domeniu, nefiind 
condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un intermediar (profesorul). Acest concept permite 
flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, 
imagine şi text. 

Când vine vorba de a sprijini programa care se foloseşte în educaţia prin internet, de cele mai multe 
ori se folosesc aşa-numitele instrumente de curs, care permit stocarea de conţinut educaţional pe un server 
Web, crearea de reţele de comunicare între participanţii la procesul de educaţie, de învăţare şi de gestionare, 
permiţând testarea independentă a cunoştinţelor lor prin intermediul diferitelor teste. 

Google Classroom reprezintă o predare cu instrumente digitale moderne şi o organizare eficientă 
pentru profesor, lecţii interactive şi interesante pentru elevii care îi ajută pe aceştia să fie mai implicaţi în 
propria învăţare şi să dezvolte abilităţi digitale utile în viitor. Elevii sunt atraşi de lucrul colaborativ, de 
faptul că aplicaţiile le sunt salvate automat, de faptul că nu mai au nevoie de stickuri pentru a-şi continua 
acasă aplicaţiile neterminate la şcoala, le place evaluarea realizată cu ajutorul formularelor Google.Google 
Classroom este un instrument de colaborare pentru actorii educaţionali şi facilitează organizarea şi 
eficientizarea activităţilor didactice. Cu numai câteva clickuri se crează o clasă, se adaugă elevii se crează 
teme sau anunţuri. Se observă cine a terminat tema şi cine mai are de lucru şi elevii primesc note.  

Evaluarea este în responsabilitatea profesorului. Pentru asta atât profesorul cât și întreg sistemul 
educațional trebuie să asigure cele 3 caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și 
corectă. Evaluarea este o cuantificare a măsurii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, 
au fost eficiente metodele de predare/învățare. Pentru evaluare se pot folosi câteva instrumente/aplicații: 
Quizizz; Wordwall; Quizlet; Learning Apps etc, platforme cu ajutorul cărora se pot crea teste, fișe de lucru, 
activități interactive. Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta nu 
poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile 
educatorului. 

Metodele interactive sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării încă de la vârstele timpurii, sunt 
instrumente didactice care favorizează schimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. Specific metodelor 
interactive este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile 
lor, ducând la o învăţare activă şi eficientă. Interactivitatea determină identificarea elevului cu situaţia de 
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învăţare în care acesta este antrenat, ceea ce duce la transformarea lui în stăpân al propriei formări. Metodele 
interactive se caracterizează prin: 

 Centrare pe elevi și pe activitate 
 Comunicare multidirecțională 
 Accent pe dezvoltarea gândirii, formare de aptitudini, deprinderi 
 Evaluare formativă 
 Încurajează participarea elevilor, inițiativa, creativitatea 
 Îmbunătățirea relației cadru didactic / elev. 
 În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 
profesorii din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR /                                 
Între online și tradițional 

 

Prof. înv. primar BELEA FLORICA ILEANA                                              
- Școala Gimnazială DENTA, Timiș 

 
Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 

elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât 
înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației.  

În partea stângă găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 

 
• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe clase).   

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau       la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii  vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Școala online a avut,pentru mine și aspecte negative: 

a) Pregătirea slabă a participanților în vederea desfășurării activităților în mediul online, și din păcate, 
aici trebuie să menționez absența unor programe de pregătire pentru cadrele didactice, organizate gratuit, 
de către Inspectorat, C.C.D., M.E.C. acestea fiind nevoite să-și plătească singure eventualele cursuri de 
pregătire.  
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b) Probleme tehnice care frânează desfășurarea activităților școlii în online (lipsa semnalului de 
internet sau o conexiune slabă, lipsa echipamentelor/slaba calitate a componentelor hardware și software 
care să permită o bună desfășurare a activităților în online. c) Dezinteresul unor elevi, care se conectau doar 
pentru prezență dar, de fapt, nu participau la lecție. Alții, chiar erau absenți fizic, invocând  mult uzitata 
formulă: „mi-a picat internetul.” 

d) Dificultăți în realizarea unei evaluări valide, atunci când elevul nu poate accesa testul online, rămân 
valabile alte variante (ex. proiecte), mai puțin relevante, 

e) Volumul de muncă, cel puțin pentru profesor, a fost mult mai mare, numărul de ore dedicat școlii 
online  fiind considerabil mai mare decât în sistemul clasic, reducând la extrem timpul pentru formarea 
personală sau pentru alte activități, personale. Profesorul trebuie să adune informațiile de transmis elevilor, 
să realizeze materialele necesare, să proiecteze și să desfășoare activitatea didactică online, să deruleze 
activitățile de evaluare și de  informare  a părinților și elevilor, să ofere feedback fiecărui elev.  

Când vine vorba despre impactul avut de această pandemie asupra școlii românești și a celor implicați 
în procesul de învățământ, părerile sunt împărțite. Mulți critică felul în care s-a realizat școala online, 
deplâng impactul avut de aceasta asupra pregătirii elevilor și a sănătății lor psihice, privesc viitorul elevilor 
de astăzi și al nostru, al tuturor, în culori sumbre și descurajante. Însuși ministrul Educației a dat un verdict 
sec și implacabil:„ școala online este un dezastru” (Ministrul Educației: Școala 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 ȘI TRADIȚIONAL 

 

Belean Maria 

 

 

Educația tradițională și online prezintă caracteristici variate, care sunt utile în elucidarea asemănărilor 
și diferențelor lor. În mod concis, caracteristicile educației online implică faptul că elevii își asumă o mare 
responsabilitate în procesul de învățare. Pe de altă parte, educația tradițională este caracterizată de 
responsabilitatea comună între elevi și profesori. 

În general, sistemele de învățământ online și tradiționale au similarități, în special în ceea ce privește 
programele de învățământ. În mod obișnuit, programele de învățământ pentru diferite instituții de învățare 
sunt concepute pentru a răspunde nevoilor societății. Prin urmare, curriculumul implică diverse aspecte ale 
învățării și predării pentru a atinge obiectivele de învățare dorite.  

În ceea ce privește evaluarea înțelegerii lecțiilor de către cursanți, temele și examenele sunt folosite 
pentru a testa competența intelectuală a cursanților, iar instructorii sunt utilizați ca facilitatori ai învățării. 
Asemănările dintre educația online și cea tradițională pot fi subliniate în ceea ce privește materialele, 
temele, examenele și rolul instructorilor în procesul de învățare. Toate programele de studii implică sarcini 
și examene pentru evaluarea înțelegerii de către cursanți a cursurilor și a materialelor de referință. Fie 
tipărite, fie electronice ele sunt destinate a fi utilizate de către studenți în măsura cunoștințelor lor. 

O altă similitudine între educația online și cea tradițională este modul de evaluare a înțelegerii 
cursanților. Atât în învățământul online, cât și în cel tradițional, cursanților li se dau teme ca parte a 
curriculum-ului. Temele sunt considerate compozite fundamentale ale învățării, indiferent dacă cursanții 
sunt în educație online sau tradițională. Dintr-o perspectivă intelectuală, sarcinile sunt menite să 
îmbunătățească înțelegerea de către cursanți a procesului de învățare. Prin urmare, ele sunt încorporate în 
curriculum. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că instituțiile de învățare proiectează cursuri în ceea 
ce privește curriculum-ul, dar doar modurile de predare sunt variate într-un fel sau altul în funcție de 
resursele de învățare disponibile. În plus, învățarea online și cea tradițională sunt similare, în sensul că 
examenele sunt folosite pentru a testa păstrarea cunoștințelor intelectuale, de obicei la intervale pe parcursul 
formării cursului. Examenele sunt folosite ca parametru principal pentru testarea performanței academice 
a studenților. 

Pe de altă parte, sistemele de învățământ online și tradiționale par să difere semnificativ în cinci 
aspecte principale. Dintr-o perspectivă academică, sistemele de învățământ online și tradiționale prezintă 
caracteristici distincte, în special în ceea ce privește flexibilitatea, interacțiunea, comunicarea, modul de 
învățare și dezvoltarea abilităților. Cele două sisteme manifestă diferențe și în flexibilitate, interacțiune, 
comunicare, mod de învățare și dezvoltarea abilităților. Educația tradițională folosește configurarea sălii de 
clasă, în timp ce învățarea online se bazează pe computer.       

Învățarea online este lăudată pentru flexibilitatea sa deoarece; le permite cursanților să decidă la timp 
pentru a-și finaliza cursurile. Le permite să se angajeze în alte angajamente, mai degrabă decât să învețe 
singuri. De exemplu, studenții pot studia pe măsură ce lucrează în domeniile lor de carieră interesate. 
Flexibilitatea se aplică și la examene, prin care studenții sunt liberi să aleagă momentul cel mai convenabil 
pentru a-și susține testele. În plus, sesiunile de curs pot fi, de asemenea, ajustate pentru a se potrivi atât 
studentului, cât și instructorului. 

Pe de altă parte, educația tradițională oferă un curs sincronizat, în care toți studenții converg pentru 
diferite lecții de învățare. Ca urmare, cursanților li se cere să se angajeze în studii și să renunțe la alte 
angajamente. 
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Într-o scurtă concluzie, valoarea evaluării în online și evaluarea tradițională arată că educația online 
este foarte valoroasă precum este evaluarea tradițională. Adoptarea tehnologiei în educația online a brodat 
cursurile online cu un element de fiabilitate și flexibilitate; astfel, majoritatea oamenilor cred că educația 
online cuprinde o valoare excepțională în comparație cu educația la clasă, dar succesul constă în echilibru 
și adaptare. 
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Proiectul - metodă de evaluare 

 

Autor: Belmega Daniela-Florentina                                                       
Școala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Sus 

 

 

Proiectul se constituie ca o metodă de evaluare mai amplă, realizată individual sau în grup pe o 
perioadă mai mare de timp, având la bază motivaţia elevilor pentru un anumit subiect, ceea ce reprezintă o 
formă de evaluare puternic motivantă pentru aceştia. Se permite astfel evaluarea unor capacităţi superioare 
ale elevilor, atitudini, aptitudini, deprinderi, strategia evaluativă funcţionând la nivel de proces prin faptul 
că elevii cooperează, experimentează, descoperă şi prelucrează informaţiile şi prin faptul că, la nivel de 
produs, „reflectă efortul individual, de grup, reprezintă expresia performanţei individule şi de grup, 
constituie dovada implicării personale şi a interesului pentru împlinirea unui parcurs colectiv”  

Proiectele pot fi disciplinare (sau pluridisciplinare), asigurând aprofundarea şi extinderea activităţii 
de învăţare din clasă, precum şi proiecte cu caracter socio-cultural: spectacole, excursii tematice, proiecte 
comunitare, acţiuni ecologice, confecţionarea de material didactice etc.  

Etapele realizării unui proiect sunt: 

 
1. Alegerea temei. 
2. Planificarea activităţii: 
– stabilirea obiectivelor proiectului; 
– formarea grupelor; 
– alegerea de către fiecare elev/grup a subiectului în cadrul temei proiectului; 
– distribuirea responsabilităţilor în cadrul grupului; 
– identificarea surselor de informare. 
3. Cercetarea propriu-zisă. 
4. Realizarea materialelor. 
5. Prezentarea rezultatelor cercetării 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 sintetică a conţinutului. 
4. Dezvoltarea elementelor de conţinut. 
5. Concluziile, sugestiile etc.. 
6. Bibliografia. 
7. Anexe. 

 
 

Criteriile generale care stau la baza evaluării proiectului vizează: 
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   Calitatea proiectului: 

 
1. Validitatea proiectului (dacă acesta este adecvat temei şi urmăreşte să acopere unitar şi 
coerent conţinutul tematic). 
2. Completitudinea proiectului (dacă se regăsesc în cadrul proiectului competenţele şi 
abilităţile de ordin teoretic). 
3. Elaborarea şi structurarea proiectului (evidenţa demersului ştiinţific prin raportare la 
rigoare, logică şi coerenţă, precum şi corectitudinea ipotezelor şi a concluziilor). 
4. Calitatea materialului utilizat (relevanţa conţinutului ştiinţific, acurateţea datelor 
colectate ). 
5. Creativitatea (modul de abordare în soluţionarea proiectului). 
    

Calitatea activităţii didactice: 

 
1. Raportarea elevului la tema proiectului (măsura în care elevul a răspuns la sarcina 
avută). 
2. Performarea sarcinilor (nivelul de performanţă la care a ajuns elevul în rezolvarea 
sarcinii). 
3. Documentarea (măsura în care elevul a identificat bibliografia şi modul cum a prelucrato). 
4. Nivelul de elaborare şi comunicare (vizează calitatea expunerii, a materialelor prezentate 
prin grafice ilustrative, precum şi punctele de vedere critice). 
5. Greşelile (de natură ştiinţifică sau de comunicare). 
6. Creativitatea (originalitatea activităţii). 
7. Calitatea rezultatelor (modul de aplicabilitate şi utilitate a rezultatelor). 
Criterii de evaluare a proiectului (a produsului finit): 
1. Stabilirea scopului proiectului; 
2. Activitatea individuală realizată de elev; 
3. Rezultate, concluzii. Aprecierea proiectului în termeni de eficienţă, validitate, 
aplicabilitate; 
4. Prezentarea proiectului; 
5. Relevanţa proiectului” 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR –                                 
între online si tradițional 

 
Benchiș Veronica Florica, Prof. înv. primar și preșolar                                       

Școala Gimn. Nr. 1 Cabesti 

 
Evaluarea înseamnă cunoașterea, explorarea și previziunea factorilor și condițiilor care asigură buna 

funcționare a procesului instructiv-educativ. Este una din premisele fundamentale ale proiectării și 
organizării întregului program de pregătire și integrare școlară și profesională a tinerei generații.  

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate.  

Evaluarea didactică este o acțiune complexă, un ansamblu de operații mentale, acționale, intelectuale, 
afective, atitudinale care se presupune că apreciază: conținuturile și obiectivele ce trebuiesc evaluate; în ce 
scop și perspectivă se evaluează; când se evaluează; cum se evaluează; în ce fel se prelucrează datele și 
cum sunt valorizate informațiile; pe baza căror criterii se evaluează.  După Sorin Cristea (1977) și nu 
numai,cunoașterea capacităților de învațare a școlarilor este o condiție hotărâtoare a actului didactic. 

Evaluarea care se realizează la începutul programului de instruire,a ciclului de învățământ, a anului 
școlar este evaluarea inițială și oferă profesorilor și școlarilor deopotrivă o reprezentare a potențialului de 
învățare,dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectate sau 
îmbunătățite. 

Evaluarea inițială are un caracter de diagnoză și prognoză a actului educațional,nepropunându-și 
aprecierea performanțelor globale, sau ierarhizarea lor și de aceea se recomandă raportarea la bareme de 
evaluare. 

Prin rezultatele ce se obțin la evaluarea inițială putem pune în practică refacerea sau remedierea unor 
stări de fapt, pentru aplicarea unor programe de recuperare a unor noțiuni ce vor fi implicate în susținerea 
învățări viitoare. 

De asemenea, prin evaluarea inițiala putem să evidențiem reușitele elevilor până în acel 
moment,reacții care apoi să crească încrederea în forțele proprii și să catalizeze energiile noi în direcția 
realizării unui plan individual de învățare. 

Căile prin care se va face aceasta evaluare ar fi de dorit să fie de mers împreună înainte prin 
împărtășirea ideilor și explorarea soluțiilor alături de părinți si copii. Dacă vom formula sugestii excesive 
rezultatul nu va fi cel scontat.Itemi pe care îi vom alege pentru evaluare vor trebui să țină cont de 
curriculum, dar să fie aleși cu mare grija pentru a reflecta cunoștințele copiilor,nu pentru a le inhiba. 

Fie că facem evaluarea în format fizic sau online,ea trebuie să aibă un caracter atractiv. 

În ultimul an ni s-a demonstrat că formatul online,prin platformele ce le folosim în activitatea noastră 
pot sa apropie copiii de materiile pe care le predăm,dar și o asimilare rapida a conținuturilor predate și 
evaluate. Sunt foarte multe aplicații pentru fiecare nivel de vârstă în parte care să respecte taxonomia lui 
Bloom, aceste instrumente putând fi utilizate în cadrul lecțiilor pentru atingerea unor obiective ce vizează 
procesele cognitive, precum recunoașterea sau înțelegerea,dar avem și aplicații care vizează procesele 
cognitive, precum analiza și evaluarea. 
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Procesul de evaluare, în oricare format s-ar desfășura el,fie ca este aplicat prin fișe sau teste de 
evaluare (jocuri didactice), își îndeplinește pe deplin rolul major, numai atunci când atât profesorii cât și 
școlarii reușesc să colaboreze,nu pentru că trebuie,ci pentru că își doresc acest lucru,reușind în final să-și 
ajusteze comportamentul în funcțiile de reacțiile celorlalți.  
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EVALUAREA ȘCOLARĂ ÎNTRE ON LINE ŞI TRADIŢIONAL 
 
 

Prof. BENGHIA MARINA                                                              
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOMAŞNEA CARAŞ-SEVERIN 

 
 
 
,,Profesorii adevărați sunt ca niște punți peste care îî invită pe elevii lor să treacă.” Nikos Kazantzakis 
 
Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judecăți privind starea, funcționarea, evoluția 

viitoare probabilă a elevului, profesorului, unității școlare pe baza informațiilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de măsură. 

În practica obișnuită profesorul predă lecția, fixează o temă, o notează, indică ce este incorect, dar nu 
verifică dacă elevul și-a îndreptat deficiențele și trece la următoarea lecție. În acest caz evaluarea este 
sumativă. Este cunoscut faptul că atât calitatea cât și cantitatea învățării depind de aptitudine, iar rolul 
evaluării este acela de a măsura această aptitudine. Dacă învățarea are deficiențe se datorează lipsei de 
aptitudine. 

În practica optimă este utilizată evaluarea diagnostică și formativă: profesorul predă lecția, se fixează 
o sarcină de lucru, atât elevii, cât și profesorul folosesc această sarcină pentru a diagnostic deficiențele și 
de a fixa obiectivele pentru perfecționare, care se monitorizează. În acest caz, atât cantitatea, cât și calitatea 
învățării depind de timpul și de efortul depus pentru perfecționare. Rolul evaluării este de a diagnostica 
deficiențele, astfel încât timpul și efortul să fie concentrate pe perfecționare. În cazul unui rezultat 
nesatisfăcător se impune un efort mai mare și pe mai lungă durată. predare testare notare și trecere mai 
departe depistarea greșelilor îndreptarea greșelilor 

Atât în învățare, cât și în evaluare, fiecare răspuns al elevului implică un proces cognitiv, fiecare la 
un alt nivel. Se recomandă utiliazarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoaștere și înțelegere, aplicare și raționament. În procesul de evaluare online trebuie să se 
acorde o importanță deosebită pentru designul evaluării, astfel: Este foarte important dacă sarcinile și 
conținutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare și schimbă evaluarea rigidă într-o experiență 
exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul că orice act de evaluare este și un act de învățare. analizarea 
lecturii critice a programelor analizarea competențelor crearea de specificații asociind niveluri toxonomice 
cu conținuturi și sarcini de evaluare metode instrumente tipuri de itemi - sarcinile de evaluare.Avantajele 
sistemului de evaluare online este că  facilitează furnizarea unei experiențe de învățare personalizate pentru 
elevi, deoarece notele și performanțele lor sunt urmărite în sistemul centralizat.  

 
Aceste sisteme ajută la:  
 
• Centralizarea și eficientizarea administrării și evaluării examenelor 
• Reduceți costurile, eforturile și timpul necesar pentru evaluarea manuală a fișelor de răspunsuri  
• Scanarea și criptarea copiilor foilor de răspunsuri pentru partajare rapidă și sigură  
• Opțiuni pentru adăugarea de comentarii și feedback pentru referința elevului 
• Caracteristici de clasificare automată pentru a reduce erorile umane 
• Evaluarea scripturilor de răspuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web • 

Recuperarea ușoară a scripturilor de răspuns la cererea elevilor sau profesorilor 
• Urmărirea rezultatelor fiecărui elev și a progresului acestuia în timp 
 
Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce timpul de așteptare și oferă elevilor 

rezultate instantanee ale testării. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
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progresul lui de învățare, punctele forte și punctele slabe rapid. Procesul de evaluare online eliberează, de 
asemenea, timpul profesorilor,. 

Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica domeniile de performanță scăzută, astfel încât 
profesorii să se poată concentra asupra acestor lacune de învățare.  

Rapoartele detaliate ajută la crearea unor programe de învățare specifice pentru acești cursanți, ceea 
ce duce la un rezultat mai bun al învățării și sporește încrederea elevilor. Sistemele de evaluare online 
simplifică sarcina de a aduna și corecta manual documentele de răspuns și de a împărtăși rezultatele. Se 
reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 

 
 
 
,,Spune-mi ce evaluezi și-ți voi spune pe cine formezi” 
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TREI METODE MODERNE CARE SE PRETEAZĂ                                        
ÎN EVALUAREA ELEVILOR LA LECŢIILE DE ISTORIE 

 

Prof. Codrin Benta 

 

Metode moderne de evaluare pentru orele de istorie ar fi: 
 

Portofoliul;  
Hărţile conceptuale;  
Proiectul;  
Jurnalul reflexiv;  
Tehnica 3-2-1;  
Metoda R.A.I.;  
Studiul de caz;  
Proba practică; 
Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului;  
Fişa pentru activitatea personală a elevului;  
Investigaţia. 
 

PORTOFOLIUL 
Reprezintă “cartea de vizită” a elevului, prin care profesorul poate să îi urmărească progresul – în 

plan cognitiv, atitudinal şi comportamental – la o anumită disciplină, de-a lungul unui interval de mai lung 
de timp (un semestru sau un an şcolar). 

 
TIPURI DE PORTOFOLII  
• Portofoliu de prezentare sau introductiv  

• Portofoliu de progres sau de lucru  

• Portofoliul de evaluare  

 

Portofoliul cuprinde “o selecţie dintre cele mai bune lucrări sau realizări personale ale elevului, cele 
care îl reprezintă şi care pun în evidenţă progresele sale; care permit aprecierea aptitudinulor, talentelor, 
pasiunilor, contribuţiilor personale. Alcătuirea portofoliului este o ocazie unică pentru elev de a se 
autoevalua, de a îşi descoperi valoarea competenţelor şi eventualele greşeli. În alţi termeni, portofoliul este 
un instrument care îmbină învăţarea continuă, progresivă şi multilaterală cu activitatea şi cu  produsul final. 
Aceasta sporeşte motivaţia învăţării.” (Ioan Cerghit) 

Dezavantajele folosirii portofoliului 
• nu poate fi repede şi uşor de evaluat;  
• este greu de apreciat conform unui barem strict, deoarece reflectă creativitatea şi originalitatea 

elevului.  
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HĂRŢILE  CONCEPTUALE 
 

Avantajele utilizării hărţilor conceptuale  
duce la uşurarea reprezentării procesului de învăţare şi în evaluarea sistemelor de cunoştinte  
poate fi folosită în organizarea cunoştinţelor deja existente în mintea elevului  
se deschid pespective către un proces de învăţare activ şi conştient 
stimularea celui care învaţă să acorde atenţie relaţiilor existente între concepte  
facilitează înţelegerea şi cunoaşterea şi uşoara aplicabilitate a cunoştinţelor teoretice în practică   
permit vizualizarea relaţiilor dintre cunoştinţele elevului   
relevă modul cum gândesc participanţii şi cum folosesc ceea ce au învăţat 
 

Dezavantajele utilizării hărţilor conceptuale 
solicită timp îndelungat; 
nivelul ridicat al standardizării; 
rigoarea şi ordinea în care subiectul trebuie să lucreze.  

Aplicaţiile hărţilor conceptuale  
stimulează generarea de idei;  
proiectează o structură complexă;  
comunică sau prezintă idei complexe;  
explică modul în care noile cunoştinţe se integrează în sistemul celor vechi într-un domeniu de 

studiu;  
crează soluţii alternative unei probleme date;   
analizează şi evaluează rezultatele;  
uşurează înţelegerea şi accesibilizează cunoaşterea; 
ilustrează modul de percepţie, reprezentare şi gândire a unei realităţi, fapte, lucruri;  

PROIECTUL 

Proiectul este o formă activă, participativă care presupune şi încurajează transferul de cunoştinţe, 
deprinderi capacităţi, facilitează şi solicită abordările interdisciplinare, şi consolidarea abilităţilor sociale 
ale elevilor.  

 

Realizarea unui proiect presupune parcurgerea următoarelor etape: 
 

1. Identificarea unei probleme/ teme/ subiect;  

2. Culegerea, organizarea, prelucrarea şi a informaţiilor legate de problema sau tema aleasă;  

3. Elaborarea unui set de soluţii posibile ale problemei;  

4. Evaluarea soluţiilor şi deciderea către cea mai bună variantă.  
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Cadrul didactic apreciază rezultatele proiectului urmărind: 

• adecvarea metodelor de lucru, a materialelor şi a mijloacelor didactice folosite la scopurile propuse;  

• acurateţea produsului;  

• rezultatele obţinute şi posibilitatea generalizării lui;  

• raportul final şi modul de prezentare a acestuia;  

• gradul de implicare al participanţilor în sarcina de lucru. 
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Evaluarea în învățământul preuniversitar – între online și tradițional 

 
Prof. Berbec - Mica Ionela - Georgeta                                                     

Școala Gimnazială Nr. 156, București, sector 6 

 
Evaluarea constituie o etapă esențială în procesul didactic, urmând predării și învățării. Este greșit să 

ne gândim că evaluarea constă doar în acordarea unei note sau a unui calificativ privind conținuturile 

însușite de elevi.  

Această componentă a actului instructiv-educativ presupune mai mulți pași: adunăm datele, le 

valorificăm, le apreciem cu note sau cu calificative și, în final, interpretăm ceea ce am obținut, astfel încât 

să putem regla derapajele, lacunele și să eficientizăm demersul. 

Pentru ca evaluarea să fie adecvată, aceasta trebuie să pună accent pe măsurile ameliorative de după 

verificare, să fie o etapă continuă și coerentă a procesului de învățare, să nu creeze panică în rândul elevilor, 

să fie potrivită nivelului de vârstă a elevilor și în acord cu cele studiate, să fie transparentă, să fie realizată 

prin tehnici și metode variate. 

Odată cu pandemia, fiecare cadru didactic a simțit nevoia de diversificare a felului în care să fie 

evaluat elevul. Acum, mai mult ca oricând, evaluările orale, scrise – din sfera tradițională 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 supuși 

profesorul și elevii, în același timp, a fost aceea de a găsi un echilibru între variantele clasice de testare și 

cele alternative, care pun accent și dispozitivele specifice lumii în care trăim.  

E nevoie să facem tehnologia un partener. Astfel că se pot crea teste în Formulare Google, Kahoot, 

Quiz-uri online sau orice alte aplicații. De asemenea, elevii își pot pune în evidență mai bine abilitățile 

digitale când au de realizat un proiect, îl pot disemina mai ușor colegilor prin a-l posta pe platformă. 

Actul didactic predare-învățare-evaluare trebuie, în mod obligatoriu, să vizeze creativitatea, spiritul 

critic, operațiile de ordin superior al gândirii, astfel încât sensul demersului educativ să fie formarea unor 

competențe care permit elevilor să facă față cerințelor societății în care trăiesc. 

În concluzie, nu trebuie să neglijăm formele evaluării tradiționale, însă este fundamental ca acestea 

să se împletească armonios cu cele moderne, online. 
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Evaluarea online sau tradițională 

CORELAREA METODELOR DE EVALUARE                                            
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

Prof. Înv. Primar Bercu Ana-Maria                                                       
Școala Gimnazială Take Ionescu, Râmnicu Vâlcea 

 

 

Preocupările permanente pentru modernizarea învățământului au reprezentat întotdeauna o prioritate 
a cadrelor didactice, deschise abordării unor noi metode, tehnici și strategii de predare – învățare – evaluare. 

Cu toate acestea, în contextul adaptării la ultimele cerințe ale societății, procesul de predare – învățare, 
dar mai ales evaluare, reprezintă o adevărată provocare, chiar și pentru cei mai inovatori dintre noi. 

Pe plan mondial și național, școala online a căpătat contur în scurt timp. Cadrele didactice au fost 
primele care și-au mutat îndatoririle acasă. Școala a devenit acasă pentru toți sau acasă a devenit școală. 
Astfel, a fost pus la îndoială procesul de transmitere și de consolidare a informațiilor, dar mai ales cel al 
evaluării. Așadar, ce metode, strategii și tehnici au adoptat cadrele didactice pentru a pune în evidență 
subiectul educației – elevul? 

În primul rând, fie online, fie cu prezență fizică, evaluarea trebuie să aibă ca scop obținerea unui 
feedback imediat, iar elevii să înțeleagă și să aplice ceea ce au învățat.  

Printre cele mai utilizate metode de evaluare care se pot aplica atât în evalurea online, cât și în cea 
fizică, amintim: 

‐ Verificarea orală – C. Cucoș afirma că „ Evaluarea orală recuperează cel mai pregnant naturalețea 
și normalitatea unei relații umane” -  care se poate folosi atât în mediul tradițional, la școală, cât și în mediul 
online; 

‐ Verificarea scrisă tradițională – care poate fi adaptată și online; 
‐ Verificarea scrisă prin intermediul platformelor de învățare: chestionare Google Forms, Kahoot, 

Quizziz – folosirea acestor platforme a început, de fapt, în sala de clasă, dinainte de a exista școala online, 
desigur, într-un procent mai mic decât în prezent; 

‐ Metodele alternative de evaluare, care pot fi utilizate atât online, cât și în sala de clasă: proiectul, 
portofoliul, referatul, investigația, etc. 

Aceste metode pot fi folosite în ambele medii cu ușurință depinzând în mod direct de tactul pedagogic 
cu care cadrul didactic le abordează și le aplică. Astfel, una dintre cele mai importante strategii, fie că 
vorbim de tradițional sau online, o reprezintă tactul cadrului didactic. 

În mod evident, ca mijloace didactice amintim dispozitivele tehnologice fără de care evaluarea online 
nu ar fi posibilă. De asemenea, soft-urile educaționale și aplicațiile menționate mai sus sunt necesare și 
relevante pentru un bun demers educațional.  

Concluzionând, aceste metode, tehnici, strategii și mijloace pentru evaluare pot fi folosite la orice 
ciclu de învățământ, adaptate și personalizate pentru nivelul fiecărei clase.  
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Metode și tehnici de evaluare în învățământul online 

 

Prof. Berdilă Anica                                                                     
Școala Gimnazială Nr. 28, Galați 

 
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 

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

 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

360



– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajez să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. În contextele online, implicarea este absolut esențială 
și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Metode și instrumente complementare de evaluare 

 

Prof. Berilă Iuliana                                                                     
Colegiul Tehnic ”Costin D. Nenițescu„ Brăila 

 

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 didactică) se realizează sub forma unui set de întrebări 
(itemi). Testul este definit ca o probă care implică  sarcini reunite pe baza unui criteriu unitar. Elementele 
componente ale unui instrument de evaluare, itemii, se pot constitui din enunţuri, întrebări, probleme, 
exerciţii, eseuri. 

După natura lor sunt două mari categorii de teste: 

a) teste obiective, standardizate, validate, etalonate, create de grupuri de specialişti; 

b) teste create de profesori, mai puţin riguroase, cu accentuate note subiective, dar mai elastice. 

 Clasificarea testelor docimologice elaborate de profesori: 

a) în funcție de momentul evaluării: 

-  teste inițiale (se dau la începutul anului școlar, semestrului, sau când profesorul preia o clasă de 
elevi) 

-  teste de progres (se dau în mod curent și periodic, pentru ca profesorul să evidențieze progresul 
făcut de elevi) 

-  teste finale (se dau la sfârșitul unui capitol, semestru sau an școlar); 

b) în funcție de modul în care profesorul așteaptă să primească răspunsul: 

-   teste cu itemi închiși, care presupun răspunsuri binare (corect-greșit, adevărat-fals, da-nu) 

-  răspunsuri cu alegere multiplă (un enunț cu un singur răspuns corect, la alegere din mai multe, sau 
cu mai multe răspunsuri corecte, la alegere din mai multe) 

- răspunsuri corelate (de potrivire: solicită completarea unor răspunsuri eliptice sau stabilirea unor 
corespondențe între elementele date); 

-   teste cu itemi deschiși, care presupun din partea elevilor construirea unor răspunsuri logice la 
întrebări, completarea propozițiilor lacunare, elaborarea unor eseuri. 

B. Portofoliul 
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Portofoliul constituie un instrument de evaluare care include experienţa şi rezultatele obţinute prin 
celelalte metode de evaluare, reprezentând o alternativă viabilă la modalităţile tradiţionale de 
evaluare.Portofoliul se constituie într-o carte de vizită a elevului, deoarece prin utilizarea acestui tip de 
evaluare se poate urmări progresul, modul de a gândi, maturizarea intelectuală şi duhovnicească a elevului 
de la un an la altul. Portofoliul unui elev se constituie din lucrări scrise şi practice, probe orale, proiecte, 
fişe de autoevaluare. Evaluarea tip portofoliu constituie o formă modernă de evaluare, „iar aplicarea ei se 
pretează perioadei de sfârşit de semestru”. 

C. Observarea directă 

Observarea directă se realizează pe baza unui plan dinainte elaborat şi structurat, folosindu-se o fişă 
de observaţii, precum şi fişa de caracterizare psihopedagogică.Acest tip de evaluare se realizează în 
contextul activităţilor didactice, urmărindu-se interesul şi deprinderile elevilor şi totodată atitudinea lor faţă 
de şcoală, în cazul religiei, atitudinea faţă de normele şi preceptele doctrinare ale Bisericii. Participarea 
elevilor la realizarea activităţilor didactice, dorinţa de a participa la activităţi extraşcolare, îndeplinirea 
sarcinilor trasate sunt relevante în ceea ce priveşte nivelul de pregătire al elevilor. Metoda este mai eficientă 
atunci când este aplicată cu consecvenţă, când sunt folosite unele instrumente de înregistrare şi structurare 
a constatărilor. 

D. Proiectul 

Proiectul este o activitate mai complexă şi dacă implică un volum de muncă mai ridicat din partea 
elevului, acest tip de evaluare este foarte motivant.Proiectul poate fi realizat de unul sau mai mulţi elevi, 
iar aprecierea lui poate fi făcută atât în clasă cât şi în cadrul comunităţii parohiale: expoziţie de icoane, 
organizată în cadrul parohiei sau al şcolii, o expoziţie de ouă încondeiate de Paşti etc. 

E. Evaluarea activităţii de grup 

Evaluarea activităţii de grup  reprezintă o formă de evaluare în care, pe o perioadă mai îndelungată 
de timp, profesorul de religie îşi va da seama dacă în urma activităţilor sale a reuşit să omogenizeze 
grupurile de elevi, dacă elevii recurg la milostenie, cooperare, întrajutorare.Profesorul poate organiza unele 
activităţi de caritate în care să implice şi alţi parteneri educaţionali: părinţi, parohie, reprezentanţi ai 
instituţiilor locale. 

F. Contextualizarea practică a cunoştinţelor acumulate 

 La disciplina religie, aplicabilitatea practică a cunoştinţelor este una dintre cele mai importante 
metode de evaluare. Este deosebit de important ca profesorul de religie să îşi urmărească elevii, pas cu pas, 
să îi îndemne să participe la slujbele Bisericii, precum şi la o observare atentă a poruncilor şi normativelor 
creştine 

 

Bibliografie: 

 Șebu, Sebastian, Opriș, Monica, Opris, Dorin, Metodica predării Religiei, Reîntregirea, Alba Iulia, 
2000. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  

- între online și tradițional - 

 
Școala Profesională ,,George Coșbuc” Medieșu Aurit, Satu Mare                              

Profesor: BERINDE CRISTINA – MARIA 

 

EVALUAREA - o variabilă importantă a procesului de instruire 

 

 

 

METODE ȘI INSTRUMENTE 
DE EVALUARE: 

 
TRADIȚIONALE 

 MODERNE (alternative/complementare) 

 
�Evaluare orală 
�Evaluare scrise 
�Evaluare prin probe practice 
�Teste docimologice 
 

 
�Observarea sistemică a activității și a 

comportamentului elevului (fișa de evaluare, scara de 
clasificare, lista de control/verificare) 

�Proiectul 
�Investigația 
�Portofoliu 
�Hărțile conceptuale 
�Autoevaluarea 
 

HĂRȚILE CONCEPTUALE: Permit atât evaluarea cunoștințelor elevilor, cât și relațiile pe care 
aceștia le stabilesc între diverse concepte, informațiile intern alizate în procesul învățării, modul în care își 
construiesc structurile cognitive, asociind și integrand cunoștințele noi în experiențele cognitive anterioare. 
Permite vizualizarea organizării procesărilor mentale a informațiilor legate de o problem de conținut sau 
concept. 

 

 

 

 

CUCLCĂ-TE CU 
UN VIS 
ȘI 

TREZEȘTE-TE 

CU UN SCOP! 
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TIPURI DE HĂRȚI CONCEPTUALE 

 

   

   

GRILA DE EVALUARE 

Este un instrument de evaluare care indică în mod 
clar criterii de realizare pentru toate componentele 
oricărui tip de evaluare, de la scris, la oral până la 
visual.                                                                               

 

LISTA DE CONTROL 

Conține o enumerare a elementelor 
factuale, a unor indicii a căror prezență 
sau absență se poate observa într-o 
situație educațională dată. 
Serveștepentruasubliniapunctele 
tari și 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 

 

 

 

  

Evaluăm succesul sau eşecul? 
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Utilizarea resurselor educaționale deschise în 
evaluarea competențelor de citire la clasa pregătitoare 

 
 

Prof. Irina Biciușcă,                                                                    
Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava, județul Suceava 

 
 

 
„Dezvoltarea limbajului și a comunicării” este unul dintre domeniile de bază la care apelează omul 

pe toată durata existenței sale și, ca atare, necesită o abordare mai specială, atât din prisma modului în care 
este abordată disciplina „Comunicarea în limba română”, la clasa pregătitoare, înțelegând prin asta că, la 
acest nivel, cel puțin pentru prima jumătate a primului semestru, prioritare sunt achizițiile socio-afective, 
iar în plan secundar cele cognitive, cât și a demersului didactic în toată amploarea sa, prin referindu-ne aici 
la: suita de tehnici și metode prin care se asigură transferul de cunoștințe, calitatea materialului didactic 
folosit, timpul alocat pentru fiecare secvență a lecției, forma de organizare a activității, competențele 
generale și specifice pe care le urmărim, corelarea conținuturilor cu elementele universului copilului de 
șase-șapte ani, ținând cont aici și de contextul socio-economic, și de particularitățile psiho-cognitive ale 
micului școlar, interdisciplinaritatea și dimensiunea ludică, utilizarea noilor tehnologii și multe altele.  

Sistemul modern de evaluare are un caracter formativ care exclude ferm ierarhizarea copiilor și care 
se concentrează pe progresul individual pe care îl face fiecare dintre elevi, cuprinzând cele trei forme de 
evaluare (inițială, formativă și sumativă) în accepțiuni noi. De exemplu, evaluarea formativă este privită ca 
parte integrantă în procesul instructiv-educativ și are rolul major de a stimula elevii pentru învățare.  

În vederea ilustrării aspectelor teoretice menționate mai sus, am creat o resursă educațională deschisă, 
perfectibilă, care utilizează itemi obiectivi cu alegere duală și care poate fi accesată la acest link: 
https://wordwall.net/resource/24237390. Exercițiul poate fi utilizat atât ca activitate principală în cadrul 
evaluării formative la disciplina „Comunicare în limba română” (CLR), la finalul unei unități de învățare 
(sunetele și literele A, M, I, U, R, E), cât și ca activitate de spargere a gheții sau de schimbare a ritmului 
clasei la un moment dat.  

Dacă ne referim la competențele cheie pe care le urmărim prin acest tip de exercițiu, putem menționa: 
- comunicarea în limba maternă; 
- competențe matematice (A) și competențe de bază în științe și tehnologii (B); 
- competența digitală. 
 Dacă ne raportăm la competențele generale prevăzute în programa școlară, putem aminti: 
- C2: Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare; 
- C3: Receptarea unei varietăți de mesaje scrise, în context de comunicare cunoscute.  
Luând în calcul și competențele generice însoțite de standardele de performanță, așa cum sunt 

prezentate în Ghidul metodologic de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare1, vom ilustra: 
 

Competențe generice Standard Indicatori 
Utilizarea de modalități de 
comunicare într-o varietate 
de situații 

1. Pronunția corectă a 
sunetelor, cuvintelor și a 
propozițiilor. 

1.1. Pronunță corect sunete și cuvinte 
uzuale care fac parte din vocabularul 
active, precum și propoziții.  
1.5. Desparte în silabe cuvinte uzuale, 
formate din două sau trei silabe. 

 
1 Fondul Social European „Investește în OAMENI!”, Ghid metodologic de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare, 
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 
educației pe tot parcursul 
vieții 

6. Formarea unor deprinderi 
necesare pentru abordarea cu 
succes a citirii. 

6.2. Recunoaște cel puțin trei litere 
mici și mari de tipar. 

7. Formarea unor deprinderi 
necesare pentru abordarea cu 
succes a scrierii 

7.1 Conștientizează faptul că scrierea 
se realizează de la stânga la dreapta. 

Reformulând indicatorii obținem câteva dintre obiectivele pe care le folosim în elaborarea 
instrumentului de evaluare și la care ne raportăm când înregistrăm, prelucrăm, consemnăm și transmitem 
rezultatele.  

Pentru ca acest gen de activitate să aibă succes, este nevoie de o pregătire atentă a evaluării, începând 
cu eliminarea oricărui potential factor de stres precum anunțarea explicită a acesteia. Atmosfera de lucru 
trebuie să fie plăcută și să nu afecteze în niciun fel starea emoțională a copilului. De exemplu, având în 
vedere design-ul animației, putem să le spunem elevilor că vom încerca să vedem câte răspunsuri corecte 
putem oferi atunci când suntem „cu capul în nori”. 

Indiferent de tipul de item pe care îl folosim în evaluarea citirii la clasa pregătitoare, trebuie să avem 
în vedere anumite criterii de calitate ale acestuia precum: validitatea (corelarea standardelor cu 
operaționalizarea obiectivelor), fidelitatea (adresabilitate generală), aplicabilitatea (posibilitatea de a 
administra proba și a interpreta rezultatele) și obiectivitatea (existența unei suite de standard care să asigure 
interpretarea unică a rezultatelor) probei.  
 

Marele avantaj în utilizarea instrumentelor digitale este acela că, pe lângă dimensiunea ludică și 
interfața prietenoasă, acestea ne oferă posibilitatea de a ajusta oricând anumite setări, în funcție de 
particularitățile la care trebuie să ne raportăm atunci când evaluăm activitatea elevilor din clasa pregătitoare 
(și nu numai! ☺).  

 
 
Bibliografie / Webografie: 
 
- Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ Clasa pregătitoare, 

clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 
 - Fondul Social European „Investește în OAMENI!”, Ghid metodologic de evaluare a elevilor din 

clasa pregătitoare,  
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 orală, în scris, bazată pe activităţi practice, pe referate şi proiecte, interviuri, 
portofolii, precum şi alte instrumente elaborate de catedrele unităţii de învăţământ şi aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale şi de inspectoratele şcolare.  

În timpul învăţământului primar, fiecare evaluare a elevilor (continuă, formativă sau sumativă) pentru 
fiecare disciplină se materializează într-un calificativ dintre următoarele: insuficient, suficient, bine şi foarte 
bine.  

Calificativul final semestrial şi anual pentru fiecare disciplină trebuie să fie încadrat în unul dintre 
cele patru calificative menţionate anterior. 

Evaluarea tradițională  

- expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activității de evaluare sunt: examinare, 
verificare, ascultare, control, chiar daca aceasta activitate se desfașoară intr-un context cotidian, și nu la 
finalul unui program de instruire;   

- aprecierea școlară sau verificarea se constituia ca moment separat de activitatea de predare-invatare; 

- Acționa cu precadere periodic, realizând, de regula, o evaluare sumativa; 

- este sinonimă cu aprecierea clasică, cu notația sau corecția, cu controlul continuu al invățării școlare; 

- se finalizeaza cu clasificarea (clasamentul elevilor) (evaluare comparativa); 

- nota sau calificativul sancționa invățarea de către 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 atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei 
bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină 
autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. 
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Modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare: 

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

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri, o 
experimentează cu succes de aproape trei sӑptӑmȃni. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance 
Learning) reproduce învățarea la fața locului, profesorii noștri au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care 
să permitӑ elevilor să îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online. 

În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare și meta-învățare. Cu alte cuvinte, exersăm alături de elevi și suntem modele pentru 
elevi 

Ne propunem să ținem o legatură cât mai apropiată cu elevii, astfel cât să trecem cu bine peste acest 
moment dificil. Credem cӑ feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea elevilor; acest lucru este 
valabil mai ales în mediile de învățare on-line, atunci când elevii nu sunt în măsură să pună întrebări, așa 
ar fi în mod normal, în cadrul clasei. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
- între online și tradițional 

 
 

Profesor Bîldigău Ionica 
Şcoala Gimnazială Nr. 22, Galați 

 

 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învățare – atât evaluarea sumativă cât și formativă 

oferă informații despre progres și ghidează învățarea. 
Evaluarea on-line a crescut în popularitate, deoarece permite administrarea unor volume mari de 

notare și administrare. Metodele de evaluare, reprezintă parte a metodologiei didactice și în funcție de 
procedeele, tehnicile, formele de examinare în care sunt integrate, se bazează pe verificarea:  

-  orală (expunerea liberă a studentului, conversația, chestionarea orală, interviul);  
- scrisă (lucrări scrise curente/la sfârșit de semestru/în cadrul sesiunii de examene, chestionare, 

referate, portofolii, studii de caz, eseu, jurnal reflexiv, hărți conceptuale etc.; 
 - activităților practice: lucrări practice, de laborator, proiecte, investigații, observarea și analiza 

activităților practice desfășurate de studenți; 
 - testelor sau a probelor de cunoștințe în format electronic (on-line) prin utilizarea tehnologiilor 

informaționale. 
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
sumativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele de tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis 

Testul trebuie privit sau înțeles ca o unitate structurată de itemi, de același mod de prezentare pe ecran 
sau de prezentare eterogenă, prin care se urmărește evaluarea sau autoevaluarea unui volum de cunoștințe 
sau abilități. Din perspectiva platformelor de e-learning, testul este un formular care permite gestionarea 
ușoară a parametrilor de aplicare cum ar fi numărul de itemi, felul interactiv sau nu, timpul total de lucru, 
cadența întrebărilor, dreptul de revenire sau nu asupra răspunsurilor, aplicarea sau nu a penalităților, 

Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De aceea, elevii 
trebuie evaluați sistematic, iar la sfârșitul semestrului și al anului să li se încheie o medie care să reflecte 
atât înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

Prin intermediul platformelor si aplicaților utilizate în activitatea online elevii pot fi evaluați sincron 
și asincron. Instrumentele de lucru asincrone avantajează elevii introvertiți sau nesiguri pe competențele 
lor. 

Dacă profesorul dorește să ilustreze instant aprofundarea unor cunoștințe sau să colecteze date pentru 
folosință imediată, poate apela la instrumente de lucru sincrone. Cu ajutorul acestora, se poate face o 
evaluare a cunoștințelor sau a lacunelor elevilor pentru a se remedia imediat sau se poate motiva elevul care 
are o toleranță mică la stresul provocat de așteptarea notei. Unele din aceste instrumente sunt:  

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

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
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profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

 
Profesorii constată avantajele și dezavantajele în aplicarea testelor online: 
Avantajele sistemului de evaluare online 
•  permite oricărui evaluator realizarea unor teste cu maximă precizie şi profesionalism  
• reduce costurile, eforturile și timpul necesar pentru evaluarea manuală a fișelor de răspunsuri 
• permite monitorizarea rapidă a progresului unui număr mare de cursanţi; 
• recuperarea ușoară a scripturilor de răspuns la cererea elevilor sau profesorilor  
• urmărirea rezultatelor fiecărui elev și a progresului acestuia în timp 
• includerea unui număr mare de diverse tipuri de întrebări într-un test, acoperind mai bine materia 

studiată 
• reducerea costurile care merg în imprimarea materialelor 
• adaptare la nivelul elevilor – ușor, mediu, greu 
• formare și dezvoltare competențe IT 
• scanarea și criptarea copiilor foilor de răspunsuri pentru partajare rapidă și sigură  
 Dezavantaje sistemului de evaluare online: 
• limitarea posibilităţilor de testare a abilităţilor,  
• accentul fiind pus pe memorare şi recunoaştere;  
• costuri ridicate în faza iniţială;  
• cunoştinţe suplimentare în zona de informatică; 
• limitările sistemelor computerizate privind itemi deschiși şi altele. atribuire de răspunsuri la 

întâmplare de către elevi,  
• timp pentru elaborarea testelor și transmiterea către elevi,  
• imposibilitatea modificării unor itemi în cadrul testelor create de către alți autori, elevi care nu au 

mail sau telefon. 
• evaluarea făcută pe calculator este instantanee, evaluatul primind un punctaj pe loc. 
• este o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă niciun indiciu 

explicativ cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia 
• in on-line marea problemă este verificarea identității.  
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EVALUAREA INIŢIALĂ – MIJLOC DE OPTIMIZARE 
A PROCESULUI EDUCATIV DIN GRĂDINIŢĂ 

 
 

Prof. Birgian Roxana-Acvilina                                                            
G. P. P. 14 Timișoara 

 
 
Aprecierea activităţii copilului şi a activităţii desfăşurate de educatoare se realizează prin evaluare. 

Aceasta se întemeiază pe o analiză complexă, în toate manifestările şi relaţiile interumane în care copilul 
este implicat.  

În acest material, ne vom referi la acumulările posibile ale copiilor din grupa mare, în vederea 
şcolarizării cu succes acestora. 

Evaluarea iniţială, din perspectiva relaţiei proces-produs, are menirea să furnizeze informaţii necesare 
reglării şi ameliorării activităţii. În primul rînd, se impune ca procesele evaluative să fie realizate astfel 
încât, prin obiectivele imediate (ridicarea performanţelor copiilor, pregătirea pentru învăţământul primar), 
să se susţină şi să stimuleze activitatea de predare şi preluare de informaţii de către copil, formarea lui ca 
viitor şcolar. 

Cunoaşterea rezultatelor obţinute de preşcolari la un moment dat, reprezintă un obiectiv intermediar 
a cărui realizare constituie sursă de informaţii pentru următoarele programe de acţionare. Aceste informaţii 
evidenţiază efectele activităţii desfăşurate, reprezintă criteriul principal de analiză şi autoanaliză critică a 
modului în care s-a derulat activitatea de predare-învăţare, mijloc de autocontrol asupra eficacităţii 
învăţământului şi sugerează căi şi direcţii de perfecţionare a stilului promovat de educatoare.  

De exemplu, observaţiile efectuate de noi, ca educatoare, asupra comportamentului copiilor din grupa 
mare pe care o conducem, pe parcursul unei activităţi, oferă informaţii privind măsura în care le-am trezit 
interesul şi curiozitatea, le-am oferit plăcerea de a participa la activitate. Acestea devin concludente pentru 
calitatea activităţii desfăşurate, prin efectele pe care le-a avut.  

Verificarea eficienţei muncii noastre o constituie raportul acumulărilor realizate de copii, schimbările 
produse în atitudinea lor.  

Învăţământul preşcolar tinde să realizeze obiectivele pregătirii copilului preşcolar pentru o integrare 
optimă în învăţământul primar. În această perspectivă, proiectarea obiectivelor specifice învăţământului 
preşcolar, trebuie să fie urmată de o cunoaştere obiective a performanţelor obţinute de copii la diferite 
activităţi.  

Procedeele de evaluare iniţială globală şi mai ales a întregului colectiv, trebuie completate şi corelate 
cu evaluarea rezultatelor individuale.  

La grupa mare, de exemplu, activitatea de evaluare iniţială urmăreşte pe cât posibil măsurarea şi 
aprecierea cât mai obiectivă a performanţelor probate de preşcolari după activitatea de predare-învăţare din 
anii anteriori. 

În vederea obţinerii unor rezultate cât mai bune în urma probelor de evaluare iniţială, trebuie să ţinem 
seama de următoarele: 

- tratarea diferenţiată a copiilor; 
- selecţia riguroasă a conţinutului învăţării; 
- folosirea în continuare a metodelor şi procedeelor didactice care să antreneze cel mai mult 

capacităţile intelectuale, care asigură învăţarea activă şi formativă; 
- îmbinarea şi alternarea în mod echilibrat a activităţii frontale cu cea individuală şi pe grupe; 
- folosirea unor mijloace de învăţământ care să fie în concordanţă cu conţinutul, metodele şi 

procedeele de evaluare utilizate; 
Realizând o selecţie riguroasă a conţinutului curriculumului pentru preşcolari, folosind strategii 

didactice accesibile gradului de înţelegere al acestora, putem desfăşura un act educaţional de calitate, care 
să ofere copiilor şanse de integrare cu succes în activitatea şcolară. 
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Evaluarea iniţială vizează observarea capacităţii de integrare în grup, de relationare cu ceilalţi copii 
şi cu educatoarea, dar şi de stabilire a nivelului de dezvoltare intelectuală, fizică, artistică,socio-emoţională. 

Pentru a aduna cât mai multe informaţii despre copii, evaluarea se desfăşoară pe două paliere: 
informaţii culese de la părinţi despre copii şi aşteptările pe care le au parinţii de la mediul educaţional şi 
probe aplicate copiilor pe domenii de dezvoltare pe parcursul primelor doua săptămâni ale anului şcolar. 

Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin operaţiile de 
măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările tradiţionale la 
evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice, a situaţiilor de instruire/învăţare. 

Evaluarea iniţială se poate realiza prin: harta conceptuală; investigaţia; chestionarul; testele. 

Avantajele evaluării iniţiale: 

o oferă profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situaţiei 
existente (potenţialul de învăţare al studenţilor, lacunele ce trebuiesc completate şi remediate) şi a formula 
cerinele următoare; 

o pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual 
a unor programe de recuperare. 

 
Dezavantajele evaluării iniţiale 

o nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea une ierarhii; 
o nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei lacunelor în sistemul cognitiv al 

elevului. 
 
Evaluarea este realizată întotdeauna cu un anumit scop. Diversitatea situaţiilor educative, precum şi 

spectrul larg de obiective presupun aplicarea unor variate strategii de evaluare, în unele cazuri apare 
necesitatea de a compara performanţele preşcolarilor; în altele - de a determina nivelul achiziţiilor acestora 
în raport cu un obiectiv fixat. Există situaţii în care se impune identificarea abilităţii copiilor de a executa 
acţiuni necesare pentru rezolvarea unei probleme specifice; în alte situaţii se urmăreşte obţinerea unor 
informaţii generale despre performanţe în contextul dezvoltării preconizate şi al devierilor posibile. În 
sfârşit, educatoarea are nevoie de o înţelegere amplă, cuprinzătoare a comportamentului preşcolarului. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Între online și tradițional 

 

Şcoala Gimnazială Gâşteşti 
Prof. Bîrleanu Daniela 

 

 

Un subiect sensibil în orice sistem de învățământ este evaluarea educațională. Un rol important în 
procesul de planificare și desfășurare a instruirii, îl joacă cele trei componente ale spiralei educației, 
predarea - învățarea-evaluarea. Trecerea de la exteriorizarea ca instrument de măsură și control, la un 
demers pus pe învățarea activ - interactivă, este realizată de evaluare. 

În cadrul reformei educaționale actuale a învățământului românesc, un accent deosebit se pune pe 
folosirea unor metode și tehnici de evaluare eficientă a elevilor, această presupunând și o serie de metode 
alternative. 

Metodele, tehnicile și procedeele de evaluare sunt considerate instrumentele învăţătorului, prin care 
acesta oferă, celor care se instruiesc, posibilitatea de a demonstra performanța la care au ajuns, nivelul de 
însușire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor atitudini, aptitudini și capacităţi, testate prin utilizarea unei 
game diverse de instrumente, adecvate scopului urmărit. 

Acestea sunt împărţite în două categorii: metode tradiţionale de evaluare (clasice) şi metode 
alternative sau complementare de evaluare (moderne).  

Fiecare categorie de metode de evaluare prezintă atât avantaje, cât şi dezavantaje, iar pentru a nu 
afecta aprecierea celor care se instruiesc, aceste metode nu trebuie utilizate exclusiv, ci trebuie să se 
fundamenteze pe o serie de premise, astfel: metodele de evaluare sunt complementare, acestea trebuie 
aplicate în funcție de obiectivele stabilite ale instruirii şi în deplină concordanță cu tipul de rezultate care 
se doresc a fi obținute (cognitive, afective, psihomotorii), acestea trebuie să ofere informaţii relevante atât 
instructorului, cât şi celor care se instruiesc, cu privire la nivelul de pregătire atins de către aceștia din urmă, 
respectiv la calitatea procesului de instruire. 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de Metode şi instrumente de evaluare 
instrumente diverse (fişe, rapoarte, documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii 
demersului evaluativ. 

Clasificarea cea mai des utilizată este aceea care distinge următoarele metode şi instrumente de 
evaluare (Stanciu, M., 2003, p.283-284):  

- Metode şi instrumente tradiţionale: probele orale ( conversaţia de verificare, redarea (repovestirea), 
descrierea şi reconstituirea, descrierea / explicarea / instructajul, completarea unor dialoguri incomplete, 
probele scrise ( extemporalul, activitatea de muncă independentă în clasă, lucrarea de control , tema pentru 
acasă, testul), probele practice ( confecţionarea unor obiecte, executarea unor experienţe sau lucrări 
experimentale, întocmirea unor desene, schiţe, grafice, interpretarea unui anumit rol, trecerea unor probe 
sportive etc. ). 

- Metode şi instrumente complementare: observarea sistematică a activităţii şi comportamentului 
elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
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Evaluarea online este o noutate pentru cadrele didactice. Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu 
atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca 
document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să 
folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Google Classroom, Google Jamboard, Google Forms - permit conceperea unor formulare care pot fi 
utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru 
a crea teste scrise.  

 
 
Bibliografie:  
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2. Camelia Romanescu, Îmbinarea metodelor moderne cu cele tradiționale în învățământul primar, 
Editura Rovimed Publishers, Bacau, 2017. 
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EVALUAREA CONTINUĂ 

 

Întocmit, prof. înv. primar Biro Lilla-Katalin 

 

”Evaluarea și responsabilitatea sunt scopuri ce merită să fie urmărite. Sarcina este de a crea un sistem 
care să evalueze în mod corect și util lucrurile pe care le considerăm importante și să nu distorsioneze 
procesul instructiv.”   -Theodore Sizer- 

 
Învățarea și dezvoltarea reprezintă procese în continuă evoluție. În consecință, trebuie să avem în 

vedere și o evaluare permanentă, continuă. Programul de dezvoltare a copilului are în vedere perfecționarea 
continuă a cunoștințelor sale, înțelegerea tot mai aprofundată a lumii și a propriei persoane, precum educația 
școlarilor pe măsură ce aceștia își însușesc cunoștințe, deprinderi și competențe. 

Evaluarea continuă ce are loc în cadrul activităților la clasă, poate asigura o imagine clară,  corectă și 
reprezentativă a capacităților și progresului copilului. Adoptarea unei noi perspective în educație, bazată în 
întregime pe limbaj, în cadrul căreia elevii sunt implicați activ în procesul ascultării, vorbirii, citirii și 
scrierii, a încurajat  o nouă viziune asupra evaluării. Orientările recente privind evaluarea accentuează 
necesitatea de a descoperi ce știu și pot face copiii,  mai degrabă decât să detecteze ce nu știu și nu pot face. 

Trebuie să observăm cum își îndeplinesc ei sarcinile de lucru în situații obișnuite, în contexte 
familiare, unde au numeroase ocazii de a-și demonstra cunoștințele și 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 cuprinzătoare, pentru a oferi o dovadă mai completă și mai temeinică a aptitudinilor și realizărilor sale. 

Scopul principal al evaluării este să urmărească progresul copilului și să stabilească exact la ce nivel 
de dezvoltare se află fiecare elev în parte, astfel încât programa să vină în întâmpinarea nevoilor copiilor, 
priviți individual și să asigure succesul experiențelor tuturor. Evaluarea corectă trebuie să asigure o 
interdependență activă între ceea ce se predă și ceea ce se învață în cursul procesului de instruire. Evaluarea 
corectă este permanentă în context, folosește o varietate de tehnici, susține procesul de instruire și 
îmbogățește planificarea din programă. 

Elevii și învățători se angajează împreună în procesul evaluării, astfel încât elevii să-și poată controla 
procesul de acumulare a cunoștințelor, iar învățătorii să-și îmbunătățească modul de predare. 

Tipuri de evaluare 
Prin folosirea mai multor moduri de evaluare, învățătorul va putea avea o imagine reprezentativă a 

tuturor laturilor personalitășii copilului. 
1.  Observarea- documentarea- consemnarea 

Se adună multe informații valide și credibile, în timpul activităților zilnice la clasă, prin  consemnarea 
unor evenimente, liste de verificare, registre de inventar, fotografii, înregistrări audio. 

2. Portofolii de evaluare 
Ilustrează activitateareală a  elevului, oferă dovezi credibile și măresc participarea elevilor și a 

învățătorului la evaluare. Aici amintim cele trei tipuri de portofolii: 
 - Portofoliul de strângere a informațiilor ( setul elevului) – conține munca elevului 
 -Portofoliul de prezentare (cutia elevului) – arată progresul elevului prin realizările sale. 
 -Portofoliul de evaluare (setul de evaluare învățător-elev) –colecție de consemnări care evaluează 

progresul unui elev și susține o evaluare cumulativă. 
        3. Rubricile 
Sunt o prezentare a liniilor directoare consemnate pe care elevii le văd înaintea începerii unei 

activități. Astfel elevii devin conștienți de ceea ce se așteaptă de la ei pentru a obține un anumit punctaj. 
Semnifică faptul că evaluarea se bazează pe anumite criterii și dovedește un oarecare nivel de perfecțiune. 
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4. Ședințe  ( întrevederi) învățător-elev 
Pentru a revizui și analiza ceea ce face elevul și pentru a-l ajuta să-și planifice și să aplice următorii 

pași, pentru ca să avanseze în etapele următoare. Aceste discuții pot fi scurte și libere sau structurate și 
sistematice. 

        5. Autoevaluarea elevului 
Permite elevului să-și aprecieze propriul progres, să devină conștient de procesul și produsul învățării, 

să-și asume responsabilitatea. Astfel se produce încurajarea copiilor pentru a-și stabili singuri țelurile lor și 
stimularea studiului individual- vor avea dovada concretă a competenței lor tot mai mare. 

        6. Teste scrise 
Este corect a utiliza rezultatele doar pentru a aprecia progresul individual al copilului și nu pentru a 

compara copiii între ei. Folosirea întrebărilor deschise permit și asigură o varietate de răspunsuri și reflectă 
adecvat cunoștințele copiilor.  

Evaluarea corectă a elevilor are un rol esențial în adoptarea unor decizii competente asupra educației 
lor.  Pentru a obține o imagine exactă, corectă și reprezentativă a capacităților și progresului unui copil, 
procesul de evaluare trebuie să fie continuu, temeinic și desfășurat pe parcursul tuturor activităților din 
clasă. 
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EVALUAREA ÎNTRE ONLINE ŞI TRADIŢIONAL 

 

Prof. înv. primar: BÎRSAN Ayda-Roxana 
Şcoala Gimnazială Nr. 3 Rovinari, Gorj 

 
 

“Evaluarea reprezintă un proces continuu formal sau informal de apreciere a calitătii, a importanţei 
sau a utilităţii activităţii de predare-învăţare, proces desfăsurat din nevoia cotidiană de secole, de comparare 
sau ameliorare a acestuia”. 

În ansamblul problematicii pe care o generează aplicarea reformei  în învăţământ, evaluarea devine o 
dimensiune esenţială a  procesului curricular şi o practică efectivă la clasă. Componenta de bază a reformei 
învăţământului, evaluarea a fost  cea dintâi supusă schimbărilor, ea aducând materialul unei diagnoze care 
să reprezinte punctul de sprijin pentru restructurările ulterioare. Putem vorbi de o reformă a evoluării 
rezultatelor şcolare, care este, ea însăşi, o reforma de substanţă, ţintind  transformarea completă a sistemului 
de evaluare anterior. Evaluarea este apreciată nu ca scop în sine ci ca un element relevant dar dependent în 
complicatul proces  educaţional. Evaluarea face dovada calităţii actului de predare, oglindit în calitatea 
învăţării, iar elevului si familiei acestuia le dă măsura nivelului învăţării. De asemenea ea este un continuu 
punct de referinţă al procesului la care participă elevul şi învăţătorul în permanent ameliorator în pregătirea 
şcolarului. 

Componentă de bază a reformei învăţământului, evaluarea a fost cea dintâi supusă schimbărilor, 
aducând materialul unei dignoze care să reprezinte punctul de sprijin pentru restructurările ulterioare. Putem 
vorbi de o reformă a evoluării rezultatelor şcolare, care este, ea însăşi, o reformă de substanţă, ţintind 
transformarea completă a sistemului de evaluare anterior. 

Metodele tradiţionale de evaluare, echilibrând palierul probelor orale, scrise şi practice, sunt 
etichetate ca principale metode de evaluare ce domină încă în desfăşurarea actului evaluativ din 
învăţământul preuniversitar. 

Didactica modernă, studiile şi cercetările realizate în domeniul evaluării, precum şi practica 
educaţională punctează că strategiile tradiţionale de evaluareau un caracter limitat, iar aprecierea 
rezultatelor şcolare este utilizată adesea ca “mijloc de constrângere” a elevilor, pentru a desfăşura o 
activitate de învăţare sistematică. Accentul se pune, de cele mai multe ori, pe volumul cunoştinţelor 
asimilate şi rareori pe capacităţi, aptitudini, competenţe, descurajând formarea şi dezvoltarea la elevi a unor 
abilităţi şi aptitudini creative.  

În practica şcolară s-au îmbunătăţit metodele şi tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelaţii 
eficiente între predare –învăţare –evaluare şi pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea 
personalităţii autonome, libere şi creatoare. 

Evaluarea poate fi orală, în scris, bazată pe activităţi practice, pe referate şi proiecte, interviuri, 
portofolii, precum şi alte instrumente elaborate de catedrele unităţii de învăţământ şi aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale şi de inspectoratele şcolare. În timpul învăţământului 
primar, fiecare evaluare a elevilor (continuă, formativă sau sumativă) pentru fiecare disciplină se 
materializează într-un calificativ dintre următoarele: insuficient, suficient, bine şi foarte bine. Calificativul 
final semestrial şi anual pentru fiecare disciplină trebuie să fie încadrat în unul dintre cele patru calificative 
menţionate anterior. 

Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei 
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bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină 
autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. 

Modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare:Google 
Classroom;Google Jamboard;Google Forms . 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 
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Managementul clasei de elevi 

 

Cum adaptăm managementul clasei şi modul de predare, evaluare                             
dacă sunt în clasă copii cu dificultăţi de acceptare a celuilalt,                                  

a unor norme şi reguli stabilite de colectivul din care fac parte? 

 

Prof. Bîrsan Daniela                                                                    
Şcoala Gimnazială ,,T. Balan’’, Gura- Humorului 

 

 

1) Pregătirea deciziei 

Propun un fragment din textul suport ,,Unde fugim de acasă ? de M. Sorescu : 

Copiii au ca sarcină prezentarea diferenţelor copiilor din clasă şi a elementelor comune ce-i ţin 
laolaltă. Pentru a fi încurajată acceptarea celuilalt ca fiind diferit în colectivul clasei, am considerat că 
stabilirea unui set de reguli împreună cu copiii contribuie la creearea unui climat de învăţare în care fiecare 
elev să se simtă binevenit: (Participăm la lectie, Lucrăm în echipă, Ne respectăm reciproc, Suntem 
punctuali, Respectăm regulile jocurilor, Suntem politicoşi într-un dialogPăstrăm ordinea şi curăţemia). 

Se precizează că regulile sunt pentru toţi elevii, inclusiv profesorul. 

Pentru a stabili o relaţie de respect, privilegiind aspectul relaţional, trebuie să se stabilească o 
comunicare necesară creării de noi contexte comune care vor permite grupului să funcţioneze, să evolueze. 

   2). Adoptarea deciziei şi a măsurilor de aplicare prin strategii coparticipative 

    Pe parcursul activităţilor desfăşurate am aplicat câteva metode şi tehnici interactive, precum 
dezbaterea, lectura în perechi, mozaicul, jocul de rol, întreaga activitate fiind centrată pe elev. 

Ce am urmărit ? 

Conversaţia euristică ajută elevii să formuleze întrebări, explicaţia să înţeleagă anumite conţinuturi, 
dezbaterea să-şi formeze opinii, mozaicul, să-si dezvolte sentimentul de responsabilitate, jocul de rol ajută 
elevii să devină empatici, dispar ierarhiile, se creează o atmosferă de deschidere, se exersează abilităţile de 
ascultare activă şi de respectare a regulilor de dialog. 

  3). Programul de intervenţie 

Programul de intervenţie durează un semestru, la activităţi fiind invitaţi şi părinţii, parcurgându-se 
următoarele conţinuturi: ,,Familia mea’’- istorie, tradiţie, credinţe, religie ; ,,Prieteni’’-relaţii între copii, 
prietenie, colegialitate; ,,Percepţii despre fete, băieţi, asemănări, deosebiri, preocupări comune ;,,,Numele 
meu- trăsăturile clasei, semnificaţia numelui ;,,A înţelege lumea în care trăim, diferiţi, dar egali ;,,Îndatoriri 
faţă de şcoală, comunitate’’(serbări şcolare). 

Părinţii pot interveni în cadrul activităţilor, prezentând albume de familie, impresii despre 
îndeletnicirea fiecăruia, organizând întâlniri pe grupuri mici cu alţi părinţi, în care se observă modul de 
relaţionare a copilului în cadrul grupului. 

4). Aplicarea măsurilor 
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Elevii vor avea ocazia să-şi dea seama că şi ceilalţi sunt la fel, deşi există trăsături prin care diferă. 
Suntem diferiţi, dar trăim împreună. Dacă am avea un singur fel de fructe sau un singur fel de legume, 
hrana noastră ar fi foarte săracă. 

Ca modalitate de evaluare, aplic un chestionar, pentru a observa atitudinea faţă de celălalt, la nivelul 
clasei de elevi. 

1)Mă simt responsabil/ă în cadrul grupului de elevi. 

(deloc,puţin, mult, f. mult) 

2)Am răbdare cu colegii mei.(deloc,puţin, mult, f. mult) 

3)Îmi recunosc greşelile. 

(deloc,puţin, mult, f. mult) 

4) Sunt interesat/ă de problemele şi nevoile celuilalt. 

(deloc,puţin, mult, f. mult) 

5)Sunt mândru/mândră de calităţile mele. 

(deloc, puţin, mult, f. mult) 

6) Ceilalţi mi se confesează. 

(deloc,puţin, mult, f. mult) 

7)Îmi onorez promisiunile făcute faţă de colegi. 

(deloc,puţin, mult, f. mult) 

8) Îmi ajut colegii în pauze la teme. 

(deloc,puţin, mult, f. mult) 

9)Primesc ajutor din partea colegilor când îi solicit. 

(deloc,puţin, mult, f. mult) 

5) Evaluarea-după această etapă se prezintă sub forma unui album, ( la videoproiector) momente 
importante din activitatea desfăşurată la clasă, ele constituind premise în planificarea viitoare a activităţilor 
extracurriculare 

 

Interpretarea chestionarului 

Dimensiunea Deloc/puţin Mult/f. mult 

I1 Mă simt 
responsabil/ă în 
cadrul grupului de 
elevi. 

 

- nu se implică în 
problemele grupului ; 
- nu-şi finalizează sarcina ; 
- indolent/ă ; 

- acceptă ca soluţie încrederea în alte 
persoane ; 
- ia decizii în orice situaţie; 

I2 Am răbdare cu 
colegii mei. 

- itrovertit/ă, 
- intolerant; 
- evaluează negative 
părerile colegilor; 
 

- iniţiază comunicări în pauze; 

- renunţă la etichetări ; 

- manifestă comportamente pozitive în grup ; 
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I3 Îmi recunosc 
greşelile. 

 

- nu acceptă negocierea; 
- propria părere este cea 
bună; 
- uneori minte ; 
- încalcă regula clasei cu 
uşurinţă; 
 

- acceptă negocierea; 
- dorinţa de adaptare a comportamentului 
în mod constructiv ; 

I4 Sunt interesat/ă 
de problemele şi 
nevoile celuilalt 

- îşi atinge scopul indiferent de  

părerea celorlalţi ; 

- nu poate lega prietenii 
durabile ; 

- conştientizează rolul sentimentelor şi 
gândurilor în rezolvarea problemelor; 
- contează părerile celorlalţi; 
- îşi onorează promisiunile; 

I5 Sunt 
mândru/mândră de 
calităţile mele 

- indecis în exprimarea 
părerii; 
- evaluează în mod negativ 
sentimentele altora; 
- stimă de sine scăzută; 

- îi place să fie apreciat în cadrul 
grupului ; 
- tendinţă de perfecţionare ; 
- încredere în sine ; 

I6 Ceilalţi mi se 
confesează 

- solitar, nu este capabil/ă 
de a lega prietenii; 
- recurge la minciună 
pentru a evita pedeapsa ; 
- sarcastic ; 

- elimină blocajele ce intervin în 
comunicare; 
- respectă cu stricteţe regula grupului ; 
- tolerează greşelile altora ; 

I7 Îmi onorez 
promisiunile 
făcute faţă de 
colegi 

- creează disconfort şi 
tensiuni în grup ; 
- nu duce la îndeplinire 
sarcinile primite ; 
 

- hotărât în luarea deciziilor ; 
- empatic, 
- renunţă la interesele personale cu 
uşurunţă ; 

I8 Îmi ajut colegii 
în pauze la teme. 

 

- lipsit/ă de răbdare şi 
afecţiune faţă de celălalt ; 
- îşi neglijează propriile 
nevoi ; 
 

- se ajută de limbajul corporal ptr. a se 
face înţeles ; 
- este empatic/ă cu cei din jur ; 
 

I9Primesc ajutor 
din partea 
colegilor când îi 
solicit. 

 

- poate fi etichetat ca fiind 
diferit de ceilalţi ; 
- stimă de sine scăzută ; 
- poate fi exemplu negativ 
la nivelul clasei ; 
 

- manifestă comportamente pozitive în 
grup; 
- ia decizii bune în majoritatea 
situaţiilor ; 
- se identifică în cadrul grupului; 
- nu face diferenţieri în cadrul grupului ; 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
– între online și tradițional 

 
 

PROF. BIRTA MARIA 
SCOALA GIMNAZIALĂ “NAGY IMRE” MIERCUREA CIUC 

 
 
Societatea informațională din ultimele două decenii a condus la o regândire a conținutului și cerințelor 

tehnice ale educației. Este nevoie de dezvoltarea unor sisteme educaționale flexibile, eficiente și 
personalizate. Tendințele sociale și economice necesită un nou tip de echipă de profesioniști, oferind o nouă 
provocare pentru educație. Instrumentele de predare TIC, serviciile bazate pe web în educație au ca rezultat 
reorganizarea situațiilor de învățare și reînnoirea competențelor profesorului.  

Evaluarea este procesul de întărire, feedback, în cadrul căruia putem evalua nu numai activitatea 
elevilor, ci și întregul proces de predare-învățare, incluzând toți factorii procesului, ce obiective și la ce 
nivel au fost atinse până la sfârșitul procesului de învățare. Evaluarea nu este doar o metodă de educație și 
formare, ci un „element sistemic” încorporat în educația instituțională care apare atât la nivel de intrare, cât 
și la nivel de ieșire. O evaluare obiectivă, corectă are un efect educațional asupra personalității elevilor pe 
tot parcursul procesului educațional.  

Pe lângă evaluarea tradițională față în față pe hârtie, evaluarea online primește o atenție din ce în ce 
mai mare. Evaluarea on-line are mai multe funcții: testează cunoștințele elevului, pregătește procesul de 
predare-învățare ulterioară, oferă suport pentru progresele ulterioare. 

Avantaje evaluării on-line: 
 Crește interesul elevilor prin furnizarea imediată a rezultatelor testelor, nivelul de adrenalină 

crește, crescând eficiența achiziției curriculare. 
 Elevii folosesc interfața de internet cu ușurință. 
 Elevul are posibilitatea de a ajunge la sarcina de testare de oriunde  
 Profesorul economisește timp prin reducerea timpului alocat îmbunătățirii testelor. 
 Calculatorul reduce semnificativ subiectivitatea corectării și erorile datorate neglijenței.  
Provocări, dezavantaje: 
 Trebuie avută în vedere drepturilor personale ale elevilor. Numele și datele lor trebuie să fie 

codificate. 
 De luat în considerare la editarea suprafeței de testare caracteristicile de vârstă ale elevului.  
 În rezolvarea testelor online cu întrebări răspuns simplu, s-ar putea ca greșelile de ortografie sunt 

evaluate de software ca un răspuns prost. 
 Așezați în fața unui monitor de calculator, elevii nu percep greutatea sarcinii, o pot considera un 

joc.  
 Nu evaluează gândurile, emoțiile și creativitatea elevului. 
 Profesorul trebuie să fie flexibil în folosirea rezultatelor testului, în cazul în care clasa are rezultate 

foarte scăzute, trebuie rescris. 
 Ar trebui elaborat un plan în cazul unei defecțiuni tehnice de ex. pană de curent, timp nefuncțional 

al serverului. 
Tipuri de teste on-line: 
 Versiunea digitală a testului liniar pe hârtie. Se caracterizează prin editare rapidă, rezolvare a 

testelor oferă feedback rapid. 
 Test pe calculator editat cu elemente multimedia (sunet, imagine, text, clip, exerciții interactive 

de simulare). Caracteristici: are o structură liniară, formatul articolelor variază în funcție de ce element 
media conține. În acest fel, pot fi măsurate materialul de cunoștințe și diferite niveluri intelectuale ale 
componentelor. 
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 Teste personalizate în care generarea următorului item depinde de răspunsul anterior al elevului. 
Sarcinile sunt personalizate. Funcționarea acestuia necesită o bază de date de sarcini care să conțină sarcini 
grupate în funcție de nivelul de cunoștințe. La alegerea sarcinilor, se ține cont de abilitățile elevilor. Setul 
de sarcini este format din sub teste, elevul întâmpină sarcini grupate după indicele de dificultate. Setul de 
sarcini se adaptează astfel la nivelul de abilități al elevului în timpul testării. Celor cu un nivel mai scăzut 
de cunoștințe oferă un set mai ușor de sarcini, în timp pentru cei mai pregătiți din ce în ce mai dificile. În 
acest fel, ei primesc întrebări de testare individualizate care se potrivesc cel mai bine cu capacitatea lor, 
elevul nu va fi frustrat, experiența sa de succes va crește, va deveni motivat în învățare. Sistemul de reguli 
de selecție a sarcinilor și criteriile sunt furnizate de algoritmul de programare. 

Dezvoltarea tehnologiei presupune și dezvoltarea unor produse educaționale create în acord perfect 
cu noile generații de elevi ai erei digitale. 
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Evaluarea în online 
 
 

Bisorca Floare, 
Școala Gimnazială nr. 16 Oradea 

 
 
 
Atât educația în manieră tradițională, cât și instruirea asistată de calculator oferă unele oportunități 

specifice, care nu pot fi transferate. În condițiile actualei pandemii de COVID 19  care a afectat și sistemul 
de învățământ, cadrele didactice au fost puse în fața unei adevărate provocări, astfel, făra nici o pregătire 
prealabilă au fost nevoite a desfășura actul didactic de la distanță, cu ajutorul calculatorului. 

Evaluarea este o componentă importantă a procesului de învăţare, reprezentând în pedagogia modernă 
un important proces de măsurare şi apreciere a stadiului de dezvoltare a achiziţiilor individului. 

Cadrul didactic are sarcina de a evalua cantitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor pe care 
le posedă elevul având ca scop planificărea adecvată a predării. Activitatea educativă nu are sens dacă nu 
răspunde unei necesităţi de cunoaștere şi nu poate fi eficientă dacă nu este adaptată nivelului de dezvoltare 
al celui căruia se adresează.  

 Scoala online a dat posibilitatea cadrelor didactice de a se orienta spre cel care învață, prin 
personalizarea parcursului de formare, prin individualizarea formării, prin autonomia sporită și prin 
integrarea testelor adaptive.  

Astfel, o dată cu trecerea la școala online cadrele didactice au fost nevoite să acorde o atenție sporită 
etapei de proiectare a parcursului de instruire asistată de calculator, prin alegereaa celor mai potrivite 
instrumente și aplicații educaționale.  

Se impune un interes major pentru dezvoltarea de competențe ale cadrelor didactice în alegerea și 
selectarea adecvată a suportului digital necesar pentru anumite unități de învățare, din păcate, acest fapt 
este posibil doar datorită interesului cadrului didactic de a se autoperfecționa și de a ține pasul cu noile 
aplicații apărute în sistenul informatic. Din partea instituțiilor abilitate, programele de formare în acest 
domeniu sunt depășite putem spune chiar că lipsesc.  

Trebuie menționată existența din ce în ce a mai multor aplicații și platforme utilizate în procesul 
instructiv educativ. Rolul acestora este de a face pentru elevi mai atractivă învățarea  și de asimilare rapidă  
a conținuturilor predate și evaluate. Există aplicații adresate fiecărui nivel de dezoltare în parte. 

În perioada abecedară o aplicație folosită pentru verificarea citit-scrisului este aplicația oferită de 
Microsoft Office, WordArt.  WordArt este un creator online de artă care foloseste tehnologia de tip cloud. 
Această aplicatie vă permite să creați artă uimitoare și unică cu ajutorul unui nor de cuvinte. Rezultate de 
calitate profesională pot fi obținute în cel mai scurt timp, chiar și pentru utilizatorii fără cunoștințe anterioare 
de design grafic.( https://wordart.com/) 

Aplicaţia Kahoot este un instrument care poate fi utilizat la orice vârstă, la orice disciplină și care 
transformă învățarea într-o joacă.  

Aplicația este disponibilă gratuit online și presupune existența unui calculator care afișează o serie de 
întrebări cu patru variante de răspuns; elevii se înregistrează utilizând un cod prin furnizat de aplicație prin 
intermediul profesorului. Ei pot participa la joc individual sau în echipe. Setul de întrebări poate fi realizat 
de profesori din contul acestora sau poate fi selectat dintr-o listă de jocuri disponibile.  

Cadrul didactic deține controlul asupra desfășurării activității; el decide când începe jocul și când 
trece la următoarea întrebare.  

 
Răspunsurile elevilor trebuie să fie marcate într-un timp stabilit anterior de profesor, prin selectarea 

de pe terminalele lor mobile a variantei pe care o consideră corectă. După ce timpul expiră, este afișat 
răspunsul corect, iar elevii obțin astfel feedback asupra cunoștințelor lor. ( https://kahoot.com/) 
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Evaluarea on-line-grupa mica 

 

Educatoare-Biță Petruța Ancuța,  

G.P.P. Prichindeii, Giurgiu 

 
 

Pandemia ne-a adus tuturor o provocare- mutarea activităților din sala de grupă în on line. Acest lucru 
a fost dificil și datorită vârstei foarte mici a copiilor-3 ani. De aceea, activitățile dinperioada de evaluare, 
ca și celelalte activități desfășurate au fost predominant asincron, cu doar câteva întâlniri față în față, 
deoarece copiii aveau nevoie de sprijin și suport din partea părinților. 

Evaluarea on –line nu poate reproduce întocmai evaluarea care are loc în sala de grupă, dar noi o 
putem  concepe într-o măsură interesantă, atractivă. 

După cum știm, copiii sunt nativi digitali, iar această perioadă li s-a potrivit foarte bine. Nu putem 
ignora însă sfaturile medicilor/ specialiștilor care nu recomandă ca un copil de 3 ani să petrecă în fața 
calculatorului mai mult de 10-15 minute. 

Având în vedere aceste aspect, am căutat să realizez un echilibru  între activitățile, jocurile pe 
calculator, activitățile practice, realizate cu materiale din natura, din mediul înconjurător și întâlnirile scurte 
pe platformă. Pentru realizarea temelor, proiectelor, părinții au putut ridica materialele pregătite de mine 
de la secretariatul grădiniței, astfel toți copiii au primit și au lucrat cu aceleași resurse, chiar dacă au făcut-
o de acasă, cu ajutorul părinților/bunicilor. Tutorialele înregistrate și trimise pe grupul de comunicare al 
grupei i-a ajutat pe copii să realizeze activitățile propuse. Au fost sprijiniți și de părinți, dar și de colegii de 
grupă. Grupul de comunicare a fost foarte util, deoarece copiii au primit feddback imediat la activitățile 
postate.  

Din evaluarea finală nu au lipsit joculețele de pe platformele educaționale potrivite vărstei lor. Chiar 
dacă au avut o pondere mai mică, pentru a respecta recomandările specialiștilor, au fost extrem de apreciate. 
Jocurile au fost create de mine sau luate de pe platforme, în funcție de necesitate. Copiii au fost foarte 
încântați pentru că au primit aplauze, felicitări la finalul fiecărui joculeț. Astfel au știut dacă au rezolvat 
sarcina corect. Pe unele platforme s-au făcut clasamente, iar unii copii au fost motivați să încerce de mai 
multe ori, pentru a avea un punctaj mai bun. Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, 
nu numai pentru că sunt convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și 
învățare să devină mai mai interesant și adaptat copilului digital.  

Nu au lipsit nici întîlnirile scurte pe platforma, pentru a nu pierde contactul cu copiii. Aceștia s-au 
bucurat să se vadă în acest mod și să-și prezinte proiectele lucrate împreună cu familia. Am fost plăcut 
surprinsă să văd dorința lor de a interacționa, de a fi văzuți, apreciați de către ceilalți colegi , dar și de 
educatoare. 

Au existat cîteva mici probleme legate de tehnologia care avansează zi de zi în sensul că nu toate 
persoanele sunt la zi cu noutățile. Acestea au constat în dificultăți de utilizare și de accesare a 
platformei/informațiilor sau de realizare a unor proiecte sau teme. Dar această problema a putut  fi rezolvată 
prin tutorialele video trimise. 

În felul acesta s-au putut dezvolta relații între școală și familie, părinții au înțeles mai ușor pașii și au 
empatizat mai mult cu efortul cadrului didactic. În timpul activităților de evaluare on-line(și nu numai) se 
dezvoltă și relația profesor-părinte. Părinții pot explora împreună cu copiii diferite platforme, instrumente 
online și astfel învățarea se petrece și la adulți, iar aceștia din urmă înțeleg mai bine structura procesului de 
evalauare și implicit, de învățare. 
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Mutarea cursurilor în online i-a încurajat pe copii să aibă mai multă autonomie în învățare, folosindu-
și la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare pe online, poate susține 
ritmul învățării și poate crește încrederea copiilor în capacitățile și resursele proprii pentru a fi autodidacți.  
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ROLUL EVALUĂRII ÎN STABILIREA PARCURSULUI 
ȘCOLAR INDIVIDUALIZAT 

 

 
Profesor Bițan Angela 

Școala Gimnazială ,,Oprea Iorgulescu”,Câmpulung 
 
 
 
De-a lungul timpului, în teoria şi practica educaţiei şi instruirii, conceptul de evaluare a suferit 

modificări semnificative. De la simpla verificare a cunoştintelor acumulate de către elev şi notarea lor de 
către profesor s-a ajuns la extinderea acţiunilor evaluative asupra rezultatelor sociale ale sistemului de 
învăţământ, asupra proceselor de instruire, a durabilităţii cunoştinţelor elevului, a calităţii curriculumului 
şcolar şi a pregătirii personalului didactic. 

Drumul parcurs este jalonat de concepţiile care s-au succedat în domeniul evaluării şi care pot fi 
dispuse în timp astfel: 

• evaluarea "comparativă" a cărei funcţie principală era de a clasa elevii, de a le acorda diplome după 
nivelul lor de reuşită, raportându-i pe unii la alţii; 

• evaluarea "prin obiective" sau evaluarea "criterială" care are ca rol să furnizeze informaţii 
funcţionale, permiţând elevilor să se situeze în raport cu atingerea obiectivelor şi oferind soluţii de 
ameliorare (Cardinet, 1993); 

• evaluarea "corectivă" care propune o nouă paradigmă, nu numai "decizională" ci şi 
"informaţională". Ea are ca scop să ofere elevului informaţii suplimentare în funcţie de dificultăţile 
constante, pentru a-i facilita învăţarea; 

• evaluarea "conştientizată" (Cardinet, 1993) este cea de-a patra concepţie. Aceasta corespunde unui 
demers dominant pedagogic, care privilegiază participarea activă şi autonomia elevului, furnizându-i repere 
explicite, în scopul de a lua în mâini propria transformare, fiind conştient de propriile dificultăţi. Această 
mişcare trebuie însoţită de creşterea practicilor de reglare, dar şi de o modificare fundamentală de 
mentalitate. 

Evaluarea este un schimb cu dublu sens între cadrul didactic şi elev.Cum remarca Jean Cardinet, 
"Evaluarea şcolară este un demers de observare şi interpretare a efectelor învăţării, care urmăreşte să 
ghideze deciziile necesare unei bune funcţionări a şcolii. Şcoala are ca funcţie esenţială să susţină, să 
continue educaţia pe care copilul o primeşte în familie, punând la dispoziţia sa resursele necesare unei 
dezvoltări generale". Din această perspectivă decurge datoria şcolii de a informa părinţii privind evoluţia 
copiilor lor, asupra cărora realizează o observare directă. În funcţie de tipul de relaţii pe care le întreţin cu 
copilul, părinţii prelucrează informaţia într-o manieră educativă : încurajează copilul care se îndoieşte de 
el, îl stimulează etc. 

Scopul evaluării este: 
-orientarea activității viitoare; 
-reglarea procesului de predare și învățare; 
-certificarea nivelului de cunoștințe / capacități; 
-perfecționarea procesului educativ. 
Rolul evaluării în activitatea didactică poate fi evidențiat prin faptul că nu există o delimitare clară 

între predare și evaluare sau între învățare și evaluare.Învățătorul ca manager al procesului predare- 
învățare- evaluare la nivelul clasei trebuie să țină cont de respectarea câtorva principii ale acestor activități 
didactice.  

Principii ce trebuie respectate pentru realizarea funcţiilor evaluării şcolare: 
           a) precizarea  obiectivelor  urmărite  prin  verificarea  şi  notarea  elevilor 
           b) evaluarea  pe  tot  parcursul  anului  şcolar 
           c) folosirea  unor  criterii  ştiinţifice  de  notare  
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           d) înlăturarea  subiectivităţii 
Într-un învăţământ cu pretenţii de modernitate, orice cadru didactic care cunoaşte complexitatea 

conceptului de evaluare şi a problematicii acestuia trebuie să răspundă, aşa cum considera Louise M. Belair, 
la următoarele întrebări: 

1. De ce evaluez? 
a) Pentru a obţine informaţii privind învăţarea de către elev? 
b) Pentru că doresc să ajut elevii care au dificultăţi? 
c) Pentru că elevul are nevoie? 
d) Pentru a analiza greşelile elevului? etc. 
2. Cum evaluez? 
a) Prin examene, prin teste? 
b) Prin observaţii continue? 
c) Prin instrumente elaborate pe bază de competenţe? 
d) Prin mai multe tehnici sau pritr-una singură? 
3. Cui serveşte evaluarea? 
a) Elevului? 
b) Profesorului? 
c) Părinţilor? 
d) Menţinerii disciplinei? 
e) Societăţii? 
4. Ce doresc să evaluez? 
a) Cunoştinţe? 
b) Atitudini şi comportamente? 
c) Procesul învăţării? 
d) Produsul? 
Analiza poate să continue printr-o autoobservare a gesturilor cotidiene în materie de practici 

pedagogice de evaluare. Interesul unei asemenea reflexii capătă un plus de importanţă când vine momentul 
analizei paradoxurilor şi contradicţiilor pe care le presupun acţiunile de evaluare. Aceasta înseamnă să se 
declanşeze o formă de autoanaliză. În ţara noastră se înregistrează preocupări importante în ceea ce priveşte 
problematica evaluării rezultatelor şcolare ale elevilor, sub diverse laturi şi la diferite niveluri. Orice 
program judicios de evaluare se întemeiază pe o verificare completă a rezultatelor şcolare, utilizează mai 
multe categorii de instrumente de evaluare, aduce la cunoştinţa elevilor rezultatele în mod diferenţiat şi nu 
global şi urmăreşte nu atât sancţionarea, rezultatelor slabe ale elevilor, cât, mai ales, identificarea şi 
corectarea erorilor. 

Din perspectiva elevului, evaluarea  orientează  şi  dirijează învăţarea,  formează  motivaţia  faţă  de  
învăţare,  e  un  mijloc  eficace  de asigurare  a  succesului etc. 

Din perspectiva profesorului, evaluarea  este  necesară  pentru  că  permite  culegerea  de  informaţii, 
sugerează  căi  de  perfecţionare  a stilului  didactic  şi  identifică  dificultăţile  elevilor. 

Evaluarea  școlară  trebuie  să  fie  dinamică,  centrată  pe  procesele  mentale  ale  elevului,  să  
formeze  autoreglarea,  autoreflectia,  să  înlocuiască acea  reflectie  statică, bazată  pe control, examinare, 
sancțiune.  În  acest  fel  se  poate  ajunge  la  învătarea  asistată de evaluare.  Din  perspectiva  modernă “a 
evalua” înseamnă a desfăsura o activitate care însoțește pas cu pas procesul  de  predare–învățare.   

În acest  sens evaluarea  nu  mai  este  privită ca acţiune de “rutină”, întreprinsă  numai  în  scopul 
“cunoaşterii” rezultatelor  şi  chemată  să “sancţioneze”  pozitiv  sau  negativ, printr-o  judecată  de  valoare,  
nivelul atins  în  pregătirea  elevilor,  ori  să  opereze o selecţie. Ea  este menită  să ofere informaţii despre 
calitatea predării şi a învăţării, să le orienteze  şi  stimuleze  făcându-le  mai  productive. Astfel,  evaluarea  
îndeplineşte,  în  ansamblul  activităţii  instructiv-educative, un  rol  formativ  şi  stimulator.  

Pe  termen  scurt,  evaluarea  realizează  funcția  de  consolidare  a învățării  deja  produse,  precum  
și  de  a  pregăti  și  regla  un  nou  ciclu  de învătare. 

Pe  termen  mediu  și  lung,  evaluarea  sprijină  demersul  de  stabilire  a celor  mai  potrivite  obiective  
de  învățare,  influențează  alegerea  strategiilor de  învățare  și  determină  motivația  elevilor  și  exercitarea  
capacității  de autoapreciere.  În  plus,  evaluarea  modelează  capacitatea  elevilor  de  a reține  și  de a  
aplica  ceea  ce  au  învățat  în  contexte  cunoscute  sau  noi. 
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O evaluare  eficientă  presupune  extensia  actului  evaluării către  accentuarea  activităţii  elevilor. 
Cele mai eficace metode de întărire a activității elevilor sunt determinate de atitudinea cadrului didactic 
față de elev. 

 Încurajarea fiecărui elev în fiecare lecție îl determină pe elev să înțeleagă faptul că îi este recunoscut 
efortul și progresul pe care îl face ca să învețe. I se vorbește prietenos menținând o atitudine binevoitoare 
și atunci când elevul nu reușește să realizeze nimic prin efortul propriu. 

 Centrarea aprecierilor pe munca elevului și nu pe sine însuși se face cu scopul de a-l determina pe 
elev să se mobilizeze în realizarea sarcinii de lucru pentru perfecționarea abilităților. 

 Centrarea pe un anumit elev 
-elevul trebuie să fie apreciat pentru o realizare a sa personală, nu a  întregului grup din care face 

parte; 
-laudele care se fac nu trebuie să se bazeze pe comparația cu alți elevi; 
-se acordă o atenție deosebită elevilor slabi care au cea mai mare nevoie de apreciere. 
 Specificarea motivului aprecierii 
-lauda indică valoarea unei realizări concrete și trebuie focalizată pe tema dusă la îndeplinire; 
-întotdeauna se menționează pentru ce se oferă lauda pentru a nu avea caracter depreciativ. 
 Sinceritatea în emiterea aprecierii 
-cadrul didactic oferă laudele spontan și sincer; 
-emiterea laudelor lipsite de conținut, într-un mod reflex nu sunt motivante și provoacă un 

comportament nepotrivit elevilor. 
Extensia actului evaluării către accentuarea activității elevilor este singura unealtă puternică la 

îndemâna dascălului. Acțiunea de sprijin / întărire a activității elevilor îmbunătățește următoarele aspecte: 
-învățarea și realizarea obiectivelor; 
-motivația; 
-comportamentul; 
-concentrarea atenției la lecție; 
-dobândirea încrederii în sine și a respectului de sine; 
-atitudinea față de învățare și față de anumite materii; 
-atitudinea față de cadrul didactic. 
Evaluarea este eficientă dacă  evaluatorul: 
-cunoaște ceea ce trebuie să  evalueze; 
-stabilește  cu  rigoare  obiectivele  ce  trebuie  realizate; 
-folosește tehnicile și instrumentele  cele  mai  bune  de  evaluat. 
Tehnicile și instrumentele  trebuie  diversificate  în  funcție  de:  
-nivelul de pregătire al clasei; 
-vârsta elevilor;  
-distribuția performanțelor  copiilor de la “foarte bune” la “bune”  si  “mediocre”;  
-profilul  psihologic  al clasei  dar  și  al  fiecărui  copil în parte. 
Cunoaşterea elevilor reprezintă premisa pentru succesul muncii și tactul oricărui educator. Astfel, el 

va şti să dea fiecăruia ce i se cuvine şi cât i se cuvine din conţinutul pe care îl are în programe şi manuale. 
Utilizarea cu succes a metodelor de predare – învăţare şi evaluare este o problemă ce ţine de psihologie. 
Tactul pedagogic are în structura sa cunoştinţe de psihologie, care se exprimă sub formă de comportament 
didactic şi educativ. Pentru ca acest comportament să fie eficient educatorul trebuie să stăpânească temeinic 
trei domenii: conţinutul specialităţii, instrumentele de lucru şi universul psihic al elevilor săi. Dacă în unul 
dintre aceste domenii este deficitar, succesul în activitate va fi prejudiciat. Nu se poate vorbi în niciun caz 
de succes professional, fără a se vorbi de rezultatele elevilor, cum nu se poate vorbi despre succesele 
elevilor, fără a se merge cu gândul la principalul autor moral al acestora, adică profesorul. 

Se ştie că de felul cum porneşte copilul în ciclul primar depinde formarea lui ulterioară. Am putea 
spune chiar că un dascăl bun în şcoala primară echivalează cu un noroc în viaţă, pentru că el contribuie în 
mare măsură la formarea şi educarea fiecăruia dintre noi. Dascălul este cel care asigură succesul în viaţă al 
elevului. Relaţia cu elevul nu presupune simpla comunicare din actul educaţional, ci ea înseamnă implicarea 
întregii personalităţi umane. Meseria de dascăl nu presupune doar să ştii operaţiile matematice, ci să îl faci 
pe elev să opereze cu ele.  
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Reuşita în activitatea didactică depinde foarte mult şi de obiectivitatea aprecierilor, evitându-se 
distorsiunile în evaluarea rezultatelor elevilor, cum ar fi efectul halo, de anticipaţie, de contrast, de 
contaminare etc.Trebuie să se ţină cont de faptul că „ orice copil are ceva bun în el şi că acel bun trebuie 
descoperit şi pus în valoare ” ( Simion Mehedinţi ). De aceea, pentru a se obţine rezultate şcolare este 
necesară şi extrem de utilă tratarea diferenţiată, diversificată, individualizată a elevilor, atât în ceea ce 
priveşte volumul de cunoştinţe cerut, cât şi metodele de abordare a comunicării.Teoriile psihologiei 
unanimiste stau la baza învăţământului modern axându-se pe următoarele principii: fiecare copil este unic 
şi are o individualitate proprie, doreşte să fie respectat, dar nu revendică atitudini similare de la cei de vârsta 
lui. Învăţământul modern încurajează diversitatea şi pune accent pe stima de sine ca premisă în dezvoltarea 
personală. 

Pedagogul francez C. Freinet încearcă prin pedagogia sa să-l facă pe dascăl să folosească strategii 
care să permită elevilor să se dezvăluie şi să se califice : „Clasa bună este aceea în care fiecare elev va fi 
cel dintâi într-o privinţă oarecare…Nu există aristocratism sau rasism pedagogic. Suntem obligaţi să 
procedăm în aşa fel încât fiecare copil să se accepte pe sine şi, acceptându-se, să poată fi artizanul propriei 
promovări.” 

Există destule cadre didactice care folosesc un număr restrâns de modalități și tehnici de evaluare 
(chestionarea sau examinarea orală, probele scrise sub forma unor întrebări cu răspunsuri libere, rezolvări 
de exerciţii). Acest lucru se întâmplă fie datorită faptului că rutina îşi spune cuvântul şi nu mai doresc să 
încerce ceva nou, fie faptului că folosirea unor metode complementare   de evaluare (observarea  sistematică  
a  activităţii și comportamentului  elevilor, referatul, proiectul, portofoliul,autoevaluarea) necesită un efort 
din partea dascălului, dar şi o pregătire specială a elevului pentru a face faţă noilor tipuri de solicitări. Unele 
metode de evaluare (de exemplu, proiectul, portofoliul, eseul) necesită un exerciţiu îndelungat pentru a se 
ajunge la rezultatul dorit, deşi efectul în planul formării gândirii elevului este unul deosebit de important.  

Practicarea unei varietăţi de metode şi tehnici de evaluare trebuie să fie o constantă a strategiilor 
noastre de instruire. Atât timp cât ne propunem, în planul obiectivelor, asimilarea de către elevi a unui 
volum de cunoştinţe, dar şi dobândirea unor structuri operatorii (abilităţi, priceperi şi deprinderi, capacităţi, 
sheme operatorii) ori formarea motivaţiilor, atitudinilor şi valorilor, nu putem accepta ca evaluarea să se 
raporteze doar la o parte dintre categoriile de obiective. 

E necesar ca procesul de predare – învăţare să se desfăşoare în ritmul de muncă al elevilor printr-o 
tratare diferenţiată urmărind dezvoltarea la elevi atât a aptitudinilor şcolare, cât şi a aptitudinilor specifice 
(tehnice, matematice, sportive, literar – artistice, organizaţionale, etc.). În “Dicţionarul de termeni 
pedagogici” tratarea diferenţiaţă este integrată principiului individualizării învăţământului. Acest principiu 
face posibilă tratarea diferenţiată şi diversificarea învăţământului în general, asigurând rolul conducător al 
educaţiei în formarea personalităţii.În condiţiile actuale, problema tratării diferenţiate este abordată într-o 
perspectivă mai largă, fiind pusă în relaţie nemijlocită cu sporirea eficienţei nu numai pedagogice, ci şi 
sociale, a sistemului de învăţământ. 

Tratarea diferenţiată este considerată componenta esenţială a unor principii didactice sau condiţie a 
realizării lor sau este chiar ridicată la rang de principiu distinct. Astfel că, după Ioan Bontaş, “principiul 
individualizării şi diferenţierii învăţării exprimă necesitatea adaptarii dinamice a încărcăturii cognitive şi 
acţionale a conţinuturilor şi strategiilor instructiv – educative atât la particularităţile psihofizice ale fiecărui 
elev, cât şi la particularităţile diferenţiate, relativ comune unor grupe de elevi, în vederea dezvoltării lor 
integrale ca personalitate şi profesionalitate”.   

Tratarea diferenţiată înseamnă, în esenţă, adaptarea învăţământului la particularităţile psihofizice ale 
copilului, influenţa instructiv – educativă a acestuia în conformitate cu individualitatea sa, înlesnindu-i 
pregătirea la nivelul posibilităţilor şi intereselor, creându-i, în ultimă instanţă, o ambianţă favorabilă în cel 
mai înalt grad pentru formarea personalităţii în ansamblu. În acest sens ignorarea trăsăturilor individuale, 
datorită unei atitudini nivelatoare pedagogice echivaleaza cu un “act de miopie educativă” (V. Filipescu) 
şi, dimpotrivă, înţelegerea caracteristicilor individului, a reacţiei lui într-o anumită împrejurare este extrem 
de importantă pentru a putea prevedea şi influenţa comportarea sa. 

În viziunea didacticii moderne, tratarea diferenţiată este inclusă între modalităţile principale de 
perfecţionare a lecţiei. În acest sens, A.Chircev considera că teza fundamentală care deschide câmp larg de 
afirmare tendinţelor novatoare ale teoriei pedagogice şi practicii şcolare este aceea de a centra întreg 
sistemul de învăţământ pe elevul însuşi. Schimbarea amintită include şi tratare diferenţiată alături de 
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celelalte modalităţi (trecerea de la educativ la formativ, reevaluarea relaţiei profesor-elev şi predare-
învăţare etc.).  

Tratarea diferenţiată este pusă în relaţie de complementaritate cu diversificarea şi individualizarea. 
Aceasta pentru că tratarea diferenţiată a elevilor reclamă atât grupe de nivel apropiat, diferite forme şi 
strategii de lucru, cât şi adaptarea procesului instructiv – educativ chiar la individualitatea fiecărui elev. 

Învăţarea  individualizată este un mod de abordare educaţională care vizează  contribuţia  fiecărui  
copil  adusă  la situaţia predării şi învăţarii. Permisa acestui mod de abordare este  aceea că, niciodată, doi  
copii nu încep o activitate educaţională în acelaşi fel. Copiii contribuie la o activitate cu propriile lor 
experienţe, atitudini, calităţi abilităţi, personalitate etc. De aceea, pentru a preda într-un mod eficient, cadrul 
didactic trebuie să  fie receptiv la  aceste diferenţe. Predarea individualizaţă  are loc atunci când  cadrul 
didactic şi copilul se influenţează reciproc, între ei stabilindu-se o relaţie de comunicare bazată pe încredere 
şi sinceritate. 

Învăţarea individualizată poromovează principiile toleranţei şi echităţii, răspunzând  unei game largi 
de calităţi,  stiluri de învăţare, nevoi şi  personalităţi ale copiilor din clasă. Abordarea individualizată pune 
accentul pe  angajamentul celui care învaţă şi dă certitudinea că procesul de învăţare are loc.  

Prin  observarea  atentă a copiilor şi prin  indentificarea  intereselor şi potenţialului acestora, dascălul 
ajută copii să-şi rezolve problemele prin  metode care se  potrivesc cu stilurile lor de  învăţare. Copilul nu 
trebuie să fie un ,,vas gol “, pe care dascălul îl ,,umple” cu informaţii, ci ajutat de profesor să-și construiască 
o bază de cunoştinţe. Învăţătorul  poate  aborda  învăţarea individualizată la nivel de  grup şi micro-grup, 
până la nivelul fiecărui elev. În felul acesta, planul comun de învăţare funcţionează cu cel  individual, dând  
posibilitatea subgrupei de copii să rămână implicată  în procesul  educaţional, cu aceleaşi rezultate 
educaţionale ca şi restul copiilor din clasă. Iată deci că, învăţarea individualizată este necesară pentru 
,,anumiţi” copii din clasă, vizându-i atât pe cei care au un potenţial superior cât și pe cei care au o deficienţă 
de orice fel. Rolul învăţătorului în cunoaşterea elevilor clasei este primordial. El are la îndemână o paletă 
largă de strategii corespunzătoare stilului de învăţare şi nevoilor fiecărui copil. 

Exemplificăm câteva din ele: 
         a) cerinţe comune pentru toţi elevii; 
         b) cerinţe diferenţiate: 
-sarcini identice, timp diferit; 
-sarcini diferite, dar acelaşi timp; 
-sarcini diferite, timp diferit; 
-sarcini diferite, după posibilităţile copilului; 
-fişe identice cu sarcini diferite 
-activităţi individuale cu teme diferite. 
Argumentele utilizării acestor strategii sunt următoarele: 
-impun  utilizarea unui material didactic variat, elevii fiind familiarizaţi cu tehnici de muncă  

independentă (folosirea fişelor, dicţionarelor, atlase, scheme, grafice, tabele etc.) ; 
-stimulează originalitatea şi creativitatea elevilor; 
-valorifică experienţa anterioară; 
-sunt adaptate la stilurile proprii de învăţare; 
-respectă ritmul indiviual al copilului; 
-stimulează spiritul de echipă; 
-asigură corelarea intereselor copiilor cu obiectivele curriculare; 
-fiecărui copil i se acordă încredere în forţele proprii; 
-învăţătorul le permite copiilor să participe la evaluarea propriei lor munci; 
-copilul este evaluat şi comparat cu el însuşi. 
Abordând stilul învăţării individualizate, clasa devine un mediu dinamic şi mereu în schimbare, în 

care dascălii pot dovedi că apreciază  pe fiecare dintre copii şi pe toţi copiii.                                                               
Necesitatea tratării diferenţiate nu este o noutate. Acum mai bine de un secol, în 1888, la Sorbona, H. 

Marion realizează o pledoarie în favoarea educaţiei centratre pe elev. În anul 1978, în lucrarea  
„Învăţământul diferenţiat.Concepţii şi strategii”, I.T.Radu propune adaptarea activităţilor de învăţare la 
posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de înţelegere şi la ritmul propriu de lucru (al grupului sau 
al elevului). 
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Instruirea diferenţiată are la bază teoriile cognitiv-contextuale ale inteligenţei. Acestea susţin că 
cogniţia şi contextul în care acesta operează trebuie luate în considerare. Aceste teorii tratează modul în 
care procesele cognitive operează în diferite contexte. 

Principiul de bază este că nu există elevi buni şi elevi slabi, ci există elevi buni la lucruri diferite. 
Când Howard Gardner a formulat pentru prima oară teoria inteligenţelor multiple ( în lucrarea The Frames 
of Mind - Structurile spiritului, Mind 1983), a pornit de la o critică a sistemului de învăţământ. Zece ani 
mai târziu, el îşi rafinează poziţia adăugând şi elemente de cercetare experimentală, care transferă 
inteligenţele multiple dintr-un concept criticat şi criticabil într-un punct de plecare al unei practici şcolare 
cu adevărat individualizate. 

Gardner ajunge la concluzia că există şapte tipuri de inteligenţă, la care în 1991 adaugă sistemului 
său şi inteligenţa naturalistă.  

 -lingvistică (abilitatea de a opera cu cuvântul- cei care au un grad înalt de inteligenţă lingvistică au 
deprinderi auditive şi un vocabular dezvoltat, găsesc plăcere în activitatea de lectură, scriu cu uşurinţă); 

 logico- matematică (abilitatea de a opera cu modele, categorii şi relaţii de a grupa şi ordona date 
precum şi de a le interpreta); 

 muzicală (abilitatea de a discerne o varietate de sunete din mediu, de a produce şi aprecia ritmul, 
formele de expresie muzicală); 

 spaţială (abilitatea de a forma un model mental al lumii spaţiale şi de a opera folosind un asemenea 
model); 

 corporal- kinestezică (abilitatea de a rezolva probleme sau de a crea produse folosind corpul/părţi 
ale corpului); 

 interpersonală (abilitatea de a-i înţelege pe ceilalţi: ce îi motivează, cum se comportă, cum pot fi 
abordaţi, cum se poate lucra cu ei); 

 intrapersonală (abilitatea de a formula un model veridic şi clar despre sine şi de a opera eficient cu 
el în viaţă); 

 naturalistă (înţeleg lumea naturală; recunosc şi clasifică indivizi, specii şi relaţii ecologice; 
interacţionează cu mediul natural descoperind scheme funcţionale legate de viaţă şi de forţele naturii; 
concep creaţia ca un sistem de tipare şi comportamente). 

Fiecare inteligenţă se bazează, cel puţin iniţial, pe un potenţial biologic care este mai apoi exprimat 
ca rezultat al jocului dintre factorii genetici şi de mediu. Există o stadialitate a inteligenţelor care, în 
decupajul lui Gardner, include: 

o capacitatea de a modela rudimentar; 
o apropierea sistemului simbolic specific; 
o reprezentarea în sistemul notaţional specific; 
o exprimarea în registrul de roluri sociale şi profesionale (acest ultim stadiu corespunde adolescenţei 

şi vârstei adulte). 
Dacă din punct de vedere biologic inteligenţele sunt independente, în funcţie de diversele zone 

corticale care le guvernează, în privinţa obiectivării la nivel individual, ele apar în combinaţie. Gardner 
consideră de fapt individul ca o „colecţie de inteligenţe”. Practic el poate să nu fie în mod deosebit dotat în 
nici una din inteligenţe şi totuşi să se potrivească foarte bine unui anumit statut social şi profesional datorită 
unei combinaţii de inteligenţe. 

Teoria lui Gardner justifică ceea ce se poate constata, de altfel, în activitatea cotidiană a fiecaruia, 
anume că nu învăţăm în acelaşi mod, că avem stiluri diferite şi atitudini de învăţare diferite şi, ca urmare, 
avem nevoie de un tratament diferit, individualizat, pe tot parcursul procesului de instruire şi formare.  

În elaborarea unei lecţii trebuie să implicăm cât mai multe inteligenţe. De aceea, înaintea orei, trebuie 
să ne punem următoarele întrebări: 

-Cum pot să folosesc cuvântul scris sau vorbit la oră? 
-Cum pot să includ calcule, gândirea critică, clasificări? 
-Cum pot să folosesc culorile, graficele, desenul? 
-Când pot să folosesc ritmuri diferite, sunete din mediul înconjurător, muzica? 
-La ce moment al lecţiei ar fi potrivit un exerciţiu bazat pe mişcare, o dramatizare sau un exerciţiu de 

rol? 
-Când este important să utilizez timpul şi spaţiul în mod individual? 
-Când folosesc lucrul în perechi şi grup mic şi care sunt criteriile după care alcătuiesc grupurile? 
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-Când pot să folosesc tipare, clasificări și asociaţii cu mediul înconjurător, cu viaţa de zi cu zi? 
Condiţia de bază în noua abordare strategică a lecţiei este folosirea unui meniu instrucţional cât mai 

diversificat. Bineînţeles că nu toate lecţiile favorizează abordarea tuturor formelor de inteligenţă, dar în 
decursul unei săptămâni sau al unei unităţi de învăţare să încercăm să activăm cât mai multe. 

Prin urmare, nu există activitate posibil de realizat cu un singur tip de inteligenţă sau persoane care 
să aibă dezvoltat un singur tip de inteligenţă. Nu se poate diagnostica în mod categoric prezenţa sau absenţa 
unei inteligenţe.  

Instruirea bazată pe inteligenţele multiple are şanse mari să fie activă, întrucât, fiind diferenţiată şi 
răspunzând intereselor şi nevoilor individuale ale elevului, determină implicarea  sa superioară în activitatea 
didactică.Prin acest tip de activități (T.I.M.) învăţătorul are posibilităţi diferite de a-şi cunoaşte elevii, de a-
i dirija, de a le influenţa dezvoltarea, realizând mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al învăţământului 
românesc – pregătirea copilului pentru viaţă. Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii 
timizi cât şi pe cei mai puţin dotaţi, îi temperează pe cei impulsivi, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie 
la formarea colectivului de elevi.Prin faptul că în asemenea activităţi elevii se supun de bunăvoie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi, ei se autodisciplinează.Elevii îşi vor descoperi, cu timpul, substanţa proprie 
– modalitatea de exprimare personal și vor fi capabili, mai ales să se exprime, să fie dublaţi de oameni 
lucizi, cu gust şi simţ al valorii. 

Într-o clasă diferenţiată se dezvoltă întelegerea mai degrabă decât memorizarea și redarea unor 
cunoștinţe, este o evaluare permanentă a nivelului de disponibilitate şi a nivelului de dezvoltare la care se 
gândeşte elevul. Elevii pot lucra individual, în perechi sau în grupe, iar activitatea frontală poate fi folosită 
pentru introducerea unor noi noţiuni. Elevii sunt exploratori activi, iar învăţătorul este ghidul sau 
facilitatorul învăţării. 

Beneficiile instruirii diferenţiate sunt deopotrivă numeroase pentru elevi cât și pentru 
învăţători.Avantajele pentru elevi sunt: valorificarea şi dezvoltarea diferenţelor individuale, îmbunăţățirea 
clară a rezutatelor, a gândirii, a rezolvării de probleme şi a cantităţii de cunoştinţe, încrederea sporită în 
capacitatea de a învăţa folosind inteligenţe multiple, acces egal la învăţătură pentru toţi elevii, înţelegerea 
diferenţelor de învăţare în loc de incapacităţi de învăţare, dezvoltarea personală şi socială ca parte a 
curriculumului.  

Climatul pozitiv al instruirii diferenţiate motivează şi asigură succesul pentru toţi factorii implicaţi în 
educaţie. Strategiile instrucţionale se extind şi se îmbunătăţesc. Instruirea diferenţiată dă un sens nou 
profesionalismului.  

Concluzii: 
Evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie 

aplicată atât asupra elevilor cât şi asupra profesorilor. Cu alte cuvinte, în viitor va fi nevoie de mai multe 
cadre didactice care să fie capabile întâi să se autoevalueze, iar apoi acestea să aplice elevilor metodele de 
evaluare adecvate fiecărui moment al învăţării şi fiecărei discipline în parte. 

Îndeplinind o funcţie diagnostică, prognostică, educativă şi de selecţie, aprecierea şcolară are valoare 
stimulativă, formativă şi orientativă pentru elev, în măsura în care ea nu rămâne exterioară acestuia, în 
măsura în care este înţeleasă şi acceptată, care-l îndeamnă pe elev la meditaţie. 

Evaluarea iniţială şi sumativă reprezintă mijlocul principal de reglare a procesului didactic. Ea 
furnizează informaţii cu privire la starea acestuia, permiţând cunoaşterea procedurilor şi acţiunilor izbutite, 
a celor realizate la parametrii convenabili, dar şi a punctelor critice, a zonelor în care s-auprodus disfuncţii, 
dereglări şi în care se impun ameliorări. În acest sens, se poate susţine că menirea evaluării nu este numai 
de a constata şi de a demonstra, ci de a favoriza perfecţionarea activităţii pe care o are în 
vedere.Performanţele elevilor oferă şi o imagine asupra calităţii activităţii şi sugerează căi de perfecţionare 
a stilului de învăţământ promovat de profesor.           

Fiecare copil este un miracol al vieţii care, prin educaţie îşi găseşte propriul drum pentru a-şi 
valorifica energiile creative. Talentul creator se împlineşte prin educaţie, atunci când educatorul 
,,aprinde’’scânteia creatoare în mintea şi-n sufletul copiilor. Aceştia învaţă să fie spontani şi creativi, să 
aibă încredere în ei înşişi, să aibă personalitate.  

Capacitatea educatorului de a cunoaşte elevul şi de a  se situa pe punctul lui de vedere, “de a vedea” 
materia de învăţământ şi cu ochii acestuia este o calitate necesară oricărui învăţător, profesor, opusă 
egocentrismului. 
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Calitatea de a se transpune în situaţia elevului, de a-l înţelege, aprobându-i sau respingându-i punctul 
de vedere presupune şi o anumită stabilitate emoţională, un anumit echilibru psihic şi moral, mai ales 
informaţie şi formaţie profesională de examinator şi evaluator. 
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Evaluarea tradițională la vârsta preșcolară 

 

Prof. Înv. Preșc. Bîte Felicia 

 

 
Procesul de învăţământ reprezintă un ansamblu de acţiuni exercitate în mod conştient şi sistematic de 

către educatori asupra educaţilor, într-un cadru instituţional, şi care are drept scop formarea personalităţii 
educaţilor, în concordanţă cu idealul educaţional. Reprezintă cea mai înaltă formă de organizare şi 
desfăşurare a instruirii şi educaţiei. Activităţile de bază ale procesului de învăţământ sunt : predarea, ca 
aspect logic, învăţarea, ca aspect psihologic şi evaluarea.  

Referitor la ultima activitate, pot spune ca, evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de 
învăţământ, ea determinând valoarea rezultatelor şi progreselor învăţării.  

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.  

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
următorii paşi:  

-  stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al elevilor,  
-  proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
-  măsurarea rezultatelor aplicării programei,  
-  evaluarea rezultatelor.  
A evalua înseamnă a determina măsura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficienţa metodelor 

de predare – învăţare; pe baza informaţiilor obţinute activitatea fiind ameliorată la timp. Evaluarea, însă, 
nu vizează doar preşcolarul, ci şi educatoarea. Pentru educatoare, aceasta reprezintă un feed-back asupra 
eficienţei activităţii didactice desfăşurate; îi arată cât de eficient îşi dozează materialul, cât de bine comunică 
cu preşcolarii, cât de utile au fost metodele folosite în timpul predării.  

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoștințelor sau ca mijloc de măsurare 
obiectivă, ci ca o cale de perfecționare, ce presupune o strategie globală a formării. Operația de evaluare nu 
este o etapă suprapusă procesului de învățare, ci constituie un act integrat activității pedagogice. Activitatea 
educativă în grădiniţă este complexă şi solicită forme de evaluare variate, multiple, adaptate la 
particularităţile preşcolarilor. Diversitatea situaţiilor didactice, precum şi multitudinea de obiective ale 
evaluării presupun conceperea şi aplicarea unor strategii diferite care să mijlocească procesul evaluativ. 
Astfel, în grădiniţă sunt utilizate următoarele forme de evaluare: 

Evaluarea formativă (continuă) este indispensabilă înr-o pedagogie a formării centrate pe copil. 
Rezultatele se raportează, după fiecare secvenţă, la obiective, cu scopul de a înregistra lacune, greşeli sau a 
confirma eficienţa învăţării. Evaluarea formativă ajută la prevenirea unor distorsiuni în învăţare, provenite 
din surse afective (nesiguranţă, încredere nejustificată, indiferenţă). Evaluarea formativă are implicaţii atât 
în activitatea educatoarei/institutorului, cât şi în cea a copilului. Funcţia diagnostică şi prognostică sunt 
valorificate pentrul copil în stabilirea caracteristicilor viitorului program instructiv-educativ. Copilul va 
învăţa mai eficient dacă beneficează de rezultatele evaluării, şi le asumă parţial ca autoevaluare, dacă 
înţelege semnificaţia evaluării. Este o evaluare continuă, ea evită ruperea procesului de învăţare sau reluarea 
unor trasee lungi (greşit parcurse), printr-o învăţare conştientă de obiectivele, desfăşurarea şi rezultatele 
sale (feed-back). Continuitatea propriu-zisă nu este însă nci posibilă, nici necesară. Nu pot fi fixate norme 
de timp sau cantitate de informaţii ce se evaluează, evaluarea depinde de amplitudinea proceselor cognitive 
implicate, complexitatea activităţii, posibilităţile celui educat. Evaluarea este necesară după fiecare 
secvenţă semnificativă a învăţării, fără care nu se poate înainta în proces. Chiar dacă cere un consum mare 
de timp, frecvenţa evaluării nu poate fi prea mare. 

398



Evaluarea formativă se mai caracterizează prin punerea în legătură a rezultatelor sale cu activitatea 
trecută şi cu cea viitoare. Astfel, este o evaluare sumativă repetată, de sancţionare a copiilor care nu obţin 
performanţe în timp, cu scopul de a cultiva încrederea în propriile capacităţi de reuşită în învăţare. 

Evaluarea sumativă este tipul de evaluare prin care se constată nivelul de performanţă atins în raport 
cu anumite exigenţe de formare care au fost stabilite la începutul unei perioade lungi de învăţare sau care 
se formulează abia în momentul evaluării. Constatările se exprimă în calificări atribuite copiilor, clasificări 
sau promovări ale acestora.  

În grădiniţă putem vorbi de evaluare iniţială (în momentul venirii copilului în instituţie şi la începutul 
fiecărui an școlar) și evaluare finală, (la sfarșitul unui an școlar și la părăsirea grădiniței, când trebuie să i 
se completeze fişa psiho-pedagogică finală - profil de personalitate, inventar de cunoştinţe, interese şi 
posibilităţi de învăţare - pentru a se recomanda înscrierea la şcoală). 

Autoevaluarea este o formă de trecere la autonomie (de exemplu reconstituirea unei imagini din 
bucăţele poate fi autoevaluată). Există activităţi pe care preşcolarul nu este capabil să le autoevalueze fără 
exerciţiu prealabil. Pentru autoevaluare este necesară cunoaşterea obiectivului şi a căii de realizare. Atunci 
când preşcolarul se autoevaluează, rezultatele sunt superioare. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 

ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 

Prof. Bivolaru Marcela                                                                  
Șc. Gimn. ,,Prof. Ilie Popescu,, Șotânga - Dâmbovița 

 
 

 

Educația reprezintă principalul mecanism prin care societatea poate răspunde schimbărilor fără 
precedent înregistrate la nivel social, economic, tehnologic. Școala, are misiunea de a pregăti nu numai 
tânăra generație, ci și pe cea adultă pentru piața  muncii și o viață activă.  

Schimbările trăite de întreaga noastră planetă in acești aproape doi ani de zile, au dus la transformări 
radicale și în sistemul educațional de pretutindeni. Astfel, și în țara noastră, învățământul a suferit prin 
trecerea bruscă de la sistemul tradițional la cel online, deoarece –atât elevii, profesorii dar și părinții, au 
trebuit să se adapteze la noi reguli, sau modalități de predare- învățare. Putem spune că atât profesorii cât 
și elevii își împart deopotrivă responsabilitățile și beneficiile aduse de folosirea noilor tehnologii. 

În contextul pandemic trăit de noi toți, învățământul online a fost singura posibilitate responsabilă de 
a continua procesul educativ. Însă, la acest demers a trebuit să ne adaptăm ambele părți,cu multă înțelegere 
și părtinire, 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 față în față, atât sistemul tradițional cât și cel online, au avantaje și dezavantaje unul față de 
celălalt. Astfel, cel puțin teoretic, putem enumera câteva avantaje ale sistemului online: 

-elevii nu mai ,,consumă,, timp pentru drumul spre școală, 

-se  obișnuiesc mai mult cu tehnologia, descoperă programe utile, 

-dacă 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 evită bullyingul, o problemă tot mai intensă in școli.          

De asemenea, putem vorbi și despre dezavantajele invățământului online, simțit de noi fiecare în parte 
mai ales in anul trecut școlar. Astfel, putem enumera: 

-lipsa accesului la tehnologie  a pus mari probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni la internet 
ce lasă de dorit mai ales în contextul aglomerării rețelelor).Au fost mari probleme cu achizițiile de 
dispozitive mai ales pentru elevii din mediile sociale defavorizate, 

-de asemenea, chiar și pentru noi cadrele didactice a fost dificilă abilitatea bruscă de a fi performanți 
în utilizarea platformelor online, 

-lipsa spațiilor pentru invațare în mediul casnic, mai ales acolo unde sunt mulți copii în familie copii 
în familie, 

-lipsa concentrării la lecții, în conițiile în care elevii nu pot fi supravegheați de către profesor, iar la 
lecțiile live pot opri camera și microfonul de pe dispozitiv.  
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Cert este faptul că trebuie să recunoaștem faptul că ambele moduri de evaluare –tradițional sau online, 
nu trebuie să urmărească decât același scop, și anume –dezvoltarea personalității elevilor, educarea 
apacității de autoapreciere și prevenirea eșecului școlar. 
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EVALUAREA ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
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LICEUL TEORETIC „GRIGORE GHEBA”  DUMITREȘTI 

 
Perioada pe care o traversăm reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită, întregul 

nostru stil de viață este pus la îndoială pe o durată nedeterminată. 
 
Tot ceea ce înseamnӑ proces de predare-învӑțare- evaluare a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura 

de proces educațional la distanțӑ. Cu toții am fost nevoiți să ne mutăm activitatea în mediul on-line și am 
fӑcut cunoștintӑ cu aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De aceea, elevii 
trebuie evaluați sistematic, iar la sfârșitul semestrului și al anului să li se încheie o medie care să reflecte 
atât înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

Prin intermediul platformelor si aplicaților utilizate în activitatea online elevii pot fi evaluați sincron 
și asincron. Instrumentele de lucru asincrone avantajează elevii introvertiți sau nesiguri pe competențele 
lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întrebări sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, și 
cadrul didactic are timp să facă evaluarea pe măsură ce primește temele, să trimită feedback.  

De asemenea, dacă se poate îmbunătăți această temă în urma feedback-ului elevilor, la altă clasă se 
poate trimite varianta revizuită. De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se alocă teme, 
fișe de lucru, chestionare și se poate trimite feedback. Chiar dacă necesită crearea unui cont sau logare, 
elevul are timp să o facă și să lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitată creativitatea.  Pe această platformă 
elevii pot primi și un test quizizz în care pe lângă itemi cu alegere multiplă sau cu completarea spațiilor 
libere pot apărea și itemi cu răspuns deschis. Rezolvarea celor din urmă se fotografiază și se trimite la 
finalul orei de curs. Elevii și profesorul sunt logați pe meet pe perioada rezolvării testului. 

Profesorul are posibilitatea să posteze o fișă de lucru sau un test de evaluare pe email, elevii rezolvă 
sarcinile de lucru într-un interval de timp alocat, fotografiază rezolvarea și o trimit pentru a fi evaluată. 
Autoevaluarea sau evaluarea reciprocă a temelor se poate realiza cu suces.Dacă profesorul dorește să 
ilustreze instant aprofundarea unor cunoștințe sau să colecteze date pentru folosință imediată, poate apela 
la instrumente de lucru sincrone. Cu ajutorul acestora, se poate face o evaluare a cunoștințelor sau a 
lacunelor elevilor pentru a se remedia imediat sau se poate motiva elevul care are o toleranță mică la stresul 
provocat de așteptarea notei. Unele din aceste instrumente sunt:  

-Google meet, Zoom- se poate iniția un dialog între elev si profesor, - 

- Google docs – se pot crea paragrafele unui raport de către elevi diferiți, de exemplu; Miro, o tablă 
interactivă la care elevii se conectează și colaborează în diferite formate; 

- Poem generator, o aplicație cu specii de poezii distincte pe care elevii le creează 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 că 
profesorul poate oferi feedback pe loc sau se poate asigura că însuși elevul este cel care lucrează. Ca un alt 
plus, profesorul poate face un screenshot al ecranului și păstra întreagă activitate drept prezență, rezultate, 
calitate în scopul evaluării etc 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile, întrebările și discuțiile de pe platformă 
pe care profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor 
lor. Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile, proiectele, referatele și testele finale date la sfârșitul 
unei unități de învățare, proiect, semestru, sau an școlar .                    .                                                                         

Spre deosebire de metodele tradiţionale care realizează evaluarea rezultatelor şcolare obţinute pe un 
timp limitat şi în legătură cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut, dar oricum definită – metodele 
alternative de evaluare prezintă cel puţin două caracteristici: pe de o parte, realizează evaluarea rezultatelor 
în strânsă legătură cu instruirea/învăţarea, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de altă parte, ele privesc 
rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea unor capacităţi, 
dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
învăţare. 

Evaluarea modernă, care promovează tranziţia de la noţiunea de control al însuşirii cunoştinţelor la 
conceptul de evaluare atât a rezultatelor învăţării dar mai ales a proceselor pe care le implică, semnifică 
trecerea de la o pedagogie a transmiterii cunoştinţelor la o pedagogie a însuşirii cunoştinţelor şi a ştiinţei 
de a deveni. 

Integrarea evaluării în structura activităţii didactice de către concepţiile pedagogiei mo-derne 
determină amplificarea funcţiei educative a acesteia, situând-o într-o poziţie cheie în procesul instructiv-
educativ. Această consecinţă derivă dintr-o firească înţelegere a evaluării ca „ştiinţă a valorii” (Ioan 
Cerghit). A evalua înseamnă, între altele, a emite judecăţi de valoare, ceea ce presupune a te raporta la 
valori sau a face trimitere la un sistem de valori. 

Procesul evaluativ îşi relevă pe deplin funcţia de feed-back atunci când educatorul şi elevii se regăsesc 
în calitate de parteneri în cadrul procesului educaţional. Aceasta presupune ca fiecare dintre parteneri să 
conştientizeze rolul pe care îl deţine la nivelul interacţiunii didactice şi să folosească reacţiile celuilalt 
pentru a-şi optimiza propriul comportament. 

 

BIBLIOGRAFIE:                                                                                                                                                
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EVALUAREA ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 

Prof. înv. primar: BIZADEA LENUȚA 
Liceul Teoretic „Grigore Gheba” Dumitrești 

 
 
 
Literatura de specialitate oferă mai multe definiții ale evaluării, în funcție de diversitatea fenomenelor 

care fac obiectul ei: evaluarea instituțională, curriculumul, procesul de instruire, rezultatele școlare. 

Evaluarea este o activitate etapizată care vizează domenii și probleme complexe, nu doar evaluarea 
elevilor. „A evalua” reprezintă nu numai un verb de încheiere, ci și de deschidere. 

Evaluarea tradițională presupune următoarele metode de evaluare: 
a) Verificarea orală face parte din categoria metodelor tradiționale de evaluare și este cea mai utilizată 

în clasa de elevi din sistemul românesc de învățământ, dar în situația examenelor naționale, utilizarea ei 
este redusă sau lipsește. 

Examinarea orală se realizează printr-o conversație cu rol de verificare a cantității și calității 
procesului de instruire, prin întrebări și/sau sarcini de lucru care solicită răspunsuri orale sau în scris. 

,,Evaluarea orală recuperează cel mai pregnant naturalețea și normalitatea unei relații umane.” (C. 
Cucoș) 

b)Verificarea scrisă constituie, de asemenea o metodă tradițională de evaluare, adecvată pentru 
evaluarea formativă, fiind concretizată într-o gamă variată de suporturi scrise: lucrări de control, teze, 
referate, eseuri. 

c)Verificarea practică permite identificarea capacităților de aplicare a cunoștințelor dobândite, a 
gradului de încorporare a unor deprinderi și și priceperi practice-acționale. 

 
Probele practice oferă posibilitatea elevului de a-și dezvolta atât competențe generale (comunicare, 

analiză, sinteză, evaluare), cât și pe cele specifice (manipularea instrumentelor de lucru, interpretarea 
rezultatelor). 

 

Pentru realizarea unei activități practice, este important ca elevii să cunoască de la începutul secvenței 
de învățare tematica lucrărilor practice, baremele de evaluare, condițiile oferite  pentru realizarea acestor 
activități. 

 
Factorii care intervin în decizia de a utiliza probele practice ca metode de evaluare pot fi: timpul de 

realizare și  gradul de complexitate al operațiilor . 

a) Verificarea în mediul online 
   
Acest tip de evaluare este o etapă din procesul de învățare care se desfășoară în mediul online. Primii 

care au de învățat în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a învăța  lucruri noi și de a 
produce schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și ar fi mult mai greu  să se realizeze. La polul 
opus apar incertitudini, sisteme de așteptări diferite. La prima  interacțiune cu educația online este necesar 
să se cunoască cum funcționează aceasta, precum și ce instrumente și tehnici sunt potrivite pentru grupul 
țintă (elevi sau cadre didactice). 

 
În educația online se schimbă, în primul rând, mediul de învățare. Nu mai există școala ca spațiu, ca 
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tot ansamblul relațional. Modificări apar și în ceea ce privește comunicarea. Aceasta  este puternic filtrată 
de tehnologie, nu mai este atât de persuasivă și din acest motiv se impune un  efort suplimentar de a veni cu 
un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmează a fi investite. Se schimbă rutinele pentru învățare: de 
pregătire pentru școală (plecarea spre școală, drumul în sine  au efecte psihologice asupra mobilizării 
învățării) și de învățare (informațiile nu mai sunt primite  în același fel, nu se mai învață la fel). 

Atât în învățare, cât și în evaluare, fiecare răspuns al elevului implică un proces cognitiv,  fiecare la un 
alt nivel. 

Se recomandă utilizarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc ca   niveluri cognitive: 
cunoașterea și înțelegerea, aplicarea și raționamentul. 

Este foarte important dacă sarcinile și conținutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare 
și schimbă evaluarea rigidă într-o experiență exploratorie. Acest lucru are ca substrat  faptul că orice act de 
evaluare este și un act de învățare.    

 
 
Bibliografie:                                                                                                                                                          

Cucoș, C., 2009, Psihopedagogie pentru examene de definitivare și grade didactice, Editura  
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Evaluarea în învățământul preuniversitar 

 

Prof. Înv. Preșc. Bîzdoc Diana-Maria 
Grădinița Mărțișor, București, sector 4 

 
În domeniul educției, evaluarea este o componentă esențială, reprezentând principala pârghie de 

feedback, care oferă informații destinate reglării și autoreglării, informații necesare pentu elaborarea 
deciziilor vizând eficientizarea procesului de instruire, sistemului de învățământ, acțiunilor educative în 
general. Totodată, evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea 
grădiniţei. 

Teoria şi practica evaluării în educaţie înregistrează o mare varietate de moduri de abordare şi de 
înţelegere a rolului acţiunilor evaluative, dar noul Curriculum pentru învăţământul preşcolar prefigurează 
printre tendinţele de schimbare şi diversificarea strategiilor de predare şi acordă o altă importanţă procesului 
de evaluare. 

Prin evaluare se urmăreşte progresul copilului în raport cu el însuşi şi mai puţin o raportare la norme 
de grup (relative). La nivelul învăţământului preşcolar se acordă o atenţie sporită evaluării sub cele trei 
forme: evaluare iniţială, continuă sau formativă şi sumativă, acţiune de cunoaştere a individualităţii copiilor 
de 3-6/7 ani, cuprinşi în procesul educaţional. După rolul evaluării ȋn dezvoltarea şi stimularea potenţialului 
biopsihic al copilului, formele de evaluare utilizate ȋn preşcolaritate sunt: 

- Evaluarea iniţială – ce constă ȋn aprecierea nivelului general de dezvoltare a copilului la momentul 
integrării lui ȋn grădiniţă (la începerea anului școlar) 

- Evaluarea continuă (de progres) sau formativă – se regăseşte ȋn derularea tuturor activităţilor 
desfăşurate cu preşcolarii, având rol de reglare a întregului proces instructiv-educativ. Se realizează prin 
observarea continuă a comportamentului preşcolarului ȋn cadrul activităţilor, surprinderea reacţiilor la 
diverse solicitări, semnalarea progreselor sau a stagnărilor, recompensarea succeselor copiilor prin formule 
precum “Bravo!”, “Te-ai descurcat foarte bine!”, atitudine de sprijin şi ȋncurajare ȋn vederea depăşirii 
anumitor obstacole, etc. 

- Evaluarea sumativă (cumulativă)- realizată de obicei la sfârşitul unei componente tematice care se 
desfăşoară pe o perioadă mai mare de timp, la sfârşit de semestru sau la sfârşit de an şcolar când se 
revizuiesc cunoştinţele, deprinderile, abilităţile dobândite ȋn acest interval. 
          Copilul trebuie observat în contexte naturale cât mai variate, în mediile lui fireşti: în sala de grupă, 
în timpul jocului în aer liber, în timpul activităţilor extracurriculare, în timpul mesei, la sosirea şi plecarea 
din grădiniţă. Nu trebuie să evaluăm numai aspectele care privesc doar latura cognitivă (dacă numără, 
vorbeşte în propoziţii, recunoaşte anumite cuvinte, ştie poveşti, poezii etc.). Pentru a avea o imagine globală 
este necesar să evaluăm şi nivelul de dezvoltare al copilului din punct de vedere fizic, cognitiv şi socio-
emoţional, iar informaţiile obţinute trebuie analizate în interrelaţie. 

După obţinerea rezultatelor evaluării, acestea se compară exclusiv cu performanţele copilului însuşi, 
cu succesele şi insuccesele proprii şi acest lucru trebuie să-l insuflăm şi părinţilor, să le explicăm de ce nu 
este corect şi ce repercusiuni are asupra imaginii de sine a copilului când îl compară cu colegii din clasă 
sau chiar cu ceilalţi copii ai lor. 

Printre metodele și procedeele interactive de fixare și evaluare a cunoștințelor utilizate în grădiniță, 
se numără Turul Galeriei, Diagrama Venn, posterul, ciorchinele, cubul, jurnalul grupei, turnirul întrebărilor, 
R.A.I. etc. 

Metoda R.A.I. (răspunde, aruncă, interoghează) este o metodă destul de uşor de aplicat în activităţile 
desfăşurate, în special cu preşcolarii mari. Este un joc simplu de aruncare a unei mingi de la un copil la 
altul. Cel care aruncă mingea adresează o întrebare celui care o prinde. Acesta răspunde la întrebare, apoi 
aruncă mingea altui coleg şi îi pune o altă întrebare vizând conţinutul care trebuie evaluat ( precizat de la 
început de către educatoare). Prin caracterul său antrenant şi realizată sub formă de joc, metoda menţine 
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trează atenţia tuturor copiilor din grupă, participând chiar şi cei mai timizi dintre aceştia. Copiii sunt atraşi 
de suspansul generat de întrebările neaşteptate şi de exerciţiul de promptitudine la care îi solicită jocul. 
Această metodă de evaluare poate fi utilizată cu succes,  mai ales la grupa pregătitoare, la sfârşitul unor 
activităţi de cunoaştere a mediului, educare a limbajului, activităţi cu conţinut matematic. R.A.I. este atât o 
metodă de evaluare cât şi strategie de învăţare care îmbină cu succes competiţia şi colaborarea şi permite 
realizarea unui feed-back rapid. 

Metodele alternative de evaluare au valoare formativă, prin faptul că oferă posibilitatea copilului de 
a arăta ce ştie, dar mai ales ce ştie să facă; atât educatoarea, cât şi preşcolarii au o imagine permanent 
actualizată asupra performanţelor copiilor, asigură un demers interactiv actului de predare-învăţare, 
raportându-se la nivelul psihologic al preşcolarilor, prin individualizarea sarcinii de lucru. În concluzie, 
toate aceste metode complementare de evaluare asigură o alternativă la formele tradiţionale, îmbogăţind 
practica evaluativă.  

Metodele tradiţionale de evaluare nu sunt înlăturate definitiv, ci sunt completate şi susţinute în 
procesul evaluării de metodele alternative. Deoarece ambele tipuri de metode prezintă atât avantaje, cât şi 
limite / dezavantaje, este necesară îmbinarea lor, opţiunea pentru o anume metodă de evaluare fiind 
determinată de vârsta copiilor, de volumul de cunoştinţe, de categoria de activitate şi, în mod deosebit, de  
obiectivele urmărite. 

 

Bibiografie: 
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- C. Cucoș, Pedagogie, ediția a II-a revizuită și adăugită, Iași, Polirom, 2006 
- M. Chiriac, Evaluarea – ghid al activității din grădiniță – studio științific 
- V. Anghelache, Metodica activităților instructciv-educative din grădiniță, EDP, 2017 
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METODE SI TEHNICI DE EVALUARE ON-LINE 

 

Prof. Bîzîc Ionela 
Școala Gimnazială Valea Mare Băbeni,jud. Vâlcea 

 
 

  
În contextul realității actuale, resursele WEB au devenit de o importanță majoră, fiind indispensabile 

în cadrul tuturor demersurilor didactice, atât școlare , cât și extrașcolare. Fie că ne referim la predare, 
învățare sau evaluare, sau la activitățile extracurriculare   în care sunt implicați elevii, utilizarea resurselor 
informatice a devenit o necesitate. Noile tehnologii informaționale oferă o multitudine de aplicații care pot 
îmbunătăți în mod considerabil calitatea actului didactic. 

Referindu-ne la metodele și tehnicile de evaluare on-line, putem afirma că au o serie de avantaje și 
prezintă un grad ridicat de eficiență deoarece majoritatea oferă feed-back într-un timp foarte scurt.  

Chestionare și quiz-uri 
Mereu este nevoie de o verificare a informațiilor predate. Evaluarea sub formă de chestionare sau 

quiz-uri sunt metode bune și interactive de evaluare la fiecare sfârșit de oră. Pe internet există o mulțime 
de platforme care îți permit să evaluezi gradul de cunoștințe rămase în urma informațiilor predate. 

Aceste metode oferă posibilitate de a intra mai în detaliu în cunoștințele asimilate pe parcursul orei, 
precum și posibilitatea de a-și autoevalua tehnica de predare, deoarece dacă mai majoritatea elevilor au 
însușit corect informațiile predate, atunci e clar că profesorul face aproximativ tot ce trebuie. 

De asemenea, aceste metode permit cadrelor didactice să își dea seama care copii nu au înțeles 
subiectul și au nevoie de o atenție sporită sau care copii nu au fost atenți la oră și ar trebui de implicat mai 
mult.  

Proiectul 
Aceasta este o metodă complexă de evaluare, de regulă are loc la sfârșitul unui modul sau semestru. 

Cu această metodă se evaluează progresele pe care le-au făcut în timp elevii. Această metodă pun elevii în 
situația de a analiza și cerceta informații pe care le-au descoperit singuri. Cu ajutorul accesului la internet 
și la volumul mare de informații, aceștia vor învăța să-și structureze informația și să o integreze în așa fel 
într-un proiect încât să fie pe înțelesul tuturor. 

Jocurile didactice 
Jocul este o metodă interactivă eficientă în procesul de predare-învățare-evaluare, iar în învățământul 

la distanță este mai accesibil, ușor de organizat și eficient, există jocuri deja special concepute pentru multe 
subiecte care sunt predate la școală. Astfel, tu, ca și cadru didactic, trebuie doar să îl identifici sau chiar să 
îl creezi tu. Există multe platforme care îți oferă această opțiune și tutoriale despre cum ar trebui să folosești 
platforma. 

Astfel, platforma Google classroom poate facilita evaluarea online, cadrul didactic având posibilitatea 
de a crea teste și fișe de evaluare sau de a încărca o serie de materiale necesare evaluării. 

O altă platformă prin intermediul căreia se poate realiza evaluarea online, este zoom-ul.  Aceastâ 
aplicație permite discuții pe anumite teme cu elevii, aceștia pot oferi răspunsuri la întrebările adresate de 
către profesori, iar eventualele greșeli pot fi corectate în timp record.  

Google Jamboard este de asemenea, un mod de vizualizare foarte ușor al unor sarcini simple unde 
toți elevii au posibilitatea să-și corecteze  propriile răspunsuri. 

Prin intermediul aplicației Kahoot, elevii pot să 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 înșiși itemi de 
teste. 

Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru crearea testelor scrise, 
pentru obținerea unui feed-back cu privire la anumite aspecte ale activității didactice sau de altă natură, 
conceperea unor teste grilă, înserarea unor imagini sau scurte filmulețe.  
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Evaluarea devine astfel, eficientă și creativă, fiind o alternativă la evaluarea tradițională în aceste 
contexte, însă nu putem face rabat nici de tehnicile și metodele tradiționale de evaluare. 

Așadar, atât în mediul online, cât și în mediul fizic, cadrului didactic îi revine rolul de coordonator 
profesionist al întreg procesului didactic, având sarcina de a identifica și experimenta, cele mai relevante 
metode și strategii, astfel încât, elevul să ajungă la maximul de dezvoltare posibilă. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
ŞCOALA PROFESIONALĂ BERZOVIA 

GRĂDINIŢA P. N. BERZOVIA 
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: BLAGOE ROZETA - ANA 

 
’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.’’ (D. Ausbel) 

Evaluarea este o componentă importantă a procesului de învăţământ, ce permite luarea, în cunoştinţă 
de cauză, a unor decizii de reglare, ameliorare şi perfecţionare a activităţii preşcolarului. Ea este punctul 
final într -o succesiune de evenimente: stabilirea scopurilor, prin prisma comportamentelor dezirabile, 
proiectarea şi executarea programului, măsurarea rezultatelor, aprecierea lor. 

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca mijloc de măsuare 
obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare ce presupune o strategie globală a formării. Operaţia de evaluare nu 
este o etapă suprapusă procesului de învăţare, ci constituie un act integrat activităţii  pedagogice. Evaluarea 
constituie o validare a justeţei secvenţelor educative, a componentelor procesului didactic şi un mijloc de 
delimitare, fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale. 

Este incontestabil faptul că societatea românească este într-o continuă dezvoltare, astfel, necesitatea 
unei schimbări majore în sistemul educațional fiind practic inevitabilă. Aceste schimbări au fost impuse, 
puțin forțat, de contextul perioadei pandemice pe care o traversam. Mulți copii și cadre didactice s-au 
confruntat cu necesitatea unei adaptări rapide, realizată prin studiu individual sau, după caz, urmând cursuri 
de perfecționare costisitoare. 

Dacă pentru nivelul primar, gimnazial și liceal, lucrurile sunt oarecum mai clare, în învățământul 
preșcolar aspectul educației on-line este puțin diferit, pentru că, indiferent de forma desfășurării 
activităților, sincron sau asincron, actul educațional depinde în mare măsură de disponibilitatea, suportul și 
implicarea părinților. 

Practic, învățământul on-line nu se poate desfășura fără instrumente digitale, de aceea, este nevoie de 
o selecție clară, ținându-se cont de valențele pedagogice pe care acestea le oferă: interacțiune, colaborare, 
comunicare, evaluare, dar și de nevoile, caracteristicile sau nivelului de dezvoltare al grupei. 

În funcţie de specificul vârstei preşcolare, metodele de culegere a datelor pentru evaluare vor fi: 
observaţia, conversaţia, studiul produselor activităţii, analiza procesului de integrare socială, testul, ancheta. 
Dintre acestea, un loc aparte îl ocupă observaţia şi conversaţia. 

Pentru că principala noastră activitate în grădiniță este jocul, sub toate formele sale, în strategia 
didactică pentru grupa mea, am folosit instrumente digitale care să păstreze simțul ludic, dar care să-mi 
ofere și posibilitatea de a capta atenția și a menține interesul copiilor pe toată durata activității, îmbinând 
aspectul formativ cu cel informativ într-un context creativ, urmărind în același timp crearea de abilități și 
competențe specifice activității propuse. Din experiența personală, am constatat că aplicațiile de jocuri on-
line sunt plăcute și iubite de către copii. 

Orice soft sau aplicație poate fi folosită creativ în procesul didactic, însă fără folosirea în exces a 
acestora. Din gama variată 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 să aleagă 
după preferințe și experiența personală, astfel încât să ofere coerență actului didactic, în acest context 
dinamic.  

Chiar dacă învățământul on-line nu poate suplini pe deplin învățământul clasic, dar având un rol 
important ca extensie a acestuia, integrarea noilor tehnologii în educație au scopul de a influența pozitiv 
rezultatele procesului instructiv-educativ și de a îmbogății performanțele sistemului educațional. 
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Aşadar, prin evaluare, educatoarea îşi îndeplineşte misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o 
integrare fără disfuncţii în şcoală, de a urmări ce se întâmplă cu el şi după terminarea grădiniţei, furnizând 
învăţătorilor datele necesare continuării acţiunii instructiv-educative pe diferite trepte.  

Urmând paşii unei evaluări eficiente şi respectând cerinţele acesteia, constituie o modalitate de a 
moderniza procesul de învăţământ, precum şi de a spori rolul educaţiei în formarea personalităţii.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE                                                  

IN INVAȚAMANTUL ONLINE 

 

Prof. Înv. Primar BLAJ ADRIANA MIHAELA                                             
LICEUL TEHNOLOGIC ,,MIHAI NOVAC,, STRUCTURĂ ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ NR. 3 ORAVIȚA 

 
 
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Școala noastră folosește in perioada școala online platforma Google Classroom. Experiența actuală 
ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea 
pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word și să folosească 
tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. În contextul online, implicarea este 
esențială și instrumentele alese pentru predare și evaluare trebuie sa creeze o interacțiune umană mai 
profundă și mai semnificativă.  

Creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care noi, profesorii, trebuie 
să vorbim pozitiv. 

Evaluarea e în responsabilitatea profesorului. Iar pentru asta atât profesorul cât și întreg sistemul 
educațional trebuie să asigure cele 3C caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și 
corectă. 

Evaluarea este o cuantificare a măsurii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, au 
fost eficiente metodele de predare/învățare. 

In ceea ce mă privește am aplicat și aplic la clasă următoarele metode de evaluare: 
TESTE DE TIP CHESTIONAR: cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este 

reprezentată de testele tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) 
sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, 
texte, sau întrebări cu răspuns deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Evaluarea bazata pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. Proiectul 
reprezintă o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată profesorilor pentru 
evaluarea sumativă.  

Elaborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp, câteva zile sau câteva săptămâni. Pe 
parcursul realizării proiectului, cadrul didactic oferă suport și consultanță elevilor în desfășurarea cercetării, 
în colectarea datelor necesare și poate efectua evaluări parțiale.  

Proiectele pot fi prezentate clasei, elevii sunt extrem de inventivi, am avut surpriza să realizeze filmari 
pe care apoi le-au prezentat colegilor. Utilizarea proiectului este o metodă eficienta de evaluare dar și o 
metodă de învățare interactivă care plasează elevul într-o situație de cercetare autentică, cultivă 
responsabilitatea pentru propria învățare și rezultatele acesteia. 

Testul clasic, postat pe activitatea la clasa, în word, timp de rezolvare si apoi încărcare pe platformă. 
Permite corectarea si feedback direct fiecărui elev. Implică seriozitate si corectitudine din partea elevilor și 
știm că, încă la această parte trebuie să mai lucrăm. Trebuie să-i facem pe elevi să înțeleagă că evaluarea 
are rolul verificării cunoștințelor acumulate, nu este o pedeapsă, este și un mod de a constata lacunele 
apărute si de a le corecta. 
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Portofoliul: reprezintă un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care permite estimarea 
progresului în învățare al elevului prin raportare la achizițiile realizate în perioade de timp mai mari( 
semestru, an școlar) 

Probele orale : se poate face online pentru ca putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-
audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să 
poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. 

O altă modalitate de evaluare a competențelor dobândite de către elevi în urma studierii noilor 
conținuturi este postarea temelor. Temele pot fi structurate sub forma unor fișe de lucru a căror rezolvare 
este postată de elev și verificată de profesor. Temele primite pot forma portofoliul elevului, portofoliu ce 
poate fi evaluat și notat de către cadrul didactic. Este recomandată setarea unui termen limită de realizare a 
temei, în acest mod elevul fiind anunțat, la accesarea platformei, că are de rezolvat și de postat o temă la o 
anumită disciplină. 

Avantajele platformei Google Classroom, în ceea ce privește evaluarea online, sunt: accesibilitatea 
(elevul se poate conecta de pe orice dispozitiv – laptop, tabletă, smartphone, calculator desktop – pentru a 
participa la procesul de evaluare), feedback imediat (nota testului poate fi returnată elevului împreună cu 
explicațiile necesare, acest lucru se poate realiza utilizând comentariile private), nu se mai folosesc coli de 
hârtie, elevul are un dosar personal virtual cu toate evaluările primite, profesorul poate urmări mai ușor 
progresul sau regresul elevului, părintele are acces la rezultatele copilului său deoarece sistemul permite ca 
și părintele să fie parte a procesului educațional. 

Evident că evaluarea în mediul online are și dezavantaje, ea nu va putea înlocui în totalitate evaluarea 
tradițională, așa cum școala din mediul online nu va putea înlocui niciodată școala față în față. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Brut Mihaela, Metode de testare online http://www.infoiași.ro/mihaela 2005/2006 
2. Cucoș, C (2008). Teoria și metodologia evaluării. Iași: Editura Polirom 
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EVALUAREA LA GRĂDINIȚĂ 
 
 

Profesor învățământ preșcolar: BOABĂ ELENA GABRIELA 
Grădiniță cu p. p. nr. 3 TULCEA 

 
 
 
Evaluarea se află în strânsă relatioanre cu predarea și învățarea ea fiind chiar o modalitate de a asigura 

achiziții temeinice și o coerență continuă în intregul demders educațional. Așadar, evaluarea este acul 
didactic complex, integrat sistemului de învățământ ce constă în măsurarea cantității cunoștințelor 
dobândite, valoarea, performanțele și eficiența acestora la un moment dat oferind soluții de ameliorare a 
actului didactic. Ea oferă posibilitatea aprecierii rezultatelor raportat la obiectivele propuse, făcând posibilă 
culegerea datelor necesare cu privire la dezvoltarea psihofizică a copilului, precum și a datelor despre 
nivelul de cunoștințe și deprinderi ale acestuia. De asemenea în urma rezultatelor obținute evaluarea impune 
stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru copiii cu rezultate foarte bune și programe de 
recuperare pentru cei cu rezultate mai putin bune. 

În preșcolaritate, o bună cunoaștere psihologică a copilului e important, cu atat mai mult cu cât la 
această vârstă evoluția este foarte rapidă și diversificată. În activitatea din grădiniță Cele mai des întâlnite 
forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.  

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare. 

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ.   

Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar și se relizează prin verificări parțiale pe parcursului programului şi o estimare globală a rezultatelor, 
pe perioade lungi. 

Evaluarea preşcolarilor se poate realiza prin mai multe modalităţi a căror eficientă variază în funcţie 
de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, de structura personalităţii lor şi de resursele didactice 
de care dispune educatoarea. Prezint în continuare modalitățile clasice de evaluare folosite în grădiniță. 

Observara copiilor în timpul activității zilnice reprezintă perceperea organizată, sistematică, de durată 
a conduitei în situaţii 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 şi copil după un plan de întrebări, urmând  consemnarea 
răspunsurilor şi interpretarea lor.  

Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate, colaje,picturi, modelaje. 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță oferind o interacționare directă 
între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. Probele 
orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura. 

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului 

Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 
se înscriu următoarele:  turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ciorchinele, blazonul, tehnica lotus. 

Acestea sunt recomandate ca abordare modernă a învăţământului timpuriu, a cărei faţă s-a înnoit 
constant prin colaborarea tradiţionalului cu pedagogiile altenative şi adaptarea la cerinţele şi mijloacele 
moderne de lucru. 
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Tehnica Lotus este o modalitate interactivă de lucru în grup care oferă posibilitatea dezvoltării 
potentialului creativ și a inteligențelor multiple prin stabilirea de relații între noțiuni pe baza unei teme 
principale din care derivă alte opt teme. 

O activitate de evaluare în care am aplicat această metodă a fost” Culorile toamnei”, însă diagrama a 
fost puțin modificată având doar 6 petale deoarece s-au folosit doar șase culori: rosu, galben, portocaliu, 
mov, verde, maro.  Această activitate a fost una de evaluare prin desen în cadrul proiectului ”Toamna 
harnică și de toate darnică”. În mijlocul florii se află o imagine de toamnă desenată în culorile specifice 
acestui anotimp, iar copiii au desenat elemente de toamnă folosind culoarea reprezentată de pe fiecare 
petală.  

 
Prin noile metode de evaluare se urmăreşte diversificarea controlului activităţii şcolare având ca finalitate 

formarea unor competenţe şi capacităţi operaţionale în mai multe domenii.  
Evaluarea trebuie să stimuleze elevii pentru a-şi ameliora rezultatele, să evidenţieze progresul şi nu 

incapacitatea lor de a realiza anumite cerinţe şcolare.  
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Colceriu, L.- Metodica predării activității intructiv-educative în grădinițe 
2. Breben, S. Goncea, E. Ruiu, G. (2002), Metode interactive de grup- ghid    metodic, Editura Arves 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  

între online și tradițional 

 
Prof. ȋnv. primar, Boar Claudia-Narcisa                                                   

Liceul Tehnologic Feldru 

 
Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 

acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

 
Evaluarea tradițională  
- expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activității de evaluare sunt: examinare, 

verificare, ascultare, control, chiar daca aceasta activitate se desfașoară  ȋntr-un context cotidian, și nu la 
finalul unui program de instruire;   

- aprecierea școlară sau verificarea se constituia ca moment separat de activitatea de predare-invatare; 
- este sinonimă cu aprecierea clasică, cu notația sau corecția, cu controlul continuu al ȋnvățării școlare; 
- se finalizează cu clasificarea (clasamentul elevilor) (evaluare comparativă); 
- nota sau calificativul sancționa ȋnvățarea de către elev; 
- selectează şi exclude anumite domenii ale ȋnvățării mai greu de evaluat: atitudini, comportamente, 

trăsături de personalitate; 
- este centrată pe cunoştințe; 
- notarea este un scop ȋn sine, un mijloc de clasificare sau de certificare; 
- este sinonima cu noțiunea de control al cunoştințelor; 
- evaluatorul constată, compară și judecă; este centrată deci pe elev și apreciază conformitatea 

cunoștințelor predate (lectia învățată) cu o scară de valori care este lăsată la aprecierea profesorului şi care 
rămaâne ȋn mare parte implicită, nu se comunică elevilor; 

- incriminează doar elevul nu și criteriile de apreciere deşi de multe ori criteriile sunt insuficient 
definite sau confuze. 

 
Evaluarea modernă 
- este asociată grijii față de măsurarea și aprecierea rezultatelor; 
- nu este un scop ȋn sine, un simplu control, ci se realizează în vederea adoptării unor decizii şi măsuri 

ameliorative; 
- pune accent pe problemele de valoare și pe emiterea judecății de valoare; 
- acorda preponderență funcției educative a evaluării; încearcă să devină o interogație globală, 

preocupată de promovarea aspectului uman în general; 
- acoperă atât domeniile cognitive, cât și pe cele afective și psihomotorii ale ȋnvățării școlare; 
- se ocupă atât de rezultatele școlare, cât și de procesele de predare şi învățare pe care le implică; 
- se constituie parte integrantă a procesului didactic, nu mai este privită din exteriorul acestuia; 
- dezvoltă tot timpul o funcție de feed-back pentru elev; 
- tinde să informeze și personalul didactic asupra punctelor tari şi punctelor slabe ale eforturilor 

depuse, asupra eficienței activității didactice; 
- își asumă un rol activ, de transformare continuă a proceselor de predare şi de învățare, de intervenție 

formativă; 
- devine un proces continuu și integrat organic procesului de instruire; 
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- evaluarea devine un mijloc de comunicare de informații asupra stadiului învățării, în vederea 
ameliorării sau reorganizarii acesteia; 

- evaluează elevii ȋn raport cu o normă, cu criterii dinainte formulate; 
- aceste criterii sunt cunoscute și de evaluator și de evaluat; 
- solicită o diversificare a tehnicilor de evaluare, a metodelor şi creșterea gradului de adecvare a 

acestora la situații didactice concrete; 
- vizează deschiderea evaluării spre mai multe perspective ale spațiului şcolar (competențe relaționale, 

comunicare profesor-elev; disponibilități de integrare socială); 
- centrează evaluarea pe rezultatele pozitive, fără a sancționa în permanență  pe cele negative; 
- elevul devine partener cu drepturi egale, într-o relație educațională care are la baza „un contract 

pedagogic”; 
- ofera transparență şi rigoare metodologică; 
- caută să aprecieze şi eficacitatea ansamblului de procese care trebuie să conducă la învățare. 
Evaluarea modernă, care promovează tranziţia de la noţiunea de control al însuşirii cunoştinţelor la 

conceptul de evaluare atât a rezultatelor învăţării, dar mai ales a proceselor pe care le implică, semnifică 
trecerea de la o pedagogie a transmiterii cunoştinţelor la o pedagogie a însuşirii cunoştinţelor şi a ştiinţei 
de a deveni. 

Procesul evaluativ îşi relevă pe deplin funcţia de feed-back atunci când educatorul şi elevii se regăsesc 
în calitate de parteneri în cadrul procesului educaţional. Aceasta presupune ca fiecare dintre parteneri să 
conştientizeze rolul pe care îl deţine la nivelul interacţiunii didactice şi să folosească reacţiile celuilalt 
pentru a-şi optimiza propriul comportament. 

 
Evaluarea online 
Școala online a devenit repede un exemplu eficient al globalizării pentru cadrele didactice și elevii 

conștiincioși, mai ales pentru cei care au avut și resurse materiale. Pentru majoritatea elevilor însă, școala 
online a fost precum o lungă școală de vară . Evaluarea online a devenit necesară și obligatorie, însă destul 
de dificil de realizat pentru adepții evaluării tradiționale. 

Profesorii și-au dovedit măiestria și originalitatea în modalitățile diverse de evaluare. Astfel, pe 
platforme educaționale precum Școala 365, Google Classroom, Google Jamboard, Google Forms, Kahoot, 
Adservio etc, profesorii au creat teme interesante, bazate pe teste clasice de evaluare, fișe de lucru, portofolii 
tematice prezentate pe Meet, vizionări ale unor documentare /materiale didactice și dezbaterea lor, 
realizarea unor jocuri de rol online, implicând foarte mulți elevi, vizitarea unor muzee și biblioteci virtuale 
și apoi realizarea feedback-ului la nivelul clasei, susținerea unor eseuri personalizate, teme colaborative etc.  

Evaluarea online a devenit o provocare pentru elevi și profesori, adesea surprinzând prin originalitate. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Între online și traditional 

 
 

Prof. BOATCĂ CRISTINA 
Școala Gimnazială “SCARLAT LONGHIN”                                               

Dofteana,  jud. Bacău 
  

 

„Şcoala să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să probeze 
toţi, în propria lor practică, adevărul că învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine” -Jan Amos Comenius- 

Școala românescă și-a mutat cursurile în mediul virtual prin intermediul aplicațiilor care facilitează 
comunicarea sincron / asincron, a platformelor de e-learning (Zoom, Google Meet, Skype, Cyber, Google 
Classroom etc). Bineînțeles că o activitate de instruire online nu poate înlocui, din punct de vedere 
pedagogic, interacțiunile sociale elev-elev, elev-cadru didactic, însă tehnologia, astăzi din ce în ce mai mult, 
parte a vieții noastre, pune la dispoziție atât cadrelor didactice cât și elevilor și părinților, produsele de 
învățare online, prin intermdiul cărora copiii descoperă resurse educaționale atractive, incitante, creative, 
dinamice, care le trezeste interesul pentru studiul, le crește motivația internă pentru învățare, le pune în 
valoare cunoștințele și deprinderile formate în medii diferite de învățare. Accesul la aceste resurse 
educaționale poate fi realizat rapid, la orice oră și din orice loc, elevii având posibilitatea de a-si consolida 
pregătirea, grație numeroaselor jocuri educaționale, animații, filme, imagini, materiale informative, 
prezentări reunite într-un singur loc și grupate în funcție de specificul învățării. 

În vederea stimulării permanente a elevilor, cadrul didactic trebuie să găsească noi metode de a le 
oferi acestora ceea ce au nevoie pentru propria lor dezvoltare personală și profesionala. Metodele 
tradiționale de evaluare nu sunt suficiente și apare necesitatea de a utiliza noi forme moderne, digitale de 
evaluare a competențelor elevilor. 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Diferite 
instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. Instrumentele de 
evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. Instrumentele de 
evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, semestru, unitate, 
program sau an școlar. 

Câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea online a elevilor sunt :                      

Quizizz - aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, tabele, 
teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori.  

Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste. 
LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 

etc. 
Google Classroom unde se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 
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Google Forms permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru 
a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.  

Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi 
de teste. 

În concluzii, putem menționa, că, și în perioada pandemică, evaluarea competențelor în cadrul 
lecțiilor trebuie să se realizeze sistematic, pe parcursul tuturor activităților, la toate secvențele de lecție 
pentru a obține rezultate bune în procesul de pedare și pentru a ajuta elevii să învețe, iar între metodele de 
evaluare, utilizate de profesori,  să existe o corelație: cele tradiționale cu cele alternative. Rolul profesorului 
în procesul de evaluare rămâne de a gestiona corect și eficient cu diverse modele și strategii de evaluare. 
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EVALUAREA PRIN APLICAȚII ONLINE                                                
PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
 

Profesor înv. primar: Bobariu Cristina-Maria 
Școala Gimnazială Teliucu Inferior/ Școala Primară Cinciș-Cerna 

 

Evaluarea în învățământul primar este delicată datorită impactului pe care îl are asupra elevilor. Acest 
proces complex poate păstra atractivitatea și dinamica activităților de predare-învățare prin intoducerea 
Tehnologiei Informației și a Comunicării în cadrul său. 

Evaluarea în învățământ este un subiect controversat datorită încărcăturii morale: în urma evaluării 
se claisifică, se ierarhizează elevii. Această ierarhizare este greu de acceptat de elevii claselor primare, iar 
uneori poate fi demoralizatoare.  

De aceea evaluarea asistată de calculator reprezintă o alternativă la evaluarea tradițională, ea 
asigurând condiții egale pentru toți elevii. Aplicațiile online câștigă teren pe zi ce trece, fiind favorizate de 
gradul extins de conectivitate la Internet a școlilor și a cadrelor didactice. Divere aplicații online, create 
pentru a ușura activitatea profesională în diverse domenii, pentru socializare sau pentru loisir, se pot dovedi 
instrumente utile pentru profesori de toate specialitățile. 

Hot Potatoes: Scopul programului Hot Potatoes este acela de a facilita crearea unor exerciţii 
interactive cu ajutorul Internetului.. În Hot Potatoes sunt cinci programe de bază:       

Programul JCloze crează exerciţii de completare a spaţiilor libere. Pentru fiecare spaţiu liber poate fi 
dat un număr nelimitat de răspunsuri corecte, iar elevul poate cere o indicaţie şi poate vedea o literă a 
răspunsului corect. Pentru fiecare spaţiu liber se poate adăuga un indiciu specific. Notarea automată este de 
asemenea inclusă. 

Programul JQuiz crează exerciţii bazate pe întrebări. Întrebările pot fi de patru tipuri diferite, 
incluzând răspunsuri cu mai multe variante şi răspunsuri scurte. Feedback-ul specific poate fi asigurat atât 
pentru răspunsurile corecte, cât şi pentru răspunurile incorecte previzibile. La întrebările cu răspuns scurt, 
opţiunea elevului este analizată şi se asigură feedback-ul necesar pentru a i se arăta care parte a răspunsului 
este corectă şi care este greşită. Elevul poate cere o informaţie suplimentară sub forma unei “litere libere” 
din răspuns.  

Programul JCross crează cuvinte încrucişate care pot fi completate online. Se pot folosi tabele de 
orice dimensiune.  

Programul JMix crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie. Se pot specifica oricâte 
răspunsuri corecte diferite, pornind de la cuvintele şi punctuaţia din propoziţia de bază, iar un buton 
indicator îi dă elevului următorul cuvânt corect ori segmentul de propoziţie, dacă e necesar. 

Programul JMatch crează exerciţii de împerechere sau de ordonare. În partea stângă apare o listă de 
item fixși (aceştia pot fi imagini sau text), iar în partea dreaptă itemi amestecaţi. Programul poate fi folosit 
pentru a împerechea cuvintele cu imagini sau traduceri, ori pentru a ordona propziţiile ca să formeze o 
secvenţă sau un dialog.  

Bibliografie: 

De Landsheere, Gilbert (1975), Evaluarea continuă a elevilor și examenele, București, Editura 
Didactică și Pedagogică. 

Nicola, Ioan (1980), Pedagogie școlară. București, Editura Didactică și Pedagogică. 

 http://hotpot.uvic.ca/ 
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Importanța evaluării în învățământul preșcolar 
 

 
Prof. înv. preșcolar: Bobariu Mirela Gabriela 

Școala Gimnazială Sălașu de Sus/ Grădinița P. N. Sălașu de Sus 
 
 

 
Evaluarea didactică este o acţiune complexă, un ansamblu de operaţii mintale şi acţionale, 

intelectuale, atitudinale, afective în cadrul căruia se precizează: 
 Conţinuturile şi obiectivele ce trebuie evaluate; 
 În ce scop şi în ce perspectivă se evaluează; 
 Când se evaluează, condiţiile în care se desfăşoară activitatea de evaluare 
 (instrumentele şi procedurile de evaluare); 
 Pe baza căror criterii se evaluează; 
 În ce fel se prelucrează datele şi cum sunt valorizate informaţiile . 
O metodă autentică a învăţământului este centrată pe autonomia, inteligenţa, sensibilitatea şi 

creativitatea copilului. Copilul trebuie „ascultat” cu răbdare, lăsat să se exprime, să se dezvăluie, să-şi 
manifeste opinia, să acţioneze. El trebuie acţionat aşa cum este, ajutat să fie el însuşi, să-şi manifeste 
personalitatea şi propria valoare. 

Aprecierea activităţii copilului şi a activităţii desfăşurate de educatoare se realizează prin evaluare. 
Evaluarea se întemeiază pe o analiză complexă, în toate manifestările şi relaţiile interumane în care copilul 
este implicat.  

Se impune ca procesele evaluative să fie realizate astfel încât prin obiectivele imediate să se susţină 
şi să stimuleze activitatea de predare şi preluare de informaţii de către copil, formarea lui ca viitor şcolar.  

Evaluarea vizează operarea unui diagnostic, explicarea condiţiilor şi proceselor care au determinat 
respectivele efecte, relevând punctele critice ce urmează să fie remediate în secvenţele următoare.  

Cunoaşterea rezultatelor obţinute de preşcolari, la un moment dat, reprezintă un obiectiv intermediar 
a cărui realizare constituie sursa de informaţii pentru următoarele programe de acţionare.  

Informaţiile evidenţiază efectele activităţii desfăşurate, reprezintă criteriul principal de analiză şi 
autoanaliză critică a modului în care s-a derulat activitatea de predare-învăţare, mijloc de autocontrol asupra 
eficacităţii învăţământului şi sugerează căi şi direcţii de perfecţionare a stilului promovat de educatoare.  

Orientarea învăţământului preşcolar spre realizarea obiectivelor pregătirii copilului preşcolar pentru 
o integrare optimă în învăţământul primar, proiectarea obiectivelor învăţământului preşcolar trebuie să fie 
urmată de o cunoaştere obiectivă a performanţelor obţinute de copii la diferite activităţi.  

Procedeele de evaluare globală şi mai ales a întregului colectiv, trebuie completate cu evaluarea 
rezultatelor individuale.  

Activitatea de evaluare urmăreşte pe cât posibil - la grupa mare - măsurarea şi aprecierea cât mai 
obiectivă a performanţelor probate de preşcolari după activitatea de predare-învăţare.  

În funcţie de obiectivele specifice unităţii didactice parcurse, evaluarea urmăreşte dacă copiii sunt 
capabili: 

 să recunoască şi să denumească culorile de bază; 
 să recunoască şi să denumească formele geometrice plane; 
 să discrimineze dimensiuni (mărime, lungime, lăţime, grosime); 
 să constituie mulţimi de obiecte, imagini intuitive, figuri simbolice, pe baza unor variate însuşiri 

de formă, culoare, dimensiune, considerate separat şi simultan; 
 să redea prin desen mulţimi reprezentate figural sau simbolic; 
 să distingă şi să numească poziţii şi relaţii spaţiale între mulţimi sau între elementele unei 

mulţimi în raport cu un reper dat; 
 să efectueze operaţii de triere, grupare scriere, comparare, clasificare, ordonare; 
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 să măsoare cu etaloane nestandardizate diverse dimensiuni; 
 să compare prin apreciere globală şi prin punere în perechi elementele a două sau mai multe 

mulţimi; 
 să identifice diferenţe între două mulţimi comparate prin diverse procedee; 
 să asocieze cantitatea la număr şi număr la cantitate; să recunoască cifrele ; 
 să numere conştient în domeniul 1 – 10, crescător şi descrescător; 
 să indice locul obiectelor într-un şir utilizând numeralul ordinal; 
 să compună şi să descompună numere cu diferenţă de o unitate; 
 să ştie semnificaţia simbolurilor aritmetice; 
 să efectueze operaţii simple de calcul oral, adunare şi scădere cu 1,2 unităţi; 
 să aplice cunoştinţele matematice dobândite în situaţii practice. 
 
Pe lângă procedeele tradiţionale folosite în cadrul strategiilor didactice trebuie folosite o serie de 

procedee obiective de evaluare, care s-au impus în practica contemporană şi a căror eficienţă a fost 
demonstrată. Concomitent cu funcţia de evaluare aceste metode şi procedee realizează de fapt şi stimularea 
copiilor.  

Rolul evaluării este evidenţiat în diverse etape ale procesului didactic.  
O metodă de învăţământ dă rezultate mai bune, când cele învăţate sunt măsurate imediat. Conceperea 

şi desfăşurarea procesului de învăţământ presupune realizarea mai multor acţiuni şi operaţii, care pot fi 
grupate şi ordonate succesiv astfel:  

stabilirea scopurilor şi obiectivelor;  
organizarea şi desfăşurarea activităţii pentru realizarea obiectivelor;  
evaluarea rezultatelor şi a procesului desfăşurat;  
adaptarea deciziilor de ameliorare a activităţii la secvenţa următoare. 
 

Indiferent de forma care se utilizează, evaluarea, desfașurată în scopul de reglare și autoreglare a 
activității didactice, este un proces complex, dar în același timp firesc și normal, integrat procesului de 
învățământ.  

Ea furnizează date importante despre capacitățile de învățare a copiilor, pentru ca, în deplina 
cunoștință de cauză, să se stabilească obiectivele activității următoare și să se adopte cele mai potrivite 
mijloace de realizare.   

 

 
BIBLIOGRAFIE: 
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Radu, Ion- Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1981 

 

 
  

422



 

Etapele evaluării 
 
 

Prof. BOBÎRSC ADRIANA 
Școala Gimnazială Nr. 1 Oțelu Roșu, jud. Caraș-Severin 

 
 

Evaluarea, ca activitate în sine, cuprinde trei etape principale: 
 
1. măsurarea cuantificarea rezultatelor şcolare prin procedee specifice, utilizând instrumente 

adecvate scopului urmărit (probe scrise/orale/practice, proiecte, portofolii, etc.), „stabilindu-se o relaţie 
funcţională între un ansamblu de simboluri (cifre, litere) şi un ansamblu de fenomene şi obiecte, conform 
unor caracteristici pe care acestea le posedă; 

 
2. aprecierea acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor criterii unitare 

(bareme de corectare şi notare, descriptori de performanţă, etc.), emiţându-se o judecată de valoare; 
 

3. formularea concluziilor şi adoptarea deciziilor educaţionale adecvate în urma interpretării 
rezultatelor obţinute. 

 
Analizând etapele evaluării reprezentate în figura I, aceasta poate fi definită astfel: Evaluarea 

reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează datele obţinute în 
urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, elaborate în conformitate cu obiectivele şi 
tipul evaluării, în funcţie de conţinutul şi grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei judecăţi de valoare 
pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional.  

 
Punctul terminus al evaluării trebuie să aibă în vedere răspunsuri la întrebarea „CUM 

ÎMBUNĂTĂŢIM PE MAI DEPARTE ACTIVITATEA?” Nu este suficient să constaţi; trebuie să mergi 
mai departe şi să dezvolţi demersurile întreprinse şi pe cele viitoare, să îmbunătăţeşti activitatea, să 
informezi participanţii asupra rezultatelor obţinute şi asupra a ceea ce este de făcut pe mai departe 
(programe compensatorii/ programe de progres).  

 
Evaluarea este inseparabil legată de proiectare deoarece, pe de o parte, programul de instruire şi 

educare trebuie să prevadă criteriile, indicatorii de performanţă, instrumentele pentru control şi, pe de altă 
parte, rezultatele evaluării constituie baza reluării procesului instructiv-educativ.  

Este importantă stabilirea încă din faza de proiectare a tipurilor de efecte urmărite la elevi şi 
conştientizarea de către aceştia a aşteptărilor din partea lor, a felului cum vor fi evaluaţi, a criteriilor de 
evaluare, fapt care le va stimula motivaţia şi le va dezvolta competenţele autoevaluative.  

Astfel, evaluarea asigură premisele desfăşurării în condiţii optime, a proceselor de predare şi învăţare. 
Interrelaţia care se realizează între cele trei procese creează un circuit continuu, conform căruia nu putem 
înfăptui unul dintre ele fără a ţine cont de celălalt.  
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Figura I Etapele principale ale procesului de evaluare 

 

 

 Relaţia între predare, învăţare şi evaluare 

                                                        
  

1. Evaluarea clară a obiectivului de evaluare. Verificarea 

pertinenţei acestuia în raport cu decizia care trebuie luată 

Sunt date criterii operaţionale valide în raport cu obiectivele enunţate? 

2. Căutarea unor criterii valide sau ierarhizarea, 

ponderarea, combinarea criteriilor 

3. Determinarea informaţiilor pertinente care trebuie colectate în funcţie de 

criteriile operaţionale alese 

Sunt deja date informaţiile necesare sub o formă viabilă? 

4. Determinarea unei strategii de culegere a informaţiei 

5. Culegerea informaţiei în mod viabil: 

conversaţii, chestonare, surse externe, produse ale elevilor (profesorilor) 

6. Confruntarea informaţiilor culese cu criteriile adoptate 

7. Formularea în mod clar şi concis a concluziilor: 

ele trebuie să fie destinate celui care ia decizia sau celui care urmează să i se modifice demersul 
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Strategii de evaluare 

 

 
Prof. BOBÎRSC DAN -OVIDIU 

Școala Gimnazială ,,Ștefan Velovan” Rusca Montană-jud. Caraș-Severin 
 
 

 
Evaluarea ne permite să ne pronunţăm „asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic).  

Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în funcţie de criteriile alese, mai multe 
strategii/tipuri de evaluare:  

 
1. Din punct de vedere al situaţiilor de evaluare, putem identifica două strategii  
 realizată în circumstanţe obişnuite, bazată pe observarea activităţii elevilor;  
  evaluare specifică, realizată în condiţii special create ce presupune elaborarea şi aplicarea unor 

probe, partenerii angajaţi în proces fiind conştienţi de importanţa demersurilor de verificare şi apreciere 
întreprinse;  

 
2. După funcţia dominantă îndeplinită, putem identifica două strategii:  
 evaluare diagnostică (se realizează o diagnoză descriptivă ce constă în localizarea lacunelor şi 

erorilor în cunoştinţe şi abilităţi dar şi a “punctelor forte” şi o  diagnoză etiologică care relevă cauzele care 
au generat neajunsurile constatate);  

 evaluare predictivă prin care se urmăreşte prognozarea gradului în care elevii vor putea să răspundă 
pe viitor unui program de instruire;  

 
3. După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei strategii:  
 evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 

care se situează elevii;  
  evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în 

rândul tuturor elevilor din toată materia;  
 evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire;  
 
4. După autorul care efectuează evaluarea, putem identifica trei strategii:  
 evaluare internă, întreprinsă de aceeaşi persoană/instituţie care este direct implicată şi a condus 

activitatea de învăţare (de exemplu, învăţătorul sau profesorul clasei);  
 evaluarea externă, realizată de o altă persoană/instituţie, alta decât cea care a asigurat derularea 

predării şi învăţării;  
 autoevaluare, efectuată de subiectul însuşi asupra propriului progres;  
 
5. Nu este mai puţin importantă nici departajarea ce se face între:  
 evaluarea preponderent pedagogică, vizând în esenţă ceea ce subiecţii au asimilat, ceea ce ştiu să 

facă şi ce capacităţi şi trăsături şi-au format;  
 evaluarea preponderent psihologică, privind funcţiile psihice implicate în activitatea de învăţare. 

Evaluările psihologice vizează aptitudinea subiectului de a învăţa, adică ceea ce poate să facă;  
 
6. După obiectul evaluării:  
 evaluarea procesului de învățare (atât a achiziţiilor cât şi a procesului în sine);  
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  evaluarea performanţelor (realizate individual, în grup sau de către grup);  
  evaluarea a ceea ce s-a învăţat în şcoală sau a ceea ce s-a învăţat în afara şcolii;  
 
7. După accentul pus pe proces sau pe sistem:  
 evaluarea de proces - se referă la performanţele elevilor;  
  evaluarea de sistem - accentul se pune pe sistemul în care se desfăşoară procesul de învăţământ; 
  
8. După domeniu:  
 evaluarea în domeniul psihomotor (capacităţi, aptitudini, deprinderi); 
  evaluarea în domeniul socio-afectiv (atitudini);  
  evaluarea în domeniul cognitiv (cunoştinţe); 
 
9. După modul în care pot sau nu pot fi cuantificate rezultatele:  
 evaluare cantitativă - rezultatele sunt cuantificabile în funcţie de un punctaj; 
 evaluare calitativă - la care rezultatele nu pot fi măsurate prin cuantificare;  
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Evaluarea                                                                             
parte componentă a triadei educaționale predare-învățare-evaluare 

 
 

Prof. înv. primar, Boboc Georgeta                                                        
Școala Gimnazială Chiscani                                                              
Com. Chiscani, Jud. Brăila 

 

        

Cele trei componente ale triadei educaționale, egale ca valoare și importanță sunt acțiuni de bază ale 
procesului de învățământ. Evaluarea are ca scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și 
eficientizarea procesului instructiv-educativ. Ea oferă informaţiile necesare adoptării deciziilor 
educaţionale optime. 

Din perspectiva profesorului evaluarea arată calitatea prestaţiei sale didactice şi oferă posibilitatea de 
a adopta măsuri care să eficientizeze stilul de învăţământ pe care-l promovează. 

Din perspectiva elevului, evaluarea oferă posibilitatea cunoaşterii gradului de îndeplinire a sarcinilor 
şcolare contribuind la formarea unei imagini de sine cât mai corecte.   

Evaluarea iniţială (predictivă), realizată la începutul unui semestru sau la începutul unui an școlar, 
are două funcţii: diagnostică şi prognostică. Consider că este foarte importantă, deoarece prin intermediul 
acesteia se identifică nivelul de pregătire al elevilor şi punctul de plecare pentru activitatea viitoare. 

Evaluarea formativă (continuă) este dinamică și flexibilă, se poate face în orice moment al lecţiei şi 
are o funcţie de reglare din mers a activității educaționale. 

Evaluarea sumativă (cumulativă) se realizează la sfârşitul unui semestru, an, ciclu de învăţământ şi la 
sfârşitul fiecărei unități de învățare. Prin probele de evaluare sumativă se realizează o măsurare a nivelului 
de cunoștinte, deci are funcţie de ierarhizare şi de certificare. 

Pentru urmărirea progresului elevilor este folosit tabelul de evaluare longitudinală. 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 
elevului 

C A L I F I C A T I V E Observații 

Evaluare  

inițială 

data data data data data 

 

Evaluare  

semestrială 

(sumativă) 

          

 În tabel sunt trecuti toți elevii clasei (și cei cu curriculum adaptat – observații); 
 Sunt trecute tot atâtea date câte ore sunt în orarul școlar/ disciplină; 
 Sunt specificate evaluările sumative (unități de învățare); 
 Cu roșu sunt notate calificativele obținute la evaluările scrise, iar cu albastru cele obținute la 

evaluările orale, formative. 
Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca mijloc de măsurare 

obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală a formării care trebuie să stimuleze 
elevii pentru a-şi ameliora rezultatele și să evidenţieze progresul şcolar. Ea este o oglindă a nivelului de 
pregătire a elevului de-a lungul unei perioade de şcolaritate. 
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Prin noile metode de evaluare (referatul, investigaţia, proiectul, portofoliul, observarea sistematică a 
comportamentului şi activităţii elevului, autoevaluarea) se urmăreşte diversificarea controlului activităţii 
şcolare având ca finalitate formarea unor competenţe şi capacităţi operaţionale în toate domeniile. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Constantin Cucoş – Pedagogie, editura Polirom, Iași, 2006; 

2. Adtian Stoica – Evaluarea curentă şi examenele – Ghid pentru profesori, Editura PROGNOSIS, 
Bucureşti, 2001. 
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,,Importanţa  evaluării  ȋn  ȋnvăţământul  preşcolar’’ 
 

 

Prof. Boboc Simona Florenţa                                                             
Grădiniţa cu p. s. nr. 49, Brăila 

 

 

Ȋn reforma educaţională ȋntreprinsă ȋn momentul de faţă ȋn ȋnvăţământ, importanţa activităţii de 
evaluare devine din ce ȋn ce mai accentuată, deoarece permite cadrului didactic să aprecieze  gradul ȋn care  
au fost atinse obiectivele procesului de  ȋnvăţământ, precum şi dificultăţile acestuia. 

Evaluarea se poate defini ca un sistem de concepţii, principii şi tehnici referitoare la măsurarea şi 
aprecierea rezultatelor şcolare şi a procesului didactic. 

Ȋn ȋnvăţământul preşcolar  actul  de evaluare  păstrează  caracteristicile evaluării  activităţii didactice, 
având drept  scop măsurarea şi aprecierea  cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor ,dobândite  de copii 
ȋn cadrul  actului  educaţional. Ȋn acelaşi timp, evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii  
educatoarei, concretizată ȋn atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de 
ȋnvăţământ. 

Din perspectiva momentului efectuării şi a modului de interpretare a datelor cu relevanţă ȋn 
desfăşurarea procesului didactic, se conturează utilizarea ȋn ȋnvăţământul preprimar a urmatoarelor forme 
de evaluare: 

- evaluare iniţială  
- evaluare  sumativă 
- evaluare formativă- continuă 
Evaluarea iniţială – se realizează la ȋnceputul anului şcolar, ȋn momentul iniţierii unui program de 

instruire, şi are rol de a stabili nivelul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, de a cunoaşte capacităţile de 
ȋnvăţare ale copiilor. 

Concluziile desprinse ȋn urma evaluării iniţiale  ajută la realizarea predicţiei – stabilirea coordonatelor 
esenţiale ale activităţii viitoare , a obiectivelor ,alegerea strategiilor adecvate pentru obţinera performanţei 
copiilor, ritmul de parcurgere a conţinuturilor, deci premisa pentru eficienţa procesului de ȋnvăţământ 
preşcolar viitor,care se va oglindi ȋn planificarea semestrială.Datele obtinuţe la acest tip de evaluare ajuta 
la conturarea activităţii didactice  ȋn trei planuri: 

- stabilirea modului adecvat de predare a noului conţinut; 
- organizarea unui program coerent de recuperare pentru ȋntreaga grupă de copii; 
- aplicarea unor măsuri recuperatorii pentru unii copii din grupă, fie de sprijin şi recuperare, fie 

activitate suplimentară pentru copiii spradotaţi. 
Evaluarea formativ continuă este una din formele cele mai des utilizate ȋn grădiniţă şi se manifestă ȋn 

toate activităţile derulate, de la observarea continuă a comportamentului copiilor, a reacţiilor pe care le au 
la diverse solicitări, a semnalarii progreselor pe care le fac prin rezolvarea unor sarcini cu un grad ridicat 
de dificultate, până la recompensarea succeselor pe care copii le obţin.  

Utilizarea acestei forme de evaluare ajută atât educatoarea, cât şi copilul la reglarea activităţii. Pentru 
a avea rolul pozitiv care l-am menţionat anterior, evaluarea formativă trebuie să respecte unele cerinţe: 

- 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; 
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- 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 ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
Prof. înv. preșcolar: Boca Alexandra Florina 

 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 

mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze”.               
Maria Montessori 

Evaluarea este o activitate etapizată care vizează domenii și probleme complexe, nu doar evaluarea 

copiilor. „A evalua” reprezintă nu numai un verb de încheiere, ci și de deschidere. 

A preda înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări dezirabile în 

comportamentele copiilor. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007) 

În educația online se schimbă, mediul de învățare. Nu mai există gradinita ca spațiu, ca tot ansamblul 

relaționar. Modificări apar și în ceea ce privește comunicarea. Se schimbă rutinele pentru învățare și de 

pregătire pentru gradinită. 

În alegerea instrumentelor digitale, cadrele didactice trebuie să urmărească valențele pedagogice ale 

acestora, gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare. 

Cu toate că existată deschidere din partea cadrelor didactice precum și a copiilor pentru desfășurarea 

activității educaționale online, au fost câteva dificultăți pe care unii le-au întâmpinat. Lipsa unui mijloc de 

conectare (laptop, tabletă, telefon), lipsa conexiunii la internet, lipsa cunoștințelor în domeniul tehnologiei 

pentru unii părinți sau profesori. 

Educatia online reprezinta un mediu de învăţare mult mai confortabil pentru prescolari. Copiii petrec 

mai mult timp cu familia, bucurându-se de prezența și sprijinul acestora în realizarea sarcinilor de lucru. 

Activitatea fiind desfășurată într-un mediu familiar, plăcut și fără zgomotul și agitație. 

Predarea online favorizează colaborarea cadrelor didactice, prin împărtășirea de noi experiențe, 

schimbul de materiale și idei.  

Relațiile între grădiniță și familie, părinții pot observa în mod direct efortul făcut de cadrul didactic 

în reușita procesului depredare și învățare. Aceasta perioadă favorizează învățarea și dezvoltarea unor noi 

aptitudini părinților prin folosirea instrumentelor și platformelor pe care lucrează copiii. 

 

Bibliografie: 

 Bocoș M., Jucan D., (2007) Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, 
Paralela 45, Pitești. 
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Evaluarea online a elevilor 

 

Profesor Bocai Claudia Marilena                                                         
Şcoala ‘Nicolae Titulescu’, Caracal, Olt 

 
Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 

elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât 
înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune.   

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 
Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. 

În partea stângă găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 

 

• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține 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 stângă a meniului apoi puteți alege să 
importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 

 
1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă un 
singur răspuns; 
2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 
verificare; 
4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
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gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. Folosind 
instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul predării 
sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la finalul lecției, 
pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii  vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea testului. 
Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 

Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 
următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

După ce ne creăm  cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 
și apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos 
introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 

După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 

Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 
conținutului dorit de noi. 

Hot Potatoes. Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 
World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de 
ordonare), JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz (crează exerciţii bazate 
pe întrebări).  

Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot 
Potatoes într-o singură unitate. 

Hot Potatoes poate fi descărcat 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. Preșcolar - Bocai Lucica                                                        
Grădinița nr. 1 Voluntari 

 
În contextul actual al pandemiei de Covid-19 care afectează întreaga lume, învățământul românesc 

este pus în fața unei provocări fără precedent suspendarea cursurilor față în față și trecerea procesului de 
predare-învățare-evaluare în mediul online. Astfel, sistemul de învățământ se orientează către practici noi 
de comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. 

În perioada carantinei, activitatea preșcolarilor a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate 
nivelurile de învățământ, fiind o adevărată provocare pentru preșcolarii mai mari sau chiar imposibilă 
pentru cei mai mici. 

Părinții au devenit parteneri activi și au primit sarcini de la educatoare cu referire la organizarea 
timpului și a activităților, au primit sfaturi pentru o comunicare eficientă, bazată pe repere cunoscute 
copiilor și cu mult accent pe emoții. De asemenea, părinții au fost îndrumați cum să folosească platformele 
CLASSDOJO și ZOOM, platforme pe care am lucrat cu preșcolarii, aceștia s-au familiarizat și cu modul 
în care să încarce pe platformă fișele rezolvate ale copiilor, jocurile desfășurate de aceștia. 

În această perioadă, cel mai important obiectiv a fost acela de a ști cum să organizăm comunicarea 
constantă dintre părinți și noi, educatoarele. Uneori, această comunicare a fost îngreunată de faptul că unii 
părinți erau la serviciu, copiii rămânând în grija bunicilor care nu se descurcau cu tehnologia. O provocare 
pentru preșcolari, în acest context, a fost legată de răbdarea de a sta concentrați în fața unui device pe timpul 
întâlnirilor sincron, pe platforma ZOOM.  

Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectarea la distanță au fost diferite: copiii au primit pe 
platforma CLASSDOJO linkul cu diferite filmulețe, cântecele, jocuri, puzzle-uri, fișe de lucru, în funcție 
de tema abordată. 

În activitatea din grădiniță, actul de evaluare are drept scop măsurarea și aprecierea cunoștințelor, 
priceperilor și deprinderilor dobândite de copii în cadrul educațional. În același timp, evaluarea urmărește 
și aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalitățile de abordare a conținuturilor și a 
modalităților de transmitere ale acestora.  

Evaluarea se realizează în momente diferite: 

 Evaluarea inițială are loc la începutul unui program de instruire și stabilește nivelul de pregătire a 
preșcolarilor în momentul inițierii programului respectiv, constituind o condiție hotărâtoare pentru reușita 
activităților următoare, deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaște potențialul fiecărui copil 

 Evaluarea formativă își propune să verifice toți preșcolarii asupra conținuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvență de 
învățare, să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învățământ 

 Evaluarea finală intervine la sfârșitul unei perioade mai lungi de învățare, la sfârșit de semestru, an 
școlar, ciclu de învățământ. 

Evaluarea preșcolarilor se poate realiza prin intermediul mediului online, dar și offline, prin 
intermediul platformelor, (CLASSDOJO și ZOOM) și aplicațiilor utilizate (jingsaw planet, wordwall). În 
activitatea de evaluare online și offline am folosit probe de evaluare orale, scrise și portofoliul. 

Pe platforma CLASSDOJO, preșcolarii au primit fișe ce au fost lucrate direct sau printate și încărcate 
ulterior de către părinți, au primit jocuri didactice, jocuri de mișcare, distractive ce au fost executate de 
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către copii, filmate de către părinți, apoi încărcate pe platformă, puzzle-uri online, foarte apreciate de către 
preșcolari. Platforma folosită a oferit posibilitatea unui feed-back imediat, concretizat printr-un mesaj scris 
sau oferirea unui emoticon. Evaluarea s-a realizat, de asemenea și pe platforma ZOOM, în timpul 
conversației cu preșcolarii. Iată câteva jocuri pe care le-am folosit pentru evaluarea preșcolarilor: 

Găsește perechea!-copiilor le-au fost prezentate niște imagini cărora trebuia să le găsească perechea, 
prin apăsare pe ea dintre alte imagini ce se regăseau în partea de jos a ecranului. 

Te rog să-mi spui!(roata aleatoare)-preșcolarilor li s-a cerut să învârtă roata care s-a oprit în dreptul 
unei imagini sau întrebări, ei având ca sarcină să spună un fruct de toamnă, cum se numește fructul sau 
leguma din imagine, să spună lunile de toamnă etc. 

Adevărat sau fals!-preșcolarii au primit diferite enunțuri cărora să le stabilească valoarea de adevăr, 
apăsând pe cartonașul roșu pentru fals sau pe cel verde pentru răspunsul adevărat. 

Jocul de cărți-preșcolarii au întors câte o carte, prin apăsarea pe ea, apoi au executat mișcările sugerate 
de text. 

După rezolvarea sarcinilor, preșcolarii au primit un anumit punctaj, în funcție de răspunsurile oferite. 

Așadar, evaluarea preșcolarilor se poate realiza online, dar și offline, însă prin prezena permanentă a 
părinților. Parteneriatul educator-copil-părinți este esențial pentru o bună desfășurare a acestor activități. 
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Evaluarea în învățământul preuniversitar – între online și tradițional 

 
Prof. înv. preșc. Bocioc Alina-Roxana                                                     

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1, Buzău 

 
Ce este evaluarea? De ce şi cum evaluăm? Sunt câteva întrebări legitime. Sunt puncte care ţin mai 

degrabă de doxologie, în sensul oferit de G. Landsheere. Practic, studierea sistematică a rolului evaluării în 
cadrul educaţiei şcolare. Noi nu ne propunem să oferim o varianta de evaluare, ci să oferim o varianta de a 
depăşi bariera educaţiei bazată pe evaluare. Bineînţeles că o astfel propunere nu poate fi susţinută pentru 
toate disciplinele şcolare, mai ales în contextul social actual.  

Educaţia şi implicit instituţia Şcolii,sunt rezervele strategice de resurse umane pentru bună   
funcţionare a societăţii, dar societatea îşi are propriile reguli, dincolo de lege şi normă socială. Omul este 
în centrul societăţii, omul determină mişcarea acesteia într-o anumită direcţie. Specific regimurilor totalitare 
este tocmai această inversiune, această răsturnare de situaţie.  

Diferenţa dintre totalitarism şi democraţie este dată de procentul în care societatea intervine în viaţă 
individului. E necesar să recunoaştem faptul că sistemul actual îşi are rădăcina bine înfiptă în trecut. Nici 
nu s-ar putea altfel, dar e necesar să fie altfel de acum înainte, pentru că paradigmă socială actuală a rămas 
cu nişte reflexe, le-am putea spune, cel puţin bizare. Reflexe ce vin din epoca industrială. Fie că ne referim 
la programul de muncă sau la evaluarea muncii, recompensarea sau motivarea ei, nu putem să nu observăm 
exact aceleaşi linii de direcţie şi în cadrul societăţii şcolare contemporane.  

Evaluarea are un rol de diagnostic, prognostic, de motivare ( negativă din punctul meu de vedere ) 
cât şi unul sincer, neatribuit încă niciunui plan, gândindu-ne la teoria socială a lui Festinger. Deosebit de 
interesantă este descoperirea şi elaborarea ideii sale, referitoare la faptul că (1) oamenii simt nevoia să se 
autoevalueze. Atunci când nu reuşesc din cauza lipsei reperelor obiective, (2) oamenii tind să se compare 
cu alţi indivizi. (3) Nu cu orice indivizi, ci cu unii asemănători! Da, interesantă observaţie sau descoperire, 
nu ştiu unde să o încadrăm exact, prin prisma relaţiilor de prietenie pe care le am şi a dinamicii grupurilor 
de lucru.  

Există comparaţie socială descendenţa, prin care ne comparăm cu cei care au mai multe eşecuri sau 
rezultate mai puţin bune, şi o comparaţie ascendentă. Cea care ne duce cu privirea spre cei care au success, 
care au reuşit în direcţia în care și noi vrem să reuşim. Iată cum evaluarea îşi face simţită prezenţa prin 
natură umană. Am făcut această referire tocmai pentru a evidenţia acest lucru deosebit de important.  

Omul tinde să se evalueze, să se compare. Evaluarea are şi un rol care pune în mişcare motorul 
evoluţiei. Nu îi putem răpi acest rol, nu putem să nu îl acceptăm.  

Trăim vremuri în care evaluarea poate fi greu de făcut, atât din persepctiva evaluării clasice la clasă, 
cea prin comparație sau autoevaluării. Lumea luând o pauză, fiind necesară închiderea socială și oamenii 
nevoiți să socializeze în sistem online, profesorii și școlile au trebuit să abordeze o nouă strategie, și anume 
evaluarea online. Pote fi un moment de răscruce, în care evaluarea online prinde rădăcini și poate fi 
valorificată cu succes, punând în balanță avantajele sistemului tradițional de evaluare și avantajele 
sistemului online de evaluare.  

Facilitarea oferită de instrumentele și platformele online de evaluare reduce timpul de așteptare al 
elevilor oferindu-le rezultate imediate, astfel un elev poate analiza progresul lui de învățare, punctele forte, 
puntele slabe. Este un aspect foarte important ce poate fi desprins din evaluarea în sistem online, și anume 
evaluarea raportată la propria persoană. Evaluarea online reduce comparația și încurajează motivația.  

Utilizarea tehnologiei în evaluare poate oferi elevilor o serie de opțiuni, aceștia manifestând 
cretivitate, imaginație și sete de cunoaștere, devenind autonomi în învățare.  

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv.  
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TENDINȚE CONTEMPORANE ÎN EVALUARE 
 
 

prof. înv. primar Bocșa Sandra-Bianca 
Școala Gimnazială „Octavian Goga”, Cluj-Napoca 

 
 
 
Evaluarea reprezintă un proces de cunoaștere a randamentului școlar în urma desfășurării activității 

instructiv-educative realizate în an acord cu obiectivele formulate în programele școlare, respectiv a 
nivelului de performanță atins de elev prin raportare la rezultatele proiectate de cadrul didactic, în vederea 
optimizării procesului de predare-învățare în etapele următoare.  

Dacă, în viziune tradițională, evaluarea a fost înțeleasă în mod insular, independent de procesul de 
predare-învățare, ca modalitate de măsurare a achizițiilor elevilor, în ultimii ani s-a observat un efort comun 
de reconceptualizare a evaluării, care a dus la o modificare de paradigmă. Evaluarea încetează să mai fie 
înțeleasă limitativ ca apreciere prin notare a cunoștințelor dobândite de elevi și este definită ca procedeu 
psihopedagogic complex, parte intrinsecă a procesului didactic, alături de predare și învățare, care conduce 
la atingerea finalităților pedagogice asumate la nivel micro și macrostructural.  

Evaluarea poate fi clasificată în funcție de (a.) etapa în care se realizează evaluarea: evaluare inițială 
– realizată la începutul demersurilor de predare-învățare, pentru a stabili nivelul inițial de pregătire al 
elevilor, evaluare formativă – realizată în timpul procesului instructiv-educativ și evaluare sumativă – 
realizată la finalul unei perioade de instruire; (b.) subiectul care realizează evaluarea: autoevaluare – 
realizată de educabil, evaluare internă – realizată de același subiect care proiectează și desfășoară procesul 
de predare-învățare, de educator, respectiv evaluare externă – realizată de o persoană sau un reprezentant 
al unei instituții care se situează în afara procesului instructiv-educativ; (c.) scop: evaluare prognostică – 
identifică potențialul elevului prin raportare la acțiuni viitoare și evaluare diagnostică – stabilește nivelul 
prezent de performanță al elevului, identificându-se eventualele cauze care au împiedicat atingerea 
rezultatelor proiectate.  

În didactica tradițională, se disting trei forme de evaluare: evaluarea orală, evaluarea scrisă și 
evaluarea practică. Evaluarea orală se bazează pe comunicare, pe formularea de întrebări și răspunsuri, 
implicând, cu precădere, abilitatea dialogării. Printre avantajele evaluării orale se regăsesc: obținerea unui 
feedback imediat, clarificarea rapidă a unor eventuale neînțelegeri/ confuzii, posibilitatea de adaptare a 
gradului de dificultate la potențialul elevului. Însă, spre deosebire de evaluarea orală care poate fi încărcată 
de subiectivism, evaluarea scrisă este mult mai obiectivă, acoperă o masă mai mare de cunoștințe, 
valorificând diverși itemi (obiectivi, semiobiectivi și subiectivi) și permite tratarea în ritm propriu a 
subiectelor, cu respectarea timpului de lucru. Evaluarea practică presupune verificarea unor deprinderi și 
abilități practice.  

Sigur că, alături de metodele tradiționale, din nevoia racordării învățământului la realitatea 
contemporană și în urma constatării că formarea și dezvoltarea gândirii critice nu poate fi evidențiată, au 
apărut și metodele alternative, moderne, de evaluare, eficiente și viabile, care câștigă din ce în ce mai mult 
teren. Acestea urmăresc nu doar atingerea unor competențe ce țin de domeniul cognitiv, ci și a celor 
afective, învățarea fiind interiorizată, ceea ce oferă potențial formativ actului didactic. Principalele metode 
complementare oferă posibilitatea evaluării nu doar a produsului, ci și a întregului proces de învățare, 
valorificând o sferă largă de competențe. În plus, acestea contribuie la dezvoltarea capacității de colaborare, 
prin munca în echipă, care încurajează asumarea unor roluri, a unor responsabilități, acceptarea diversității 
de idei și negocierea. Un loc aparte în ansamblul metodelor complementare de evaluare îl ocupă portofoliul 
conceput ca un set de teme realizate independent, într-un interval de timp bine stabilit în prealabil, 
reflectând evoluția elevului de care el însuși devine conștient. De regulă, sarcinile propuse oferă 
posibilitatea alegerii tehnicilor de realizare a acestora, fiind apreciată, cu prioritate, pe lângă corectitudine, 
originalitatea de rezolvare a sarcinii de lucru. Proiectul, de asemenea, este o metodă de evaluare 
complementară care presupune parcurgerea a două etape: documentarea și realizarea proiectului. Calitatea 
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proiectului depinde de validitatea informațiilor, de capacitatea de organizare și sistematizare a elevului, de 
gradul de creativitate, precum și de calitatea cooperării și a gradului de implicare a membrilor, dacă 
proiectul se realizează în echipă. Observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor, precum 
și autoevaluarea se realizează cu ajutorul unor instrumente elaborate anterior, precum fișele de evaluare sau 
listele de control. 

Prin urmare, în învățământul contemporan, evaluarea încetează să mai fie înțeleasă ca mijloc de 
măsurare, prin notare, a performanțelor obținute de elevi la finele unei etape a procesului instructiv-
educativ. Aceasta devine parte inerentă a procesului de învățământ contribuind, în relație cu predarea și 
învățarea, la atingerea finalităților educației care vizează formarea competențelor-cheie, or, din această 
nouă perspectivă, metodele tradiționale de evaluare nu mai asigură eficacitatea.  

Se urmărește, așadar, promovarea strategiilor de evaluare complementare care oferă elevilor 
posibilitatea de a-și evalua corect performanțele, de a-și autoregla procesul de învățare și de a-și dezvolta 
propriile strategii de atingere a standardelor curriculare.  
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Evaluare tradițională sau online, avantaje și dejavantaje 

 
 

BODEA DORU-CĂTĂLIN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,LUCIAN BLAGA” BAIA MARE 

 
 
Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează 

datele obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, elaborate în conformitate 
cu obiectivele şi tipul evaluării, în funcţie de conţinutul şi grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei 
judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional. În mod curent prin evaluare 
în învăţământ se înţelege actul didactic complex integrat întregului proces de învăţământ care asigură 
evidenţierea cantităţii cunoştinţelor dobândite şi valoarea, nivelul performanţelor şi eficienţa acestora la un 
moment dat oferind soluţii de perfecţionare a actului de predare-învăţare. 

Toate evaluările se realizează pe baza standardelor naționale de evaluare pentru fiecare disciplină de 
studiu. Rezultatele evaluării se exprimă, prin calificative în învățământul primar și prin note la învățământul 
gimnazial și liceeal. 

În domeniul evaluării școlare asistăm la un proces de îmbogățire a acesteia și tranziția de la 
manifestarea ei ca instrument de măsura și control la un demers centrat pe învățarea de către elev, pe 
procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea și pe autoreglarea cunoașterii. Din perspectiva acestor idei, 
evaluarea școlară trebuie să devină dinamică, centrată pe procesele mentale ale elevului, să favorizeze 
autoreglarea, autoreflecția, să înlocuiască acea concepție statică, bazată pe control, examinare, sancțiune. 
În acest fel se poate ajunge la “învățarea asistată de evaluare”. 

Evaluarea tradițională 
Expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activității de evaluare sunt: examinare, 

verificare, ascultare, control, chiar dacă această activitate se desfășoară într-un context cotidian și nu la 
finalul unui program de instruire. În evaluarea tradițională  aprecierea școlară sau verificarea se constituie 
ca moment separat de activitatea de predare-învățare și este sinonimă cu aprecierea clasică, cu notația sau 
corecția, cu controlul continuu al invățarii școlare. 

În acest tip de evaluare acționează cu precădere periodic, realizând, de regulă, o evaluare sumativă și 
se finalizează cu clasificarea, clasamentul elevilor. Nu este foarte relevantă pentru că selectează și exclude 
anumite domenii ale învățării mai greu de evaluat: atitudini, comportamente, trăsături de personalitate. Aici, 
evaluatorul constată, compară și judecă, deci evaluarea este centrată pe elev și apreciază conformitatea 
cunoștintelor predate cu o scară de valori care este lăsată la aprecierea profesorului și care rămâne în mare 
parte implicit, nu se comunică elevilor. 

Notarea este un scop în sine, un mijloc de clasificare sau de certificare și este sinonimă cu noțiunea 
de control al cunoștintelor. 

 Principalele metode de evaluare tradițională sunt: 
1. Probele orale – reprezintă metoda de evaluare cel mai des folosită la clasă. Datorită fidelității 

și validității lor scăzute, aceste probe nu sunt recomandate în situații de examen, ele fiind caracteristice în 
pricipal disciplinelor care presupun demonstrarea capacității și abilității dificil de surprins prin intermediul 
probelor scrise. 

2. Probele scrise (teze, probe de control, alte lucrări scrise) – sunt practicate, și chiar uneori 
preferate, datorită avantajelor sale imposibil de ignorat, în condițiile în care se dorește eficientizarea 
procesului de instruire și creștere a gradului de obiectivitate în apreciere. 

3. Probele practice – sunt utilizate în vederea evaluării capacității elevilor de a aplica anumite 
cunoștințe teoretice, precum și a nivelului de a stapâni priceperi și deprinderi de ordin practic. Pentru 
realizarea cu succes a unei acivități practice este normal ca încă de la începutul anului școlare, elevii să fie 
avizați asupre: tematicii lucrărilor practice, modului în care ele vor fi evaluate și condițiile care le sunt 
oferite pentru a realiza aceste activități. 
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Evaluarea online 
Acest tip de evaluare este o etapă din procesul de învățare care se desfășoară în mediul online. Primii 

care au de învățat în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a învăța lucruri noi și de a 
produce schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și ar fi mult mai greu să se realizeze. La polul 
opus apar incertitudini, sisteme de așteptări diferite. La prima prima interacțiune cu educația online este 
necesar să se cunoască cum funcționează aceasta, precum și ce instrumente și tehnici sunt potrivite pentru 
grupul țintă (elevi sau cadre didactice).  

În educația online se schimbă, în primul rând, mediul de învățare. Nu mai există școala ca spațiu, ca 
tot ansamblul relaționar. Modificări apar și în ceea ce privește comunicarea. Aceasta este puternic filtrată 
de tehnologie, nu mai este atât de persuasivă și din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu 
un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeează a fi investite. Se schimbă rutinele pentru învățare: de 
pregătire pentru școală (plecarea spre școală, drumul în sine au efecte psihologice asupra mobilizării 
învățării) și de învățare (informațiile nu mai sunt primite în același fel, nu se mai învață la fel). 

În situația în care elevii au acces parțial la învățarea online: au semnal defectuos, ceea ce conduce la 
probleme de conectivitate pe platformă, nu au dispozitivele electronice de calitate sau mai mulți elev 
folosesc același dispozitiv, se pot folosi următoarele metode și instrumente de evaluare: evaluarea orală pe 
paarcursul orei (atunci când elevii se pot conecta), fișe de lucru, teste de evaluare, eseuri, referate, proiecte, 
portofolii, care pot fi încărcarte pe platformele de lucru. 

Fără a minimaliza valoarea metodelor tradiţionale şi a maximiza calităţile metodelor 
„complementare”, precizăm că oricare dintre metodele de evaluare (mai vechi sau mai noi, „tradiţionale” 
sau „moderne”) trebuie utilizate de profesori şi promovate în raport cu „fidelitatea” lor, adică cu gradul în 
care ele reuşesc să aprecieze cât mai riguros ceea ce vrem să apreciem. Ideea pentru care pledăm este aceea 
de a nu absolutiza nici o metodă de evaluare ci de a utiliza un sistem de metode, amplificându-le astfel 
avantajele şi diminuându-le dezavantajele. 
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PROBĂ DE EVALUARE *                                                              
Stiintele naturii 

 

BODEA FLORINA – prof. înv. primar,                                                    
clasa a III-a, Sc. Gimn. Galsa- Arad 

 

 

CLASA: a III-a 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 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 

- să deruleze experimente simple pe baza unui plan de lucru 
- să comunice în forme diverse observaţii şi comparaţii asupra corpurilor  
studiate şi asupra experimentelor realizate 

MATERIALE: pahare cu apă, pietre, oţet, sare, linguriţe, baloane, lumânări, vase de sticlă, mostre de 
sol uscat, ghiveci cu pământ.  

 

INSTRUCŢIUNI: 

 

1. Pune o piatra într-un pahar cu apă. Poţi vedea piatra? 
 

2. Umple două pahare cu apă. Într-unul pune o linguriţă de oţet şi în altul o linguriţă de sare. Ce s-a 
întâmplat cu oţetul? Dar cu sarea? 

 

3. Umflă treptat un balon. Din ce cauză s-a modificat forma balonului? 
 

4. Aprinde o lumânare. Acoper-o cu un vas de sticlă. 
 

5. Pune într-un pahar cu apă un bulgăre mic de sol uscat. Ce observi? 
 

6. Toarnă apă într-un ghiveci cu pământ. Ce observi? 
 

 

442



FIŞA DE OBSERVARE EXPERIMENTALĂ: 

SUBSTANŢA OBSERVAŢIA PROPRIETATEA 

Apă   

Apă   

Aer   

Aer   

Sol   

Sol   

 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ: 

Obiective de 
referinţă 

Calificativ 

Suficient Bine Foarte bine 

 să deruleze 
experimente 
simple pe baza 
unui plan de 
lucru 

 

Efectuează experimente 
simple, identificând 
instrumentarul utilizat, 
succesiunea etapelor, 
fenomenul propus pentru 
observare , cu ajutorul 
cadrului didactic 

Efectuează experimente 
simple, identificând 
instrumentarul utilizat, 
succesiunea etapelor, 
fenomenul propus pentru 
observare, în mare parte 
în mod independent 

Efectuează experimente 
simple, identificând 
instrumentarul utilizat, 
succesiunea etapelor, 
fenomenul propus pentru 
observare, în mod 
independent 

 

Desprinde, pe baza 
întrebărilor de sprijin 
formulate de cadrul 
didactic, doar o parte din 
relaţiile care demonstrează 
un fenomen. 

Desprinde, cu sprijin 
minim din partea 
cadrului didactic, 
majoritatea relaţiilor care 
demonstrează un 
fenomen. 

Desprinde, în mod 
independent, majoritatea 
relaţiilor care 
demonstrează un fenomen. 

 

Colectează date în mod 
nesistematic, prezintă 
insuficientă claritate în 
înregistrarea lor, 
prelucrează datele cu 
sprijinul cadrului didactic. 

Colectează şi 
înregistrează  

date cu unele erori, 
prelucrează datele cu 
uşurinţă. 

Colectează şi înregistrează 
toate datele cu precizie,  

prelucrează datele uşor şi 
rapid. 

 

 să comunice în 
forme diverse 
observaţii şi 
comparaţii 
asupra corpurilor  

studiate şi asupra 
experimentelor 
realizate 

Prezintă concluziile 
experimentului, cu sprijin 
susţinut din partea 
cadrului didactic, folosind 
un limbaj empiric. 

Formulează unele 
concluzii corect;  
prezentarea lor este 
clară, foloseşte  corect 
limbajul  ştiinţific 
specific experimentului 
efectuat. 

 

Toate concluziile 
experimentului sunt 
formulate clar, corect; 
prezentarea lor este clară, 
foloseşte corect limbajul  
ştiinţific specific 
experimentului efectuat. 

Identifică aplicaţii 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. ȋnv. primar BODESCU ELENA DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALIMPEȘTI 
 

 

,,Evaluarea orală recuperează cel mai pregnant naturalețea și normalitatea unei relații umane.”  

(C. Cucoș) 

Evaluarea este o activitate etapizată care vizează domenii și probleme complexe, nu doar evaluarea  
elevilor. „A evalua” reprezintă nu numai un verb de încheiere, ci și de deschidere. Acest tip de evaluare 
este o etapă din procesul de învățare care se desfășoară în mediul online. Primii care au de învățat în acest 
context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a învăța lucruri noi și de a produce schimbările pe care 
în alte situații ar exista rețineri și ar fi mult mai greu să se realizeze.  

La prima interacțiune cu educația online este necesar să se cunoască cum funcționează aceasta, 
precum și ce instrumente și tehnici sunt potrivite pentru grupul țintă (elevi sau cadre didactice). În educația 
online se schimbă, în primul rând, mediul de învățare. Nu mai există școala ca spațiu, ca tot ansamblul 
relaționar.  

Modificări apar și în ceea ce privește comunicarea. Aceasta este puternic filtrată de tehnologie, nu 
mai este atât de persuasivă și din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult 
mai amplu de resurse ce urmeează a fi investite. Se schimbă rutinele pentru învățare: de pregătire pentru 
școală (plecarea spre școală, drumul în sine au efecte psihologice asupra mobilizării învățării) și de învățare 
(informațiile nu mai sunt primite în același fel, nu se mai învață la fel). 

Tot ceea ce înseamnӑ proces de predare-învӑțare- evaluare a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura 
de proces educațional la distanțӑ. Cu toții am fost nevoiți să ne mutăm activitatea în mediul on-line și am 
fӑcut cunoștintӑ cu aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

Noi, profesorii, trebuie să știm în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De aceea, 
elevii trebuie evaluați sistematic, iar la sfârșitul semestrului și al anului să li se încheie o medie care să 
reflecte atât înțelegerea, cât și nivelul lor de efort.  

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Dacă 
avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta lecțiile pentru a viza respectivele 
lacune. 

Prin intermediul platformelor si aplicaților utilizate în activitatea online elevii pot fi evaluați sincron 
și asincron. Instrumentele de lucru asincrone avantajează elevii introvertiți sau nesiguri pe competențele 
lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întrebări sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp și 
cadrul didactic are timp să facă evaluarea pe măsură ce primește temele, sӑ corecteze, să trimită feedback.  

De asemenea, dacă se poate îmbunătăți această temă în urma feedback-ului elevilor, la altă clasă se 
poate trimite varianta revizuită. De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se alocă teme, 
fișe de lucru și se poate trimite feedback.  

Elevul are timp să o facă și să lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitată creativitatea. Pe această 
platformă elevii pot primi și un test quizizz în care pe lângă itemi cu alegere multiplă sau cu completarea 
spațiilor libere pot apărea și itemi cu răspuns deschis.  
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Rezolvarea celor din urmă se fotografiază și se trimite la finalul orei de curs. Autoevaluarea sau 
evaluarea reciprocă a temelor se poate realiza cu suces.  
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Evaluarea online – avantaje și dezavantaje 

 
Prof. înv. primar: Bodnar Georgeta 

Școala Gimnazială Ciprian Porumbescu, Jud. Suceava 
 
 
 
Societatea în care trăim se află într-o continuă dezvoltare în toate domeniile, de aceea trebuie să facem 

față unor provocări și să ne adaptăm condițiilor. 
 
Educația stă la baza societății. De-a lungul timpului, educația a însoțit istoria omenirii, iar 

cunoștințele, deprinderile și descoperirile s-au transmis din generație în generație. 
 
În ultima perioadă se discută tot mai mult despre studierea online și cum o afectează pe cea 

tradițională (clasică). Oamenii sunt pro și contra. Fiecare stil educațional are avantaje și dezavantaje. 
Învățarea online este educația care are loc pe internet. Acest concept de învățare online este un tip de 

învățare la distanță. Cu toate acestea, în ciuda popularității acestei educații, foarte multe persoane resping 
astfel de metodă datorită situației financiare și a faptului că nu se respectă dreptul liber la educație, un drept 
condiționat de accesul la electricitate, accesul la device-uri, accesul la internet. În același timp, în ciuda 
popularității în creștere a orelor online, formarea tradițională se luptă și încearcă să adopte mijloace mai 
noi de a menține interesul elevilor. Pentru unii, formarea on-line este mai potrivită, în timp ce pentru alții 
formarea în clasă este metoda preferată, însă în situația unei pandemii, situație pe care o trăim acum, 
educația on-line este cea mai potrivită. 

 
Orele tradiționale sunt potrivite pentru preșcolari și școlarii mici. Participarea frecventă la ore îi ajută 

să interacționeze cu alte persoane de vârsta lor, să fie mai bine disciplinați, să urmeze un program regulat 
și să-și formeze deprinderi de comunicare, ascultare. 

Învățarea cât și evaluarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru 
permite profesorilor să ghideze copilul în atingerea obiectivelor propuse și să le ofere o încredere în forțele 
proprii. 

 
Evaluarea în clasă este mai folositoare datorită unei interacțiuni continue între elevi și profesori, 

deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile testelor, ceea ce rareori se poate întâmpla cu îndrumarea 
online. Interacțiunile cu educatorii, învățătorii contribuie la motivația elevilor de a obține note mai mari. 

Evaluarea online este o metodă bună pentru copiii isteți, ce sunt puternic motivați, educație care să 
vină în completarea activităților didactice din sistemul de învățământ. 

Cea mai eficientă metodă este învățarea mixtă. Învățătorul poate folosi în clasă, pe lângă metodele de 
predare tradiționale și exerciții și materiale didactice online.  

 
Învățătorul trebuie să fie disponibil pentru comunicarea cu elevii și după ieșirea din clasă/ școală. 
O evaluare online are avantaje și dezavantaje. Printre avantaje amintim faptul că aceasta permite 

oricărui evaluator realizarea unor teste cu maximă precizie și profesionalism în doar câteva minute, adaptare 
la nivelul elevilor- ușor, mediu, greu, rapiditate în interpretare; motivare pentru studiu individual, 
posibilitate pentru rezolvare pentru a doua oară a testului, imposibilitatea comunicării elevilor între ei chiar 
dacă au același tip de test. 

 
Printre dezavantaje amintim: cunoștințe suplimentare în zona de informatică, costuri ridicate în faza 

inițială, limitările sistemelor computerizate privind itemi deschiși și altele. 
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Evaluarea online sau tradițională 

 

Bodó Irén Edit 

 

Evaluarea poate fi orală, în scris, bazată pe activităţi practice, pe referate şi proiecte, interviuri, 
portofolii, precum şi alte instrumente elaborate de catedrele unităţii de învăţământ şi aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale şi de inspectoratele şcolare. Tehnologiile sunt instrumente 
de aplicat cu atenție și în mod adecvat.  

Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică 
de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru 
a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea 
media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea 
manifestată este uluitoare.  Modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare: 

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

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 
 
În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 

adaptare, flexibilizare și meta-învățare. Cu alte cuvinte, exersăm alături de elevi și suntem modele pentru 
elevi 

 
Evaluarea tradițională 
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 TRADIŢIONALĂ                                                         
LA GRUPA NOASTRĂ COMBINATĂ MAGHIARĂ 

 

Bodó Kamilla-Erzsébet 

 
Evaluarea este un concept mai cuprinzător, decât măsurarea şi aprecierea. Pentru efectuarea predării 

cât mai eficiente şi asigurării procesului de învăţare este necesară cunoaşterea fiecărui copil în parte. 
Evaluarea iniţialã constituie condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţii de învăţare, fiind menită să ofere 
posibilitatea de a cunoaşte potenţialul de învăţare a copiilor la începutul unei activităţi, de a şti care sunt 
premisele de la care pornim să proiectăm activităţile de învăţare. 

Fiind vorba despre o grupă cu predare în limba maghiară maternă, predarea şi evaluarea este efectuată 
în limba maghiară. 

Metodele de evaluare inițială a copiilor alese în anul acesta sunt cele tradiţionale: metode de evaluare 
orală, relizându-se prin întrebări şi răspunsuri. Evaluarea orală se realizează în multiple forme, utilizându-
se diferite tehnici, cum ar fi conversaţia, interviul- tehnica discuţiei.   

Alte metode tradiţionale folosite pentru evaluarea iniţială sunt probleme practice: pictură, desen, 
construcţie. Activităţile practice permire educatoarelor să constate la ce nivel şi-au format preşcolarii 
anumite deprinderi practice şi unde este necesară implicarea în dezvoltare. 

Fişele de lucru constituie şi ele un mod tradiţional de evaluare a preşcolarilor. Erau probe mixte: 
probe orale şi practice. 

Educatoarea bună are ca obiectiv   observare sistematică a copilului. 

 

RAPORT DE EVALUARE INIȚIALĂ LA GRUPA COMBINATĂ MAGHIARĂ 2021-2022 

La grupa combinată, in anul școlar 2021-2022 sunt înscriși 15 de preșcolari, care toate frecventează 
zilnic grădinița. Grupa noastră se compune astfel: 7 copii din grupa mică, 5 din grupa mijlocie şi 3 copii de 
în grupa mare. Combinarea diferitelor vârste are avantajele ei. Evaluarea şi predarea este asfel diferenţiat 
pe categorii de vârstă, sau în funcție de abilităţile copilului. 

  1. Dezvoltare socio-emoțională: 
Prescolarii manifestă comportament în dezvoltare la următorii indicatori comportamentali: urmează 

indicațiile adulților în ceea ce privește comportamentul în anumite situații și interacționează cu copiii 
apropiați ca vârstă.  

 2. Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii: 
Preșcolarii ascultă momente de lectură până la finalul ei, dar unii din cauza timidității, dar și a 

intârzierii în limbajul oral nu pot prezenta un eveniment sau o poveste cunoscută, respectând succesiunea 
evenimentelor. 

  3. Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale: 
 Majoritatea preșcolarilor demonstrează independență în igiena personală astfel: toți știu să se spele 

și să se şteargă singuri pe mâini, o parte dintre ei folosesc individual toaletă, o parte au nevoie de sprijin, nu 
toți știu să-și acopere gura cu mâna când strănută sau tușesc.  

 Preșcolarii sunt capabili să conștientizeze folosirea simțurilor în acțiuni: recunosc obiecte prin pipăit, 
execută mișcări la auzirea unor comenzi, recunosc mirosuri. 

449



4. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii 
Comportamentele în dezvoltare la grupa noastră sunt: ilustrează o anumită stare a vremii, grupează 

obiecte care întrunesc doua criterii concomitent. Necesită sprijin număratul, construirea si desenarea unor 
forme(cerc, pătrat, triunghi) 

5. Capacități și atitudini în învățare 
Preșcolarii formulează întrebări referitoare la schimbările din jur, exprimă dorinta de a învăța să 

realizeze anumite acțiuni de autoservire. Confecţionează obiecte, jucării la sugestia educatoarei, răsfoiesc 
cu ușurință paginile unei cărți. Sunt interesați să participe la activități de exprimare a gândurilor și emoțiilor 
prin muzică, dans, desen  sau joc simbolic. 

După prima săptămână de evaluare, am constatat că sunt preșcolari cu care se comunică foarte dificil, 
ei prezentând întârzieri în limbajul oral. Nu se pot exprima nici în caz de necesitate (cum ar fi deschidere 
uşii, sau nevoia de a merge la toaletă), însă comunică cu ceilați copii, unii se joacă izolat, fără a respecta 
regulile impuse de mediul educațional. Unul dintre ei este violent, dar nu în mod voit. Pentru acești 
preșcolari am solicitat o evaluare psihologică si am subliniat necesitatea unui logoped. 
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Intre online si traditional 

 

Boeru Manuela – profesor pentru invatamantul primar 

 
Modurile tradiționale de organizare a școlii cer elevilor să învețe materii precum matematică, științe, 

studii sociale, independente unele de altele și cu mai puțin focus pe posibile conexiuni interdisciplinare. 
Dar în lumea reală, elevii nu sunt așteptați să opereze cu acest conținut independent, ba dimpotrivă, ei 
trebuie să integreze mai multe informații, să facă legături între ele, să gestioneze o realitate complexă și 
integrată. Adoptarea unei abordări multidisciplinare care leagă diferite materii și diferite subiecte permite 
oportunități care promovează învățarea autentică și oferă spațiu elevilor să studieze și potrivit intereselor 
lor. 

Combinarea învățării tradiționale (așa cum o știam în sala de clasă) cu orice tip de învățare online, cu 
activități de zi cu zi facilitate de tehnologie reprezintă un subiect care este important să devină o preocupare 
constantă a oricărui dascăl dedicat să își pregătească elevii/elevele pentru cerințele societății viitorului în 
care aceștia vor performa ca adulți. 

 

Când mutați unele sau toate instrucțiunile online, aveți opțiuni pentru cum să le furnizați. Puteți alege 
să faceți învățarea online sincron sau asincron. S-ar putea chiar să decideți că doriți să faceți un amestec de 
ambele tipuri de învățare online. 

Mai jos explorăm puncte tari și puncte slabe ale ambelor tipuri de învățare online: 
 
Puncte tari   - sincron 
Se aseamănă cel mai mult cu instrucțiunile tradiționale din clasă. 
Construiește comunitatea și conexiunea între participanți. 
Excelent pentru activități în grup restrâns. 
Atât profesorii, cât și elevii pot obține feedback și răspunsuri la întrebări în timp real. 
 
Puncte slabe 
Necesită conexiune foarte bună la internet. 
Nu toți elevii și poate, chiar, nici toți profesorii nu vor avea conexiuni puternice la internet pentru a 

gestiona întâlnirile virtuale. 
Mai puțin flexibil. 
Mai puțin individualizat. 
Dificultate în crearea unui spațiu pentru reflecție. 
Poate fi dificilă sincronizarea orarului. 
 

Puncte tari   - asincron 
Elevii/elevele pot trece prin învățare în ritmul lor până stăpânesc conținutul. 
Poate fi extrem de individualizat. 
Învățarea se poate întâmpla oriunde și oricând. 
Mai multe oportunități de a încorpora mai multe instrumente și de a împărtăși perspective multiple. 
 
Puncte slabe  
Necesită o intenție clar stabilită din partea profesorilor în ceea ce privește crearea oportunităților de 

conectare și de construire a comunității. 
Necesită o anumită înțelegere a modului în care învățăm online diferit de cum învățăm în interacțiuni 

față în față. 
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Feedback-ul profesorului nu este imediat. 
Necesită mai multă responsabilitate pentru elev să rămână angajat și concentrat. 
 

Dacă excludem în acest moment din discuție aspectele legate de accesul la tehnologie și internet, 
răspunsul depinde de nivelul de autonomie al elevilor și de nevoile lor de învățare legate de structură și 
interacțiune.  

Reținem! Cu cât elevul este mai autonom în învățare, cu atât va avea nevoie de mai puțină structură 
și interacțiune. (Dr. Michael G. Moore, Teoria tranzacțională a învățării) 

 nivel învățământ primar – pentru elevii mici, balanța înclină mai mult către mai multe activități 
sincron decât asincron; 

 nivel învățământ gimnazial – dacă elevii de gimnaziu dovedesc anumite competențe, activitățile 
sincron pot fi la câteva zile sau chiar opționale și limitate la întâlniri de feedback cu profesorul sau întâlniri 
de evaluare 1 la 1; aici pot fi luate în considerare și întâlniri sincron în grupuri mai mici. 

 nivel de învățământ liceal – aproape toate activitățile pot fi asincron; desigur, prezența profesorului 
în clasa virtuală trebuie să fie vizibilă. 

Pe lângă simulări și jocuri pe calculator, lumea virtuală reprezintă un alt element care ar putea aduce 
noi valențe învățării.  

Lumile virtuale sunt similare cu jocurile, dar sunt mult mai extinse. În aceste lumi virtuale, elevii se 
imersează complet prin crearea unor avataruri. Elevii sunt capabili să controleze aceste avataruri care 
acționează ca reprezentanții lor în aceste lumi digitale. Avatarurile interacționează  cu alte avataruri și se 
deplasează în lumea virtuală la fel ca în lumea reală. 

Pot vizita muzee, magazine, spitale, parcuri. Pot citi cărți în bibliotecă și pot purta conversații cu 
oameni din medii diferite. Pot rezolva problemele lumii reale care sunt transpuse și în aceste lumi virtuale. 

Aceste lumi virtuale expun studenții la o lume mult mai nuanțată și mai complexă decât la ce sunt 
obișnuiți cu un curriculum tipic bazat pe metode și mijloace tradiționale. 

 

 

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 desfășurarea activităților online                                            
și evaluarea la ciclul primar 

 

Prof. Iuliana Bogdan 
Școala Gimnazială ” Avram Iancu”, Câmpia Turzii 

 

 
Educaţie la distanţă, mediul educaţional virtual, clase virtuale, biblioteci virtuale, clasele digitale, 

sunt câteva exemple de tehnologii noi informaţionale. Instruirea asistată de calculator înseamnă o nouă eră 
în educaţie: acces rapid şi universal la resursele educaţionale.  

Interacţiunea elev-calculator permite diversificarea strategiei didactice, uşurând accesul elevului la 
informaţii complexe, ample, structurate variat, mai logic organizate, prezentate în diferite modalităţi de 
vizualizare, dar facilitează și noi modalități de evaluare. 

Părinții spun „prezent” educației 
Se pot dezvolta relații între școală și familie, părinții pot înțelege mai ușor și pot empatiza mai mult 

cu efortul unui cadru didactic. Se dezvoltă și relația profesor-părinte. Părinții pot explora împreună cu copiii 
diferite platforme, instrumente online și astfel învățarea se petrece și la adulți. 

Punți digitale între profesori 
Adaptarea la predarea în online încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și 

materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe mari.  
Învățare prietenoasă de acasă 
Confortul e crescut fiind într-un spațiu personal. Copiii au mai  mult timp de odihnă, nu trebuie să se 

mai trezească foarte de dimineață pentru a lua mijloace de transport în comun, se reduce din gradul de 
oboseală, părinții pot monitoriza mult mai îndeaproape copiii. 

Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre către 
educație. 

Stabilirea unei rutine a lecțiilor  
Rutina oferă siguranță atât elevilor cât și profesorilor, făcând astfel mai ușoară trecerea la mediul on-

line.  
De asemenea, după primele ore a fost evidentă nevoia unui set de reguli pentru învățarea online. 
Reguli de conduită pentru elevi: Punctualitate, Materiale pregătite, Microfonul pe mute, Camera 

video pornită, Atenție la cine vorbește pentru a nu ne suprapune!, Vestimentație decentă,  Atenție mare la 
limbajul folosit!, Să nu folosească tot felul de pseudonime, porecle în locul numelor lor reale. 

Reguli de conduită pentru profesori: Punctualitate, Materiale pregătite, Microfonul pornit, Camera 
video pornită, Vestimentație decentă. 

 Zoom este o platformă de conferințe video la care pot participa până la 100 de persoane, iar câteva 
dintre funcționalități includ: trimiterea de mesaje și de fișiere de orice tip și screen share-ul, care îi oferă 
profesorului posibilitatea de a împărtăși cu elevii informații prin urmărirea ecranului laptopului. Am folosit 
această platformă pentru toate orele de curs, atât la predare cât și la evaluare.  

 
 
 
 
 
 
 În continuare voi prezenta câteva momente din activitățile desfășurate. Evaluarea s-a realizat prin 

probe orale, lucrări scrise care odată rezolvate au fost trimise prin google classroom și verificate de către 
cadrul didactic, probe practice (de exemplu desenarea de figuri geometrice, construirea unor figuri 
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geometrice din bețe de chibrituri, alcătuirea de rebusuri, ghicitori, realizarea de desene, picturi, colaje), 
realizarea de proiecte și portofolii online, observarea comportamentului elevilor. 
La comunicare în limba română, pentru scriere am utilizat aplicația Xournal. Am evaluat capacitatea de a 

scrie a elevilor observând în timp real modul în care și-au însușit scrierea literelor, cuvintelor, 
propozițiilor.  

 

 

 

Matematică și explorarea mediului: 
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Arte vizuale și abilități practice: 

 

 Muzică și mișcare: 

 

 
Activitatea desfășurată online cred că ne-a arătat că este important să ne oferim spațiu și timp pentru 

a accepta și a integra schimbările și resursele digitale astfel încât să reușim să mergem mai departe. Educația 
începe cu noi, înțelegerea ne aparține! 

Acestă lucrare a fost realizată prin print screenuri din materialele aplicate în Zoom. Am folosit 
instrumentul gratuit de extragere Snipping Tool. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  

Intre online și tradițional 

 
 

PROFESOR: BOGDAN STELUȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂMNICELU, JUD. BRĂILA 

 

Evaluarea reprezintă procesul de obținere a unor informații în vederea organizării, măsurării și 
aprecierii rezultatelor școlare cu scopul adoptării unor decizii privind ameliorarea activităților viitoare.  

În prezent‚ pentru verificarea performanțelor elevilor, pe lângă metodele tradiționale de evaluare se 
mai utilizează și evaluarea online. 

Instrumentele tradiționale de evaluare au căpătat această denumire datorită faptului că, în timp, ele 
au fost cel mai des utilizate. Din această categorie fac parte: probele orale, probele scrise și probele practice, 
probe desemnând orice instrument de evaluare proiectat, administrat și corectat de către profesor. 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. 
Instrumentele de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. Instrumentele de 
evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua și ghida procesul de învățare al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativă 
sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an școlar. 

Instrumentele/ aplicațiile ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor sunt : 

1. Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

2. Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc 
și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

3. Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 
următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

4. LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, 
teste etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în 
română. 

5. Mentimeter este o aplicație care îți permite să interacționezi cu un grup  țintă în timp real. Este un 
instrument pentru sondaje unde poți pune întrebarea și grupul țintă poate da răspunsul folosind un telefon 
mobil sau orice alt dispozitiv conectat la internet.  

Profesorii caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și 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 și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
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pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN MEDIUL ON-LINE 

 

Autor: PROF. ÎNV. PRIMAR BOLDEA LILIANA                                          
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRON RADU PARASCHIVESCU”                              

LOC. ZIMNICEA, JUD. TELEORMAN 

  
 
În contextul mondial al pandemiei de coronavirus, școala s-a mutat acasă și invățarea a devenit on-

line. Această învăţare prin Internet, este o formă de învăţământ în care se prezintă elevilor un conţinut de 
instruire, prin Internet. Condiţia de bază, impusă participanţilor în procesul de învăţare, este să dețină un 
calculator/laptop/tabletă/smartphone şi o conexiune la Internet. Astfel, s-au deschis noi orizonturi pentru 
procesul de predare-învățare-evaluare. 

Unele dintre provocările cheie implicate în metodele tradiționale de examinare includ practici de 
evaluare corecte, fără erori și livrarea la timp a rezultatelor. Sistemele digitale de evaluare ajută la depășirea 
provocărilor cu care se confruntă examinatorii în cel mai eficient mod.  

Pentru mulți, cuvântul „evaluare” înseamnă pur și simplu procesul prin care atribuim elevilor note. 
Cu toate acestea, evaluarea este mult mai mult decât acestea. Evaluarea este un mecanism care oferă 
profesorilor date pentru îmbunătățirea metodelor lor de predare și pentru îndrumarea și motivarea elevilor 
să se implice activ în propria lor învățare. Ca atare, evaluarea oferă feedback important atât profesorilor, 
cât și elevilor. 

Evaluarea ne oferă informații esențiale despre ceea ce învață elevii noștri și despre măsura în care ne 
îndeplinim obiectivele didactice. Dar adevărata putere a evaluării vine și în utilizarea acesteia pentru a oferi 
feedback elevilor noștri. Îmbunătățirea calității învățării la cursuri implică nu doar determinarea măsurii în 
care studenții și-au însușit conținutul cursului, ci și determinarea măsurii în care elevii stăpânesc un 
conținut. 

Cea mai mare provocare este ca noi, profesorii, să reușim să ne adaptăm, pentru a trece la a evalua 
elevii utilizând tehnologia, astfel încât sa-i sprijinim să devină autonomi în învățare. Cea mai simplă formă 
de evaluare, este cea prin proiect. Elevii sunt încurajați sa-și dezvolte creativitatea, oferind elevilor o serie 
de opțiuni. Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de 
socializare în sarcini și evaluare, au alegeri aproape nelimitate. 

Putem alege pe oricare dintre următoarele: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus. 
În acest spațiu se pot posta materiale, se pot crea teme, care pot fi corectate și poate fi oferit feedback 

direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai 
frecvente comentarii oferite elevilor etc. 

– Google Jamboard, Jamboard este o tablă digitală cu ajutorul căreia până și echipele aflate la distanță 
pot să schițeze idei și să le salveze în drive, astfel încât acestea să poată fi accesate de pe orice dispozitiv. 
Este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate răspunsurile 
date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu). Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 
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– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Este clar că toate metodele şi tehnicile de verificare prezintă avantaje şi limite, plusuri şi minusuri şi 

că nu se poate vorbi de o verificare completă a realizării obiectivelor vizate decât printr-o îmbinare a 
diferitelor tehnici. 
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EVALUAREA TRADITIONALA                                                         

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

 

prof. inv. presc. Bolesch Rotraud 
Gradinita cu Program Normal Maierus 

 
 
 
Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoștințelor sau ca mijloc de măsurare 

obiectivă, ci ca o cale de perfecționare, ce presupune o strategie globală a formării. Operația de evaluare nu 
este o etapă suprapusă procesului de învățare, ci constituie un act integrat activității pedagogice. 

„Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.” (D. Ausbel) 

Evaluarea constituie o validare a justeţei secvenţelor educative, a componentelor procesului didactic 
şi un mijloc de delimitare, fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale. În vedera 
conceperii şi aplicării adecvate ale evaluării în activităţile preşcolare, ar trebui să se ţină cont de câteva 
mutaţii de accent, constatate în ultimul timp, având drept consecinţe redimensionarea şi regândirea 
strategiilor evaluative, în consens cu o serie de exigenţe: 

 extinderea acţiunii de evaluare de la verificarea şi aprecierea rezultatelor, la evaluarea procesului, a 
strategiei care a condus la anumite rezultate; evaluarea nu numai a elevilor, ci şi a conţinutului, a metodelor, 
a obiectivelor, a situaţiei de învăţare 

 luarea în calcul şi a altor indicatori, alţii decât achiziţiile cognitive, precum conduita, personalitatea 
elevilor, atitudinile etc. 

 centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive şi nesancţionarea în permanenţă a celor negative 
 transformarea copilului într-un permanent partener al educatorului prin autoevaluare, interevaluare 

şi evaluare controlată 
 raportarea rezultatelor la obiectivele definite şi la evoluţia societăţii 
Funcţiile evaluării preşcolarului 
Evaluarea preşcolară reprezintă un ansamblu de activităţii dependente de anumite intenţii. Acestea 

transcend datele imediate şi contingente, raportându-se la o serie de funcţii şi scopuri bine determinate. 
Scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecţiona procesul educativ. Raportat la 
derularea unei secvenţe de învăţare sau prin relaţionare la un ansamblu structurat de activităţi de formare, 
se desprind funcţii ale evaluării specifice dimensiunii normative (constatativă, diagnostică, prognostică), 
respectiv funcţii specifice dimensiunii formative (motivaţională, decizională, informaţională). 

Privite din punctul de vedere al educatorului, funcţiile evaluării vizează: 

 culegerea de informaţii cu privire la măsura în care au fost realizate obiectivele stabilite 
 controlul asupra activităţii desfăşurate 
 stabilirea eficienţei organizării, structurării, accesibilizării conţinutului, a alegerii strategiei 

adecvate grupei sau indivizilor din grupă 
 descoperirea unor lacune, dificultăţi, rămâneri în urmă pentru ca pe baza lor să se elaboreze un 

program de recuperare (cu întreaga grupă, pe grupe mici sau individual) 
 anticiparea, proiectarea, organizarea şi conducerea ştiinţifică, eficientă a următoarelor secvenţe de 

instruire 
Pentru preşcolar, funcţiile specifice ale evaluării sunt: 

 îl ajută să fixeze, să consolideze şi să reţină cunoştinţele prin repetare şi întărirea pozitivă pe care 
evaluarea o determină, să le integreze în sisteme 

 să-i mărească încrederea în forţele proprii şi să-i descurajeze comportamentele negative 
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 îi susţine interesul pentru cunoaştere stimulându-i şi dirijându-i învăţarea 
 contribuie la formarea capacităţii de autoapreciere şi la stimularea tendinţei de autoafirmare 
 contribuie la întărirea legăturii grădiniţei cu familia 
Toate aceste funcţii demonstrează necesitatea includerii evaluării în activitatea didactică. Ele apar şi 

se actualizează diferenţiat, prin prevalenţa uneia faţă de alta la un moment dat. O probă evaluativă oarecare 
nu îndeplineşte toate funcţiile posibile în aceeaşi măsură. Toate funcţiile se pot întrezări, mai mult sau mai 
puţin, în toate situaţiile de evaluare. 

Strategii de evaluare în grădiniţă 
Activitatea educativă în grădiniţă este complexă şi solicită forme de evaluare variate, multiple, 

adaptate la particularităţile preşcolarilor. Diversitatea situaţiilor didactice, precum şi multitudinea de 
obiective ale evaluării presupun conceperea şi aplicarea unor strategii diferite care să mijlocească procesul 
evaluativ. Astfel, în grădiniţă sunt utilizate următoarele strategii şi forme de evaluare: 

Evaluarea formativă (continuă) este indispensabilă înr-o pedagogie a formării centrate pe copil. 
Rezultatele se raportează, după fiecare secvenţă, la obiective, cu scopul de a înregistra lacune, greşeli sau a 
confirma eficienţa învăţării. Evaluarea formativă ajută la prevenirea unor distorsiuni în învăţare, provenite 
din surse afective (nesiguranţă, încredere nejustificată, indiferenţă). 

Evaluarea formativă are implicaţii atât în activitatea educatoarei/institutorului, cât şi în cea a 
copilului. Funcţia diagnostică şi prognostică sunt valorificate pentrul copil în stabilirea caracteristicilor 
viitorului program instructiv-educativ. Copilul va învăţa mai eficient dacă beneficează de rezultatele 
evaluării, şi le asumă parţial ca autoevaluare, dacă înţelege semnificaţia evaluării. Este o evaluare continuă, 
ea evită ruperea procesului de învăţare sau reluarea unor trasee lungi (greşit parcurse), printr-o învăţare 
conştientă de obiectivele, desfăşurarea şi rezultatele sale (feed-back). Continuitatea propriu-zisă nu este 
însă nci posibilă, nici necesară. Nu pot fi fixate norme de timp sau cantitate de informaţii ce se evaluează, 
evaluarea depinde de amplitudinea proceselor cognitive implicate, complexitatea activităţii, posibilităţile 
celui educat. 

Evaluarea este necesară după fiecare secvenţă semnificativă a învăţării, fără care nu se poate înainta 
în proces. Chiar dacă cere un consum mare de timp, frecvenţa evaluării nu poate fi prea mare. 

Evaluarea formativă se mai caracterizează prin punerea în legătură a rezultatelor sale cu activitatea 
trecută şi cu cea viitoare. Astfel, este o evaluare sumativă repetată, de sancţionare a copiilor care nu obţin 
performanţe în timp, cu scopul de a cultiva încrederea în propriile capacităţi de reuşită în învăţare. 

Evaluarea sumativă este tipul de evaluare prin care se constată nivelul de performanţă atins în raport 
cu anumite exigenţe de formare care au fost stabilite la începutul unei perioade lungi de învăţare sau care 
se formulează abia în momentul evaluării. Constatările se exprimă în calificări atribuite copiilor, clasificări 
sau promovări ale acestora. 

În grădiniţă putem vorbi de evaluare iniţială în momentul venirii copilului în instituţie şi evaluare 
finală, la părăsirea acesteia, când trebuie să i se completeze fişa psiho-pedagogică finală (profil de 
personalitate, inventar de cunoştinţe, interese şi posibilităţi de învăţare) pentru a se recomanda înscrierea la 
şcoală. 

Autoevaluarea este o formă de trecere la autonomie (de exemplu reconstituirea unei imagini din 
bucăţele poate fi autoevaluată). Există activităţi pe care preşcolarul nu este capabil să le autoevalueze fără 
exerciţiu prealabil. Pentru autoevaluare este necesară cunoaşterea obiectivului şi a căii de realizare. Atunci 
când preşcolarul se autoevaluează, rezultatele sunt superioare. 
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EVALUAREA ȘCOLARĂ - DE LA TRADIȚIONAL LA MODERN 

 
PROF. BOLOGAN ELENA                                                             

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DRĂGEȘTI, JUD. BIHOR 

 
Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învățământ, iar în vremurile actuale, 

o adevăratâ provocare.  În ultimele decenii, procesul de evaluare a fost reconsiderat permanent, acordându-
i-se o gamă largă de studii, cercetări, artiole, lucrări elaborate pe această temă.  

Evaluarea scolară este percepută ca fiind ”culegerea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea 
informaţiilor rezultate din procesul de învăţare; măsurile pedagogice, proiectele curriculare care rezultă din 
aceste activităţi” (Schaub, Zenke, 2001, 100-101). 

Percepută astăzi ca fiind  puternic integrată în procesul de învășământ, evaluarea școlară are același 
rol, de reglare, de optimizare  și eficientizare a activităților de predare-învățare, căpătând valente diverse, 
de la tradițional la modern.  

În domeniul evaluării şcolare asistăm la un proces de îmbogăţire a acesteia şi tranziţia de la 
manifestarea ei ca instrument de măsură şi control la un demers centrat pe învăţarea de către elev, pe 
procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea şi pe autoreglarea cunoaşterii., evaluarea devenind mai 
dinamică, centrată pe procesele mentale ale elevului, favorizând autoreglarea, autoreflecţia şi înlocuind 
acea concepţie statică, bazată pe control, examinare, sancţiune. În acest fel elevul devine activizat voluntar, 
implicat în acest proces al evaluarării active.  

De-a lungul activitîții profesionale ca dascăl și aplicând numeroase metode de evaluare, conchid că 
procesul de evaluare s-a dezvoltat rapid, căpătând diverse forme, de la tradițional la moderrn, fiecare 
îmbinând aspecte pozitive , dar i neajunsuri , astfel ca o evaluare reală este una complexă, îmbinând diverse 
tipuri și modalități de evaluare.  

EVALUAREA TRADIȚIONALĂ, privită ca formă de examinare, ascultare, verificre, control al 
cunoștințelor are trăsături definitorii ce o diferențiază considerativ de evaluarea modernă. 

Acționa cu precadere periodic, realizând, de regula, o evaluare sumativă. Este sinonimă cu aprecierea 
clasică, cu notația sau corecția, cu controlul continuu al invățării școlare. Finalitatea ei  o reprezintă notarea 
elevului si clasificarea în funcție de rezultate, deci o evaluare comparativă.Nota sau calificativul sancționa 
invățarea de către elev; Este centrată pe cunoștințe , notarea fiind văzută drept un scop în sine de lasificare 
si certificare. 

Evaluatorul constată, compară si judecă. Este centrată deci pe elev si apreciază conformitatea 
cunoștințelor predate, adică lecția învățată, cu o scară de valori care este lăsată la aprecierea profesorului si 
care ramane in mare parte implicită, nu se comunică elevilor; 

EVALUAREA MODERNĂ  este asociată grijii  față de măsurarea și aprecierea rezultatelor. Se ocupă 
atât de rezultatele școlare, cât și de  procesele de predare-învățare pe care le aplică. Dezvoltă tot timpul o 
funcție de feed-back pentru elev, acoperind atât domeniile cognitive, cât și pe cele afective sau psihomotorii 
ale învățării școlare. Acorda preponderență funcției educative a evaluării, devenind  un proces continuu si 
integrat organic procesului de instruire.  

Evaluarea devine un mijloc de comunicare de informații asupra stadiului invățării, în vederea 
ameliorării sau reorganizarii acesteia; Modelul modern de evaluare centralizează evaluarea pe rezultate 
pozitive, fără a sancționa  în permanență pe cele negative. Elevul devine partener cu drepturi egale  în relația 
educațională bazată pe  un contact pedagogic, în acest context impunându-se  diversificarea strategiilor 
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evaluative şi alternarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor tradiţionale de evaluare cu cele moderne 
(alternative/complementare).  

În concluzie, conchid că evaluarea școlară reprezintă  un proces de îmbogățire permanentă și tranziția 
de la manifestarea ei ca instrument de măsură și 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 scolară trebuie să devină dinamică, centrată pe procesele mentale ale elevului, sa favorizeze 
autoreglarea, autoreflecția, să înlocuiască acea concepție statică, bazată pe control, examinare, sancțiune.  

 

Bibliografie:  

Cerghit, Ioan, 2002, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi 
strategii,Aramis,  

Oprea Crenguţa, 2009Strategii didactice interactive, EDP București  
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EVALUAREA ÎN INVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
– între online și tradițional 

 

Profesor învățământ primar Bologh Floarea Silvia                                           
Școala Gimnazială Certeju de Sus 

 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. 
Instrumentele de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. Instrumentele de 
evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua și ghida procesul de învățare al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativă 
sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an școlar. 

Una dintre cele mai utilizate platforme educaționale la nivel național este Google Classroom, 
numeroase școli implementând această soluție oferită de Google pentru asigurarea unui proces educativ de 
calitate. Utilizarea platformei Google Classroom este relativ facilă datorită faptului ca are o interfață 
prietenoasă atât pentru profesor, cât și pentru elev. 

Cadrul didactic are la dispoziție o serie de instrumente prin care poate realiza predarea noilor 
conținuturi: postarea de materiale sub forma unor fișiere încărcate pe platformă – documente word, pdf, 
link-uri, prezentări Power Point, filmulețe, etc. – utilizarea comentariilor pentru a ține legătura în 
permanență cu elevii, precum și utilizarea Google Meet pentru interacțiune video. 

În cadrul platformei Google Classroom se pot realiza formulare Google care pot înlocui testele 
docimologice tradiționale, astfel profesorul poate propune elevului rezovarea testelor ce conțin itemi 
obiectivi (cu alegere duală, cu alegere multiplă, de tip pereche), semiobiectivi (itemi cu răspuns scurt, 
întrebări structurate sau itemi cu răspuns de completare) și subiectivi (itemi de tip eseu). 

O altă modalitate de evaluare a competențelor dobândite de către elevi în urma studierii noilor 
conținuturi este postarea temelor. Temele pot fi structurate sub forma unor fișe de lucru a căror rezolvare 
este postată de elev și verificată de profesor. Temele primite pot forma portofoliul elevului, portofoliu ce 
poate fi evaluat și notat de către cadrul didactic. Este recomandată setarea unui termen limită de realizare a 
temei, în acest mod elevul fiind anunțat, la accesarea platformei, că are de rezolvat și de postat o temă la o 
anumită disciplină. 

Avantajele platformei Google Classroom, în ceea ce privește evaluarea online, sunt: accesibilitatea 
(elevul se poate conecta de pe orice dispozitiv – laptop, tabletă, smartphone, calculator desktop – pentru a 
participa la procesul de evaluare), feedback imediat (nota testului poate fi returnată elevului împreună cu 
explicațiile necesare, acest lucru se poate realiza utilizând comentariile private), nu se mai folosesc coli de 
hârtie, elevul are un dosar personal virtual cu toate evaluările primite, profesorul poate urmări mai ușor 
progresul sau regresul elevului, părintele are acces la rezultatele copilului său deoarece sistemul permite ca 
și părintele să fie parte a procesului educațional. 

Evaluarea online poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, 
continuă şi cumulativă. Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele 
tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia 
sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile (multiple choice), asociere de imagini, 
texte, sau întrebări cu răspuns deschis. 

464



Evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, 
are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau 
completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Dezavantajele evaluării în mediul online 

Ea nu va putea înlocui în totalitate evaluarea tradițională, așa cum școala din mediul online nu va 
putea înlocui niciodată școala față în față. 
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Cu și despre evaluarea on-line 

 
 

Prof. înv. primar Bolunduț Nicoleta Elena 
 
 

 
Principalele funcții ale procesului de învățământ sunt predarea-învățarea și evaluarea. În acest sens, 

relația între acțiunile profesorului-de predare, acțiunile elevilor-de învățare este mereu orientată către 
realizarea scopurilor, obiectivelor curriculare la un nivel calitativ cât mai înalt. Dar evoluția acțiunilor și a 
relațiilor nu capătă sens, dacă nu are loc verificarea, aprecierea rezultatelor-evaluarea, pentru a se produce 
apoi proiectarea, realizarea, corectarea, ameliorarea, schimbarea modului de acțiune. 

Evaluarea este un indice complex care exprimă randamentul activității de învățare. O evaluare bună 
presupune identificarea celor mai relevante tehnici și instrumente de apreciere/evaluare.  

Dar în contextul mondial al pandemiei de coronavirus, școala s-a mutat acasă, învățarea a devenit on-
line și totodată și evaluarea a devenit on-line. Condiţia de bază, impusă participanţilor în procesul de 
predare/învăţare/evaluare este să dețină un calculator/laptop/tabletă/smartphone şi o conexiune la Internet. 
Astfel, s-au deschis noi orizonturi pentru procesul de învățământ, dar și noi provocări atât pentru elevii, cât 
și pentru noi profesorii. 

Există atât avantaje, cât și dezavantaje în ceea ce privește evaluarea on-line. 
Avantajele procesului de evaluare online sunt: 
- posibilitatea de a nota cu rapiditate și în mod adecvat un număr mare de răspunsuri; 
- monitorizarea răspunsurilor ; 
- evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; 
- furnizarea de feedback imediat. 
Dezavantajele examinării asistate de calculator sunt: 
-limitarea posibilităţilor de testare a abilităţilor, accentul fiind pus pe memorare şi recunoaştere; 
-cunoştinţe suplimentare în zona de informatică; 
-limitările sistemelor computerizate privind itemii deschiși. 
 Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare 

în sarcini și evaluare, au alegeri aproape nelimitate. 
Putem alege pe oricare dintre următoarele: 
– Google Classroom: aici putem discuta cu elevii – Meet video chat e inclus. 
În acest spațiu se pot posta materiale, se pot crea teme, care pot fi corectate și poate fi oferit feedback 

direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai 
frecvente comentarii oferite elevilor etc. 

– Google Jamboard, Jamboard este o tablă digitală cu ajutorul căreia până și echipele aflate la distanță 
pot să schițeze idei și să le salveze în drive, astfel încât acestea să poată fi accesate de pe orice dispozitiv. 
Este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate răspunsurile 
date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 
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– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Să nu uităm ce se spune că: cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi – așa că, 
dacă suntem atenți, cu siguranță vom descoperi ceea ce ni se potrivește sau li se potrivește mai bine elevilor 
și vom vedea ca evaluarea va deveni mult mai plăcută și mai accesibilă elevilor, chiar dacă acest lucru 
implică un timp mult mai mare în construirea itemilor de către profesori. 
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Evaluarea cursurilor online 
 

 
Prof. Bonchiș Daniel 

Școala Gimnazială Nr. 1 Săliște de Vașcău, Bh 
 
 

 

Pandemia de COVID-19 a lovit puternic în toate aspectele vieții, dar cu precădere sistemul 
educațional a suferit modificări structurale și funcționale majore.  

În decursul anilor, în cadrul învățământului s-au adoptat anumite metode de lucru în ceea ce privește 
evaluarea cunoștințelor copiilor. Dintre acestea se pot aminti cele clasice:  

Evaluarea scrisă (cu materiale ajutătoare)- cei evaluați primesc un subiect de lucru pe hârtie, și tot pe 
hârtie scriu și rezolvările, dar li se oferă șansa de a folosi anumite materiale ajutătoare “lipsite de viață” (nu 
oameni) în timpul evaluării, metoda este mai des întâlnită în domeniile tehnice. 

Evaluarea scrisă  (fără materiale ajutătoare)- evaluatul nu are voie să folosească niciun fel de material 
ajutător, decât propriile cunoștințe.  

Evaluarea orală- Cei evaluați primesc un subiect despre care trebuie să vorbească liber. 
Evaluare scrisă & orală- evaluatul primește un subiect, pe urmă are un timp la dispoziție în care să 

scrie pe hârtie rezolvarea după care o prezintă în fața evaluatorilor. 
Temele pentru acasă- evaluatorul propune evaluaților diferite probleme, subiecte teoretice, exerciții, 

etc. și se stabilește un termen limită până la care rezolvarea acestora poate fi predată . 
Acestea sunt metodele clasice care au fost găsite de către cadrele didactice ca fiind cele mai potrivite 

pentru cursurile față-în-față. Predatul online, care o devenit o necesitate odată cu izbucnirea pandemiei, a 
fost o provocare pentru cadrele didactice din punctul de vedere al evaluării studenților și elevilor. 

A apărut nevoia de abordare diferită a metodelor clasice, și chiar de aducere în practică a unor noi 
metode care să potrivească învățământului online. 

Metode de evaluare cursuri online 
Evaluarea orală - poate avea loc și online, evaluatul are nevoie doar de o cameră web și un microfon 

prin care poate fi văzut și auzit. Problema care apare este că evaluatul poate dispune de o multitudine de 
surse care să-l ajute să dea un răspuns bun. Totuși, întrebările pot fi în așa fel construite încât evaluatul să 
fie obligat să construiască un răspuns pe loc, din mintea lui, și să nu poată folosi un răspuns deja existent 
în materialul de curs. 

Evaluarea scrisă (cu materiale ajutătoare)-se poate desfășura online aproape la fel ca și față-în-
față.  “Aproape” pentru că în mediul online nu se poate verifica gama de materiale din care evaluatul se 
inspiră. Acesta poate să folosească chiar un agent uman care se pricepe și îi poate oferi răspuns instant la 
toate rezolvările. Pentru a reduce riscul de copiere în acest caz, se recomandă construirea unor subiecte a 
căror metodă de rezolvare se regăsește în cadrul materialelor ajutătoare. Atunci când evaluatorul găsește 
metode de rezolvare care par a fi venite din alte surse, poate examina separat – printr-o sesiune orală – pe 
cei aflați în spatele acestor rezolvări. 

Evaluarea scrisă (fără materiale ajutătoare) - metoda cel mai greu de adaptat la mediul online. 
Evaluatorului îi este imposibil să verifice dacă evaluatul are sau nu la dispoziție surse de inspirație, altele 
decât propriile cunoștințe. Totuși, prin organizarea examenelor cu timp mai scurt de rezolvare, se pot reduce 
șansele evaluatului să caute răspunsul în timpul examenului. Se recomandă, pe cât posibil, evitarea acestei 
metode. 

Evaluarea scrisă & orală dacă evaluatul dispune de o cameră web și un microfon, această metodă 
poate fi aplicată la fel ca și în clasă, cu mențiunile precizate mai sus la evaluarea orală. 

Temele pentru acasă -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 clasă este ușor de adaptat în cadrul acestei aplicații. Întrebarile pot fi grilă, cu unul sau mai multe 
răspunsuri corecte, sau pot fi întrebări cu răspuns liber. Se recomandă evitarea întrebărilor de tip grilă pentru 
că cei pricepuți în ale tehnologiei pot vedea o parte din codul sursă al paginii web pe care se află formularul, 
și pot astfel viziona – înainte să răspundă – variantele corecte presetate de evaluator. 

Kahoot- o platformă recomandată pentru evaluarea rapidă a cunoștințelor (echivalentul testului 
“fulger” de la clasă). Întrebările sunt adresate câte una, pe rând. Ele sunt de tip grilă și cer, de obicei, răspuns 
în timp scurt (câteva secunde).  

Microsoft Teams- o platformă creată pentru meeting-uri online. Cele mai multe sisteme educaționale 
au apelat la ea pentru organizarea cursurilor pe timpul pandemiei. În cadrul întâlnirilor de pe această 
platformă pot fi organizate sesiuni de examinare orală. Platforma oferă și o tablă virtuală cu ajutorul căreia 
participanții pot fi evaluați în mod asemănător cu clasicul “ieșit la tablă” din sala de clasă.  

Evaluarea online este posibilă, dar este ineficientă. Transparența din partea evaluaților poate fi extrem 
de greu verificată, fapt pentru care rezultatele obținute – de cele mai multe ori – nu reflectă realitatea. 

 

 
Bibliografie: 
 
https://gutenberg.ro/evaluare-cursuri-online-platforme-de-evaluare/ 
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Feedback-ul în educația digitală 
 

 
Prof. înv. primar Bonchiș Maria-Ioana 

Școala Gim. Nr. 1 Rieni -                                                                
Structura Școala Primară Nr. 1 Valea de Jos, Bihor 

 
 

 
Feedback-ul reprezintă unul dintre motivatorii cei mai importanți ai relației profesor-elev. Gamble 

definește feedbac-ul drept”toate mesajele verbale și nonverbale pe care o persoană le transmite în mod 
conștient sau inconștient la comunicarea altei personae”(Gamble,Gamble, 1993, p.151). Longenecker 
spune că feedback-ul este necesar pentru a determina măsura în care mesajul a fost înțeles, crezut și 
acceptat” (Longenecker, 1969, p.497). 

Feedback-ul este mijlocul prin care profesorul poate primi părerea legat de o activitatea pe care a 
susținut-o sau un lucru pe care l-a realizat. Acesta este foarte important pentru ca persoana care îl primește 
să își îmbunătățească performanțele din viitor.  

Având în vedere că în ultima perioadă orele s-au desfășurat online a fost foarte dificil pentru profesori 
să primească feedback de la elevi. Chiar din acest motiv este atât de importantă părerea elevilor legat de 
modul de predare al profesorilor. 

Până acum profesorii nu aveau tendința de a cere feedback elevilor, chiar dacă acest lucru ar fi fost 
benefic în actul predării- învățării, deoarece se bazau pe faptul că îi puteau urmări în timpul cursurilor. 

Poziția în bancă, mimica și gestica elevilor erau semnale esențiale pentru profesori, care îi ajutau să 
se adapteze. Însă acum, deoarece mulți elevi nu își deschid camerele în timpul cursurilor este foarte dificil 
pentru profesori să observe ce au înțeles aceștia și ce nu. Așa că se optează pentru metode alternative de 
obținere a feedback-ului.  

Pentru foarte multe persoane primirea de feedback este privită drept o critică la adresa personală, însă 
acest lucru este greșit. Până la urmă, feedback-ul, din cadrul cursurilor, este un mijloc care ar trebui să ajute 
profesorul să poată adapta modul de predare și metodele pe care le folosește astfel încât elevii să aibă parte 
de o educație potrivită nevoilor lor.  

Aprecierea constă în cuvinte de laudă aduse la modul de predare. În acest caz elevii spun părțile 
pozitive din cadrul cursului și ce i-a ajutat pentru a înțelege materia. Aprecierile sunt foarte importante, 
deoarece ridică stima de sine, însă nu ajută la o evoluție viitoare. 

Critica reprezintă prezentarea părților negative într-un mod direct. Acesta nu este cel mai bun mod în 
care un elev își poate prezenta opiniile legate de modul de predare a cadrului didactic, deoarece va arăta o 
lipsă de respect, ceea ce duce la o presupusă rivalitate între profesori și elevi. 

Feedback-ul este o combinație dintre apreciere și critică. Când cineva oferă feedback este de așteptat 
să prezinte toate aspectele, atât cele pozitive cât și cele negative. În urma acestor păreri se dorește o 
dezvoltare și îmbunătățire a profesorului și a modului acestuia de predare. 

Feedback-ul nu trebuie privit ca o critică, deoarece nu dorește să scoată în evidență părțile negative, 
ci are ca scop final luarea în considerare a părerilor și însușirea lor pentru a se putea ajunge la un teren 
comun între elev și profesor. De asemenea, feedback-ul nu trebuie privit și formulat ca un sfat, ci mai 
degrabă ca o afirmație simplă și concretă legat de subiectul în discuție.  

Când, cum și de ce se folosește oferirea feedback-ului? 
Feedback-ul este oferit la finalul unei lecții sau activități legat de ce a fost discutat anterior. Profesorul 

le cere elevilor să își exprime părerea despre modul în care acesta s-a prezentat, subiectul discutat și 
impactul pe care l-a avut asupra lor.  

Acest lucru este foarte important pentru profesor, deoarece doar ascultând elevii acesta va știi cum să 
își adapteze modul de predare și materia pentru a se potrivi cu nevoile acestora. Deși multor elevi, această 
parte de feedback li se pare inutilă, ea de fapt are o pondere majoră în actul educațional. 
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Pe baza acesteia se bazează continuitatea eficientă a parcursului educațional, care tinde spre reușita 
elevilor în a cunoaște cât mai multe din ceea ce se predă și ca aceștia să poate aplica în diverse situații ceea 
ce au învățat.  

Așadar, deși conceptul de feedback este adeseori înțeles greșit, acesta joacă un rol important în 
educația digitală. În această perioadă, deși ne confruntăm cu situații nemaiîntâlnite, am reușit să ne adaptăm 
și să ne continuăm viețile. Iar pentru a ne fi cât mai ușor în viitor, trebuie să oferim feedback, în special 
cadrelor didactice care formează societatea viitorului.  
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SCHIMBĂRILE ÎN ÎVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 

Școala Gimnazială Stroiești jud. Suceava                                                   
Prof. înv. primar Bondar Adriana Elena 

              

           

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale 
ale clienților presupune implementarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, cu scopul 
îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă eficiență.  Ar trebui 
să configureze viziunea unei școli  și să pregătescă elevii pentru viitor începând cu schimbările în evaluare 
după  programele școlare actuale. 

Școala ar trebui să țină cont de marile transformări ale lumii moderne și să recționeze prima, 
schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern.  Crearea blog-ului școlii nu am perceput-o ca pe o 
strategie ,dar asta a reprezentat de fapt într-un final.Prin prezentarea diverselor activități  ce au fost derulate 
în școala noastră,imaginea școlii a fost vizibil îmbunătățită. O școală trebuie să producă și să ofere pieței 
ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a 
elevilor și a părinților acestora.     

Marketingul este un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci 
și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine 
consolidat, bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici 
științifice care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. El este o știință 
care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din 
domeniul educațional, crearea de concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor 
generate de practică, experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a 
comportamentului consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 
investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;adaptarea politicilor de comunicare la cerințele 
mediului; adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele 
calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; practicarea unui management 
eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele materiale și informaționale să stimuleze efectele 
sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de educație. 
Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele preferințelor și 
consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față de 
serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct dacă sunt 
sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la nivelul de 
aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume așteaptă publicul 
de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să asigure audiența maximă a 
ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 
fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta înseamnă 
ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre ele. A fi orientat spre marketing 
înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și dorințelor pieței-țintă și 
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satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și servicii viabile, competitive și 
adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 
beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace de a 
satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și vor fi uitate. 
Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele sale 
distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un moment dat. Este de preferat 
ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de oferta actuală și apoi vor adapta 
această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Stimularea participării cadrelor didactice și elevilor la conferințe,simpozioane online poate reprezenta 
o strategie de îndreptare a școlii,deoarece prin modul pe care se fac văzuți stârnesc interesul pentru 
cunoașterea instituției pe care o reprezintă și imaginea șscolii este astfel îmbunătățită. 

Consider că orice acțiune realizată ce vizezează școala cu scop pozitiv,poate fi transformată într-o 
strategie de marketing,indiferent dacă școala se găsește în mediul rural sau urban. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
Tradițional și online 

 
 

Prof. Înv. Primar: Böndi Mohácsi Júlia Judith 
Școala Primară nr. 2 – Sântimreu, jud. Bihor 

 

 

Evaluarea este o componentă importantă a procesului educaţional. Conform Legii Educației 
Naționale scopul evaluării este acela de a orienta și de a optimiza învățarea. Toate evaluările se realizează 
pe baza standardelor naționale de evaluare pentru fiecare disciplină de studiu. Evaluarea se centrează pe 
competențe, oferă feed-back real elevilor și stă la baza planurilor individuale de învățare. 

Metodele şi instrumentele de evaluare sunt stabilite de cadrul didactic în funcţie de vârsta şi 
particularităţile psihologice ale elevilor, luând de asemenea în considerare specificitatea disciplinei.  

 
Acestea se pot grupa în două mari categorii:  
a) metode tradiționale de evaluare;  
b) metode complementare de evaluare. 
 
Metodele tradiționale de evaluare au primit această denumire datorită consacrării lor în timp şi 

utilizării lor frecvente în practica didactică. În categoria metodelor tradiţionale sunt incluse: 
a) probele orale;  
b) probele scrise;  
c) probele practice. 
 
Metodele complementare de evaluare se înscriu în categoria acelor strategii de evaluare care urmăresc 

să ofere elevilor posibilităţi sporite de a demonstra nu numai că au asimilat un ansamblu de cunoştinţe, dar 
şi că dispun de priceperi, deprinderi, abilităţi de a opera cu respectivele cunoştinţe. Au un potenţial formativ 
ridicat şi permit o mai bună individualizare a actului educaţional.  

 
În categoria metodelor complementare de evaluare sunt incluse:  
a) observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor;  
b) investigaţia;  
c) proiectul;  
d) autoevaluarea;  
e) interviul. 
 
Evaluarea în mediul online este o etapă din procesul de învățare care se desfășoară în mediul online. 

Diferitele metode de evaluare online utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. Metodele 
de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile, întrebările și discuțiile din clasă pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua și ghida sau pentru a forma procesul de învățare al elevilor lor.  

 
Metodele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, semestru, 

unitate, program sau an școlar. 
 
Trecerea la noi medii de învățare, în special cele online și la distanță, obligă profesorii să găsească și 

să folosească cele mai eficiente metode de evaluare pentru a realiza și a oferi educație în era digitală. 
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SPECIFICUL EVALUĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMĂNTUL PREȘCOLAR 
 
 

Prof. înv. preșc. Bontea Ionela Lorena, 
G.P.P. ”Academia piticilor”, Curtea de Argeș, Județul Argeș 

 
 
Spre deosebire de perspectiva clasică a învăţământului, ce avea în centrul procesului, actul predării, 

în concepţia modernă, accentul se pune funcţiile învăţării, participarea preşcolarilor în dobândirea 
cunoştinţelor şi formarea de priceperi şi deprinderi. 

Evaluarea, în calitate de reglator al procesului, este indispensabilă atât predării, cât şi învăţării, mai 
mult, aceasta fiind intrinsecă. Prin evaluare, cadrul didactic urmăreşte cum învaţă preşcolarii, îi ajută să 
conştientizeze propriile succese sau eşecuri, să-şi amelioreze performanţele şi eforturile, îşi evaluează 
propria sa activitate, elaborează judecăţi de valoare despre el însuşi, ca educator, despre calitatea lecţiilor, 
reuşita sau nereuşita unor strategii utilizate. 

Deoarece activitatea din grădiniţă are preponderent un caracter formativ-educativ, cu finalităţi de 
prespectivă, ce nu se pot concretiza pe termen scurt, ci într-o viziune de construcţie pas cu pas, în colaborare 
cu alţi factori (familie, şcoală, media, societate), evaluarea este fragmentară, incompletă, unele rezultate 
apărând mai târziu, în şcoală sau la finele ei. 

Evaluarea preşcolarilor este greu de realizat şi permite doar prognoze pe termen scurt, dar este 
necesară pentru educator şi copii pentru cunoaşterea nivelului atins în dezvoltarea personalităţii, care este 
departe de cristalizare, pentru individualizare şi eficienţă în activitate. 

În învăţământul preşcolar la începutul fiecărui an şcolar, primele două săptămâni sunt rezervate 
culegerii de date pentru cunoaşterea copiilor. Metodele utilizate de educatoare sunt observarea copilului în 
timpul diferitelor activităţi şi în timpul momentelor din programul zilnic; consemnarea în protocoale 
individuale sau fişe de progres; dialogul cu copilul şi cu părinţii, pentru cunoaşterea dezvoltării psiho-fizice, 
a nivelului de cunoaştere, a deprinderilor preşcolarilor. 

În cursul anului şcolar, se realizează în mod implicit o evaluare continuă a nivelului de cunoştinţe şi 
deprinderi prin oportunităţile oferite de regimul zilnic, fişele de evaluare, observaţie zilnică, prin convorbiri, 
studiul produselor activităţii. 

La finalul anului şcolar şi la finele unui ciclu se impune o evaluare atentă, detaliată a copiilor pentru 
a stabili programul următor sau pentru a finaliza fişele de progre. Pentru acest scop se planifică o perioadă 
de circa două săptămâni de evaluare finală. 

Fiecare tip de activitate şi fiecare categorie de activităţi comune are forme şi metode specifice. 
Contribuţia jocurilor şi a activităţilor alese, a opţionalelor şi extinderilor se evaluează împreună cu 

cea a activităţilor comune, deoarece este dificil să determinăm cât din performanţele copiilor se datorează 
fiecărei forme de activitate. Important este ca la finele fiecărei activităţi, preşcolarii să-şi îmbunătăţească 
rezultatele, să se comporte conform regulilor stabilite de comun acord. 

Astfel, prin toate aceste forme de evaluare şi metode de apreciere a rezultatelor, preşcolarii devin 
treptat capabili să se autoaprecieze, să descopere ce au lucrat bine, corect, ce achiziţii noi au, dar şi ce lipsuri 
trebuie compensate. De asemenea părinţii preşcolarilor vor putea afla rezultatele evaluării prin întâlniri 
periodice, prin scrisorii tematice, prin intermediul copiilor care vor duce acasă desene, fişe, felicitări, 
tablouri confecţionate de ei, sporind astfel preocuparea acestora pentru muca educativă şi conţinutul 
informaţional vehiculat de educatori şi atrăgând sprijinul lor ca parteneri în educaţie. 

În ceea ce îl priveşte pe copil, scopul principal al evaluării este de a supraveghea şi determina 
tendinţele acestuia de învăţare, ajutându-l să-şi cunoască şi să-şi dezvolte aptitudinile, formându-i 
deprinderi de muncă independentă. 

Aşadar, prin evaluare, educatoarea pregătește copilul pentru o integrare fără disfuncţii în şcoală, 
urmărește ce se întâmplă cu el şi după terminarea grădiniţei, furnizând învăţătorilor datele necesare 
continuării acţiunii instructiv-educative pe diferite trepte. Urmând paşii unei evaluări eficiente şi respectând 
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cerinţele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza procesul de învăţământ, precum şi de a spori rolul 
educaţiei în formarea personalităţii copilului.  

Deşi multă vreme nu i s-a acordat evaluării importanţa cuvenită, aceasta este considerată ca fiind 
sursa soluţiilor de perfecţionare a actului didactic, integrându-se organic în procesul de învăţare. Astfel, 
procesul educativ implică cu necesitate proiectarea simultană a triadei predare - învăţare - evaluare, orice 
schimbare produsă în cadrul uneia influenţează modalităţile de realizare a celorlalte, producând o adevărată 
reacţie în lanţ. Învăţământul preşcolar românesc permite în zilele noastre, prin aplicarea noului curriculum 
naţional, parcurgerea unui traseu individualizat de educare şi formare a preşcolarilor. 
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Evaluarea în alternativa Step by Step 

 
 

Bora Ana-Maria 
Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița 

 
 
Fiecare copil are propriul drum către succes, care se deschide cu o educație cât mai bună. La Step by 

Step, știm că asta înseamnă respect pentru personalitatea copilului și adaptare la individualitatea acestuia.  
În ceea ce priveste evaluarea achizițiilor dobândite în procesul de predare—învățare, alternativa Step 

by Step presupune un sistem individualizat, deci fiecare elev este comparat cu el însuși și nu cu ceilalți. 
Individualizarea este facilitată și de organizarea învățării în centre de activitate.  

Conform modelului de program Step by Step pentru învăţământul primar, evaluarea trebuie să se 
bazeze pe următoarele premise: să stimuleze acumularea de cunoştinţe, înţelegerea şi încrederea copilului 
în sine; să se axeze pe obiective importante şi să implice multiple surse de informaţii; să spijine şi să 
informeze asupra practicilor de instruire în conformitate cu gradul de dezvoltare a copilului; părinţii şi elevii 
să fie parteneri de bază în procesul de evaluare. 

Scopul principal al evaluării este să urmărească progresul copilului şi să stabilească exact le ce nivel 
de dezvoltare se află fiecare în parte. Identificarea nevoilor fiecărui copil şi a copiilor cu nevoi speciale care 
ar necesită sprijin ori intervenţii suplimentare sunt alte obiective ale unei evaluări autentice. Evaluarea 
autentică trebuie: să valorifice punctele forte ale fiecărui elev, în loc să-i sancţioneze erorile; să furnizeze 
procesului de instruire indicaţii asupra a ceea ce trebuie predat şi asupra modului cum se face predarea; să 
reprezinte o componentă permanentă a procesului de instruire; să fie multidimensională, axată nu numai pe 
aspectul cognitiv, ci şi pe dezvoltarea socială şi afectivă a copilului; să includă rezultatele colaborării active 
dintre părinţi şi învăţători, precum şi dintre învăţători şi copii; să scoată în evidenţă importanţa învăţării; să 
promoveze un învăţământ optimal, care să asigure succesul pentru toţi copiii; să fie corect înţeleasă de către 
elevi şi părinţii lor. (adaptare după PLAS) 

Observarea sistematică informală (ocazională) sau formală (în urma stabilirii unor scopuri precise) 
presupune consemnarea într-o fișă de apreciere a progresului unor evenimente, atitudini, manifestări, 
relaţionări, comunicări; fotografii, înregistrări audio care vor fi depuse la portofoliul elevului pentru a fi 
consultate de părinţi. 

Evaluarea în centrul de activitate reprezintă aprecierea verbală sau scrisă pe care învăţătorul o face în 
timpul lucrului direct cu elevul la centrul de activitate.  

Evaluarea la „Scaunul Autorului”.  Elevul îşi prezintă, din „Scaunul Autorului”, rezolvările sarcinilor 
la fiecare centru de activitate, precum şi orice rezultat al activitaţii sale extraşcolare (la întâlnirea de 
dimineaţă). Completările, întrebările, înţelesurile celorlalţi şi întrebările conducătoare ale învăţătorului îl 
vor face să-şi înteleagă corectitudinea sau incorectitudinea demersului, fără să fie notat, clasificat. 

În noile condiții sanitare, „Scaunul Autorului” este semnalizat cu ajutorul unui obiect vizibil, tip 
steguleț, căruia doar cadrul didactic îi poate schimba poziția în clasă. Noutățile zilei sunt anunțate de către 
fiecare dintre eleviii înscriși, de la locul ocupat încă de dimineață și care tocmai a fost semnalizat ca Scaun 
al Autorului.  În același mod, copiii raportează rezultatele muncii lor de pe scaunul autorului.  În condițiile 
în care suprafața clasei permite, scaunul autorului poate fi asimilat cu un loc marcat și poziționat central în 
clasă, copiii putând folosi perne individuale igienizabile sau sta în picioare în locul marcat. 

Expunerea lucrărilor. Lucrările cu rezolvările sarcinilor, ale tuturor copiilor sunt expuse în clasă. 
Există – fără a fi stigmatizantă – posibilitatea de comparare cu ceilalţi, de reflexie, de înţelegere şi de 
corectare a demersurilor mentale neadecvate sau slab conturate.  

Constituirea portofoliului. În timp, mapa cu lucrări a fiecărui elev – cuprinzând lucrări datate şi 
comentate – devine oglinda progresului acestuia faţă de el însuşi.  

În situația actuală este recomandat realizarea unui portofoliu al copilului cu componentă online - 
portofoliu electronic și fizic - colectând produsele relevante ale activității copilului, realizate în format 
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digital și/sau artefacte, implicând părinții în completarea lui în cazul învățării la distanță. În cazul 
desfășurării cursurilor la distanță/online, se elimină pe cât posibil fișele de lucru pe format hârtie și care 
necesită tipărire de către părinți și se identifică acele activități care pot fi realizate concret cu materiale din 
natură sau gospodărie, materiale reciclabile sau care presupun costuri limitate. 

Caietul de evaluare este un document școlar unde sunt precizate conținuturile abordate și care 
înlocuiește catalogul. Acesta este individual și inventariază competențele care trebuie achiziționate de către 
elevi pe parcursul unei clase, iar la rubrica „Observații și comentarii” se descrie atunci cand este cazul 
specificul individual al nivelului de achiziție, nefolosindu-se calificative. 

Corespondenţa scrisă pentru părinţi. Învăţătorii transmit părinţilor periodic scrisori de sinteză, e-mail-
uri, mesaje care cuprind constatări, înştiinţări sau îndrumări privind ajutorul pe care părinţii îl pot da. 
Părinţii au posibilitatea de a-şi evalua copiii în mai multe moduri: participând la clasă şi constatând eficienţa 
în rezolvarea sarcinilor de un anume tip, răsfoind mapa personală a copilului – unde găsesc evoluţia în timp 
a rezultatelor sarcinilor copilului, sau urmărind caietul de evaluare al învăţătorilor. În plus, o discuţie 
deschisă despre progrese şi dificultăţi, despre unde se poate insista acasă şi cum se poate face aceasta, astfel 
încât să nu ducă la confuzii în mintea şi sufletul copilului este de recomandat.  

Conform alternativei Step by Step toate achiziţiile elevilor sunt exersate sub diverse forme în centrele 
de activităţi, astfel încât nu sunt încurajate temele pentru acasă. Ceea ce e de achiziţionat sub raportul 
cunoștințelor și abilităților, se desfaşoară şi se exersează în clasă. În contextul pandemic pe care îl 
traversăm, în funcție de scenariul în care va funcționa fiecare școală, elevii vor exersa anumite achiziții și 
în spațiul casei, al familiei.  

Echipele de cadre didactice folosesc studiul tematic, motivând elevii să caute și să prelucreze 
informații atât sub îndrumarea adulților care îi acompaniază cât și individual sau în grupuri mici de copii. 

 
Bibliografie: 
 
Cristiana Boca (2009), Cătălina Ulrich, Carmen Lică, Doina-Olga Ștefănescu , Centre de resurse 

pentru educație și dezvoltare. Ghid de organizare, funcționare și implementare a serviciilor, București, 
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https://www.stepbystep.ro/alternativa-step-by-step/ 
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Evaluarea prin proiect 

 
Bora Iuliana –                                                                         

Liceul Teoretic Tudor Arghezi - Târgu Cărbuenști 

 
 

Proiectul reprezintă o metodă mai complexă de evaluare care poate furniza informaţii mai bogate în 
legătură cu competenţele elevilor şi, în general, cu progresele pe care ei le-au făcut de-a lungul unei perioade 
mai îndelungate de timp. 

Temele pe care se realizează proiectele pot fi oferite de către profesor, dar, în anumite cazuri, ele pot 
fi propuse şi de către elevii care elaborează aceste proiecte. Informaţiile pe care le poate obţine evaluatorul 
sunt variate şi, în esenţă, fac referire la următoarele aspecte: motivaţia pe care o are elevul faţă de domeniul 
din perimetrul căruia a selectat tema; capacitatea elevului de a se informa şi de a utiliza o bibliografie 
centrată pe nevoile de tratare a subiectului luat în discuţie; capacitatea elevului de a concepe un parcurs 
investigativ şi de a utiliza o serie de metode care să-l ajute să atingă obiectivele pe care şi le-a propus; 
modalitatea de organizare, prelucrare şi prezentare a informaţiilor dobândite ca urmare a utilizării diverselor 
metode de cercetare; calitatea produsului (produselor) obţinute în urma finalizării proiectului, care se pot 
distinge prin originalitate, funcţionalitate, calităţi estetice deosebite.Ca şi în cazul altor metode alternative 
de evaluare, şi în cazul proiectului trebuie avuţi în vedere o serie de determinanţi, precum: vârsta elevilor, 
motivaţia acestora pentru un anumit domeniu de cunoaştere, varietatea experienţelor de învăţare pe care 
elevii le-au acumulat în timp, rezistenţa acestora la efort. 

Barbara Miller şi Laurel Singleton consideră că se poate include unul sau mai multe scopuri, urmărite 
prin implementarea portofoliilor, precum: 

- să încurajeze deprinderile de autoreflecţie la elevi; 

- să crească motivaţia elevilor, responsabilitatea şi proprietatea asupra învăţării; 

- să ofere un feedback folositor elevilor în atingerea obiectivelor unui capitol important sau al 
întregului curs; 

- să îmbunătăţească comunicarea cu părinţii; 

- să demonstreze progresul făcut în timp; 

- să indice procesul prin care se face munca, precum şi produsul final; 

- să ilustreze cum aplică strategiile de gândire la cunoştinţele achiziţionate în vederea luării de decizii 
importante; 

- să demonstreze măsura în care au fost atinse scopurile cursului/programului 

Avantajele portofoliului: 

- ușor adaptabil la orice disciplină; 

- suport al învățării individualizat; 

- stimulează învățarea prin implicare directă; 

- permite elevului aplicarea cunoștințelor teoretice într-un mod creativ în situații noi, practice; 

 - permite autoevaluarea; 
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- evaluarea devine motivantă şi nu stresantă pentru elev; 

- permite evidențierea progresului elevului în învățare; 

- permite evaluarea capacității de analiză, sinteză și selecție a elevului; 

- permite evaluatorului să vadă concret ce știe și ce poate face cel evaluat; 

- prin portofoliu elevul poate realiza sarcini complexe (crește validitatea instrumentului de verificare); 

- permite evaluarea la mai multe niveluri, din mai multe puncte de vedere ( evaluat de părinți, de 
profesori din ciclul superior de învățământ, de angajator) 

Dezavantajele portofoliului: 

- nu toți elevii pot fi responsabilizați în realizarea portofoliului; 

- elevii ,,fără experiență,, trebuie dirijați, corectați; 

- dificultatea în identificarea originii probelor (dacă este o realizare proprie sau au nui frate mai mare, 
părinte); 

- necesită timp mare de realizare și de evaluare; 

- necesită întocmirea unor liste obligatorii de conținut; 

- necesită stabilirea unor criterii concrete de evaluare; 

- dificultatea de a acoperi toate obiectivele învățării; 

- pune accent deosebit pe forma de prezentare, de multe ori în detrimentul conținutului 

Portofoliul nu este numai o metodă alternativă de evaluare a elevului. Prin materiale pe care le 
conţine, el poate fi ilustrativ pentru crearea imaginii unei instituţii cum ar fi Şcoala Nr. ... sau Liceul Nr. ..., 
folosit fiiind ca “o modalitate de a reprezenta un grup, o şcoală chiar; este un exemplu reprezentativ al 
activităţii şi al performanţelor cursanţilor unei şcoli”. Instituţia şcolară respectivă încearcă astfel să-şi creeze 
o imagine în rândul viitorilor cursanţi ori în rândul părinţilor, arătându-le mostre ale activităţilor şi acţiunilor 
desfăşurate de elevi în şcoala respectivă. 
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EVALUAREA INIŢIALĂ LA GRUPA MARE 

 

Prof. înv. preșcolar: Bora Valeria                                                         
Grădiniţa cu P. P. ,,Paradisul Piticilor,, Dej 

 

  
Evaluarea este o componentă importantă a procesului de învăţământ fiind în raport direct  cu progresul 

învăţării, ea permite luarea unor decizii de reglare, ameliorare şi perfecţionare a activităţii preşcolarului. 
Pentru realizarea unei evaluări moderne şi relevante a rezultatelor învăţării se parcurg următoarele etape: 

 Planificarea evaluării 
 Itemi 
 Probe de evaluare 
 Planuri remediale                                                                                                                              
Voi da spre exemplificare rolul hotărâtor pe care îl are evaluarea iniţială asupra constatării  

progresului copilului la începutul grupei mari: 

Categoria de 
activitate 

                  
Obiective 

 
            Itemi de evaluare 

    Modalităţi de         
         evaluare 

 
 
Cunoaşterea   
 mediului 

1.Cunoaşterea 
capacităţii  de 
investigare a 
mediului 
înconjurător. 
 
2.Cunoaşterea 
experienţei 
cognitive şi a 
volumului de 
cunoştinţe, 
raportat la 
tematica 
propusă 

a.Selectează jucăriile din grupă după 
formă, mărime, culoare. 
b.Găseşte locul fiecăruia- selectarea unor 
imagini după criterii date de educatoare. 
c.Spune două deosebiri ale celor două 
obiecte. 
d.Spune ce culoare are. 
e.Recunoaşte organele de simţ şi rolul lor. 
f.Alege obiectele de îmbrăcăminte şi igienă 
personală. 
g.Alege şi descrie imagini specifice unor 
anotimpuri. 
h.Precizează caracteristici ale fructelor şi 
legumelor de toamnă. 

Observarea directă a 
comportamentului 
copiilor în jocuri, 
activităţi frontale 
dirijate. 
Exerciţii individuale şi 
în grupuri mici de copii. 
Convorbiri cu scop 
evaluativ. 
S-a urmărit şi s-a notat 
aspecte care au răspuns 
la itemii de evaluare 
stabiliţi, 

 
 
Educarea 
limbajului 

1.Cunoaşterea 
nivelului de 
dezvoltare a 
capacităţii de 
exprimare 
orală. 
 
2.Cunoaşterea 
gradului de 
dezvoltare a 
expresivităţii şi 
creativităţii 
verbale 
 
 

a.Spune mai departe. Completează ce 
lipseşte 
b.Recunoaşte sunetele iniţiale ale 
cuvintelor. 
 
c.Răspunde în propoziţii logice. 
 
d.Recunoaşte poveştile şi alege imaginile 
potrivite 
Poveşti încurcate. 
 
 
 
 
 

Exerciţii individuale 
pentru verificarea 
expimării orale. 
Proba s-a desfăşurat pe 
baza jocului, urmărindu-
se recunoaşterea 
personajelor din 
poveştile însuşite, 
existenţa în vocabularul 
copiilor a unor expresii 
literare, specifice 
poveştilor. 
S-a urmărit capacitatea 
de a reda o poezie 
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3.Cunoaşterea 
potenţialului 
copiilor de 
familiarizare 
cu limbajul 
scris. 

e.Spune o poezie. 
 
 
 
f.Scrie linii orizontale, verticale, puncte 
respectând spaţiul dat. 

respectând 
intonaţia,ritmul. 
Proba s-a desfăşurat 
individual, după ce în 
prealabil au fost 
prezentate elementele 
grafice. 

 
 
Activităţi 
matematice 

1.Evaluarea 
nivelului 
dezvoltării 
operaţiilor 
prematematice. 
 
2.Cunoaşterea 
nivelului de 
asimilare a 
număratului. 
3.Cunoaşterea  
potenţialului  
de asimilare a 
operaţiilor 
matematice. 

a.Formează mulţimi de obiecte care au 
aceeaşi formă, culoare, mărime. 
b.Formează perechi între obiectele din cele 
două mulţimi. 
c.Recunoaşte poziţiile spaţiale ale unor 
obiecte. 
d.Recunoaşte, denumeşte formele 
geometrice. 
e.Alege cifra care se potriveşte numărului 
de obiecte. 
f.Formează perechi între elemente a două 
mulţimi. 
g.Găseşte vecinii cifrelor indicate. 
h. Alege atâtea buline câte au cei doi copii 
împreună. 

Exerciţiile frontale, în 
grupuri mici, fişe. 
 
Proba s-a desfăşurat pe 
baza jocului, s-a urmărit 
recunoaşterea poziţiilor 
spaţiale ale unor obiecte. 
Observarea  directă a 
comportamentului 
copiilor şi consemnarea 
atentă a datelor. 
Exerciţiile frontale, în 
grupuri mici, fişe 

 
 
Educaţie 
pentru 
societate 

1.Cunoaşterea 
capacităţii de 
realţionare a 
copiilor. 
 
 
 
 
 
 
2.Cunoaşterea 
nivelului de 
dezvoltare a 
deprinderilor 
practice 

a.Are autonomie în deprinderile de 
autoservire. 
b.Participă la anumite sarcini gospodăreşti- 
adunatul jucăriilor, aranjarea scăunelelor. 
c.Are promptitudine în executarea 
sarcinilor. 
d.Înţelege conţinutul noţiunilor morale- 
bun, rău, harnic, leneş. 
e.Se relaţionează uşor cu colegii de grupă 
şi adulţii din grădiniţă, având un 
comportament adecvat vieţii în colectiv. 
a.Şi-a însuşit deprinderile practice 
corespunzătoare- mototolire, lipire, rupere 
pe contur, rupere fără contur dat etc. 
b.Ascultă explicaţiile date şi urmăreşte 
demonstraţia. 
c.Lucrează singur, aşteptând în linişte 
îndrumările educatoarei. 
d.Păstrează ordinea la locul de muncă. 

Observarea  directă a 
comportamentului şi 
consemnarea atentă a 
datelor. 
Activităţi individuale. 
Proba s-a desfăşurat pe 
baza jocului, unde s-a 
urmărit recunoaşterea 
personajelor din 
poveştile însuşite, 
cunoaşterea unor însuşiri 
morale ale lor precum şi 
a consecinţelor acestora. 
Observarea 
comportamentului 
copiilor 

 
Educaţie 
estetică 

1.Cunoaşterea 
gradului de 
însuşire a 
tehnicilor de 
lucru specifice 
activităţilor 
plastice. 
2.Cunoaşterea 
gradului de 
însuşire a 
cântecelor, a 
potenţialului 
muzical. 

a.Şi-a însuşit tehnici de lucru specifice. 
b.Redă teme propuse de el, educatoare. 
c.Utilizează culori potrivite temei. 
d.Realizează lucrări originale. 
a.Cântă un cântec însuşit anterior, respectă 
linia melodică a textului. 
b.Recunaoşte un cântec după un fragment 
melodic. 
c.Execută bătăi din  palme, mers şi alte 
mişcări în ritmul cântecului. 

 
 
 
 
 
Activităţi individuale 
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Educaţie 
psihomotrie 

1.Cunoaşterea 
gradului de 
însuşire a 
deprinderilor 
motrice de 
bază şi 
aplicativ 
utilitare. 
2.Cunoaşterea 
capacităţii de 
coordonare 
motrică. 

a.Are echilibru în timpul mersului. 
b.Merge în cerc, respectând ordinea unul 
după altul. 
c.Şi-a însuşit deprinderile motrice de bază 
prevăzute. 
d.Are o coordonare motrică adecvată 
vârstei. 
e.Răspunde la comenzile verbale specifice 
activităţilor de educaţie fizică. 
a.Reuşeşte să-şi coordoneze mişcările cu 
ale celorlalţi copii, ale educatoarei. 

 
 
 
 
Traseu aplicativ. 
Jocuri şi concursuri 
sportive. 

Activităţi de 
dezvoltare 
personală şi 
activităţi 
libere alese 

1.Dezvoltarea 
abilităţilor de 
comunicare. 
2.Dezvoltarea 
empatiei. 

a.Relaţionează cu partenerii de grup. 
b.Îşi exprimă dorinţe, stări sufleteşti. 
Sunt vesel, trist pentru că... 
c.Manifestă ataşament faţă de colegi. 
Cum v-aţi simţi dacă cineva v-ar spune... 

Joc 

 

În urma evaluării iniţiale am conceput  proiectarea didactică în funcţie de nivelul şi necesităţile 
preşcolarilor din grupă.  

De asemenea, am stabilit măsurile privind îmbunătăţirea performanţelor preşcolarilor prin tratarea 
diferenţiată a copiilor la care s-au constatat lacune în cunoştinţe sau deprinderi insuficiente sau extinderi şi 
aprofundări pentru copiii care au un nivel superior de performanţă. 
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DESPRE EVALUARE – ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

 
Prof. Borca Andreea                                                                    

Școala Gimnazială „Eftimie Murgu” Lugoj 
 
 

 
Am învățat, încă de pe băncile școlii, că evaluarea este o parte componentă a actului didactic alături 

de predare și învățare. 
Evaluarea în cadrul procesului de învățământ apare ca o activitate complexă de apreciere a modului 

comun de lucru al profesorului și elevilor săi, în efortul de atingere a competențelor generale și specifice 
vizate de una sau mai multe discipline de studiu. 

Performanțele școlare sunt influențate de mai mulți factori care țin de elevi, de profesori, de cadrul 
material-organizatoric și de management - calitatea instruirii, calitatea învățării, calitatea evaluării, natura 
relațiilor dintre predare, învățare și evaluare. 

Trebuie să recunosc că în perioada în care am desfășurat activități online, mi-a fost destul de greu să 
găsesc aplicații care să mă ajute să rămân obiectivă, dar și ca aceste forme de evaluare să fie relevante. Cred 
că atunci când suntem în clasă, elevi și profesor, alternând diferite forme de evaluare, putem să ne dăm 
seama de ceea ce știe cu adevărat un elev. Ca profesori, ne putem autoevalua pe baza rezultatelor obținute 
de elevi și putem încerca să găsim o soluție la anumite probleme identificate. 

Pentru mine, contează foarte mult ca elevii să vină la școală fără a fi stresați de ideea unui test. Ne 
pregătim pentru teste, identificăm problemele apărute și reflectăm. Caut să îi învăț pe elevii mei să își pună 
diferite întrebări: ce am făcut bine și ce nu?, de ce nu ….?, ce pot face pentru a fi mai bun data viitoare? 
etc. 

Reflecția ne face să căutăm cauza unei probleme, dar și soluții pentru remedierea acesteia.    
În această perioadă, în care digitalizarea se regăsește în foarte multe domenii, este necesară o abordare 

diferențiată și în cazul educației. Este foarte adevărat că nu am fost cu toții pregătiți pentru această situație, 
dar sunt convinsă că cei mai mulți dascăli au căutat să se perfecționeze și să desfășoare un act educațional 
de bună calitate în perioada online. 

Am utilizat și în perioada online diferite forme de verificare și procedee de evidențiere a 
performanțelor elevilor. 

Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai folosite metode, realizându-se printr-o alternanță 
de întrebări și răspunsuri, fiind folosită, cu precădere, ca verificare curentă, parțială și pe parcursul 
procesului de instruire. Verificarea orală se realizează prin: conversația de verificare – prin întrebări și 
răspunsuri, cu suport vizual – repovestire după imagini, descrierea și reconstituirea evenimentelor, 
completarea unor dialoguri incomplete etc. Avantajul probelor orale constă în aceea că feed-back-ul se 
realizează imediat. 

În perioada online, am folosit platformele Zoom și Meet pentru evaluarea orală a elevilor. 
Evaluarea scrisă prezintă avantajul de a verifica un număr mare de elevi într-un timp limitat, oferind 

acestora posibilitatea să gândească şi să lucreze în ritm propriu; asigurând în acelasi timp un grad mai mare 
de obiectivitate în notare. Evaluarea scrisă pune la îndemâna şcolarilor mai emotivi sau a celor care gândesc 
mai lent instrumentul care le permite să-şi prezinte toate cunoştinţele.  

Nu consider că mediul online este potrivit pentru probele scrise. Am înlocuit aceste probe cu teste 
online cu variantă de verificare, utilizând aplicații precum Socrative, Kahoot, Google Jamboard, Google 
Forms, Wordwall etc., elevii fiind foarte entuziasmați. 

Am folosit cu succes metoda proiectului și a portofoliului, elevii încărcând lucrările în drive-ul 
comun. Am folosit, de asemenea, platforma Padlet, pentru lucrări colaborative ale elevilor. 
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Metoda de evaluare practică pune la dispoziţia şcolarilor şansa de a opera cu cunoştinţele teoretice 
însuşite, de a le aplica în diverse activităţi practice, realizând în acelaşi timp şi o evaluare a gradului de 
însuşire a priceperilor şi a deprinderilor pe care le presupun activităţile respective. 

 
 Şi această metodă se realizează printr-o mare varietate de forme: 
 

a) confecţionarea unor obiecte; 
b) executarea unor experienţe sau lucrări experimentale; 
c) întocmirea unor desene, schiţe, 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 filmați 

în timpul activității și încărcând în Google Classroom videoclipurile.  
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

- ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare;  
- ca o contribuţie la întregul proces de evaluare;  
- în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi a resurselor.  

Evaluarea online poate furniza o mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care 
este efectuată evaluarea, precum și o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele 
şi abilităţile. 
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Metoda „bulgărelui de zăpadă” 

 

Prof. înv. primar Borca Codruța Norina                                                   
Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Deva 

 

Metoda piramidei sau a ,,bulgărelui de zăpadă” aparţine metodelor şi tehnicilor de învăţare prin 
colaborare (interactive) şi are la bază împletirea activității individuale cu cea desfășurată în cadrul 
grupurilor. Ea constă în încorporarea activității fiecărui membru al colectivului într-un demers colectiv mai 
amplu, menit să ducă la rezolvarea unei sarcini sau a unei probleme date (Oprea, 2007). 

Etape: 
 
1. Faza introductivă: sunt prezentate datele problemei de către cadrul didactic. 
2. Faza lucrului individual: 
–        într-un interval de cinci minute, fiecare elev încearcă să soluționeze problema, lucrând singur; 

–        elevii notează întrebările ce apar în legătură cu problema luată în studiu. 

3. Faza lucrului în perechi: 
–        elevii formează perechi și discută soluțiile identificate în etapa anterioară; 

–        elevii solicită colegilor răspunsuri la întrebările identificate anterior. 

4. Faza reuniunii în grupe mai mari: 
–       perechile se reunesc și alcătuiesc două grupe mari, preferabil cu număr egal de participanți; 

–        se discută soluțiile de rezolvare a problemei identificate în etapa a treia; 

–        se găsesc răspunsuri la întrebările nesoluționate. 

5. Faza raportării soluțiilor în colectiv: 
–        se analizează, la nivelul întregii clase, soluțiile găsite; 

–        soluțiile pot fi scrise pe tablă pentru a putea fi văzute de toți și comparate unele cu celelalte; 

–        se dau răspunsuri la întrebările nesoluționate, de data aceasta cu ajutorul cadrului didactic. 

6. Faza decizională: 
–        se alege soluția cea mai potrivită de rezolvare a problemei; 

–        se formulează concluzii cu privire la demersurile elevilor. 

Avantaje: 
–        dezvoltă învățarea prin cooperare; 

–        stimulează manifestarea spiritului de echipă; 

–        dezvoltă capacitățile comunicaționale; 

–        dezvoltă capacitatea de analiză, de argumentare; 
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–        sporește încrederea în forțele proprii; 

–        motivează elevii să gândească cu îndrăzneală fără să fie descurajaţi de părerile altora; 

–        dezvoltă motivaţia pentru învăţare. 

Limite: 
–        contribuția fiecărui participant poate fi greu de apreciat; 

–         lipsa implicării din partea unor elevi și transferul responsabilităților acestora către colegi. 

Exemplu: 
 
Disciplina: Ştiinţe ale naturii 
Subiectul: Poluarea. Soluţii 
1. Prezentarea materialului Poluarea şi efectele ei  https://learningapps.org/view14300484 
2. Elevii au lucrat individual 5 minute, timp în care şi-au notat întrebări de tipul: 
- Cine transformă cel mai mult mediul? 
- Cum au poluat oamenii planeta? 
- Ce efect are poluarea asupra Terrei? 
- Ce credeţi că ne transmite planeta? 
- Cum putem să ocrotim mediul înconjurător? 
- Ce soluţii putem găsi? 
3. Se lucrează apoi în perechi, discutându-se răspunsurile la care au ajuns şi se  
solicită răspunsuri la problemele pe care nu le-au putut explica. 
4. Elevii se grupează preferenţial în grupe aproximativ egale şi discută rezultatele la care au ajuns. Se 

răspunde la întrebările care au rămas nesoluţionate. 
5. Copiii reuniţi analizează  şi concluzionează rezultatele  obţinute, iar împreună se stabileşte că:  
Omul trebuie: 
- să protejeze mediul înconjurător; 
- să modifice mediul în folosul său, dar nu abuziv; 
- să ia măsuri pentru păstrarea sănătăţii Terrei şi a noastră. 

 Exemplu de plan de măsuri de protejare a planetei la îndemâna fiecăruia dintre noi: 
1. Colectaţi deşeurile şi aruncaţi-le selectiv. 
2. Închideţi apa în timpul în care vă periaţi dinţii. 
3. Stingeţi becurile în camerele în care nu staţi. 
4. Ecologizaţi semestrial zona şcolii voastre. 
5. Ecologizaţi bilunar curtea şcolii. 
6. Deplasaţi-vă la şcoală pe jos sau cu bicicleta/trotineta. 
7. Plantaţi, cu ajutorul unui adult, un arbust/pom în fiecare an. 
8. Faceţi-vă un strat plantând seminţele unor plante preferate şi îngrijiţi-le. 
9. Cumpăraţi o plantă, aşezaţi-o în camera voastră, îngrijiţi-o şi udaţi-o săptămânal. 
10. Realizaţi afişe în care să îndemnaţi locuitorii Devei să protejeze zona în care locuiesc şi 

distribuiţi-le. 
 
 
Bibliografie: 
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Provocările evaluării online la nivel preșcolar 
 
 

Prof. înv. preșcolar Bordea Iulia 
Școala Gimnazială ”Valeriu D. Cotea” 

 
 
 
Pandemia de COVID-19 a lovit puternic în toate aspectele vieții, dar cu precădere sistemul 

educațional a suferit modificări structurale și funcționale majore. Microsoft Teams, Zoom, Google Meet și 
alte aplicații care oferă servicii de comunicare video, au sosit – peste noapte – pe device-urile a milioane 
de oameni de rând care încercau să se conecteze sau să-și conecteze copiii la cursurile susținute acum 
online. În acest context, adaptarea cadrelor didactice la ceea ce presupune predarea online a devenit o 
necesitate majoră. Articolul de față dezbate o ramură a cursurilor online, și anume evaluarea online. 

Acest tip de evaluare este o etapă din procesul de învățare care se desfășoară în mediul online. Primii 
care au de învățat în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a învăța lucruri noi și de a 
produce schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și ar fi mult mai greu să se realizeze. La polul 
opus apar incertitudini, sisteme de așteptări diferite. La prima interacțiune cu educația online este necesar 
să se cunoască cum funcționează aceasta, precum și ce instrumente și tehnici sunt potrivite pentru grupul 
țintă (elevi sau cadre didactice). 

În educația online se schimbă, în primul rând, mediul de învățare. Nu mai există școala ca spațiu, ca 
tot ansamblul de relații. Modificări apar și în ceea ce privește comunicarea. Aceasta este puternic filtrată de 
tehnologie, nu mai este atât de persuasivă și din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un 
bagaj mult mai amplu de resurse ce urmează a fi investite. Se schimbă rutinele pentru învățare: de pregătire 
pentru școală (plecarea spre școală, drumul în sine au efecte psihologice asupra mobilizării învățării) și de 
învățare (informațiile nu mai sunt primite în același fel, nu se mai învață la fel). 

Se știe faptul că evaluarea poate fi inițială, continuă (formativă) și sumativă. 
Eu am pus accent pe evaluarea formativă: 
✓ practica optimă: depistarea greșelilor şi îndreptarea lor; 
✓ este o evaluare continuă, centrată pe acțiunea corectivă, funcția principal fiind ameliorarea 
învățării; 
✓ este centrată puternic pe elev și pe procesul învățării care generează anumite rezultate; 
✓ nu se exprimă în note sau scoruri; 
✓ creează premise reale pentru organizarea unui învăţământ diferențiat; 
✓ dezvoltă un climat educațional stimulativ, relații de cooperare profesor-elev. 
Ca principală metodă de evaluare am utilizat verificarea orală, foarte potrivită acestei categorii de 

vârstă:  ,,Evaluarea orală recuperează cel mai pregnant naturalețea și normalitatea unei relații umane.” (C. 
Cucoș) 

Examinarea orală se realizează printr-o conversație cu rol de verificare a cantității și calității 
procesului de instruire, prin întrebări și/sau sarcini de lucru care solicită răspunsuri orale sau în scris. 

Avantaje: 
- caracter interactiv, ce solicită abilitățile de comunicare și de relaționare ale elevilor; 
- încurajează manifestări care permit evaluarea comportamentului afectiv-atitudinal; 
- asigură un feed-back imediat, 
- oferă posibilitatea de a clarifica și de a corecta imediat eventualele greșeli sau neînțelegeri ale 

elevului în raport cu un conținut specific; 
- elevul are posibilitatea de a răspunde într-un mod original, are mai multă libertate pentru 

argumentare. 
Limite: 
- nu acoperă uniform și echilibrat un domeniu de conținut, operand selectiv; 
- nivel scăzut de validitate și fidelitate; 
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- gradul diferit de dificultate al întrebărilor de la un elev la altul; 
- variația comportamentului evaluatorului; 
- starea emoțională a elevului; 
- consumă mult timp.  
Dat fiind faptul că preșcolarii nu știu încă să citească, pentru ei este mai dificil să utilizeze instrumente 

și aplicații online de evaluare, dar cu  ajutorul părinților care au citit sarcina copiilor, am putut să îi antrenez 
in activități de tip joc care aveau ca scop atingerea unei singure sarcini. Cele mai utile și facile aplicații 
folosite de mine la grupă au fost: wordwall, quizizz, puzzle online (jigsawplanet). Aceste aplicații au 
constituit modalități alternative de evaluare, atractive pentru copii, așa încât aceștia să nu se opună 
participării la activitățile noastre online. 

Un element foarte important in reușita actului educativ realizat online este suportul permanent al 
părinților. Prezența lor alături de preșcolari poate fi uneori stresantă pentru cadrul didactic. De aceea eu am 
considerat necesar ca mai intâi trebuie să stabilesc o relație deschisă, caldă, onestă cu adulții care participau 
la activitățile online. Am anunțat la începutul fiecarei întâlniri ce aștept de la copii și ce au de făcut părinții. 
Astfel, părinții au intervenit doar dacă cei mici nu se descurcau cu dispozitivele sau dacă aceștia nu 
respectau timpul de răspuns al altui copil.  

Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce timpul de așteptare și oferă elevilor 
rezultate instantanee ale testării. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de învățare, punctele forte și punctele slabe rapid. 

Procesul de evaluare online eliberează, de asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate 
pentru a identifica domeniile de performanță scăzută, astfel încât profesorii să se poată concentra asupra 
acestor lacune de învățare.  

Rapoartele detaliate ajută la crearea unor programe de învățare specifice pentru acești cursanți, ceea 
ce duce la un rezultat mai bun al învățării și sporește 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 SURPRIZĂ” 

Această variantă de joc a metodei interactive „Cubul”, poate fi utilizată atunci când dorim să facem 
o evaluare a poveştilor învăţate atat in activitatile traditionale cat si in online. Are foarte mare priză la copii, 
deoarece îi antrenează foarte mult, fiind o activitate interdisciplinară de dezvoltarea limbajului, muzică, 
matematică, jocuri. Activitatea se va desfăşura cu întreaga grupă, ce va fi împărţită în şase grupe a câte 3 - 
4 copii.  

Fiecare grupă va avea ca simbol o culoare: grupa roşu, grupa galben, grupa albastru, grupa verde, 
grupa portocaliu, grupa roz. 

Aceleaşi culori cu ale grupelor se vor regăsi şi pe cele şase laturi ale cubului. La flanelograf  sub 
fiecare coală de hârtie colorată  la fel cu laturile cubului vor fi mai multe imagini din poveşti şi sarcini 
legate de acele imagini. Sarcinile de lucru vor fi din poveşti dar si din muzică, matematică, jocuri de 
mişcare. Toate sarcinile de lucru vor  fi cu referire la poveştile învăţate. 

Poveşti: „Ursul păcălit de vulpe”, „Punguţa cu doi bani”, „Fata babei şi fata moşneagului”, „ Albă –
ca Zăpada” 

Materiale: un cub, imagini din poveştile învăţate, siluete ale personajelor din poveşti, chitara , C.D – 
player. 

Explicarea şi demonstrarea joculului . Jocul de probă  

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 şi  implicit  grupa de la care va 
răspunde un copil.  

De exemplu, dacă latura de deasupra va avea culoarea roşu, voi lua de la flanelograf, de sub cartonul 
roşu o cerinţă şi o voi adresa copiilor de la grupa  de culoare roşu. Aceştia pot fi ajutaţi de colegii de echipă, 
dar şi de ceilalţi copii. Răspunsurile vor fi apreciate şi monitorizate de educatoare, cu ajutorul grupelor 
participante. Fiecare grupă va primi pentru răspunsurile corecte câte o bulină de aceeaşi culoare cu cea a 
grupei, iar pentru cele greşite câte o bulină albă. Va câştiga echipa care va avea cele mai puţine buline albe.  

 

Exemple de cerinţe:  

GRUPA ROŞU: 

 „Desparte în silabe cuvintele: urs, capră, cocoş, pitic, şi fomuleaază o propoziţie cu unul din aceste 
cuvinte „ 

 „Intrpretează împreună cu colegii din grup o strofă din cântecul Ursul păcălit de vulpe „; 
 „În ce joc am întâlnit noi ursul ? Jucaţi jocul o dată, cu toate celelalte grupe” 
 „Caracterizează un personaj la alegere din povestea Fata babei şi fata moşneagului „; 
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 GRUPA ALBASTRU: 

 „Câţi iezi avea capra? Bate din palme de tot atâtea ori”; 
 „Interpretaţi scena dintre urs şi vulpe , când aceasta îl învaţă cum să pescuiască”; 
 „ În ce joc am întâlnit vulpea? Jucaţi-l cu întraga grupă „ 
 

GRUPA GALBEN: 

 „Cu cine s-a întâlnit în drumul său fata moşneagului?” 
 „ Interpretează alături de grupa ta, cântecul Piticii„ 
 „ Câţi galbeni avea cocoşul în punguţă? Cum cânta cocoşul?” 
 „Completează propoziţia cu cuvintele care lipsesc”–„Boireul a trimis.......  să ia......... cocoşului” 
 

GRUPA PORTOCALIU: 

 „ Ghiceşte răspunsul: Eu sunt sprinten, pintenat / Bogăţii am adunat „ 
 „ Formulează câte o propoziţie cu cuvintele: pitic, vulpe, urs .” 
 „În ce joc am întâlnit cocoşii? Desparte în silabe cuvintele: boier, vizitiu, punguţă .” 
 „Desenează la tablă tot atâtea cercuri, câţi pitici erau în povestea Albă ca Zăpada” ; 
 

GRUPA VERDE: 

 „Desparte în silabe cuvintele: găină, cucurigu, lup. Formulează o propoziţie cu unul din cuvinte”. 
 „Recitaţi o stofă din poezia Cumătra vulpe de O. Cazimir”; 
 „A câta oară a reuşit lupul să-i păcălească pe iezi , şi să-i deschidă uşa?”; 
 

GRUPA ROZ: 

 „Alintă cuvintele: ied, vulpe, urs, cocoş  
 „Interpretaţi scena dintre Albă ca Zăpada şi mama vitregă, când i-a dat mărul otrăvit;” 
 „Formulează propoziţii cu cuvintele: urs, moşneag, fântână ; 
 „Ghici: Vara  umblu după miere / Iarna dorm să prind putere 
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Evaluarea în mediul online la disciplina Educaţie fizică şi sport 

 
Prof. Bordeiu Simona                                                                   

Şcoala Gimnazială Nr. 10, Galaţi 

 
Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învăţării la distanţă. În 

situaţia în care elevii au acces la învăţarea online prin intermediul platformelor se pot folosi următoarele 

metode şi instrumente de evaluare: evaluarea orală pe parcursul orei, fişe de lucru, teste de evaluare , eseuri, 

referate, proiecte, portofolii. 

Testele de evaluare şi fişele de lucru pot fi create în Google Forms, Forms Office 365, Kahoot sau cu 

ajutorul altor aplicaţii, 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 platformă ele pot fi chiar 

individualizate. Profesorul indică o perioadă de timp în care trebuie realizate. 

Evaluarea în educaţie fizică şi sport trebuie înţeleasă ca o modalitate de control sau măsurare obiectivă 

a nivelului de învăţare/consolidare/perfecţionare a deprinderilor şi priceperilor motrice, de dezvoltare a 

calităţilor motrice sau a nivelului competenţelor specifice, cât şi o strategie în formarea motivaţiei pentru 

practicarea sistematică a exerciţiilor fizice. 

În acest sens se postează pe platformă tipul probei care se poate evalua online, iar elevii execută 

exerciţiile respective în timpul orei, sub supravegherea profesorului, aceştia vor fi notaţi de profesor 

conform criteriilor de evaluare stabilite.  

Evident că evaluare în mediul online are şi dezavantaje, ea nu poate înlocui în totalitatea evaluarea 

tradiţională, aşa cum şcoala din mediul online nu va  putea înlocui niciodată şcoala faţă în faţă, mai ales 

pentru disciplinele vocaţionale. 

Întoarcerea în spaţiul şcolii este dorită atât de profesori, cât şi de elevi; avem nevoie de interacţiunea 

profesor-elev, avem nevoie să socializăm. 
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EVALUARE ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 

 
Prof. înv. preșc. JURCA LARISA MARIA 
Prof. înv. preșc. BORDEU GEORGETA 

Gradinița cu P. P. NR. 11 Alba Iulia 
 
 
 
După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea 

are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării”, astfel 
evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a 
soluțiilor de perfecționare a actului didactic. Prin noul curriculum este promovată ideea încurajării şi 
dezvoltării imaginii pozitive de sine, a încrederii în forţele proprii ale copiilor şi progresul individual în 
ritm propriu. În aceasta perioadă, când ținem legătura cu copiii și părinții online, educatorul nu are o sarcină 
ușoară.         

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătății 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul 
online, am fӑcut cunoștintӑ și am „îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. Și continuӑm 
împreunӑ, în mediul online, sӑ oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne îndeplinim misiunea noastră 
în contextul în care grădinița/ școala ”fațӑ în fațӑ” este închisӑ. Pentru preșcolar, funcțiile specifice ale 
evaluării sunt: o îl ajută să fixeze, să consolideze și să rețină cunoștințele prin repetare și întărirea pozitivă 
pe care evaluarea o determină, să le integreze în sisteme o să-i mărească încrederea în forțele proprii și să-
i descurajeze comportamentele negative o îi susține interesul pentru cunoaștere o stimulându-i și dirijîndu-
i învățarea o contribuie la formarea capacității de autoapreciere și la stimularea tendinței de autoafirmare o 
contribuie la întărirea legăturii grădiniței cu familia  

Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde următorii paşi:  
• Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
• Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
• Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  
• Evaluarea rezultatelor.  
Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală. Evaluarea iniţială 

se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de pregătire a preşcolarilor în 
momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare pentru reuşita activităţilor 
următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul fiecărui copil. Pentru ca 
evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere 
a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. Datele obţinute ajută la conturarea 
activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de predare a noului conţinut al programei, 
organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare 
a unora din preşcolari.    

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ.  

Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi 
de studiu.   

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
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Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul.  

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. Tipuri de portofolii: - portofoliu de prezentare sau 
introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări); - portofoliu de progres sau de lucru (conţine 
toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii); - portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, 
instrumente de evaluare, tabele de rezultate, etc.) Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente 
așteptate; observații asupra evolutiei copilului; lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta 
le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la 
diverse concursuri) s.a.; În concluzie, portofoliul nu este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului 
ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe.   

Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 
se înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptuală 
/ cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul întrebărilor, 
16 cvintetul, R.A.I. (Răspunde. Aruncă. Interoghează.), jurnalul grupei.  

 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
 
* Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 
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Evaluarea online – învățământ primar                                                     

(metode, tehnici, strategii aplicate pentru realizarea evaluării online) 

 
LICEUL TEHNOLOGIC BUSTUCHIN 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, BUSTUCHIN 
ÎNVĂȚĂTOR: Boroacă Daniela 

 
 
 
CLASA: pregătitoare 
Nivel: primar Evaluarea în educație reprezintã procesul sistematic de colectare, analizã şi schimb de 

date privind procesele educaționale ale indivizilor, grupurilor sau organizaţiilor (instituţii etc), pentru a 
facilita învăţarea la nivelul tuturor pãrţilor implicate, astfel încât judecata valorii și luarea deciziilor sã se 
bazeze pe evidenţe. Aceasta este o componentă a procesului de învăţământ. 

Integrarea noilor tehnologii în educație este abordată și analizată din multiple perspective, în special 
fiind evidențiate resursele necesare și oportunitățile. 

Evaluarea online - metode și instrumente de evaluare pentru situația în care elevii au acces la învățarea 
online. 

În situația în care elevii au acces la învățarea online prin intermediul platformelor se pot folosi 
următoarele metode și instrumente de evaluare: evaluarea orală pe parcursul orei, fișe de lucru, teste de 
evaluare, eseuri, referate, proiecte, portofolii. 

Evaluarea online - metode și instrumente de evaluare pentru situația în care elevii au acces parțial la 
învățarea online. 

   În situația în care elevii au acces parțial la învățarea online: au semnal defectuos , ceea ce conduce 
la probleme de conectivitate pe platformă , nu au dispozitive electronice de calitate sau mai mulți elevi 
folosesc același dispozitiv, se pot folosi următoarele metode și instrumente de evaluare : evaluarea orală pe 
parcursul orei (atunci când se pot conecta), fișe de lucru, teste de evaluare , eseuri , referate, proiecte , 
portofolii. 

Evaluarea online - metode și instrumente de evaluare pentru situația în care elevii nu au acces la 
învățarea online. 

În situația în care elevii nu au acces la învățarea online: nu au internet sau nu au dispozitive 
electronice, se pot folosi următoarele metode și instrumente de evaluare: fișe de lucru, teste de evaluare, 
referate, proiecte, portofolii. 

Procesul instructiv educativ, la orice nivel, presupune trio-ul: profesor – elev - familie (părinți / tutori 
legali). 

La nivel primar, datorită specificului vârstei și particularităților individuale, desfășurarea predării-
învățării-evaluării în mediul online se bazează pe colaborarea profesor-părinte, mai ales pentru elevii 
claselor pregătitoare, I și a II-a. 

Metode aplicate pentru realizarea evaluării online în învățământul primar 
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Pornind de la afirmația ,,A învăța un copil nu înseamnă să-i dăm adevărul nostru, ci să-i dezvoltăm 
propria gândire, să-l ajutăm să înțeleagă cu gândirea lui lumea”, Ioan Ceghit propune o succesiune de 
metode alternative, în viziunea autorului , acestea fiind destinate ,,evaluării calitative”:  elaborarea și 
susținerea proiectelor; organizarea expozițiilor;  alcătuirea jurnalelor personale; lucrările de grup; 
interviurile și dezbaterile. 

Metodele de învăţământ reprezintă căile de transformare în practică a idealului educaţional , de 
dezvoltare multilaterală a personalităţii elevilor , căile prin care aceştia se instruiesc și se formează sub 
îndrumarea cadrelor didactice. 

Denumirea metodei de succes - Familia-leagănul copilăriei – chestionar. 
Descrierea metodei de succes 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și 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 răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate 

răspunsurile date pe post-it-uri virtuale.  
Prin partajarea acestei ,,table” se poate realiza evaluarea individuală, orală, a elevilor, ca şi cum ne-

am afla in faţa tablei din sala noastră de clasă. 
Tehnici și strategii aplicate pentru realizarea evaluării online  

În ceea ce privește tehnicile didactice sunt elemente ale tehnologiei didactice. I. Bontas definește 
tehnicile didactice ca fiind o îmbinare de procedee, însoţite, după caz, de mijloace pentru realizarea eficientă 
a unor activităţi didactice (I. Bontas, 1996), deseori suprapunându-se cu metodele. Ele reprezintă algoritmul 
de realizare a metodelor. 

Strategiile didactice urmăresc formarea şi stabilizarea relaţiilor optime între activitatea de predare a 
profesorului şi cea de învăţare a elevului, în strânsă legătură cu particularităţile psihologice de vârstă şi 
individuale ale elevilor, precum şi cu condiţiile concrete în care se desfăşoară activitatea didactică. Alegerea 
strategiilor didactice trebuie să ţină cont de dezvoltarea psihică a elevului, de faptul că adolescentul are 
gândirea predominant abstractă, logică, înţelege esenţa fenomenelor, este la vârsta redescoperirii teoriilor 
ştiinţifice prin efort propriu şi se poate mobiliza cu succes pentru realizarea unui scop. 

În concluzie, orice strategie este rezultatul interacţiunii mai multor metode şi procedee. În mod 
obişnuit, profesorul foloseşte pentru predarea unei lecţii mai multe metode de învăţământ. Alegerea 
metodelor se face ţinând cont de realizarea scopului urmărit, de dezvoltarea elevilor, specificul lecţiei 
respective precum şi de mijloacele de învăţământ care-i sunt puse la dispoziţie. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
S.E., Bernat, Tehnica învățări eficiente, Cluj Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2015 
I., Bontaș, Pedagogie, București, Editura ALL, 1996  
M., Bocoş, Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune, Cluj-Napoca: Editura Presa 

Universitară Clujeană, 2002  
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Evaluarea online în învățământul preșcolar                                                
(metode, tehnici, strategii aplicate pentru realizarea evalării) 

 
LICEUL TEHNOLOGIC ROȘIA DE AMARADIA 

GRĂDINIȚA: SECIURILE 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: Boroacă Elena 

 
 
 
Grupa: combinată 
Nivel: preșcolar 
 

Evaluarea – definiție 

Evaluarea pedagogică vizează eficienţa învăţământului prin prisma raportului dintre obiectivele 
proiectate și rezultatele obţinute de către elevi în activitatea de învăţare. Sunt urmărite efectele pedagogice, 
respectiv consecințele acţiunii întreprinse asupra formării personalităţii umane în ansamblul său. 

Evaluarea este o activitate etapizată care vizează domenii și probleme complexe , nu doar evaluarea 
copiilor. „A evalua” reprezintă nu numai un verb de încheiere, ci și de deschidere. 

Evaluarea online  

În educația online se schimbă, mediul de învățare. Nu mai există gradinita ca spațiu , ca tot ansamblul 
relaționar. Modificări apar și în ceea ce privește comunicarea. Se schimbă rutinele pentru învățare și de 
pregătire pentru gradinită. 

Educația online reprezintă un mediu de învăţare mult mai confortabil pentru preșcolari. Copiii petrec 
mai mult timp cu familia, bucurându-se de prezența și sprijinul acestora în realizarea sarcinilor de lucru. 
Activitatea fiind desfășurată într-un mediu familiar, plăcut și fără zgomot și agitație. 

 

Metode aplicate pentru realizarea evalării online  

Metodele de învățământ pot fi eficientizate cu ajutorul procedeele didactice, adică  cu acele 
componente care țin de execuția acțiunii și care servesc drept instrumente ale acestora (I.Jinga, 1998).  

Instrumentele Web sunt softuri disponibile online care permit utilizatorilor:  
a) să creeze o manieră interactivă de prezentare a conținuturilor științifice;  
b) să păstreze pe o perioadă limitată de timp și să arhiveze date; 
c) să editeze fotografii și materiale video;  
d) să realizeze proiecte și să desfășoare activități de învățare prin cooperare. Există numeroase 

aplicații a căror utilizare în mediul didactic permite adaptarea demersului nostru, apropierea elevilor de 
materiile pe care le predăm, asimilarea rapidă a conținuturilor predate într-o manieră plăcută și crearea de 
competențe reale, atât la nivelul disciplinei, cât și la nivel interdisciplinar. 

Storybird (storybird.com) este o aplicație care permite crearea de povești ilustrate, utilizând resursele 
disponibile online (diverse reprezentări grafice). Ca majoritatea instrumentelor, aceasta are un nivel care 
poate fi folosit gratuit și unul care implică achiziția unor opțiuni suplimentare , precum posibilitatea de a 
imprima povestea creată pe site. 

Tehnici și strategii aplicate pentru realizarea evaluării online  

Din punct de vedere tehnic , metodele didactice se referă la acel ansamblul de procedee și tehnici de 
organizare și dirijare a învățării elevilor de către cadrul didactic. (I. Cerghit, S. Cristea, I.O. Pânişoară). În 
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didactica modernă „metoda de învatamânt este înţeleasă ca un anumit mod de a proceda care tinde să 
plaseze elevul într-o situaţie de învăţare, mai mult sau mai puţin dirijată care să se apropie până la 
identificare cu una de cercetare ştiinţifică, de urmărire și descoperire a adevărului și de legare a lui de 
aspectele practice ale vieţii“ (M. Ionescu, V. Chis, 2001, p.126). 

Conform Strategiei naționale de dezvoltare a societății informaționale “Moldova Digitală 2020” ( 
Hotărâre de Guvern, nr. 857 din 31.10.2013 ) principalele obiective specifice de integrare TIC în educație 
vizează: formarea competențelor digitale la absolvenții instituțiilor de învățământ pentru a activa într-o 
societate informațională ; optimizarea curriculumului TIC în învățământul superior, elaborarea standardelor 
educaționale de competențe digitale , compatibile cu practicile europene ; extinderea schemei de certificare 
a abilităților digitale în școli și universități , elaborarea cursurilor în format electronic pentru facilitarea 
accesului la studii și aplicații ; prevederea în planurile de finanțare a instituțiilor de învățământ a mijloacelor 
financiare distincte destinate procurării de echipamente și soft-uri ; crearea de biblioteci virtuale care vor 
oferi studenților manuale multimedia , suporturile didactice elaborate de profesori notorii în domeniu. 

În concluzie, evaluarea online în învățământul primar constă în utilizarea tehnologiilor informaționale 
în procesul instruirii și a diferitelor forme de E-learning, crește eficiența procesului de predare-învățare-
evaluare; determină motivația învățării prin aplicarea cunoștințelor teoretice în situații practice (simulării 
on-line); asigură feedback-ului cu ajutorul softurilor educaționale etc. 

 

Bibliografie: 
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Evaluarea tradițională în învățământul primar                                             

(metode, tehnici, strategii aplicate pentru realizarea evaluării) 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN SĂVOIU’’, TÂRGU – JIU 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: Boroacă Emanuela 
 
 
 
Clasa: a IV – a 
Nivel: primar  
 
“Evaluarea reprezintă un proces continuu formal sau informal de apreciere a calitătii, a importanţei 

sau a utilităţii activităţii de predare-învăţare, proces desfăsurat din nevoia cotidiană de secole, de comparare 
sau ameliorare a acestuia”. 

Metode tradiționale de evaluare  

Evaluarea orală se realizează printr-o conversaţie pe baza cãreia cadrul didactic stabileşte cantitatea 
informaţiei și calitatea procesului şi a produsului activitãţii de învăţare în care a fost implicat elevul. 

Conversaţia euristică este cea mai importantă metodă folosită în procesul evaluativ de tip oral. Pentru 
a putea fi utilizată în procesul de învăţare a unor date, aspecte, fapte, întâmplări, elevii trebuie să beneficieze 
deja de informaţii anterioare. 

Avantaje majore ale evalării orale - oferă posibilitatea de a clarifica și corecta imediat eventualele 
erori sau neînţelegeri ale elevului în raport cu un conţinut specific; permite flexibilizarea și adecvarea 
modului de evaluare prin posibilitatea de a alterna tipul întrebărilor şi gradul lor de dificultate în funcţie de 
calitatea răspunsurilor oferite de elev / elevi ; 

 Dezavantaje majore ale evalării orale - se consumă mult timp în cazul în care se evaluează toţi 
elevii; intervin o multitudine de variabile care afectează obiectivitatea ascultării orale: starea de moment a 
profesorului / evaluatorului , gradul diferit de dificultate a întrebărilor formulate, starea psihică a elevilor. 

Evaluarea mai poate fi – evaluare prin probe scrise și evaluare prin probe practice. 
Evaluarea prin probe scrise 

                Principalele modalităţi de realizare a evaluărilor prin probe scrise sunt: 

Probe scrise de control curent. Acestea cuprind 1-2 întrebări din lecția de zi şi durează max. 15-20 de 
minute. 

„Examinările scurte de tip obiectiv”, cu durata de 5 minute: se dau 4-6 întrebări la care elevii răspund 
în scris succesiv. 

Lucrări scrise / probe aplicate la sfârşitul unui capitol. Acest tip de probe acoperă prin itemii formulaţi 
elementele esențiale, reprezentative ale capitolului respectiv. 

Lucrări scrise semestriale (teze). Acestea cuprind o arie mai mare de conţinuturi decât cele realizate 
la sfârşit de capitol (temă, unitate de învăţare). 

Probele practice, în măsura în care sunt bine concepute, relevã în modul cel mai elocvent ceea ce elevii 
cunosc şi sunt capabili să facă. Pentru cadrul didactic rămâne o cerinţã fundamentalã dimensionarea unor 
probe, care, în mod indirect, dar decisive, pot sã punã în evidențã ceea ce sunt capabili să realizeze elevii. 

Tehnici aplicate pentru realizarea evaluării tradiționale  
Activitățile de învățare prin  cooperare  presupun  activități în care  elevii învață pe  grupe  și  

cooperând pentru  realizarea  sarcinilor. Elevii învață  împreună și  pun în practică individual  cele  învățate. 
Pentru  realizarea  sarcinilor, elevii trebuie  să-și  dezvolte  abilitatile  de răspundere  individuală. 
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Răspunderea individuală este  promovată  atunci  când: 
 fiecare elev este evaluat; 
 fiecarui elev îi sunt comunicate rezultatele muncii sale; 
 fiecare elev răspunde față de  ceilalți colegi  din grup  pentru propria  activitate  sau  contribuție  

la reusita grupului. 
 
Strategii aplicate pentru realizarea evaluării tradiționale  
 
Ţinând cont de dezvoltarea psihică a elevului, de conţinutul informaţional, de particularităţile 

individuale, învățătorul, urmărind multiple scopuri instructive și educative, alege și folosește diferite 
strategii didactice, urmărind să asigure o învățare independentă, creatoare care determină o eficiență sporită 
procesului de asimilare a cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor. 

În concluzie, evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca și predarea, de aceea 
ea trebuie aplicată atât asupra elevilor, evaluarea analitică  permite învățătorului  să  știe  precis  la  ce  nivel  
se  găsește fiecare  dintre  elevii săi. 

 
 

  

500



 
EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

- între online și tradițional - 
 
 

Autor: prof. Maria Borodi 
Școala Gimnazială Budești, Budești-MM 

 

 
Utilizarea tehnologiei în sălile de clasă a crescut foarte mult, cu efecte asupra abordărilor de predare-

învăţare - evaluare ce se vor mai centrate pe elev. Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin 
descoperire, sunt doar câteva metode prin care elevii pot fi stimulați în a-şi gestiona propria învăţare şi 
evaluare, provocarea rămânând aceea de a crea o interacțiune umană mai profundă și semnificativă chiar și 
în demonstrarea însușirii învățării, a competențelor și abilităților dorite. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță.  
Instrumentele de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă.  Instrumentele de 
evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua și ghida procesul de învățare al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativă 
sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an școlar. 

Instrumentele/ aplicațiile ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor sunt: 

1.Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

2. Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc 
și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

3. Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 
următoare quizlet.com. Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

Profesorii caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și 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 și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

   – Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device - ului propriu, cât și vocea proprie. 

Pentru a asigura validitatea procesului de evaluare, este necesar să se determine abilitățile care trebuie 
evaluate și instrumentele pentru a pune în practică aceste evaluări. 
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 Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI MIJLOACE DIDACTICE UTILIZATE                                       
ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE A COPIILOR CU CES                                  

(exemple din activitatea didactică) 

 
Prof. psih. specială Borodi Simona - Raluca 

 
Este o temă amplă, dezbatută de mult timp, o temă care nu ar putea fi separată în două capitole, unul 

metode, altul mijloace. De ce? Toate activitățile instructiv-educative desfășurate în orice instituție de 
învățământ își ating obiectivele propuse doar cu ajutorul sau apelând la strategii didactice, adică la metode 
și procedee, mijloace și forme de organizare. 

În continuare voi descrie câteva dintre metodele și tehnicile pe care le-am utilizat și le utilizez în 
continuare în activitatea instructiv-educativă a copiilor cu cerințe educaționale speciale, chiar și în perioada 
de evaluare.  

1. Jocul didactic:  
  O metodă des întâlnită în activitatea de predare- învățare a copiilor cu CES, care ajută la o mai 

bună și ușoară însușire a informațiilor transmise; 
 Utilizată în actitatea de matematică, tema: “Cine știe, câștigă!”; 
 Clasa a II-a; 
 Tipul de deficiență: deficiențe moderate și ușoare (DMU/ DMM); 
 Tipul de activitate: activitate de sistematizare și consolidare de cunoștințe; 
 Obiectiv general: consolidarea deprinderilor de a rezolva exerciții de adunare și de scădere în 

concentrul 0-10; 
 Descrierea jocului: elevii vor fi împărțiți în două echipe, a fluturașilor și a albinelor. Fiecare elev 

va avea în piept medalionul corespunzător echipei din care face parte. De asemenea, va fi pregatită o plansă 
pentru fiecare echipă pe care vor fi lipite fețele zâmbitoare sau triste în funcție de răspunsul dat, corect sau 
greșit. Fiecare elev din echipă va extrage câte o fișă cu imagini după care va trebui să compună și să rezolve 
o problemă prin operația de adunare sau scădere.  

 Varianta de joc: le voi împărți copiilor din prima echipă jetoane cu cifre, iar celor din a doua echipă 
jetoane cu animale. Le voi explica regulile jocului “Amestecă, îngheață!”: La semnalul meu: “Amestecă!” 
vă veți ridica și veți merge prin clasă cu jetonul in mână pentru a găsi perechea. Cei care au jetoane cu cifre, 
vor căuta ca perechea  lor să aibe același număr de animale pe jeton așa cum indică cifra, iar cei care au pe 
jeton un număr de animale, vor număra animalele și vor găsi perechea la alt copil care are cifra 
corespunzătoare numărului de animale. La semnalul meu: “Îngheață!”, toți copiii se opresc și arată dacă și-
au găsit perechea. Echipa care are cele mai multe perechi corect formate va fi punctată, din nou, cu o față 
zâmbitoare la panou. 

2. Povestirea- alta metodă des utilizată în predarea- învățarea la copiii cu CES. Poate fi prezentă în 
desfășurarea tuturor activităților, dar mai ales în cele de lectură, de exemplu  Micii povestitori, Lumea 
poveștilor etc. Având în vedere că avem de a face cu deficiențe asociate, povestirea este și o formă de 
captare a atenției acestor copii, atenția care este foarte afectată și asociată cu hiperkinetism- ADHD, de cele 
mai multe ori. De asemenea, povestirea are o mare importanță la copiii cu deficiență de vedere, putând fi 
înlocuită cu CD-player-ul, observând astfel că mijloacele de învățământ sunt indispensabile în realizarea 
metodelor și tehnicilor de învățământ. DVD- ul este un alt mijloc foarte folosit în activitatea din centrele 
incluzive, și un numai, în orice școală, ducând la îndeplinirea obiectivelor și altor activități precum: 
cunoașterea mediului, educație senzorială, activități de consiliere, terapiile care se desfășoară în programul 
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de după masă etc. Povestirea trebuie întotdeauna însoțită de imagini, planșe reprezentative, simple, 
concrete, special concepute pentru astfel de copii. 

3. Metoda Pălăriilor gânditoare – este o tehnică care se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie 
de pălăria aleasă. Sunt 6 pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru 
şi negru. Membrii grupului îşi aleg pălăriile, iar după ce îşi interpretează rolurile ,acestea se pot inversa.  

Această metodă stimulează gândirea colectivă şi individuală şi dezvoltă capacităţile de respect pentru 
opinia celuilalt. În cazul copiilor cu CES, aceştia  trebuie să interpreteze roluri cât mai simple pentru 
însuşirea unor noţiuni de bază despre anumite activităţi, meserii,etc. Am utilizat-o, cu mare drag și success, 
la activitatea de consiliere la clasa a VIII-a, deficiențe moderate și ușoare cu tema : Meseria mea. Metoda, 
desigur, am adaptat-o.  

Fiecare elev a ales câte o pălărie în interiorul căreia era notată o meserie, pe care ei trebuiau sa o 
descrie, să spună ceea ce știu despre meseria respectivă si, de asemenea, să închidă ochii, cu pălăria pe cap 
și să-și imagineze că este chiar el frizer, coafeză, mecanic, brutar, cofetar, doctor etc. și să povesteasca 
simplu cum se vede/ imagineaza el în această ipostază. Pe lângă acestea am folosit și imagini, planșe cu 
fiecare meserie și uneltele, instrumentele specifice fiecăreia, tocmai pentru antrenarea tuturor stimulilor de 
receptare si însușire a informațiilor pe tema meserii. S-a continuat cu un joc senzorio-perceptiv pentru copiii 
cu deficiență de vedere. Ei trebuie să aleagă câte un instrument, unealtă, să îl/o pipăie și să ghicească despre 
ce este vorba și cărei meserii se potrivește. 

4.    Brainstorming–ul este o metodă de dezvoltare de idei noi ce rezultă din discuţiile purtate între 
elevi, unde fiecare vine cu o mulţime de sugestii. Rezultatul acestor discuţii se soldează cu alegerea celei 
mai bune soluţii de rezolvare a situaţiei dezbătute. Interesul metodei este acela de a da frâu liber imaginaţiei, 
a ideilor neobişnuite şi originale.  

În cazul copiilor cu CES această metodă se foloseşte de obicei la rezolvarea de situaţii-problemă,de 
tipul: - Dacă nu e aşa,cum e? –Cum trebuie să ne comportăm în....? etc. Așadar, am utilizat-o în activitatea 
de consiliere cu tema Fapte bune, fapte rele la clasa a VI-a, deficiențe ușoare și moderate. Pe grupe, elevii 
extrăgeau dintr-un coș o fișă pe care era descrisă o situație, pe care ei trebuiau să o discute și să ajungă la o 
idee comună, dacă e o faptă bună sau rea. Printre fișe erau strecurate și imagini cartonate care reprezentau 
fapte bune sau rele pentru doi elevi ai clasei cu întârziere gravă în citit-scris.  

5. Metoda fonetică, analitico-sintetică este o metodă de bază în însușirea citit-scrisului la copiii cu 
cerințe educaționale speciale și nu numai. Se utilizează în activitatea de CSC (citire-scriere-comunicare), 
în învățarea literelor, apoi a silabelor, cuvintelor, propozițiilor. Ca să se pronunţe corect un cuvânt, elevul 
trebuie să sesizeze toate sunetele care îl compun.  

Acest proces se numeşte formarea auzului fonematic. În perioada prealfabetară nu se rezolvă toate 
problemele referitoare la formarea deprinderilor de pronunţie corectă şi a auzului fonematic, aşa că 
exerciţiile pentru formarea auzului fonematic se desfăşoară şi în perioada alfabetară. Se porneşte de la 
propoziţie, se numără (identifică) cuvintele, se despart cuvintele în silabe şi silabele în sunete.  

Cuvintele folosite trebuie cunoscute de elevi, să fie formate din 2-3 silabe , fără aglomerări de 
consoane. Elevii cu CES, mai ales, sesisează greu sunetele în cuvintele monosilabice. În etapa alfabetară 
elevul învaţă să citească, să scrie litere, cuvinte şi propoziţii, utilizând exclusiv metoda fonetică, analitico-
sintetică.  

Metoda pe care o folosim în familiarizarea elevilor cu citit -scrisul trebuie să ţină seama, pe de o 
parte, de faptul că scrierea concordă, aproape exact, cu pronunţarea, deci metoda trebuie să fie fonetică, iar, 
pe de altă parte, că trebuie să se pornească de la desprinderea unei propoziţii din vorbire, să se realizeze 
delimitarea cuvintelor în silabe şi apoi fiecare silabă în sunete, după care să se parcurgă drumul invers, de 
la sunet la silabă, cuvânt şi propoziţie, ceea ce denotă că metoda trebuie să fie şi analitico-sintetică. Având 
în vedere că predarea- învățarea trebuie să se desfășoare integrat, metoda o folosim în toate activitățile de 
la clasă, în special atunci când elevii întâmpină dificultăți de citit-scris. 

 Acestea sunt doar câteva din multitudinea de metode și mijloace la care fac apel în activitatea mea 
didactică. 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 și în însușirea de către aceștia a  diverselor teme 
educative. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR                                          
INSTRUMENTE DIGITALE 

 

Profesor învățământ preșcolar: BOROȘ ANNA MARIA                                      
Centrul școlar de educație incluzivă ”BONITAS”-Salonta 

 

 

Competențele cheie reprezintă un pachet mutifuncțional, transferabil de cunoștințe, abilități și 
atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea socială și 
găsirea unui loc de muncă. Acestea trebuie să se fi dezvoltat la sfârșitul educației obligatorii și trebuie să 
acționeze ca fundament pentru învățare, ca parte a educației pe tot parcursul vieții. 

În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora 
(gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc.).  

Un aspect motivant pentru cadrele didactice îl reprezintă schimbul de bune practici şi asistenţă din 
partea colegilor. Câteva dintre aplicaţiile și instrumentele digitale care se pot utiliza în facilitarea învățării 
on-line și în susținerea grădiniței de acasă: 

CONFERINȚELE ON-LINE facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron a 
preșcolarilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, Twinspace etc. ZOOM – Este 
platforma de ore on-line cea mai utilizată de către cadrele didactice din România. Se creează conturi gratuite 
pentru profesori (contul școlii nu are limită de timp). Preșcolarilor și părinților acestora le trimiteți link-ul. 
Pe white board se poate desena, colora, face operații matematice sau adnotări pe ecran; se pot împărtăși 
ecranul și documentele aflate în calculator/laptop. Se pot crea camere secundare pentru preşcolari pentru a 
încuraja munca în grupuri mici. Există opțiunea să se înregistreze întreaga conferință audio-video.   

GoogleMeet – Este o aplicație din suita Google for Education pe care o puteți accesa doar dacă aveți 
un cont de gmail. Gmailul a primit recent, datorită pandemiei Covid-19, și opțiunea de meet care anterior 
a fost doar platită. Meet este aplicația Google similară cu Skype de la Microsoft – o platformă de 
comunicare instant prin video și chat, unde puteți crea un link de întâlnire, iar participanții trebuie doar să-
l acceseze, fără să aibă vreun cont, pentru a putea intra în sesiunea online. Meet acceptă până la 100 
participanți gratuit și oferă aceleași opțiuni ca și întâlnirea de pe Zoom: comunicare cu participanţii cu 
video, microfon și prin chat, partajarea ecranului, activarea modului silențios pentru anumiți participanți, 
împărtășirea de alte link-uri prin chat.   

eTwinning Twinspace – Accesul la platformă este gratuit și nelimitat, motiv pentru care eTwinning 
și Twinspace sunt perfect accesibile pentru oricine alege să-și creeze un cont de utilizator conectat cu 
emailul personal. În ceea ce privește protecția informației, trebuie observat că, atât eTwinning, platforma-
mamă, cât și TwinSpace, platforma propriu-zisă de dezvoltare a proiectelor europene, au o parte publică și 
o alta accesibilă numai pentru membri (după caz, membrii comunității eTwinning sau membrii unui anumit 
parteneriat). 

Dintre aplicațiile disponibile pe TwinSpace, unele vizează cu prioritate managementul de proiect 
(calendarul de pe pagina principală, dar trebuie luată în considerare și plasarea de aplicații ușor de utilizat 
de către participanți pe paginile speciale ale profesorilor și elevilor), altele sunt special concepute pentru a 
facilita comunicarea (blogul de pe pagina principală, ferestrele în care sunt listate ultimele accesări și 
ultimele acțiuni din secțiunea de activități a proiectului).   
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HARTI DIGITALE– printre cele mai cunoascute tipuri de aplicaţii digitale se numără şi hărţile dintre 
care enumerăm Google Maps, Tripline şi Zeemaps, ca şi instrumente colaborative care se pot utiliza cu 
succes şi la ciclul preşcolar. 

PEREŢII VIRTUALI– sunt aplicaţii digitale care oferă spaţiu de afişare colaborativ atât pentru 
varianta text, imagine, video, site-uri web. Printre cele mai cunoscute sunt Padlet si lino.it.  PADLET– este 
o aplicaţie care permite utilizatorilor să afişeze materialele în acest perete virtual. Peretele este o pagină 
web care permite utilizatorilor încărcarea diferitelor materiale pe o temă dată, materiale de tipul 
documentelor, prezentărilor, legăturilor spre diferite site-uri web. Este gratuită, dar necesită crearea unui 
cont. Te poţi loga cu contul de yahoo, gmail sau Facebook.  

JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi păstrează 
simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. JINGSAWPLANET- este o 
aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi decuparea sub forme de piese în 
funcţie de complexitatea dorită( de la 3 la câteva sute de bucaţi). Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită 
crearea de cont de utilizator. Se poate accesa de aici: www.jingsawplanet.com 

JOCURI DIDACTICE – instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-
line. Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: Worldwall sau Learningapps. WORLDWALL – este o 
aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru susținerea învățării, 
fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, Puzzle, Rebus, Adevărat sau 
Fals, Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide cutia etc); Este un instrument digital ușor de utilizat 
şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate.   

Learningapps– este o platformă care oferă modele de aplicații, precum şi posibilitatea creării de 
conținut; Există aplicații interesante (de exemplu: rebus, uneşte perechile, puzzle, completează cuvântul 
lipsă etc.); Avantajul este că se pot ușor partaja (link, cod de încorporare) sau pot fi folosite drept material 
de învățare pe platforma Learning Apps (creând clase în care să îi invitați pe copii ; se pot face și sondaje 
pentru a măsura feed-back-ul)  

APLICATII FEED-BACK– instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. 
Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc.  

KAHOOT– Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste interactive 
pentru copii; profesorul creează testul, apoi trimite codul de acces (PIN) elevilor care accesează testul într-
un timp limitat. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a crește gradul de 
interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă 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 căruia se pot realiza evaluări 
formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio 
text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă 
Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele oferite de platformă. 
Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precum şi rapoarte detaliate 
despre răspunsuri, timp etc.   
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Evaluarea în contextul educației remediale la matematică                                     
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Disciplina: Matematică-Fizică                                                            
Școala Gimnazială ”DACIA” Oradea, Bihor 

 

 

Evaluarea, în general, verifică, măsoară și apreciază rezultatele școlare ale elevilor obținute într-un 
anumit interval de timp. Scopul evaluării reprezintă fundamentarea deciziilor, conștientizarea problemei, 
influențarea evoluției sistemului evaluat. Evoluția în timp a conceptului de evaluare este  comparativă, 
criterială- prin obiective, corectivă și formativă. 

Educația remedială la matematică are ca obiectiv stimularea finalizării învățământului obligatoriu, 
reducerea abandonului școlar şi creșterea ratei succesului școlar atât la clasă cât și la examenele naționale. 
Organizarea unui program de remediere are un impact semnificativ în viaţa şcolii, având ca obiectiv 
schimbarea atitudinii faţă de fiecare elev care poate avea la un moment dat dificultăţi de învăţare. În orele 
de educație remedială la matematică, elevii sunt sprijiniţi în efectuarea asistată a temelor, în activităţi de 
recuperare şcolară şi ameliorare a dificultăţilor în învăţare.  

Pentru ca aceste activități de educație remedială la matematică să fie eficace se urmăresc mai multe 
aspecte: diversitatea, accesibilitatea şi estetica materialului didactic prezentat; cadrul ambiental personalizat 
cu lucrările elevilor sau schimbarea locaţiei de lucru; aplicarea unor strategii de învăţare prin cooperare ca 
metode de promovare a armoniei sociale; percepţia şi feed-back-ul părinţilor pe parcursul desfăşurării 
activităţilor de remediere; implicarea profesorului diriginte/învățător și a psihologului școlar  în buna 
desfăşurare a activităţii de educaţie remedială. 

Înainte de întocmirea unui plan remedial este necesar să se realizeze o evaluare iniţială şi stabilirea 
nivelului de achiziţii pentru fiecare domeniu de intervenţie vizat (evaluarea abilităţilor cognitive, 
delimitarea precisă a gradului de remediere etc.) urmând apoi proiectarea și realizarea programului periodic 
de educaţie remedială şi asistența educațională în funcție de particularităţile şi nevoile elevului. Întocmirea 
programului de remediere se va face pe grupe de remediere și se vor stabili prioritățile de acţiune în vederea 
obţinerii unui progres. Se va realiza un program de intervenţie personalizat pentru fiecare arie deficitară a 
beneficiarului și se vor alege cele mai adecvate metode şi strategii, dar și  materialele necesare Va urma 
monitorizarea evoluţiei școlare a beneficiarilor  adică evaluarea intervenției. Proiectarea programului de 
remediere se va face în funcţie de rezultatele furnizate de evaluare. 

Funcțiile sociale și educaționale ale evaluării sunt: diagnostică prin depistarea lacunelor, greșelilor 
elevilor și înlăturarea acestora(teste de cunoștinte de tip diagnostic); ameliorativă; prognostică prin 
evidențiarea  performanțelor viitoare ale elevilor (teste de aptitudini, teste pedagogice ce verifică calitatea 
învățării); orientarea școlară; de selecție prin clasificarea  și ierarhizarea elevilor(teste standardizate de tip 
normativ); motivațională prin  stimularea învățării; constatativă; certificativă. 

Evaluarea inițială are loc la începutul unui program de instruire (începutul unui ciclu curricular, al 
unui ciclu școlar, al unui an școlar sau semestru, al unei unități de învățare) și are funcție diagnostică, scopul 
fiind cunoașterea stadiului inițial de la care se pleacă în abordarea secvențelor de instruire, dar și o funcție 
prognostică, prin proiectarea eficientă, realistă, a conținuturilor noii materii. 

Înainte de a realiza evaluarea la începutul unui an școlar se va face o recapitulare (una-două săptămîni) 
a materiei predate anul precedent. Se pune accentul pe acele noțiuni și aptitudini ce vor fi folosite în 
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predarea noii materii. În această etapă evaluarea se face prin examinare orală. La finalul recapitulării se dă 
un test ce conține aplicații la materia recapitulată (simple și cu grad mediu de dificultate): se evidențiază 
lacunele elevilor; luând evaluarea inițială ca punct de reper, profesorul îți face un plan de recuperare și 
proiectează activitatea diferențiată, uneori testul inițial este folosit pentru evaluarea progresului elevilor la 
finalul anului școlar. 

Pentru realiarea evaluării la începutul unui ciclu școlar profesorul stabilește ce competențe specifice 
dorește să evalueze și alege acele conținuturi pe care le consideră relevante. Orice tip de achiziție școlară 
este condiționată de fondul de cunoștințe, deprinderi și aptitudini dobândite anterior. 

Principalele tipuri de teste folosite în predarea matematicii sunt testele cu itemi subiectivi sau cu 
răspuns deschis. Ele  verifică abilități de învățare de nivel înalt. Pentru abilitățile de învățare de nivel scăzut 
sunt foarte utile testele cu itemi obiectivi sau semiobiectivi. 

Etapele realizării unui test înainte de a stabili planul remedial sunt: 

 stabilirea noțiunilor ce trebuie să știe elevii și ce trebuie să fie capabili sa facă 
 oferirea unor activități de învățare, inclusiv de exersare corectată, pentru a le dezvolta cunoștințele 

și competențele necesare rezolvării testului;  
 stabilirea unor teste scurte și dese (5 min o dată pe săptămână de exemplu), teste ce vor fi 

autocorectate sau corectate în perechi, după un barem precis realizat de profesor, deoarece testele se referă 
la cunoștințele de bază, mai simple, nota de trecere a testului e bine să fie una mare (cel putin 8). 

 

O metodă utilă prin care elevii învață să se autoevalueze dar și descoperă puncte cheie ale unei sarcini 
de rezolvat este simularea evaluării. De exemplu se poate distribui o lucrare anterioară a unui elev, cu 
acordul acestuia și un barem de corectare. Dupa ce elevii corectează lucrarea, se discută evaluarea cu întrega 
clasăă.  

Autoevaluarea, interevaluarea și simularea evaluării pot dubla nivelul de realizare al elevilor deoarece 
ajută elevii să-și clarice scopurile, criteriile de evaluare, baremele; oferă informatii de tipul medalie-
misiune; judecând propria activitate și pe cea a colegilor înțeleg mai bine materia; descoperă moduri diferite 
de a realiza sarcina de lucru; învață să atribuie succesul unei munci bine făcute și mai puțin talentului 
înnăscut; dezvoltă spiritul de responsabilitate și cel autocritic; oferă timp suplimentar profesorului. 

Calitățile instrumentelor de evaluare sunt: 

 validitatea (testul măsoară ceea ce este destinat să măsoare)  
-de conținut (testul acoperă uniform elementele de conținut pe care le testează)  

-construct (acuratețea cu care testul măsoară un anumit construct, de exemplu inteligența sau 
creativitatea) 

- concurenta (concordanța dintre rezultatele obținute la un test și unele criterii de comportament 
similare) 

- predictivă (măsura în care testul face prognoza performanțelor viitoare ale elevului)  

 fidelitatea (testul oferă rezultate constante la aplicări succesive) 
  obiectivitatea (aprecierile făcute de evaluatori independenți pentru același răspuns să concorde)  
 aplicabilitatea (administrarea și interpretarea cu ușurință a testului) 
 

Datorită faptului că suntem diferiți, modul în care învățăm este diferit. Elevii preferă experiențele de 
învățare în care sunt activ implicați, astfel ei vor obține rezultate mai bune și vor avea succes la școala. Ei 
învață mai repede atunci când noile achiziții sunt utile și practicate în viața de zi cu zi, precum și în viitor. 
Elevii care își cunosc stilul de învățare sunt mai angajați în procesul de învățare, au încredere în ei, se simt 
mai independenți. Ultimele cercetări asupra creierului afirmă că atunci când modalitațile de învățare sunt 
adaptate rezultatelor obținute la analiza sau testarea stilurilor de învățare, elevii vor reține cu mai puțin efort 
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și vor fi capabili să realizeze creșterea performanțelor școlare în mai puțin de două săptămâni. Elevii preferă 
să învețe în diferite moduri: unora le place sa studieze singuri, sa acționeze în grup, altora să stea liniștiti 
deoparte și să-i observe pe alții. Multe persoane învață în moduri diferite față de ceilalți în funcție de clasa 
socială, educație, vârstă, naționalitate, rasă, cultură, religie. 

Motivația pentru învăţare este foarte redusă. Imaginea de sine este slabă; copiii sunt nesiguri, şi chiar 
şi atunci cand au performanțe acceptabile într-un domeniu, nu sunt conștienți şi convinsi de reușita lor; au 
dificultati în a fi cinstiti şi corecti cu ceilalti şi de cele mai multe ori sunt agresivi cand relaționeaza cu alții. 
Au o experiență personală săracă datorită mediului din care provin. 

O mare parte dintre elevii identificați cu mari lacune privind noțiunile de bază la matematică traiesc 
în familii dezorganizate şi sărace, nu sunt supravegheati şi ajutati în rezolvarea sarcinilor şcolare. Educația 
remedială la matematică trebuie să țina seama de nevoile educative ale fiecarui elev și anume, pe lângă 
asimilarea noțiunilor matematice de bază și calculul matematic, este necesară formarea la elevi a unei 
imagini de sine pozitive, implicarea eficientă în toate activitatile unde participă ceilalti elevi, realizarea unui 
sprijin personalizat. 

Metodele şi strategiile aplicate trebuie să țină seama de vârsta lor, de   plăcerea de a comunica şi de 
a se mișca, de aceea ele trebuie să fie bazate pe joc,  mișcare, interacțiune cu ceilalți colegi şi discuții care 
par libere, dar care să fie corect îndrumate de profesor pentru a-și atinge obiectivul în acea activitate. 

Elevii care participă la astfel de programe de educație remedială pot fi învățați să-şi aprecieze 
succesele ca rezultat al efortului propriu sau al propriilor capacități şi să evite să pună succesele lor pe 
seama norocului, a întâmplării ori facilității situației. Ei trebuie să fie învățați să atribuie eșecul unor cauze 
externe şi stabile (dificultatea sarcinii) sau a unor cauze interne şi instabile (efort insuficient).Copii trebuie 
să fie învățați să gândească pozitiv atunci când se află în fața unei activități dificile (“Este greu, dar sunt 
capabil să reusesc!”) și să nu se judece prea sever şi să nu se culpabilizeze atunci când greșesc. 

Profesorul care realizează un plan remedial trebuie să aibă mentalitatea unui medic care identifică 
simptomele și oferă cu dragoste și grijă un tratament specific elevului său. 

În vederea identificării aspectelor care trebuie remediate la matematică se vor parcurge următoarele 
etape: Evaluarea; Diagnoza; Stabilirea cauzelor; Stabilirea posibilelor remedieri (la nivel de clasă și/sau 
elev) 

 EVALUAREA  

- Se realizează un test la matematică plecând de la matricea de specificații pentru fiecare clasă, în 
funcție de programa școlară  

- Se administrează testul de matematică la clasa pentru care a fost propus 
- Se corectează după barem și se realizează un borderou de notare 
 

DIAGNOZA  

- Se rearanjează itemii în borderou pe niveluri cognitive 
- Se înlocuiește punctajul cu ”+” dacă se consideră că elevul a rezolvat suficient și cu ”_” în caz 

contrar 
 

STABILIREA CAUZELOR  

- Se va încerca pentru fiecare grupă/clasă/elev în parte să se identifice cauzele care au dus la 
acumularea lacunelor la matematică 

De exemplu, în momentul de față pandemia de Coronavirus a dus la rămânerea în urmă cu materia la 
anumite clase, unii elevi nu au participat la orele online din lipsă de dispozitive (laptop, calculator, tabletă, 
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 și/sau grup 

                                                                      - pe coloane-la nivel de clasă 

Pe baza rezultatelor elevilor, organizate pe itemi pe niveluri cognitive, se pot stabili noi activități de 
învățare acolo unde este cazul.  

Pentru realizarea unui plan remedial se urmărește schema următoare: 

Pentru 
cine ? 

 Ce ?  Care sunt 
urgențele? 

 Ce trebuie 
făcut 
concret? 

 Până 
când? 

 De 
către 
cine? 

 De ce 
avem 
nevoie
? 

• Elev 
• Grup 
de 
elevi 

• Toată 
clasa 

•Identific  
decalajele 

•Identific 
prioritățile  

•Activități 
de 
învățare 

•Intervaul 
de timp 

Per-
soana 
res-
ponsa
bilă 

Resurse  

 

Activitățile de remediere la matematică pot fi realizate: 

- ca modalitate de intervenție pe termen lung, pentru recuperarea unor lipsuri și îmbunătățirea 
eficienței activității de predare-învățare-evaluare, cu impact asupra îmbunătățirii competențelor elevilor la 
matematică, în special dacă intervenția începe la clasele a V-a sau a VI-a  

- ca modalitate de intervenție pe termen scurt, în vederea pregătirii la matematică și participării la 
examenul de Evaluare Națională,  având ca rezultat creșterea șanselor elevilor de a promova acest examen, 
dacă intervenția se realizează la elevii claselor a VIII -a. În acest caz, intervenția presupune antrenarea 
elevilor pe baza programelor de Evaluare Națională la matematică și familiarizarea acestora cu subiectele 
specifice de Evaluare Națională 

Pentru elevii care au nevoie de un suport minimal la matematică, activitatea remedială poate fi 
realizată în timpul orelor de curs, prin metode didactice variate, prin sprijin acordat de profesorul-tutore sau 
de tutorele-coleg, prin organizarea învățării în grupe mici. 

Pentru cei care au decalaje mari la matematică, între ceea ce știu și ceea ce se așteaptă să știe, 
activitățile remediale se pot desfășura în grupe mici, prin programe organizate special, continuând 
învățarea/suplimentând timpul alocat activităților de învățare prin sprijin acordat de profesorul-tutore și 
tutori din rândul colegilor. 

Grupul poate fi format din elevii aceleiași clase sau poate fi format din elevi proveniți din diferite 
clase, constituit special pentru activitățile de remediere. Ceea ce este necesar să fie evident, pentru toți 
elevii, nu numai pentru cei care necesită remediere, este faptul că aceste grupe au un caracter deschis, 
dinamic; elevii pot să intre în grup, în momentul în care consideră sau li se recomandă activitățile remediale 
și pot să părăsească grupul, în momentul în care remedierea s-a realizat. 

Remedierea în învățare se poate organiza și prin instruire unu-la-unu, cu un tutore-coleg sau cu 
profesorul-tutore, în anumite secvențe din lecție sau în activități suplimentare. 

Atunci când elevii nu reușesc să învețe, nu au nevoie de „mai mult”, ci de altceva. Este, așadar, de 
dorit ca profesorii să fie pregătiți să acționeze pentru ca elevii care au nevoie de remediere să simtă că 
aparțin unei comunități școlare, să fie convinși că pot avea succes, să înțeleagă scopul pentru care învață și, 
nu în ultimul rând, să creadă în capacitatea lor de a reuși împreună cu colegii și profesorii lor. 

Este important ca elevii să fie ajutați să perceapă activitatea remedială ca oportunitate, ca șansă, nu 
ca o stigmatizare sau etichetare sau ca pe o încărcare suplimentară a programului. 
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Este benefic ca remedierea să fie realizată ca o activitate în parteneriat între elevii care necesită 
program remedial, colegii-tutori, profesorii-tutori, consilierii școlari, întreaga echipă managerială și părinți. 
Acționând în echipă, activitățile remediale ar putea spori calitatea învățării, cu impact asupra rezultatelor 
școlare și a rezultatelor la examenul de bacalaureat. 

Pentru realizarea învățării remediale, este necesar ca profesorii să depășească aspectul formal și să 
personalizeze proiectarea, organizarea și evaluarea învățării. 

Un exemplu de plan remedial este adresat elevilor cu note cuprinse între 1.00 și 4.99 la testul inițial, 
dar și celor cu nevoi speciale:elevi cu CES, absenteism, tulburări de comportament sau alte probleme de 
dezadaptare școlară. 

Deoarece este nevoie de o adaptare a procesului instructiv educativ la posibilităţile intelectuale ale 
elevului, la ritmul şi stilul lui de învăţare, se întocmește un plan cu scopul de a remedia situaţia la învăţătură 
a elevilor foarte slabi la matematică. 

Evaluarea în contextul educației remediale la matematică pentru pregătirea examenului de Evaluare 
Națională necesită următoarele măsuri: 

a) Reluarea unor noțiuni predate anterior (baza necesară în parcurgerea cu succes a programelor 
școlare) pentru asigurarea unui nivel minim prin care profesorii să reușească atingerea competențelor 
propuse în programa de examen 

b) Aplicarea de fișe de lucru sau rezervarea unor ore de predare/recapitulare pentru acoperirea 
lacunelor descoperite în matricea specifică, legate atât de competențe cât și de conținuturi 

c) Conceperea unor programe de recuperare prin: 

         i. teme diferențiate la clasă 

         ii. învățarea prin pași mici 

         iii. legătura cu familia 

d) Implementarea unor metode de predare/învățare centrate pe elev, metode care să le stimuleze 
gândirea și efortul susținut, astfel încât, în timp, elevii să poată fi solicitați și la un nivel de competență mai 
ridicat. 

e) Asigurarea unui grad de comunicare profesor-elev (științific dar și compatibil cu capacitatea de 
asimilare/analiza/prelucrare a elevilor) mai accentuat, prin care profesorul să poată identifica cât mai 
concret lacunele în logica și modul de lucru al elevilor, pentru a le putea corecta, modela și perfecționa. 

f) Personalizarea instruirii prin valorificarea deplină a tuturor capacităților și experienței individuale 
a fiecărui elev; folosirea diferitelor modalități de lucru cu elevii:tradițional, activitate pe proiect, lucru în 
grupe sau pe perechi, activități practice. 

g) Organizarea cu elevii a unor activități diferențiate orientate pe specificul clasei, cât și pe 
competențele elevilor, astfel încât să se asigure atât creșterea nivelului de cunoaștere și pregătire a elevilor 
dotați, cât si aducerea la un nivel minim de intelegere a elevilor cu lacune in bagajul de cunostinte. 

h) Realizarea unor evaluari intermediare, făcute într-o notă de obiectivitate, corectitudine, rigurozitate 
și de încredere în posibilitățile de progres ale elevilor. 

i) Aplicarea unui sistem de evaluare stimulativ prin încurajarea oricăror performanțe sau realizări 
individuale ale elevilor. 

j) Respectarea ritmului individual al învățării, comunicarea eficientă în funcție de nevoile elevilor; 
ierarhizarea sarcinilor. 

k) Prevenirea neatenției prin utilizarea materialului didactic intuitiv, folosirea resurselor materiale din 
școală, repartizarea unor sarcini cognitive precise și optime pentru fiecare elev. 
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l) Necesitatea procurării de materiale școlare și culegeri de probleme de către elevi la recomandarea 
profesorilor clasei. 

m) Implementarea activităților deschise (concursuri școlare, lecții deschise cu elevii, jocuri 
matematico- aplicative ) care să-i motiveze. 

n) Rezolvarea unor cât mai multe teste de antrenament dupa un program prestabilit. 

o) Conștientizarea elevilor din clasa a VIII-a cu privire la importanța însușirii temeinice a materiei la 
disciplina “ Matematică” având în vedere dificultatea și exigențele examenului de Evaluare Națională. 

p)Tema de casă să fie individualizată, în funcție de deficiențele elevului și de progresul / regresul său 

r) Monitorizarea privind participarea elevilor la programul de pregătire suplimentară pentru Evaluare 
Națională cu profesor de matematică, program desfășurat în cadrul școlii. 

s) Întocmirea unor fișe de monitorizare a progresului școlar al elevilor și prezentarea 
generală/individuală a acestora în cadrul ședințelor cu părinții 
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Școala de acasă - o adevărată provocare 

 
Prof. înv. preșc. Borș Alina Anna Maria                                                   

Școala Gimnazială Nr. 3/Structură Grădinița P. P. Nr. 3 - Mangalia 

 
,,Principalul obiectiv al educației este acela de a forma oameni capabili sa realizeze acțiuni noi, și nu 

numai să repete  ceea ce au făcut generațiile anterioare- oameni care să fie creativi, inventivi și cu dorința 
de a investiga.,, Jean Piaget 

 

Educația la distanță, este un demers pedagogic ce presupune redimensionări de conținut și de strategie 
comunicațională. Noi profesorii, suntem într-o bună măsură, capabili să facem față acestei provocări și să 
compensăm inconvenientul și deficiențele instrumentelor digitale disponibile prin creativitate didactică, 
prin imaginație deosebită, prin proiectare minuțioasă, intruire personalizată.  

Școala de acasa, putem spune că este o adevărată provocare, are multiple dezavantaje dar și beneficii. 
Trebuie să fim conștienți cu toții profesor-elev-parinte ca educația de acasă presupune efort din partea 
fiecăruia, răbdare, încredere, susținere, adoptarea unei atitudini deschise, numai astfel procesul intructiv-
educativ va fi un succes chiar și de la distanță. 

Școala de acasă se potrivește familiilor care doresc să investească timp și resurse pntru ca fiica/ fiul 
lor să învețe în orice circumstanță în mod eficient.  Școala online oferă copiilor în prin plan oportunitatea 
de a explora moduri noi și atractive de învătare, poate spori interesul acestora pentru cunoaștere. Avem lșa 
îndemână o multitudine de videoclipuri cu activități predate diferită de ceea ce eram obișnuiți.  

Vreau să expun în cele ce urmează câteva avantaje dar și limite ale școlii online: 
- Posibilitatea de a distribui rapid materialele didactice, iată astfel economisim timp și ne putem 

bucura de aceste informații pe termen lung, ne rîmân să spun așa mereu la îndemână, fiind stocate undeva, 
nu le vom pierde. 

- Elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare; 
- Conținuturile pot și șterse, corectate sau actualizate cu ușurință; 
- Existența feed- back-ului, care întotdeauna este constructiv. Elevii au oprtunitatea de a face schimb 

de experințe, idei, informații prin intermediul grupurilor create. 
În ceea ce privește limitele putem vorbi despre: 
- Dificultățile pe care le întâmpinăm în utilizarea tehnologiei, iată, avansează într-un mod accelerat 

și nu toti putem ține pasul cu noutățile.  Este o problemă, faptul că nu reușim să ținem pasul cu tehnologia, 
întrucât întâmpinăm probleme atunci când avem de realizat o temă, un proiect. 

- Lipsa comunicării fizice, care este cea mai importantă, reală să zicem. Nu pot transmite copilului 
prin intermediul calculatorului acea stare de încredere, de susținere, sentimentul că îi sunt alături, în modul 
cum o pot face atunci când activitatea se desfăș 

- oară în sala de clasă. Folosirea mediului virtual în exces tinde să ne robotizeze, să ne distanțeze, 
asta nu este în beneficiul niciunuia dintre noi. 

Este destul de evident faptul că mediul online nu poate înlocui contactul afectiv și emoțional de care, 
deopotrivă, copiii și profesorii au nevoie pentru a crea un mediu de învățare. Preșcolarii sunt categoria cea 
mai dificilă cu care poți lucra în online, deoarece aceștia au nevoie de mișcare, de explorare, de menținerea 
fantasticului și poveștilor din cadrul grădiniței.  

În acest sens, educatoarei îi revine sarcina de a găsi modalitățile potrivite pentru ca toate acestea să 
fie posibile prin intermediul unui ecran. În momentul în care gândim sesiunile online, trebuie să ne gândim 
la nevoile copiilor și să tinem cont de particularitățile de vârstă ale acestora. Focusul trebuie să 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 grădiniță pentru că astfel învață copiii cel mai bine. 
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Pentru a construi o experiență benefică în predarea online, trebuie respectate câteva principii: nevoia 
de mișcare, folosirea muzicii, implicarea copiilor în activități, structura și pauzele etc.  În ceea ce privește 
mișcarea, aceasta este foarte importantă, deoarece copiii învață mai bine prin folosirea întregului corp. 
Așadar, trebuie să ținem cont de acest aspect, copiii nu pot sta ,, cuminți, mișcarea fiind esențială la această 
vârstă și este în cele din urmă un criteriu important în planificarea activităților. La vârste mici, nu este 
suficient să dăm indicații copiilor, ci și noi, ca educatori, trebuie să facem respectivele mișcări în fața 
ecranului. Primul pas este acela de a arăta copiilor miscările iar mai apoi îi vom lăsa pe ei să repete. 

Ca și în format fizic, educatorul este acolo pentru a-l ghida pe copil să descopere lumea, este important 
să planificăm activitățile astfel încât preșcolarii să se simtă ascultați și valorizați. 

În mediul online, putem transmite emoție prin gesturi, prin voce și putem fi alături de copil, chiar 
dacă nu suntem prezenți fizic lângă el. Este important să adresăm întrebări copiilor, pentru a afla cum se 
simt, ce îi frământă și ce îi bucură. Este important ca întotdeauna copiii să simtă sprijinul nostru 
necondiționat. 

Pentru educatori, principala provocare în învățarea online este să mențină captată atenția copiilor, să 
stârnească interesul acestora pentru activități dar și să păstreze obiectivele educaționale. Pentru a face acest 
lucru este nevoie de implicarea părinților, care alături de educatori, trebuie să le explice copiilor de ce 
trebuie să se conecteze online. Așadar le vom transmite copiilor ideea că doar clădirea grădiniței este 
închisă, dar educația este foarte importantă și de aceea activitățile trebuie desfăsurate în continuare în 
mediul online. 

Pentru ca activitățile desfăsurate în mediul online să fie un adevărat succes, să aducă satisfacții 
deopotrivă atât educatorului, copiilor dar și părinților, este necesar să fie analizate toate aspectele, în detaliu. 
Educatorul trebuie să pună un deosebit accent pe formarea sa, trebuie să se informeze, să urmeze diferite 
programe de formare, cursuri care îl vor ajuta să planifice și să desfășoare optim fiecare activitate, să capteze 
astfel atenția copiilor, să determine implicarea acestora, participarea activă la activitățile desfăsurate. 

Experiența online poate crea o poveste și este desprea a învăța să ne adaptăm mereu, să continuăm 
învătarea, să fim așadar împreună chiar dacă ,,altfel”. 

 
 

 
 
Bibliografie: 
 
1. Cojocaru V. Schimbarea in educatie si Schimbarea manageriala. Chisinau: Lumina, 2004. 
2. Vrăsmaş, E., Consilierea şieducaţiapărinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 
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ROLUL PARTENERIATULUI ŞCOALĂ - FAMILIE                                       
PENTRU DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ                                        

A COPILULUI  ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINE 

 

Prof. înv. primar: Borșan Corina,                                                         
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Dej, jud. Cluj 

 
Parteneriatul dintre şcoală şi familie nu trebuie interpretat ca un îndepărtat orizont de aşteptări 

reciproce, ci ca premisă de colaborare şi acţiuni comune, în care şcoala are dreptul de iniţiativă şi 
coordonare ca instituţie specializată, investită să asigure instrucţia şi educaţia, managementul tuturor 
resurselor implicate în acest proces de durată şi de anvergură.  

Atât părinții, cât și cadrele didactice pot să îi ajute pe copii să mențină comunicarea cu prietenii și 
colegii, astfel încât învățarea online să nu îi afecteze atât de mult din punct de vedere socio-emoțional. 
Consilierea şi educarea părinţilor este o alternativă viabilă pentru optimizarea procesului instructiv 
educativ. 

Prin activitatea de educaţie şi consiliere a părinţilor se pot depista diferite tipuri de familie: modelul 
tradiţional al familiei româneşti, aşa-zisa familie modernă şi familia normală. Ideal este ca părinţii să 
găsească un echilibru între tradiţie constructivă şi modernism, între impunere şi libertate de alegere, între 
sprijin şi presiune, între protejare şi independenţa copilului, între drepturile şi responsabilităţile lui, factor 
esențial în perioada învățării online. 

Nu toţi părinţii îşi pot îndruma corect copiii și nu toți părinții le pot oferi ajutor. Tocmai de aceea 
trebuie să deţinem informaţii despre familiile cu care lucrăm, pentru a sprijini părinţii să devină, într-adevăr, 
factori pozitivi în dezvoltarea copiilor. 

Am descoperit cîteva căi ce au dus la mobilizarea familiei în parteneriatul cu şcoala. 

 1. Întâlniri online cu părinţii: şedinţe, serbări, consultaţii, ședințe individuale de consiliere etc. 

 2. Activităţi comune (activităţi extaşcolare). 

 3. Activităţi speciale cu copii ce întâmpină anumite dificultăţi. 

Abilităţile de consiliere se dobândesc în timp. Este știut că trebuie ca învăţător, să ai răbdarea şi 
puterea să fii flexibil pentru ca în final părintele să găsească soluţia cea mai bună. Progresele şi rezultatele 
şcolare le-am prezentat părinţilor în mod periodic sub formă de scrisoare, întâlnire cu scop de consiliere 
individuală. 

Piedicile care afectează dezvoltarea personalităţii copiilor sunt de obicei: 

*lipsa unor reguli în relaţia elevilor cu părinţii; 

*lipsa supravegherii; 

*inconsecvenţă în respectarea limitelor; 

*lipsa comunicării; 

*rolul inversat – părinţii caută în copii împlinirea propriilor nevoi emoţionale.     

Strategii de depășire a barierelor obișnuite ce apar în situația implicării familiei în învățarea online ar 
putea fi: depășirea constrângerilor de timp și resurse, oferirea de informații și instruire online pentru părinți 
și conducerea școlii, și  depășirea diferențelor dintre școală și familie. 
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Rolurile cadrelor didactice, esențiale procesului de parteneriat, include pe cele centrate pe familie, 
cele de sprijin, educare și îndrumare. Rolurile care vizează implicarea familiei în activitățile școlii și ale 
clasei le conțin și pe cele de îngrijire, susținere, ghidare și luare a deciziilor. 

Împreună, părinții și cadrele didactice pot sprijini parteneriatul prin comportamente de colaborare, 
planificare, comunicare și evaluare. 

Dacă reuşim să producem măcar un gram de veselie acolo unde suntem, cu siguranţă, efectul de 
bumerang îl vom resimţi din plin. Aşa că: 

Lasă garda jos şi bucură-te de tine fără bariere! 

Îmbrăţişează-ţi frica şi spune-i c-o vei ajuta să-i treacă! 

Spune şi azi acelaşi „Te iubesc”, fără să te întrebi dacă ţi se va răspunde sau nu! 

Oferă o mângâiere şi un zâmbet! 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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Metode și tehnici de evaluare în învățământul preșcolar 

 
 

 
Institutor Borțosu Ionela 

Grădinița "Steaua" București sector 1 
 

 
 
"Dacă aș vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun:ceea ce influențează mai 

mult învățarea sunt cunoștințele pe care le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință! (R. Ausubel, 1981)" 

 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învățământ, ce urmărește 

măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, valoarea, performanțele și eficiența acestora la un moment dat, 
oferind soluții de perfecționare a actului didactic.  

 
În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 

următorii pași: 
 
Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor, 
Proiectarea și executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  
Evaluarea rezultatelor.  
Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea inițială, continuă și finală.  
 
Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de instruire și stabilește nivelul de pregătire 

a preșcolarilor în momentul inițierii programului respectiv, constituind o condiție hotărâtoare pentru reușita 
activităților următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a potențialul fiecărui copil.  

 
Pentru ca evaluarea inițială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii și modalități de verificare, 

măsurare și apreciere a nivelului de pregătire a preșcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. 
 
Datele obținute ajută la conturarea activității didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 

predare a noului conținut al programei,organizarea unui program de recuperare,dacă este cazul,și adaptarea 
unor măsuri de sprijin și recuperare a unora din preșcolari.  

 
Evaluarea formativă își propune să verifice toți preșcolarii asupra conținuturilor predate,fapt ce 

permite că educatoarea să cunoască pregătirea copiilor,identificarea lacunele,după fiecare secvență de 
învățare, să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învățământ.  

 
Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 

directă între educatoare și copil.Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posibilitatea de a formula răspunsurile libere,fără a le structura,poate să-și 
justifice  răspunsul.  

 
Portofoliul este o metodă   de evaluare care inmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 

considerat ca o carte de vizită a preșcolarului.  
 
Tipuri de portofolii: 
 
-portofoliu de prezentare sau introductiv(cuprinde o selecție a celor mai importante lucrări); 
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-portofoliu de progres sau de lucru (conține toate elementele desfășurate pe parcursul activității); 
-portofoliu de evaluare (cuprinde obiective,strategii,instrumente de evaluare, tabele de rezultate, etc.) 
 
Portofoliul poate cuprinde o listă cu comportamente așteptate asupra evoluției copilului;lucrări ale 

acestuia; poze cu sarcini (activități pe care acesta le-a adus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar), 
rezultate ale activităților extracurriculare (diplome la diverse concursuri) ș.a. 

 
Printre metodele și procedeele interactive de fixare și evaluare a cunoștințelor utilizate în grădiniță, 

se înscriu următoarele:turul galeriei, ghicitorile, Diagrama Venim, R.A.I, jurnalul grupei. 
 
După Ausubel evaluarea merită un loc important în învățământ din care face parte integrantă.Ea are 

întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul,în extensie și în calitate "al învățării" astfel evaluarea 
este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a soluțiilor de 
perfecționare a actului didactic. 

 
 
      
Bibliografie: 
 
Ausubel, P. D Robinson R.F. (1981)"Pedagogia sec.××. Învățarea în școală, București E DP 
Chiriac Maria "Evaluarea ghid al activităților din grădiniță studiu științific " 
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Evaluarea online si traditionala 

 

Prof. Inv. Primar Borz Cristina 

 
“Evaluarea reprezintă un proces continuu formal sau informal de apreciere a calitătii, a importanţei 

sau a utilităţii activităţii de predare-învăţare, proces desfăsurat din nevoia cotidiană de secole, de 
comparare sau ameliorare a acestuia”. 

În ansamblul problematicii pe care o generează aplicarea reformei în învăţământ, evaluarea devine o 
dimensiune esenţială a procesului curricular şi o practică efectivă la clasă. 

Componenta de bază a reformei învăţământului, evaluarea a fost cea dintâi supusă schimbărilor, ea 
aducând materialul unei diagnoze care să reprezinte punctul de sprijin pentru restructurările ulterioare.  

Putem vorbi de o reformă a evoluării rezultatelor şcolare, care este, ea însăşi, o reforma de substanţă, 
ţintind transformarea completă a sistemului de evaluare anterior.  

Evaluarea este apreciată nu ca scop în sine ci ca un element relevant dar dependent în complicatul 
proces educaţional.  

Evaluarea face dovada calităţii actului de predare, oglindit în calitatea învăţării, iar elevului si familiei 
acestuia le dă măsura nivelului învăţării.  

“Evaluarea reprezintă un proces continuu formal sau informal de apreciere a calitătii, a importanţei 
sau a utilităţii activităţii de predare-învăţare, proces desfăsurat din nevoia cotidiană de secole, de comparare 
sau ameliorare a acestuia”. 

 

         Evaluarea constituie o activitate de colectare, organizare şi interpretare a datelor obţinute prin 
intermediul instrumentelor de evaluare în scopul emiterii unei judecăţi de valoare asupra rezultatelor 
măsurării şi adoptării unei decizii educaţionale, fundamentate pe concluziile desprinse din interpretarea şi 
aprecierea rezultatelor.  

Ea urmează să fie realizată astfel ca ea să sprijine actul predării, să orienteze şi să stimuleze activitatea 
de învăţare a elevilor şi să permită ameliorarea continua a procesului didactic. 

Componentă de bază a reformei învăţământului, evaluarea a fost cea dintâi supusă schimbărilor, 
aducând materialul unei dignoze care să reprezinte punctul de sprijin pentru restructurările ulterioare.  

Putem vorbi de o reformă a evoluării rezultatelor şcolare, care este, ea însăşi, o reformă de 
substanţă, ţintind transformarea completă a sistemului de evaluare anterior. 

În evaluarea educaţională actuală, aflată mereu în căutare de noi modalităţi specifice ameliorative, 
scalele numerice de notare intrate în tradiţie nu mai sunt de multă vreme singura 
tehnică studiată de docimologia contemporană. Astfel s-au impus atenţiei teoreticienilor, dar şi 
practicienilor educaţiei şi alte criterii tehnice evaluative.  

Tendinţa actuală în evaluarea contemporană este aceea încurajării studiului şi aplicării tehnicilor de 
apreciere criterială, de progres, de proces (formativă) sau pe obiective mai largi şi flexibile. Docimologia 
modernă şi-a conceput, apropiat şi introdus, deja în uzul curent o serie de categorii conceptuale operaţionale 
specifice, dintre care: elemente de competenţă, standarde de performanţă, indicatori de performanţă, 
capacităţi şi subcapacităţi, discriptori de performanţă, probe (sarcini), subiecte, bareme de corectare, 
certificarea evaluativă, raporturi de evaluare, calificative evaluative etc. 
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Pricipalele calităţi ale acestui sistem de evaluare sunt flexibilitatea şi adaptabilitatea sa: odată 
introduse modelele motrice pentru punerea în ecuaţia evaluativă a principalelor obiective de referinţă de la 
nivelul curricular, precum şi a principalelor capacităţi, sistemul este capabil de autoreglare. 

Evaluarea tradiţională centrată pe acumularea de cunostinţe, în care notarea este un scop în sine, un 
mijloc de clasificare, constituindu-se un moment separat de activitatea de predare-învăţare capătă noi 
conotaţii. Evaluarea actuală se realizează în vederea adoptării unor decizii şi măsuri ameliorative, pune 
accent pe problemele de valoare, pe emiterea judecăţii de valoare, ce acoperă atât domeniile cognitive cât 
şi pe cele afective şi psihomotorii ale învăţării scolare. Aceasta îşi asumă un rol activ, dezvoltând mereu o 
funcţie de feed-back pentru elev, iar elevul devine partener într-o relaţie educaţională ce oferă transparenţă, 
siguranţă, deschidere. 

Elevul este evaluat pentru ceea ce ştie , nu este sancţionat pentru ceea ce nu ştie. Învăţământul modern 
solicită conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de referinţă care să aibă la bază formarea 
competenţelor elevului. Centrarea pe competenţe este o preocupare majoră a ultimilor ani. Reluând în 
discuţie problematica reformei în evaluare la nivelul învăţământului primar se constată nevoia unor 
demersuri clasificatoare, centrate exclusiv pe elementul pragmatic, concret al modului de utilizare a 
descriptorilor de performanţă.   

Noul sistem de evaluare prin calificative bazate pe descriptori de performanţă a însemnat schimbarea 
orientării evaluării dinspre cantitativ spre calitativ; elevul devine subiect şi obiect al evaluării; nu mai 
interesează ierarhizarea elevilor, încadrarea lor într-o norma statistică, raportarea la anumite şabloane, se 
realizează o evaluare obiectivă (prin utilizarea a patru trepte de notare), transparenţă în notare. Expresia 
terminală a operaţiei de apreciere, de emitere a unei judecăţi de valoare, în raport cu performanţa 
(competenţa elevului evaluat) este exprimată prin unul din calificativele “FB”,”B”,”S”,”I“. 
      Trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial poate reprezenta, uneori, un şoc pentru elevul în cauză. 

Obişnuit cu cele patru calificative, notarea cifrică poate creea elevului numeroase 
confuzii în perceperea performanţelor necesare obţinerii pragului minimal.  

Din această cauză aş propune, ca o părere personală, urmatoarele sugestii pentru îmbunătăţirea 
evaluării prin calificative:  

 realizarea unor investigaţii de amploare în rândul cadrelor didactice învăţători-profesori (mai ales 
a celor ce predau la clasa a V-a şi care pot da informaţii relevante despre impactul trecerii de la un sistem 
de notare la altul); 

 reelaborarea documentelor şcolare şi a descriptorilor de performanţă, pe baza informaţiilor 
furnizate de cadrele didactice; 

 ridicarea nivelului de diferenţiere a sarcinilor pentru calificativul “FB” – care să reprezinte în mod 
real un înalt nivel de perfectionare; 

Tehnicile de evaluare utilizate la ora actuală sunt distribuite pe un continuum, limitat, pe de o parte 
de tehnicile de testare pentru care există un model complet al răspunsului corect, iar pe de altă parte, de 
tehnicile de testare pentru care nu există un model complet al răspunsului corect.  

Instrumentele de evaluare sunt compuse din itemi (de diferite tipuri) care sunt într-o legătură 
indisolubilă cu tehnicile şi instrumentele de evaluare. Într-o lume aflată în permanentă transformare, 
modernizarea învăţământului prin utilizarea metodelor noi de învăţare-evaluare a unor strategii moderne, 
care permit reasamblări, reajustări şi adaptări la disciplinele de învăţământ, depinde în ultimă instanţă de 
cunoaşterea, de înţelegerea şi de abilitatea de a le folosi. Prin adaptarea vechilor valori la noile cerinţe ale 
societăţii, cadrul didactic “nu este un simplu executant al unor prescripţii sau reţete, ci devine factor activ 
al procesului de învăţământ, învaţă cu cei pe care îi învaţă, având rol de coordonator şi catalizator al 
educaţiei şi instrucţiei” (Romita Jucu). 

 

Bibliografie: Cucoş Constantin – Pedagogie şcolară, ed. Polirom, Iaşi, 2002 
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EVALUAREA LA CICLUL PRIMAR ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI ONLINE 

 
Prof. înv. primar: BORZA MARIANA PETRONELA 

 
 

Evaluarea este o activitate etapizată care vizează domenii și probleme complexe, nu doar evaluarea 
elevilor. „A evalua” reprezintă nu numai un verb de încheiere, ci și de deschidere. Evaluarea reprezintă o 
componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul acestuia fiind reconsiderat, mai 
ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări elaborate pe această temă. Evaluarea 
şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de învăţământ, având rolul de reglare, 
optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Spre deosebire de metodele tradiţionale care realizează evaluarea rezultatelor şcolare obţinute pe un 
timp limitat şi în legătură cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut, dar oricum definită – metodele 
alternative de evaluare prezintă cel puţin două caracteristici: pe de o parte, realizează evaluarea rezultatelor 
în strânsă legătură cu instruirea/învăţarea, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de altă parte, ele privesc 
rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea unor capacităţi, 
dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
învăţare.” (Radu, 2000, 223-224).  

Evaluarea modernă, care promovează tranziţia de la noţiunea de control al însuşirii cunoştinţelor la 
conceptul de evaluare atât a rezultatelor învăţării dar mai ales a proceselor pe care le implică, semnifică 
trecerea de la o pedagogie a transmiterii cunoştinţelor la o pedagogie a însuşirii cunoştinţelor şi a ştiinţei 
de a deveni. 

Funcțiile evaluării  

În literatura de specialitate se menționează faptul că este indicat să ținem cont de funcțiile generale și 
particulare ale evaluării.  

• Funcția de constatare. Se stabilește dacă activitatea didactică a avut loc sau dacă s-a desfășurat în 
condiții optime, dacă anumite cunoștințe au fost assimilate, sau unele deprinderi achiziționate.  

• Funcția diagnostică. Prin această funcție se stabilește nivelul de pregătire, fiind identificate cauzele 
care au condus la o slabă eficiență. Studiul acestor cauze permite proiectarea unpr programe remediale.  

• Funcția prognostică. Se pot anticipa nevoile și disponibilitățile viitoare ale elevilor sau ale unităților 
de învățământ.  

• Funcția de selecție sau de decizie. Evaluarea oferă posibilitatea de a ierarhiza candidații într-o formă 
sau într-un nivel de pregătire, oferindu-i un anumit statut școlar.  

• Funcția socială. Rezultatele evaluării sunt aduse la cunoștința instituției școlare, elevului, familiei, 
dar și comunității locale, fiind astfel influențate deciziile care pot modifica modul în care funcționează 
sistemul de învățământ, modul în care sunt gestionate fondurile educației.  

• Funcția pedagogică. Profesorul stabilește ce are de realizat în continuare, îmbunătățind modul de 
predare. Din perspectiva elevului, evaluarea are rol motivațional, stimulativ, de orientare școlară și 
profesională, de formare a unor abilități sau de conștientizare a unor posibilități. 

Pentru o evaluare cât mai realistă pe lângă metodele tradiționale se utilizează metodele moderne de 
evaluare. 
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Metodele şi tehnicile moderne de evaluare, contribuie la: 

ꞏ     stimularea activismului elevilor; 

ꞏ     accentuarea valenţelor operaţionale ale diverselor categorii de cunoştinţe; 

ꞏ     evidenţierea, cu mai multă acurateţe, a progresului în învăţare al elevilor şi, în funcţie de acesta, 
facilitarea reglării/autoreglării activităţii de învăţare; 

ꞏ     formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale, de tipul abilităţilor de prelucrare, 
sistematizare, restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor; 

ꞏ     formarea şi dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii; 

ꞏ     formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a spiritului de echipă; 

ꞏ     dezvoltarea creativităţii; 

ꞏ     dezvoltarea gândirii critice, creative şi laterale; 

ꞏ     dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol; 

ꞏ     dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare; 

ꞏ     formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective şi a competenţelor metacognitive; 

ꞏ     cristalizarea unei imagini de sine obiective; 

ꞏ     dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea unui stil de învăţare eficient etc.. 

Informaţiile obţinute prin intermediul metodelor alternative constituie repere consistente pentru 
adoptarea deciziilor de ameliorare a calităţii procesului de predare-învăţare. 

       Dintre acestea amintim 

-harta conceptuală; 

-metoda R.A.I; 

-tehnica 3- 2- 1; 

-proiectul; 

-portofoliul; 

-investigația. 

În situția în care elevii au acces la învățarea online prin intermediul platformelor se pot folosi 
următoarele metode și instrumente de evaluare: evaluarea orală pe parcursul orei, fișe de lucru, teste de 
evaluare, eseuri, referate, proiecte, portofolii. 

Testele de evaluare și fișele de lucru se pot încărca pe platformă. În decursul orei elevii trebuie să 
rezolve fișa sau testul de evaluare și să transmită rezolvarea pe platformă, mail, WhatsAppul învățătorului 
în aceste intervale de timp. 

Aceste teste pot fi create în Google Forms, Kahoot sau cu ajutorul altor aplicații. 

Calitatea evaluării realizate de profesor se repercutează direct asupra capacităţii de autoevaluare a 
elevului. Interiorizarea repetată a grilelor de evaluare cu care operează profesorul constituie o premisă a 
posibilităţii şi validităţii autoaprecierii elevului. Pe lângă această modalitate implicită a educării capacităţii 
de autoevaluare, profesorii pot dispune de căi explicite de formare şi de educare a spiritului de evaluare 
obiectivă. 

În concluzie, în domeniul evaluării școlare asistăm la un proces de îmbogățire a acesteia și tranziția 
de la manifestarea ei ca instrument de măsură și 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 “invățarea asistata de evaluare”. 
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EVALUAREA INIȚIALĂ                                                               

LA ELEVII CU DEFICIENȚĂ AUDITIVĂ 

 

prof. Bosovici Cristian Ovidiu,                                                           
Liceul Tehnologic Special Bivolărie,  jud. Suceava 

 
Managementul instruirii în contextul procesului de învățământ vizează toate strategiile de evaluare 

cunoscute pentru a se verifica, măsura, aprecia rezultatele obținute în raport cu anumite criterii, urmărindu-
se corectări, îndrumări și anumite perfecționări specifice progresului.  

Evaluarea intervine în procesul educațional cu o certă valoare formativă având următoarele funcții: 
diagnoza și prognoza (în scopul unei selecții sau clasificări), de certificare (din care rezultă nivelul de 
pregătire), motivațională (să acumuleze, să creeze), orientare școlară și profesională.  

Evaluarea cunoștințelor elevului cu C.E.S are un caracter destul de complex și cuprinzător urmărind 
obținerea de informații relevante privind capacitățile de acțiune, relaționalizarea competențelor și 
abilităților sesizându-se anomaliile și neajunsurile instruirii și educării.  

În urma observărilor efectuate în prima perioadă și anume cea a elaborării evaluării inițiale, eu 
urmăresc în general nivelul de dezvoltare al copiilor din punct de vedere cognitiv, psihomotric, socio-
afectiv, iar în al doilea rând stabilesc pragul de cunoștințe, priceperi, deprinderi și abilități pentru fiecare 
categorie de activitate. Acest lucru trebuie să fie realizat cu mult profesionalism pentru a putea preveni 
eventualele dificultăți întâmpinate în viitor cu subiectul supus instruirii. 

Am să mă refer în continuare la aspectele cognitive, psihomotrice, socio-afective: 

1. Din punct de vedere cognitiv am urmărit nivelul de dezvoltare a limbajului, gândirii, memoriei, 
imaginației, atenției și alte aspecte ale dezvoltării intelectuale. 

Limbajul: Stadiul de cunoaștere a vizat urmărirea următoarelor referințe: pronunția, vocabularul, 
găsirea lacunelor într-un text dat, alcătuirea de propoziții cu un cuvânt dat, etc. 

Memoria: Am analizat-o prin relația de recunoaștere-reproducere, predominanța tipului de 
memorizare - (vizuală) cât și a calităților ei. Astfel am organizat jocurile-exercițiu. 

Imaginația: Fiind vorba despre elevi cu deficiențe auditive, relația dintre imaginația reproductivă și 
creatoare am stabilit-o prin imaginația dobândită în cadrul desenului desfășurând o serie de jocuri și 
exerciții. 

Atenția: A constat în observarea naturală a ei cât și a volumului, analizând simboluri de poziții și 
aranjarea în imagine. 

Gândirea: Am analizat-o prin definirea unor noțiuni, urmărirea proceselor, a operațiilor și a calităților 
specifice încadrate în jocurile-exercițiu. 

2. Din punct de vedere psihomotric am urmărit și analizat comportamentul predominant motor și 
stadiul dezvoltării fizice prin cunoașterea corectă a schemei corporale, lateralitatea, organizarea mișcării în 
spațiu și timp, coordonarea mișcării (a membrelor superioare și inferioare, coordonarea ochi-mână). 

3. Din punct de vdere socio-afectiv am urmărit în special receptivitatea și reactivitatea în activitate și 
manifestările voliționare: capacitate de a acționa, de efort voluntar și integrarea socială prin jocurile-
exercițiu. 
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Cunoașterea copiilor privind stabilirea cunoștințelor, priceperilor, deprinderilor și abilităților cu 
referire directă la categoriile de activitate am relizat-o prin planificarea în primele două săptămâni la 
începutul anului școlar a unor jocuri didactice, concursuri, jocuri-exercițiu, povestiri, etc.Toate acestea 
conduc la stabilirea riguroasă a obiectivelor prioritare în planificarea activităților instructiv-educative 
ulterioare. 

,,Educația este un al doilea soare pentru cei care o poseda.’’ (Heraclit din Efes) 
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Rolul evaluării în procesul instructiv- educativ 

 

Prof. BOTA ALINA - ANA                                                              
COLEGIUL TEHNIC IOAN CIORDAȘ BEIUȘ 

 

Evaluarea reprezintă procesul prin care se cunosc efectele activității desfășuate de cadrul didactic la 
clasa de elevi. Rolul ei este acela de a determina lacunele, greșelile, nivelul scăzut de cunoștințe al elevilor 
în vederea reparării acestora. Astfel se poate realiza progresul școlar pentru fiecare elev în parte. 

Elementele evaluării sunt deciziile care privesc modalitățile de acțiune, estimările situației actuale a 
elevilor, prognozele situațiilor viitoare, dar și informațiile care privesc nivelul de cunoștințe și competențe 
al elevilor, permițând formularea apreciilor de către cadrul didactic. 

Procesul de evaluare cuprinde următoarele etape: 

   a) precizarea domeniului de aprecieri: 

 volumul de cunoştinţe; 
 înţelegerea şi interpretarea cunoştinţelor; 
 aplicaţii ale informaţiilor însuşite; 
 abilităţi intelectuale de ordin general; 

   b) descrierea informaţiilor necesare şi depistarea celor disponibile pentru formularea aprecierilor; 

   c) stabilirea graficului şi modului de obţinere a informaţiilor necesare; 

   d) alegerea instrumentelor de colectare a informaţiilor şi analiza lor; 

   e) elaborarea aprecierilor şi luarea deciziilor concretizate în calificative, note şi măsuri de acţiune. 

Modalităţile de realizare a evaluării se structurează în funcţie de momentul aplicării, în: 

 Evaluare iniţială 
 Evaluare continuă (formativă) 
 Evaluare cumulativă (sumativă,globală). 
 
Metodele tradiţionale de evaluare sunt:   

     - probe scrise 
     - probe orale 
     - probe practice. 
 
Evaluarea iniţială a elevilor la fiecare materie este foarte importantă pentru ca profesorul să 

stabilească cunoştinţele pe care le posedă elevii la început. De aceste cunoştinţe depind şi performanţele 
viitoare ale elevilor. Programul de instruire va trebui alcătuit pe baza acestei evaluări.  

Evaluarea continuă se desfăşoară permanent. Astfel profesorul poate să ia unele măsuri de ameliorare, 
să prevină insuccesele şcolare, să perfecţioneze metodele de predare-învăţare. Elevii primesc informaţii 
referitoare la eficienţa metodelor de învăţare folosite precum şi la descoperirea capacităţilor de care dispun. 

Evaluarea continuă constă în verificarea rezultatelor elevilor pe parcursul actului educațional, pe 
porțiuni mai mici, sistematic, ajutând astfel procesul de predare-învățare. Acest tip de evaluare însoțește în 
permanență procesul de învățare contribuind la optimizarea lui. 
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În evaluarea continuă se pleacă de la obiective operaționale,concrete. Funcția ei prioritară este cea de 
clasificare. Acest tip de evaluare determină relații de cooperare între profesori și elevi, cultivând simultan 
capacitatea de evaluare și autoevaluare la nivelul elevilor. 

Evaluarea cumulativă  are ca obiectiv verificarea capacităţiii de sinteză privind cunoaşterea întregii 
materii care a fost studiată.  De regulă e externă, finală şi se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade 
mai lungi de instruire. Acest tip de evaluare îndeplineşte o funcţie pedagogică prioritar cumulativă, cu 
resurse formative limitate la momentul desfăşurării activităţii didactice.  

Întreţine în cele mai multe situaţii, o motivare externă a învăţării pentru note/calificative obţinute prin 
sondaje orale sau prin lucrări scrise, realitate la intervale mari de timp, fără posibilităţi de intervenţie 
pedagogică imediată. În acest cadru tradiţional calificativul nu are susţinere managerială la niveluri de 
diagnoză şi prognoză, proprii unui învăţământ prioritar formativ capabil de (auto) perfecţionarea resurselor 
sale interne şi externe. 

 
Bibliografie: 

1.. Cerghit, I., Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997; 

2.  Cojocariu, V., M., Fundamentele pedagogiei – Teoria şi metodologia curriculum-ului- Texte şi 
pretexte, Editura V & I Integral, Bucureşti 2007; 

3. Dumitriu ,C ., Strategii alternative de evaluare modele teoretico-experimentale Editura Didactică 
şi Pedagogică ,R. A. Bucureşti 2003; 
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Evaluarea în învățământul preșcolar 

 

Prof. înv. preșcolar Bota Ana-Teodora 
GPP Nr. 13 Bistrița 

 
 

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.  

Evaluarea face posibilă aprecierea rezultatelor, în comparaţie cu obiectivele propuse, oferind 
posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizică a copilului, precum şi date 
despre nivelul de cunoştinţe şi deprinderi ale acestuia. Se urmăreşte prin aceasta, să se realizeze însuşirea 
tematicii, sistematizarea şi consolidarea celor învăţate anterior. În urma rezultatelor obţinute, se impune 
stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu rezultate foarte bune şi programe de 
recuperare pentru cei cu rezultate mai puţin bune. 

Buna cunoaştere psihologică a copilului e importantă în preşcolaritate cu atât mai mult cu cât la 
această vârstă, evoluţia e foarte rapidă şi diversificată, iar educarea trebuie să-şi adapteze activitatea la 
particularităţile copiilor. 

În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală. 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ. 

Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi 
de studiu. 

Evaluare a preşcolarilor se poate realiza prin mai multe modalităţi a căror eficientă variază în funcţie 
de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, de structura personalităţii lor şi de resursele didactice 
de care dispune educatoarea.  

Câteva din modalităţile de evaluare ale preşcolarilor sunt:observarea copiilor,convorbirea ,testul, 
studiul produselor activității, probele orale, portofoliul, turul galeriei,bula dublă, piramida, ghicitorile, 
cubul, R.A.I 
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Strategii didactice de evaluare online în învățământul primar 

 
Școala Gimn. G. Tutoveanu,                                                         

Prof. înv. primar Botaș Georgiana 

 
Educația online reprezintă o modalitate nouă de a privi procesul de învățare, în care elementele de 

fond rămân aceleași, doar mijlocul de schimb și însușire a cunoștințelor se modifică. 

Utilizarea sistemului informatic pentru educație înseamnă însă, aducerea unor noi elemente legate de 
libertatea de a învăța, în locul și la momentul dorit. 

Soluțiile de e-learning la momentul de față sunt rezultatul evoluției tehnologiei care supotă aceste 
facilități.  

 

Există trei modele general acceptate în lumea educației online: 

 Educația online independentă; 

 Educația online asincronă; 

 Educația online sincronă. 

Platformele de învățare online, sau așa numitele platforme e-learning, sprijină procesul de învățare 
individuală și permit utilizatorilor să acceseze o serie de surse de informare sau de medii online de dezbatere 
pe teme diverse. 

Acest tip de platforme este destinat învățării active din partea elevilor, având în vedere că noile 
generații sunt obișnuite cu lucrul pe calculator.  

Ca profesori putem să utilizăm această abilitate a elevilor pentru a-i determina să-și folosească 
constructiv timpul liber, cu activități specifice fiecărei discipline. 

Utilizarea tehnologiilor informaționale în procesul instruirii și a diferitelor forme de E-learning, crește 
eficiența procesului de predare-învațare-evaluare. 

 Prin intermediul aplicațiilor Google, activitațile online au putut fi eficiente în perioada suspendării 
cursurilor. 

 

Metode și procedee specifice învățământului online: 
 

 O metodă de evaluare ce poate fi utilizată cu succes, este ”Proiectul”.  

 Aceasta reprezintă o metodă complexă de evaluare ce ne poate da informații despre progresele pe 
care elevii le-au făcut pe o perioadă îndelungată de timp, de exemplu la sfârșitul unei unități de învățare.  

 Elevii sunt puși în situația de a cerceta și analiza informații pe care le-au descoperit singuri.  

 Această metodă este recomandată pentru evaluarea sumativă. 
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”PROIECTUL” - METODA ALTERNATIVĂ DE EVALUARE: 

 

Realizarea unui Quiz 

În cadrul orelor online în etapa de evaluare a cunoștințelor dintr-o lecție, se poate realiza,  folosind 
aplicația quizz.com, un ”quiz” cu întrebări/ exerciții referitoare la lecție. În această aplicație se pot folosi 
imagini și text pentru identificarea cu ușurință a răspunsurilor.  

Această aplicație necesită ca utilizatorii să posede un cont de logare, ce se poate realiza cu foarte mare 
ușurință. Deoarece este sub formă de joc interactiv și  poate fi utilizat în mod sincron de mai multe persoane, 
elevii participă cu interes.  Pentru rezolvarea corectă se acordă un punctaj, profesorul putând evalua 
cunoștințele pe care elevii le-au acumulat. 

Exemplu: Un exemplu de utilizare a unui astfel de ”quiz”, în cadrul orei de limba română, subiectul 
”Scrierea corectă 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-învățare-evaluare platforma Livresq. 
Utilizarea acestei platforme este gratuită iar lecțiile se pot concepe în mod direct, în secțiunea 

”Editor”. Lecțiile pot fi publicate într-o bibliotecă publică, după validarea acestora.  
Lecțiile sunt complete, pot include toate etapele unei lecții, într-un mod de prezentare atractiv. 
 În cadrul etapei de evaluare  pot fi folosite diverse metode: chestionar, aplicație, galerie acordeon, 

exerciții ce presupun completarea interactivă a acestora. 
Adaug faptul că utilizând această platformă educațională profesorul are acces gratuit la  Biblioteca 

publică Livresq, ce conține o multitudine de lecții realizate de către acesta, sau de profesori din întreaga 
țară.  

Lecțiile 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 deosebită”, de Călin Gruia 
 

Unitatea de învățare Toamna, în lumea plantelor 

Tema/Subiect/Problemă Identificarea literelor învățate 

Scopul proiectului Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de 
mână 

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 harți conceptuale cu literele învățate 

Modalități de prezentare Videoconferinta-Meet 
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Evaluarea online 

 
Botea Cristina - Consilier CJRAE Călărasi / G. P. P. Amicii 

 

Evaluarea se află in responsabilitatea profesorului care trebuie să asigure cele trei caracteristici 
esenţiale ale evaluării şi anume, aceasta să fie continuă, completă şi corectă. 

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 problemă este verificarea identității. Mai ales în instrumentele gratuite 
care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, pentru că rezultatele 
evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului: burse, cămine, tabere, premii și altele. 
Iar pentru a fi corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri.  

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Pe lângă recomandările descrise mai 
sus pentru elaborarea testelor, on-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor un set de standarde și specificații 
dedicate instruirii asistate de calculator 

Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să După opinia mea probele 
scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line.  

Inclusiv partea de teze scrise nu mai este aplicabilă. Uneori nici chiar conturile instituționale. Contul 
instituțional unic, care identifică un elev după matricolul său, permite gruparea acestora pe serii, formații 
și grupe de cursuri, și de multe ori identificarea timpului de răspuns la un test grilă on-line. Mai mult de 
atât, o soluție on-premises poate monitoriza și înregistra IP-ul de pe care s-a conectat un elev, pentru a 
asigura faptul că elevii nu s-au unit în grupuri pentru a răspunde la chestionarele de evaluare.  
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După opinia mea, doar platformele în care utilizatorul se conectează cu credențiale instituționale 
(matricol și parolă gestionată centralizat) sunt suficient de sigure pentru a permite evaluarea de la distanță. 

În schimb, dacă ne raportăm la eficiența învățării de la distanță, activitatea preșcolarilor a fost cu 
siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o adevărată provocare (pentru 
preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Totuși, părinții au primit sarcini de la 
educatori cu referire la organizarea timpului și a activităților, sfaturi pentru o comunicare eficientă, bazată 
pe repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții. Importantă este și cum a fost organizată 
comunicarea constantă între părinte și educator, jocurile și jucăriile care îl atrag pe preșcolar și să vină în 
întâmpinarea părinților și copiilor cu activități personalizate pe interesele sale.  

Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost diferite: prin video, 
filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații etc., pe care educatorul le trimite părinților 
pentru copil sau prin video conferențe în grupuri mici. Însă, mai important decât metodele selectate, este 
obiectivul interacțiunii în această perioadă și anume conectarea directă cu preșcolarul. Mulți educatori și 
părinți au înțeles că nu atât proiectele didactice sau curriculumul scris contează mai mult, ci starea 
emoțională a copiilor și al părinților sunt prioritate în această perioadă de izolare. Educatorii au îndrumat 
părinții că este important de organizat copiii să nu înceapă ziua cu jocuri video/desene animate, pentru a 
diminua riscul de motivării față de activitățile cu valoare educativă superioară ulterioară. 

Putem afirma  că internetul este foarte util în invatare, atat a celor mici, cat şi a celor mari. Pentru cei 
mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie sa existe o motivaţie puternică 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 că invatarea si comunicarea dacă  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 robotizează. 
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Intre online si traditional 
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De-a lungul timpului metodele tradiţionale de evaluare şi-au arătat atât limitele cât şi eficienţele, ceea 

ce conduce către abordarea situaţiilor bazate pe experienţele elevului din viaţa reală. Prin metodele 
tradiţionale de evaluare, cadrul didactic are un control mai mare asupra nivelului de pregătire a clasei, 
ierarhizare, apreciere, sancţionare.  

Cele mai cunoscute metode de acest tip sunt: testul docimologic, metodele orale, metodele scrise şi 
metodele practice. Urmatoarele randuri sunt dedicate celor mai populare forme de evaluare traditionala, 
evaluarea orala si evaluarea scrisa. 

Evaluarea orală înseamnă o conversaţie între profesor şi elev. Termenul provine din latinescul 
,,conversatio” (,,con” = ,,cu” şi ,,versus” = ,,întoarcere”). Prin intermediul acestei metode, profesorul 
urmăreşte atât calitatea cât şi cantitatea procesului de învăţare realizat de elev. Această conversaţie poate fi 
realizată individual, frontal sau poate fi combinată. În timpul evaluării orale, profesorul şi elevul se află 
unul în faţa celuilalt, profesorul fiind cel care adresează întrebările, iar elevul cel care dă răspunsurile. În 
funcţie de răspunsurile pe care le primeşte de la elev, profesorul atribuie note. Spre deosebire de celelalte 
tipuri de evaluare, evaluarea orală este cea în care există cel mai mult subiectivism. În momentul actual, 
evaluarea orală nu mai este atât de des folosită, profesorii, preferând din ce în ce mai mult evaluarea prin 
probe scrise. 

 
Evaluarea orală are avantaje şi dezavantaje, şi anume: 
 
Avantaje: 
 dezvoltă exprimarea orală a elevilor; 
 elevul beneficiază de mai multă libertate de manifestare a originalităţii în exprimarea 

răspunsurilor; 
 pe parcursul ei pot participa mai mulţi elevi, fiecare elev simţindu-se stimulat; 
 profesorul observă mult mai uşor ceea ce elevii stăpânesc bine sau nu, deoarece contactul este 

direct, 
 în ajutorul elevilor se pot adresa întrebări suplimentare etc. 
 
Dezavantaje: 
 întrebările au grad de dificultate diferit în funcţie de elevi; 
 dacă sunt evaluaţi toţi elevii, evaluarea orală necesită timp; 
 răspunsurile elevilor sunt influenţate de starea lor emoţională din momentul evaluării; 
 elevii sunt nevoiţi să dea răspunsuri verbale la sarcina transmisă, fără să beneficieze de material 

de sprijin etc. 
 
Cea mai importantă metodă din cadrul evaluării orale este conversaţia euristică, însă ea nu poate fi 

folosită dacă materialul de învăţat este nou pentru elevi, de aceea este foarte important ca elevii să aibă 
informaţii anterioare. La baza conversaţiei euristice sunt întrebările profesorului alternate cu răspunsurile 
elevilor. 

Întrebările sunt instrumentele cel mai des folosite în evaluare, instrumente cu potenţial pedagogic 
bogat pentru elev, dar şi pentru profesor, iar pe lângă faptul că este un instrument de comunicare, întrebarea 
este şi un instrument de predare-învăţare-evaluare. 

În categoria evaluării prin probe scrise intră: lucrările de control, fişele de muncă independenta,  
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tezele etc.  
În comparaţie cu evaluarea orală, care este în regresie, evaluarea prin probe scrise se află în creştere. 

I.T.RADU clasifică modalităţile de realizare a evaluării prin probe scrise, astfel: 
 probe scrise de control curent: conţin 1-2 întrebări din lecţia de zi, iar durata este de 15-20 minute, 

au rol de feed-back pentru elev şi professor; 
 examinările scurte de tip obiectiv: conţin 4-6 întrebări la care elevii dau succesiv răspunsuri scrise, 

durata este de 5 minute, corectarea se face de către elev sau prin schimbarea lucrărilor cu ceilalţi colegi; 
 lucrări scrise/probe aplicate: la sfârşitul unui capitol, cu rol de verificare şi îndeplinire a tuturor 

obiectivelor terminale ale capitolului respective; 
 lucrări scrise semestriale (teze): mai multe conţinuturi decât cele realizate la sfârşitul unui capitol. 
  
Asemenea evaluării orale, evaluarea prin probe scrise are avantaje şi dezavantaje. 
Avantaje: 
 se pune accent pe capacitatea de gândire a elevului; 
 elevul răspunde la întrebări în ritmul său; 
 rezolvarea sarcinilor de către elev se face în ordinea preferată, revenindu-se asupra lor; 
 se pot evalua mai mulţi elevi pe unitatea de timp; 
 având aceleaşi cerinţe, rezultatele elevilor se pot compara; 
 evaluarea prin probe scrise nu reprezintă atât de mult strres, care uneori poate avea impact negativ 

asupra elevului. 
 
Dezavantaje: 
 cu ajutorul întrebărilor suplimentare, elevul nu poate fi ghidat către răspunsul cel mai potrivit; 
 spre deosebire de evaluarea orală, în evaluarea prin probe scrise, profesorul nu poate corecta 

greşelile în formularea răspunsurilor date pe loc; 
 se pune accent pe competenţele lingvistice ale elevului, ceea ce influenţează nota finală (în bine 

sau în rău). 
 
Cu toate acestea combinarea instrumentelor de evaluare scrisă cu cele de evaluare orală, cu metodele 

complementare de evaluare vor asigura realizarea unei imagini globale a capacităţilor elevilor.  
Problematica modalităţilor de evaluare rămâne deschisă, putând fi continuu îmbunătăţită şi 

diversificată.  
Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare la 

elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi corectare mai mult 
decât de sancţionare. 
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prof. Both Ioan 
Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului Arad 

 
 

 
Spre deosebire de disciplinele teoretice pentru care evaluarea online se poate realiza, de la simplu la 

complex, prin teste grilă, respectiv prin evaluare orală, disciplinele tehnologice necesită și evaluarea unor 
abilități practice. Una dintre disciplinele tehnologice de baza în învățământul liceal tehnologic este 
“Desenul tehnic” care, pe lângă cunoștințe teoretice cu privire la realizarea unui desen, necesită și capacitate 
de coordonare motrică.  

Programele dedicate pentru desenul tehnic din categoria CADD (Computer Aided Design and 
Drafting) reprezintă tehnologia pentru proiectare și documentația tehnică ce înlocuiește desenul manual cu 
un proces automat. Totuși, acest proces are nevoie și de cunoștințe teoretice legate de modul de utilizare al 
comenzilor care sunt disponibile într-un număr foarte mare. Făcând parte din mediul digitalizat, rezultatul 
final este reprezentat de un fișier, de cele mai multe ori având extensia “dwg” sau “dxf”. 

Pentru mediul online, cu ajutorul programelor specializate, desenul tehnic este mult mai ușor de 
predat decât pentru situația față-înfață datorită faptului că abilitățile motrice s-au transformat în abilitatea 
de a coordona mouse-ul în activarea comenzilor din programul de desenat.  

Totuși evaluarea online are deficiențe legate de plagiat și atribuirea notelor fără o legătură reală între 
elev și performanțele acestuia. 

Atunci când se realizează o evaluare a fișierelor încărcate de elevi pe platformele online sau trimise 
pe e-mail, o primă verificare trebuie să se facă asupra provenienței fișierului. Dacă fișierul conține 
informațiile personale, se poate verifica autorul original al fișierului, astfel încât să poată fi evidențiat dacă 
fișierul a fost creat de elevul respectiv. Verificarea autorului se poate realiza făcând click dreapta pe fișier 
și selectând opțiunea “Proprietăți’. În fila “Detalii”, se poate observa autorul original al fișierului așa cum 
se poate vedea în figura 1. 

 
Fig. 1 Fila “Detalii” cu informații legate de autorul original al fișierului 
 
Suplimentar, sarcinile de lucru care pot fi evaluate, trebuie personalizate. În cazul desenului tehnic 

pentru construcții, după parcurgerea unor lecții pentru predarea comenzilor de bază, personalizarea se poate 
face prin realizarea unui desen al peretelui cu gol de fereastră al unei încăperi din locuința în care 
domiciliază elevul. Astfel se va evita dublarea aceluiași desen de către elevi din aceeași clasă. Mai mult, 
programele de desen tehnic permit introducerea de imagini în spațiul de lucru astfel încât profesorul să 
poată vizualiza mult mai precis desenul realizat de elev.  

Având la dispoziție desenul realizat de elev, cu tot ce trebuie să cuprindă acesta e.g. axe, grosimi de 
linie, tipuri de linie, hașuri, linii de cote, indicator, și o imagine a peretelui desenat evaluarea poate fi mult 
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mai aproape de adevăr. Prin această personalizare a desenului s-a observat în cadrul elevilor de la Liceul 
Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului Arad, un interes mai crescut pentru desenul tehnic. 

Pentru a îmbunătăți procesul de evaluare, aceasta trebuie făcută progresiv nu doar cu scopul de a 
clasifica elevii ci de a-i ajuta să înțeleagă lacunele pe care le au. Prin aceasta se înțelege că evaluarea este 
un proces iterativ în care elevul primește înapoi fișierul cu observațiile profesorului. Elevul trebuie să aibă 
cunoștință de faptul că fiecare iterație va diminua din nota finală, punându-se accent pe atenția la detalii din 
primele stagii, evitându-se procesul “Trial and Error”. 
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Implementarea testelor docimologice în mediul virtual                                       
prin intermediul site-ului liveworksheets.com 
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Definită drept „un sistem de concepții, principii și tehnici referitoare la măsurarea și aprecierea 

rezultatelor școlare și a procesului didactic în ansamblul său”, „procesul prin care se delimitează, se obțin 
și se furnizează informații utile, permițând luarea unor decizii ulterioare” sau „actul didactic complex care 
asigură evidențierea atât a cantității cunoștințelor dobândite de către elev, cât și a calității acestora, oferind 
soluții de perfecționare a actului de predare-învățare”, evaluarea școlară are rolul perfecționării procesului 
educativ.  

La nivelul practicii educaționale întâlnim mai multe tipuri de evaluare, astfel în funcție de modul de 
obiectivare a performanței școlare distingem trei forme ale evaluării: evaluarea scrisă, evaluarea orală și 
evaluarea prin analiza produselor activității, metodele utilizate fiind clasificate în două mari categorii: 
metode clasice sau tradiționale și metode moderne sau complementare. În categoria metodelor clasice 
identificăm probele scrise, probele orale și practice, iar investigația, referatul, portofoliul și testul 
docimologic fac parte din categoria metodelor moderne. 

O metodă alternativă a examinării tradiționale, testul docimologic este „o probă standardizată ce 
asigură o obiectivitate mai mare în procesul de evaluare”. În esență, testul docimologic este un set de itemi 
referitori la o anumită temă sau un anumit subiect, itemii fiind clasificați de literatura de specialitate în trei 
categorii: itemi obiectivi, itemi semiobiectivi și itemi subiectivi.  

Itemii obiectivi, se prezintă sub forma unor întrebări închise și îmbracă următoarele forme: itemi cu 
alegere duală (de tipul adevărat/fals), itemi cu alegere multiplă și itemi de tip pereche, prin care trebuie să 
se pună în corespondență două clase de elemente. Itemii semiobiectivi cer elevului să construiască parțial 
sau total răspunsul, fiind clasificați în itemi cu răspuns scurt, itemi de completare și întrebări structurate 
prin care elevul trebuie să răspundă având ca punct de plecare un text, o imagine, datele dintr-un tabel etc. 
Înscriși în categoria întrebărilor deschise, itemii subiectivi sunt de tipul rezolvării de probleme și 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 condiția ca testul să fie salvat în format pdf și să se realizeze autentificarea pe site 
prin intermediul unui cont. Înscrierea pe site este gratuită, dar există limitări privind numărul de teste sau 
fișe de lucru care se pot încărca, astfel un cadru didactic poate crea 10 cărți interactive cu 120 de pagini 
fiecare și poate înregistra adresele a 100 de elevi. Cel mult 30 de teste sau fișe de lucru pot fi păstrate doar 
pentru un utilizator, dar se poate împărtăși cu ceilalți utilizatori un număr nelimitat , cu condiția ca testele 
sau fișele de lucru să fie creație proprie, să  nu fie preluate de pe alte site-uri sau copiate din manualele 
școlare. 

Prelucrarea documentelor într-un format interactiv folosind site-ul liveworksheets.com se face relativ 
simplu, primii pași fiind reprezentați de logarea pe site, accesarea meniului „Make interactive worksheets”, 
alegerea opțiunii „Get started” și încărcarea documentului din calculator pe site. 

Pentru editarea itemilor de completare, se desenează cu ajutorul mouse-ului o casetă în zona în care 
trebuie completat răspunsul corect și se introduce răspunsul. Dacă sunt mai multe răspunsuri corecte, ca de 
exemplu răspunsul este scris sau nu cu diacritice, este scris sau nu cu majuscule, aceste răspunsuri sunt 
separate prin simbolul /.  

Dacă elevul trebuie să selecteze răspunsul dintr-un șir, atunci se desenează cu mouse-ul casete în jurul 
răspunsurilor și se scrie cuvintele cheie select:yes, dacă răspunsul este corect sau select:no în caz contrar. 
În cazul itemilor unde elevul trebuie să realizeze corespondențe între elementele de pe două coloane și să 
unească prin săgeți răspunsurile, se desenează casete pentru fiecare element din pereche și se introduc 
cuvintele cheie join:1, join:2, join:3 etc, pentru fiecare pereche în parte. 
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Dacă se dorește aducerea unui răspuns într-un chenar folosind tehnica „drag and drop” se desenează 
casete pentru fiecare pereche și se introduc comenzile drag:1, drop:1, drag:2, drop:2 etc. Pentru a selecta 
răspunsul dintr-o listă cu mai multe răspunsuri posibile, se desenează caseta pentru răspuns și se scriu 
răspunsurile posibile separate prin intermediul caracterului /, iar răspunsul corect se notează cu *. 

După ce s-a realizat editarea testului sau a fișei de lucru, cadrul didactic are posibilitatea să editeze 
tipul, dimensiunea sau culoarea caracterelor folosite în cadrul documentului. Astfel se va intra în modul 
previzualizare, se dă clic dreapta într-o casetă desenată anterior și din fereastra care se deschide se pot alege 
caracteristicile dorite pentru fontul utilizat. 

Pentru a se salva testul sau fișa de lucru, se alege opțiunea de salvare reprezentată sugestiv printr-o 
iconiță constând într-o foaie și o bifă, iar din fereastra care se deschide se alege dacă documentul va fi 
împărtășit cu alți utilizatori ai site-ului sau va rămâne privat. Se introduce numele documentului și site-ul 
liveworksheets.com va genera un link către acesta. Elevii care primesc link-ul vor completa răspunsurile, 
iar la sfârșitul documentului, după ce vor da clic pe opțiunea „Finish” vor putea să verifice răspunsurile sau 
să trimită pe adresa de e-mail a cadrului didactic testul rezolvat. 

Cadrele didactice prin contul creat, au posibilitatea să vizualizeze documentele create, să creeze 
conturi pentru elevi , să adauge teme cu un anumit termen limită și să verifice căsuța de e-mail pentru a 
corecta materialele primite. De asemenea pot fi vizualizate și folosite fișele puse la dispoziție de alte cadre 
didactice, acestea fiind disponibile prin accesarea meniului „Interactive worksheets” și putând fi transmise 
prin copierea link-ului sau descărcate în format pdf. 

Site-ul https://www.liveworksheets.com este o unealtă utilă în crearea de materiale pentru 
învățământul online, permițând transformarea testelor docimologice din formatul pdf într-unul interactiv, 
incluzând noile tehnologii prin folosirea sunetelor, a materialelor video și a exercițiilor de vorbire unde 
elevii trebuie să folosească microfonul. 
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Raportată la activitatea didactică, evaluarea este un proces complex prin care se urmărește dacă 

sistemul de învățământ își indeplinește funcțiile pe care le are. Conform lui M. Ionescu (2005), evaluarea 
”surprinde descrierea calitativă și cantitativă a comportamentului, pecum și emiterea unei judecăți de 
valoare referitoare la dezirabilitatea acestor comportamente, respectiv  la concordanța dintre 
comportamente și obiective”.    

Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acțiunii de evaluare (realizabilă prin operațiile de 
măsurare – apreciere – decizie) în structura de funcționare a activității educative. Conceptul de strategie de 
evaluare reflectă tendința de extindere a acțiunilor evaluative: de la verificările tradiționale la evaluarea 
proceselor și condițiilor de desfășurare a activității didactice, a situațiilor de instruire/învățare.  

Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în funcție de criteriile alese, mai multe strategii 
de evaluare (Bocoș, M., 2004): 

1. Din punct de vedere al situațiilor de evaluare, putem identifica două strategii:  
 - evaluarea realizată în circumstanțe obișnuite, bazată pe observarea activității educabililor;  
 - evaluarea specifică realizată în condiții special create ce presupune elaborarea și aplicarea unor 

probe, partenerii angajați în proces fiind conștienți de importanța demersurilor de verificare și apreciere 
întreprinse;  

2. După funcția dominantă îndeplinită, putem identifica două strategii:  
 - evaluarea diagnoatică – se realizează o diagnoză descriptivă ce constă în localizarea lacunelor și 

errorilor în cunoștințe și abilități dar și a ”punctelor forte”și o diagnoză etiologică care relevă cauzele care 
au generat neajunsurile constatate; 

 - evaluarea predictivă – prin care se urmărește prognozarea graduluiîn care educabilii vor putea să 
răspundă pe viitor unui program de instruire.  

 
Metode și tehnici de evaluare TRADIȚIONALE la ciclul preșcolar  
Dintre metodele alternative de evaluare utilizate poti fi amintite:  
INVESTIGAȚIA oferă copiilor posibilitatea de a aplica creativ cunoștințele în situații noi. Metoda 

pune copilul să îndeplinească o sarcină de lucru prin care demostrează, în practică, complexul de cunoștințe 
și capacități. Când activitatea este structurată pe baza unei investigații, aceasta devine un element important 
în sprijinirea demersului de învățare prin descoperire.  

TRIEREA ASERȚIUNILOR este o metodă bazată pe analiză pentru a reliefa trăsăturile definitorii 
ale unei noțiuni, idei, opinii, ca obiectiv urmărit, aceasta exersează capacitățile de analiză asupra unor idei 
în vederea selectării lor după diferite criterii. Copii au capacități de decizie, iar aceștea trebuiesc stimulați 
să analizeze orice demers, apoi să acționeze.  

DIAGRAMA VENN sea aplică cu eficiență maximă în activitățile de observare, povestiri, jocuri 
didactice, convorbiri pentru sistematizarea unor sunoștințe sau pentru restructurarea ideilor estrase dintr-o 
poveste.  

 
Metode și tehnici de evaluare ONLINE la ciclul preșcolar  
În următoarele randuri vă prezint câteva dintre aplicaţiile și instrumentele digitale care se pot utiliza 

în facilitarea învățării on-line și în susținerea grădiniței de acasă. 
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PEREŢII VIRTUALI- sunt aplicaţii digitale care oferă spaţiu de afişare colaborativ atât pentru 
varianta text, imagine, video, site-uri web. Printre cele mai cunoscute sunt Padlet si lino.it. 
 PADLET- este o aplicaţie care permite utilizatorilor să afişeze materialele în acest perete virtual. 
Peretele este o pagină web care permite utilizatorilor încărcarea diferitelor materiale pe o temă dată, 
materiale de tipul documentelor, prezentărilor, legaturilor spre diferite site-uri web. Este gratuită, dar 
necesită crearea unui cont. 

 JINGSAWPLANET- este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi 
decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită( de la 3 la câteva sute de bucaţi). Este o 
aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator. 

 Fără a minimaliza valoarea tuturor metodelor suntem de părere că oricare din metodele de evaluare 
(”tradiționale„ sau ”online”) trebuie utilizate de educatoare și apreciate în raport cu gradul în care ele 
reușesc să măsoare cât mai riguros ceea ce vrem să măsurăm, măsurarea fiind o caracteristică importantă a 
fiecărei evaluări.  

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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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 poveștilor cu conținut fantastic abordate pe parcursul 

anului școlar 2019-2020in cadrul gradimitei Waldorf, obiectivul fiind de a determina evoluția deprinderilor 
și priceperilor de comunicare și exprimare, însușirea valorilor morale, dar și obținerea unor rezultate 
pozitive la  învӑțӑturӑ.  

Ȋn continuare voi expune șase modele de aplicații, pe care le-am folosit în cadrul grupei, în cadrul 
poveștilor cu conținut fantastic, redate în cadrul epocilor de învӑțare. Prin metodele didactice aplicate am 
intenționat sӑ dinamizez grupa de preșcolari și sӑ produc participarea activӑ a acestora, dar și însușirea 
pozitivӑ a informațiilor despre textele narative cu caracter fantastic din grӑdinița Waldorf: 

Povestea Aurul Stelelor 
Metoda aplicatӑ: Metoda Piramida 
Obiectiv: întӑrirea cunoștințelor despre poveste prin intermediul pașilor specifici metodei moderne; 
Procedura de lucru: Ȋn urma ascultӑrii cu ajutorul educatoarei a poveștii Aurul stelelor de cӑtre copii, 

preșcolarii discutӑ alӑturi de cadrul didactic de la grupӑ despre faptele din textul narativ, dar și despre 
evenimentele care s-au întȃmplat și au determinat finalul pozitiv. Educatoarea le explicӑ copiilor care sunt 
principalele valori morale care se regӑsesc în textul narativ și faptele pozitive ale personajului principal, un 
real model de comportare civilizatӑ.  

Pentru productivitatea activitӑții am folosit metoda modernӑ Piramida; copiii sunt grupați în patru 
grupe, fiecӑrei grupe revenindu-i completarea unui etaj, prin gӑsirea rӑspunsului adecvat la cerința existentӑ 
pe biletul care revine fiecӑrei grupe.  

Un reprezentant al grupei care  extrage cȃte un bilet pe care scrie etajul destinat: etajul 1, etajul 2, 
etajul 3, etajul 4.  Fiecare grupӑ elaboreazӑ un rӑspuns, iar reprezentantul echipei îl prezintӑ și 
argumenteazӑ, unde este cazul, alegerea fӑcutӑ. 

 
Metoda Piramidei- Povestea Aurul Stelelor 
       
Figura 3.8 Metoda Piramidei 
            Etajul 1: Cum se numește povestea ȋn care piticul Mili a adunat frunze aurii? (copiii pun 

cuvȃntul sugestiv în primul pӑtrat cu Aurul Stelelor) 
            Etajul 2: Care sunt personajele care fac parte din familia lui Mili? ( mama, tata) 
            Etajul 3: Numește trei elemente de care piticii aveau nevoie pentru a trece peste iarnӑ ( foc, 

cӑldurӑ, luminӑ) 
            Etajul 4: Folosește patru cuvinte pentru a descrie personajul principal din poveste.(curajos, 

harnic, bun la suflet, puternic). 
Povestea Scufița Roșie de Frații Grimm 
Metoda aplicatӑ: Metoda exploziei stelare 
Obiectiv: Aprofundarea și fixarea cunoștințelor despre poveste prin intermediul ȋntrebӑrilor specifice 

metodei explozia stelarӑ 
Procedura de lucru: Ȋn urma citirii poveștii Scufița Roșie de cӑtre educatoare, preșcolarii discutӑ 

despre acțiunea din textul narativ, dar și despre evenimentele care s-au întȃmplat și care au condus la 
producerea finalului. Educatoarea le explicӑ copiilor învӑțӑtura cu rol moralizator din finalul textului, 
conform cӑreia orice acțiune negativӑ are consecințe și niciun fapt negativ nu rӑmȃne nepedepsit. Sarcina 
de lucru a preșcolarilor este de a caracteriza fiecare personaj din poveste și de a le categorisi în personaje 
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negative sau pozitive. Pentru eficientizarea actului educațional aplicӑm metoda activ-participativӑ Explozia 
stelarӑ; copiii sunt grupați în cinci echipe și fiecare echipӑ extrage cȃte un bilet cu numӑrul care indicӑ 
colțul stelei ce conține forma întrebӑrii destinate: CE?, CINE?, UNDE?, DE CE?, CȂND?. Fiecare grupӑ 
rӑspunde la întrebӑrile primite. 

 
Metoda Exploziei stelare: Povestea Scufița Roș 
Figura 3.9 Metoda Exploziei stelare 
 
CINE?  Cine era Scufița Roșie?, Cine i-a ieșit în cale Scufiței?, Cine i-a spus Scufiței sӑ culeagӑ 

flori?; 
CE? Ce știți despre povestea Scufița Roșie?, Ce s-a ȋntȃmplat cu bunica?,  Ce pedeapsӑ a primit 

lupul?; 
UNDE? Unde mergea capra?, Unde a mers lupul cel rӑu?, Unde s-au ascuns cei trei iezi?; 
CȂND? Cȃnd a venit lupul la casa bunicii?, Cȃnd a reușit vȃnӑtorul sӑ ȋl pedepseascӑ pe lup?; Cȃnd 

le-a gӑsit vȃnӑtorul pe Scufițӑ și pe bunicӑ?; 
DE CE? De ce l-a ascultat Scufița pe lup?, De ce nu a ascultat fetița de sfaturile mamei? De ce l-a 

pedepsit vȃnӑtorul pe lup?. 
Povestea Albӑ ca zӑpada și cei șapte pitici de Frații Grimm 
Metoda aplicatӑ: Metoda pӑlӑriilor gȃnditoare 
Obiectiv: Aprofundarea și fixarea cunoștințelor despre poveste prin intermediul ȋntrebӑrilor specifice 

metodei pӑlӑriile gȃnditoare 
Procedura de lucru: Copiii sunt grupați în șase echipe, fiecare avȃnd distribuitӑ, cȃte o pӑlӑrie, pe care 

este prins un bilet. Ȋn bilet este scrisӑ sarcina de lucru, pe care copiii o au de realizat  
 
Pӑlӑria albӑ-Echipa care are aceastӑ pӑlӑrie, povestește conținutul textului fantastic narativ ȋn manierӑ 

personalӑ;  
Pӑlӑria roșie-Echipa care primește aceastӑ pӑlӑrie evidențiazӑ principalele emoții și sentimente pe 

care personajul principal le-a avut pe parcursul poveștii;  
Pӑlӑria neagrӑ-Echipa aferentӑ  redӑ aspectele de ordin negative din cadrul poveștii și evidențiazӑ 

cȃteva caracteristici ale personajului negative din povestea mai sus menționatӑ; 
Pӑlӑria verde-Echipa are sarcina de a se gȃndi la ceea ce trӑit piticii la gӑsirea prințesei cu mӑrul în 

gȃt; 
Pӑlӑria galbenӑ-Echipa are sarcina de a realiza o nouӑ continuare pentru poveste. 
Pӑlӑria albastrӑ-Realizeazӑ un inventar al actelor realizate de cӑtre Albӑ ca Zӑpada pe parcursul 

desfӑșurӑrii acțiunilor din poveste. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 

 
 

Prof.înv. primar: BRAD VOICHIȚA-IONELA, 
Școala Gimnazială Cărand 

 
 
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Instrumentele Web sunt softuri disponibile online care permit utilizatorilor:  
a) să creeze o manieră interactivă de prezentare a conținuturilor științifice;  
b) să păstreze pe o perioadă limitată de timp și să arhiveze date; 
c) să editeze fotografii și materiale video;  
d) să realizeze proiecte și să desfășoare activități de învățare prin cooperare. Există numeroase 

aplicații a căror utilizare în mediul didactic permite adaptarea demersului nostru, apropierea elevilor de 
materiile pe care le predăm, asimilarea rapidă a conținuturilor predate într-o manieră plăcută și crearea de 
competențe reale, atât la nivelul disciplinei, cât și la nivel interdisciplinar. 

Acest instrument Web se poate utiliza atunci când se dorește verificarea asimilării unor conținuturi 
de către elevi (în etapa de actualizare a cunoștințelor sau în cadrul unor activități  de evaluare formativă), 
exersarea unor conținuturi, identificarea unor informații necesare parcurgerii materiei. Aplicația poate fi 
utilizată și pentru stabilirea temelor pentru acasă pe care elevii să le rezolve în format digital. 

Limitele de natură didactică sunt legate de lipsa posibilității de a evalua competențele reale ale 
elevilor, corespunzătoare unor niveluri taxonomice superioare de tipul analizei, evaluării și sintezei. Itemii 
proiectați cu ajutorul acestei aplicații sunt obiectivi, de tipul alegere multiplă, iar numărul limitat de 
caractere permise într-o întrebare, precum și timpul limită pentru a răspunde unei cerințe (aproximativ 20 
secunde) nu permit elaborarea unor chestionare complexe, care să implice rezolvarea de probleme. 

Storybird (storybird.com) este o aplicație care permite crearea de povești ilustrate, utilizând resursele 
disponibile online (diverse reprezentări grafice). Ca majoritatea instrumentelor, aceasta are un nivel care 
poate fi folosit gratuit și unul care implică achiziția unor opțiuni suplimentare, precum posibilitatea de a 
imprima povestea creată pe site. Aplicația Kahoot este foarte bine primită de elevi, atât la clasele 
gimnaziale, cât și la liceu. Aceștia au ocazia de a-și etala cunoștințele fără a le fi teamă că greșesc, sunt 
antrenați în activitate și sunt motivați să obțină rezultate tot mai bune la fiecare sesiune de joc. Verificarea 
asimilării conținuturilor devine, astfel, o procedură facilă, atât pentru profesor, cât și pentru elevi.  

Avantajele rezidă în diminuarea stresului asociat evaluării unor conținuturi prin utilizarea unor 
instrumente cu care elevii sunt familiarizați și implicarea acestora într-o activitate al cărei caracter ludic îi 
stimulează în abordare şi în obținerea unor rezultate mai bune. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în 
relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, 
întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod explicabil, 
sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este 
greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. În realitate, în mediul online, fiecare elev 
poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă 
identificarea celor cu probleme reale.  

Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, 
acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală. Este 
foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, 
profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția.  
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Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în timp 
real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută 
ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional 
real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în 
spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi), 
neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un discurs corect, 
consistent, fluid. 

Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului completează paradigma dificilă a 
comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele indicii 
pe care o bună comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale sunt acum 
pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de banda limitata sau 
de trafic încărcat. 

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe mijloace 
specifice, dintre care cel mai frecvent:  

• aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă d 
• apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev 
 Pe locurile următoare se situează: 
 • utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi situri cu informații și 

ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, 
LearningApps e grup, precum Whatsapp, Facebook messenger 

• platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass etc;  
• aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum Webex, 

Zoom, Meet, Teams, Skype. 
Instrumente și aplicații online pentru activități de învățare (ex.: Kahoot, Padlet, Bubbl.us, 

Dotstorming, Wordwall etc.), precum și platforma eTwinning pentru proiecte colaborative complexe. Sunt 
încă diferențe semnificative între mediul rural și urban în ce privește disponibilitatea instrumentelor 
tehnologice. Dacă, în mediul rural, cadrele didactice găsesc mai potrivită, mai rapidă și mai convenabilă 
utilizarea apelului telefonic  și a aplicațiilor pentru comunicare asincronă cum ar fi Whatsapp și Facebook 
Messenger, mediul urban are condițiile necesare pentru a face, într-o mai mare măsură, apel la platforme 
de elearning și la aplicații pentru comunicare sincronă precum Webex, Meet, Teams, Skype, Zoom . 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
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Bragye Adina, profesor pentru învățământul primar 
Școala Primară Nr. 1 Roit 

Clasa a III-a 
 

 
Pentru ca individul să fie pregătit pentru a se adapta la o lume în schimbare”educația trebuie 

organizată în jurul a patru tipuri fundamentale de învățare, care pe parcursul vieții constituie pilonii 
cunoașterii; a învăța să știi, ceea ce înseamnã dobândirea cunoașterii; a învăța să faci, astfel încât individul 
să intre în relație cu mediul înconjurător; a învăța să trăiești împreună cu alții, pentru a coopera cu alte 
persoane, participând la activitățile umane; a învăța să fii, un element important ce rezultă din primele 
trei.”(J.Delors,2000,p.69) 

Această viziune asupra educației, determină o regândire a procesului instructiv educativ si al 
activităților sale specifice: predarea-învățarea-evaluarea. Școala tradiționalã a fost centrată exclusiv pe a 
învăța să știi, iar evaluarea a constituit un demers de verificare și măsurare a cunoștințelor elevilor. 

Astăzi, demersul didactic se axează pe formarea la elevi a unor competențe, care sunt ansambluri 
structurate pe cunoștinte și deprinderi dobândite prin învățare. Acestea permit identificarea și rezolvarea în 
contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu al cunoașterii. Direcțiile actuale de 
restructurare a procesului evaluativ promovează nu doar aspectul informativ/instructiv a eficienței 
procesului didactic ci si pe cel formativ-educativ. 

Sistemul de referinţă pentru învăţământul primar este reprezentat de descriptori de performanţă, iar 
judecăţile de valoare sunt concretizate în cele patru calificative: insuficient, suficient, bine, foarte bine. 
Descriptorii de performanţă permit realizarea unei evaluări mult mai obiective, dar mai cu seamă furnizează 
elevilor şi părinţilor informaţii relevante despre nivelul de pregătire atins.  

Metodologia evaluării performanțelor elevilor cuprinde mai multe forme de verificare, metode și 
procedee de examinare. Astfel, ele pot aparține următoarelor categorii: observarea curentă a 
comportamentului de învățare al elevilor; diferite tipuri de probe: orale, scrise, practice; analiza rezultatelor 
diverselor activități ale elevilor. Aceste probe realizează un diagnostic al pregătirii elevilor și totodată 
îndeplinesc o funcție predictivă, indicând condițiile în care elevii vor putea asimila conținuturile noului 
program de instruire. 

Inovația în procesul de educație constă în preocuparea cadrelor didactice de a găsi metode, soluții 
ingenioase care să aibă rolul de a menține elevul și nevoile sale de învățare în prim plan, fie că este vorba 
de o lecție 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 lecției. Totuși, în etapa de evaluare și mai ales autoevaluare, nu 
foarte mulți folosesc ”gadgeturile”, cu care elevii sunt extrem de obișnuiți, din diverse motive.  

Școala online a devenit repede un exemplu eficient al globalizării pentru cadrele didactice și elevii 
conștiincioși, mai ales pentru cei care au avut și resurse materiale. Pentru majoritatea elevilor însă, școala 
online a fost precum o lungă școală de vară . Evaluarea online a devenit necesară și obligatorie, însă destul 
de dificil de realizat pentru adepții evaluării tradiționale. 

Profesorii și-au dovedit măiestria și originalitatea în modalitățile diverse de evaluare. Astfel, pe 
platforme educaționale precum Google Classroom, Google Jamboard, Google Forms, Kahoot, Adservio 
etc, profesorii au creat teme interesante, bazate pe teste clasice de evaluare, fișe de lucru, portofolii tematice 
prezentate pe Meet, vizionări ale unor documentare /materiale didactice și dezbaterea lor, realizarea unor 
jocuri de rol online, implicând foarte mulți elevi, vizitarea unor muzee și biblioteci virtuale și apoi realizarea 
feedback-ului la nivelul clasei, teme colaborative etc. Evaluarea online a devenit o provocare pentru elevi 
și profesori, adesea surprinzând prin originalitate. 

546



Evalurea este un sistem de concepții, principii și tehnici care se referă la măsurarea și aprecierea 
rezultatelor școlare, dar și a procesului de învățământ, în ansamblul său.    

Experiența școlii online ne ajută să înțelegem faptul că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu 
multă atenție şi în mod adecvat. Marea provocare pentru profesori este să se îndepărteze de noţiunea de 
evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăţi de hȃrtie cu un document electronic 
– şi să folosească tehnologia pentru a determina elevii să devină autonomi în învățare. De exemplu, 
învățarea și evaluarea pe proiect, cu utilizarea media, oferă elevilor posibilitatea de a fi creativi, originali, 
interesați de domeniul studiat. Autoevaluarea, învățarea prin descoperire, evaluarea de către colegi, 
reflecția, articularea sunt câteva dintre metodele prin care elevii sunt încurajați să își dirijeze învățarea și 
propria evaluare. 
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EVALUAREA CA PROCES DE INTERACȚIUNE SOCIALĂ 
 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR BRĂILOIU RODICA-CORNELIA 

COLEGIUL NAȚIONAL”SPIRU HARET” TG-JIU, GORJ 
 
 
 
Înţelegerea şi ameliorarea evaluării şcolare necesită abordarea ei ca proces de interacţiune socială, 

produs într-un câmp psihosocial determinat de relaţiile interpersonale, motivaţiile, reprezentările, 
atitudinile celor implicaţi - elevi şi profesori. 

În situaţiile de evaluare - componente majore ale activităţii didactice, comunicarea dintre profesor şi 
elevi este deosebit de bogată în ambele sensuri şi cu consecinţe majore asupra relaţiilor interpersonale, a 
satisfacţiei partenerilor şi a evoluţiei învăţării. 

În planul comunicării, subliniem existenţa mai frecventă a conflictelor profesor-elev la evaluatorii 
exigenţi, care au şi scoruri mai mari la exprimarea furiei. Profesorii focalizaţi pe normă, deşi obţin rezultate 
şcolare mult mai bune cu elevii, produc nemulţumiri, frustrări prin standardele ridicate, sunt ei înşişi 
frustraţi, furioşi mai mult decât aparţinătorii altor stiluri. În opoziţie, stilurile indulgente reuşesc să evite 
conflictele, ceea ce ar explica preferinţa elevilor faţă de ele, în special a celor care studiază la licee cu slabe 
rezultate şcolare. Climatul creat de profesorii populişti este agreabil, erorile în învăţare sunt neglijate, 
diminuate ca importanţă. Ei selectează obiective de învăţare şi evaluare uşor de atins, probe cu grad scăzut 
de dificultate, criteriile de performanţă sunt slab conturate, frecvent abandonate, oscilante. Conduita 
populistă exagerează prin exces de empatie, fiind „adaptată" unei culturi organizaţionale în care domneşte 
confuzia valorilor. Stilul populist, indulgent şi aparent centrat pe elev, tocmai pentru a evita conflictele 
cauzate de note mici, creează nemulţumiri pe când evaluările externe infirmă pronosticul prea optimist al 
profesorului, interiorizat de elev şi acceptat adesea de familie. Bunele intenţii, ale evaluatorilor aparţinând 
ambelor stiluri, au efecte perverse negative, influenţând negativ relaţia profesor-elev şi percepţia valorilor.  

Evaluarea este o conduită socială, interpersonală, frecvent efectuată şi suportată de indivizi. în 
subsistemul de învăţământ, evaluarea este o componentă esenţială cu o distribuţie relativ fixă a rolurilor: 
profesorii sunt evaluatori, iar elevii evaluaţi. Necesitatea de a stabili „ce este bine şi ce este rău" ca şi funcţia 
socială exprimată în acordarea anumitor drepturi evaluaţilor, funcţie care marchează destinul elevilor, fac 
din orice evaluare educaţională o posibilă situaţie tensionată. 

Ca activitate complexă, evaluarea îndeplineşte funcţii variate: ierarhizează elevii, stabilindu-le 
meritele şi valoarea, îi selectează în funcţie de criterii diverse, îi ajută să identifice obstacole în învăţare, 
erori, să măsoare distanţa până la obiectivul propus de educator, serveşte ameliorării predării, manualelor 
sau programelor şcolare etc. În acest proces, profesorul este purtător al valorilor şi normelor ce 
reglementează spaţiul şcolar interpersonal, deci reprezintă autoritatea. Adultul educator deţine criterii de 
evaluare, decide asupra conţinutului probelor şi a datelor la care se susţin, asupra promovării elevilor şi 
asupra clasamentului lor, pe scurt, el deţine puterea. Prin urmare evaluarea este rezultatul unei interacţiuni 
marcată de un raport de putere. 

Elevii ierarhizează factorii care influenţează acordarea notelor mari altfel decât profesorii; cea mai 
mare pondere o au perseverenţa, hărnicia, seriozitatea, pe locul imediat următor apar capacităţile 
intelectuale (inteligenţă, calităţi ale memoriei, promptitudine), atenţia, interesul, plăcerea/ dorinţa de a 
cunoaşte, „ambiţia” prezenţa la ore, dar şi comportamentul în timpul orelor (bun simţ, refuz de a răspunde, 
mod de a te îmbrăca) şi pe ultimul loc simpatia profesorului, poziţia socială a familiei elevului, siguranţa 
celui evaluat şi încrederea în sine, modul de exprimare şi activitatea elevului în timpul orei, cultura lui 
generală, creativitatea, prezenţa tehnicilor de învăţare, rezistenţa la oboseală, condiţiile bune de locuit, 
susţinerea de către familie prin meditaţii, norocul, dar şi „minciuna şi linguşirea”. 

Obligaţiile profesorului faţă de elevi, văzute de profesori, privesc obiectivitatea, consecvenţa, 
explicarea criteriilor, a baremului, oferirea unor modele de răspunsuri, pregătirea unor teste „bune", 
adecvate vârstei, diminuarea/ eliminarea stresului, folosirea unor metode diverse de evaluare, bunăvoinţă, 
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comunicarea notelor, prezentarea obiectivelor, revizuirea materiei, rezistenţa la influenţa părerii altor 
profesori, selectarea unor obiective reprezentative. 

Aşteptările elevilor vizează în special comportamentele suportive, dar formularea răspunsurilor face 
să transpară şi nemulţumiri faţă de conduita evaluativă a profesorilor. Obligaţiile profesorilor relative la 
evaluare, văzute de elevi sunt: 

• obiectivitate şi respect pentru elevi („să nu se lase influenţaţi de alte note", „să asculte din ce au 
predat, să pună întrebări ajutătoare", „să nu fie prea exigenţi, să corecteze la timp", „să explice modul de 
evaluare", „să diferenţieze elevii punând întrebări şi pentru cei buni şi pentru cei mai slabi", „să citească 
toată lucrarea", „să-şi coordoneze cerinţele unii cu alţii"); 

• imparţialitate („să nu dea indicaţii unui singur elev", „să nu pună întrebări dificile doar unora", „să 
nu te sufoce cu ascultatul", „să nu râdă de greşelile elevului", „să oblige pe ceilalţi elevi să facă linişte 
pentru ca elevul ascultat să poată răspunde"); 

• capacitate empatică („să nu fie indiferenţi faţă de problemele elevului", „să-l înţeleagă când 
greşeşte, când nu poate mai mult", „să aibă răbdare") şi bună dispoziţie. 

Drepturile elevului privind evaluarea, aşa cum sunt ele percepute de elevi se extind şi asupra predării-
învăţării, în corespondenţă cu viziunea lor asupra obligaţiilor profesorului. În ceea ce priveşte evaluarea, 
elevii cred că au dreptul să fie notaţi pe merit, să li se motiveze nota, să fie examinaţi când spun că au 
învăţat, să li se recorecteze, la cerere, lucrarea, să nu fie stresaţi, să li se dea timp de gândire, să-şi spună 
părerea în legătură cu exerciţiile, problemele prea uşoare sau dificile, să fie respectaţi, să se exprime liber, 
să comunice cu profesorul, să fie acceptaţi aşa cum sunt. Privitor la predare, prezentă în răspunsuri, elevii 
apreciază că dreptul lor este de a întreba ceea ce nu înţeleg, de a fi consiliaţi asupra tehnicilor de învăţare 

Privită din această perspectivă, evaluarea ar trebui să reprezinte ”nu doar un mod de control al 
cantității de informații/cunoștințe memorate de elev, ci mai ales un criteriu de reorientare curriculară, de 
regândire a metodelor, a obiectivelor, a programului de învățare al elevului.” 
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SPECIFICUL EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 

Prof. înv. preşcolar. Brancu Georgiana Aura,                                               
G. P. N “Dumbrava Minunată, Drăgăneşti-Olt 

 
 

Problematica evaluării constituie un subiect de analiză pentru toţi cei implicaţi în desfăşurarea 
procesului de educaţie, pornind de la preşcolari şi cadre didactice. 

Conceptul de evaluare cunoaşte astăzi o seamă de valenţe; aflându-se într-o arie semantică cu o serie 
de termeni corelativi precum: a verifica, a măsura, a testa, a judeca, a valoriza, a aprecia, etc. 

În sens generic termenul de evaluare desemnează activitatea prin care se acumulează informaţii 
despre starea şi funcţionalitatea unui sistem, despre anumite stări de lucru, acţiuni, operaţii, persoane, etc. 

Alături de predare şi învăţare, evaluarea reprezintă o componentă de seamă a procesului de 
învăţământ, fiind punctul final într-o succesiune de evenimente. Orice act educaţional implică, în mod direct 
sau indirect, sistematic sau nesistematic, evaluarea. Prin evaluare, cadrul didactic obţine informaţii strict 
necesare cu privire la rezultatele activităţii de învăţare, concretizate în cunoştinţe, priceperi, deprinderi, 
capacităţi dobândite de către elevi. Evaluarea este, astfel, principalul instrument care permite autoreglarea 
procesului didactic, fie prin măsuri imediate, fie prin acţiuni speciale întreprinse periodic. 

“Evaluarea reprezintă o activitate complexă prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate 
informaţiile privind potenţialul de funcţionare, starea şi funcţionarea unui sistem, rezultatele acestora. 
Informaţiile obţinute permit aprecierea în baza unor criterii prestabilite şi fundamentarea deciziilor ce 
urmează a fi adoptate în scopul îmbunătăţirii rezultatelor şi funcţionării sistemului.  

Analiza procesului de evaluare face posibilă evidenţierea, în fiecare act de evaluare, a următoarelor 
elemente: 

 - subiectul evaluării, evaluatorul (cel ce evaluează); 

 - obiectul evaluării (ce evaluăm?); - baza evaluării (criteriul de evaluare);  

- scopul evaluării (de ce evaluăm?); 

 - instrumentul de evaluare (cu ce evaluăm?); 

 - determinarea valorilor actuale ale parametrilor obiectului evaluării (măsurarea); 

 - compararea valorilor actuale ale parametrilor cu baza evaluării (interpretarea); 

 - aprecierea rezultatelor evaluării în forma unei judecăţi valorice (diagnoza). 

Subiectul evaluării este persoana ce realizează evaluarea. În cadrul şcolii acesta, de obicei, este 
profesorul care îşi evaluează propriile acţiuni în procesul predării, activitatea de învăţare a elevilor şi 
rezultatele acesteia; elevul care în procesul instruirii produce nenumărate evaluări şi autoevaluare. De fapt, 
nu sunt evaluate persoanele, obiectele sau evenimentele, ci caracteristicile lor. Obiectul evaluării îl 
constituie deci aceste caracteristici. Baza evaluării o reprezintă construcţia, numită în literatura de 
specialitate în mod diferit: etalon, standard, criteriu, scală personală, normativă.  
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În domeniul şcolar termenul de evaluare are sensul de atribuire a unei note sau a unui calificativ unei 
realizări a elevului. Actul evaluativ în şcoală are mai multe sensuri şi dimensiuni, astfel G. de Lansheere 
distinge două etape în evoluţia teoriei evaluării:  

• în prima etapă teoria a constat mai ales în examinarea critică a modalităţilor tradiţionale de verificare 
şi apreciere; 

 • în a doua etapă ea dobandeşte un caracter constructiv, prpunându-şi ameliorarea metodelor şi 
procedeelor în vederea realizăriii unei evaluări cât mai obiective. Pentru cunoaşterea rezultatelor şcolare la 
şfârşitul unui semestru, pe parcursul întregului an şcolar cât şi pentru stimularea elevilor, de-a lungul 
timpului în teoria şi practica educaţională s-au distins următoarele strategii de evaluare: 

 I) după momentul în care se realizează evaluarea distingem:  evaluarea iniţială; evaluarea sumativă; 
evaluarea formativă. 

II) după criteriul la care se raportează aprecierea rezultatelor şcolare există: evaluare normativă si 
evaluare criterială. 

III) în functie de  autoritatea  care  realizeaza evaluarea: evaluare internă si evaluare externă. 

Evaluarea însuşirii cunoştinţelor se realizează mai uşor decât a aptitudinilor, sentimentelor, 
capacităţilor, convingerilor, a trăsăturilor de voinţă şi caracter. Evaluarea preşcolarilor este destul de dificilă 
şi permite doar prognoze pe termen scurt datorită vârstei copiilor care nu permite evaluări cu diagnostic 
precis. 
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Evaluarea în învăţământul preşcolar 

 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: BRAȘOVEANU ELENA – LILIANA                             
LICEUL TEHNOLOGIC TODIRENI 

 
Evaluarea reprezintă un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea 

instructiv-educativă. 
Studiile de evaluare în învăţământul preşcolar permit obţinerea informaţiilor cu privire la dezvoltarea 
copilului. 

,,Evaluarea pedagogică vizează eficienţa învăţământului prin prisma raportului dintre obiectivele 
proiectate şi rezultatele obţinute de către elevi în activitatea de învăţare. Sunt urmărite efectele pedagogice, 
respectiv consecinţele acţiunii întreprinse asupra formării personalităţii umane în ansamblul 
său. Consemnând rezultatele se scot în evidenţă şi mecanismele care au condus la obţinerea lor, precum şi 
evoluţia posibilă a rezultatelor respective, într-un cuvânt, evaluarea pedagogică include în sfera ei 
rezultatele şi substratul psihologic al acestora. Ea se realizează de către profesor prin strategii 
didactice adecvate, încheindu-se cu aprecieri asupra funcţionării interne a acţiunii educaţionale”. (Nicola 
I.- Pedagogie, EDP, R.A., Bucureşti, 1992, p.253) 

Evaluarea reprezintă un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea 
instructiv-educativă. Ea este, în opinia lui Ausubel, punctul final într-o succesiune de evenimente care 
cuprinde următorii paşi: stabilirea scopurilor şi a obiectivelor pedagogice, proiectarea şi executarea 
programului de realizare a scopurilor, măsurarea rezultatelor aplicării programului. Procesul evaluativ este 
totodată şi un punct de pornire, deoarece activitatea este adaptată nevoilor de educaţie şi posibilităţilor reale 
de a le satisface, procesul de învăţământ capătă o structură ciclică, iar evaluarea joacă un rol reglator”.  

(Tomşa – Psihopedagogie preşcolară şi şcolară, Bucureşti 2005, p.165) 

Prin conţinutul său evaluarea urmăreşte să determine modul în care obiectivele stabilite se înfăptuiesc 
în activitatea practică. 

A evalua rezultatele înseamnă a determina mărimea în careobiectivele programului de instruire au 
fost atinse, precum şi eficienţa strategiilor didactice folosite, în vederea perfecţionării procesului în etapele 
următoare. Evaluarea este menită să furnizeze informaţii necesare ,,reglării” şi ,,ameliorării” activităţii, 
pentru ca aceasta să se desfăşoare în condiţiile unei perfecţionări continue. 

Evaluarea este o componentă esenţială a procesului de învăţământ îndeplinind anumite funcţii: 
- funcţia constatativă (de constatare) se referă la cunoaşterea stării fenomenului, a activităţii şi a rezultatelor 
obţinute; 
- funcţia diagnostică (de diagnoză) vizează identificarea cauzelor care stau la baza fenomenelor constatate; 
- funcţia pragmatică (de prognoză) se concretizează în deciziile de ameliorare, ce urmează a fi adaptate cu 
privire la desfăşurarea activităţii în etapele următoare; 

În teoria şi practica educaţională se disting trei strategii sau forme de evaluare: 

• Evaluarea iniţială – se realizează la începutul unui program de instruire şi este menită să stabilească 
nivelul de pregătire al preşcolarilor în acest moment. Ea reprezintă una dintre premisele conceperii 
programului de instruire, constituie o condiţie pentru reuşita activităţii desfăşurate cu 
preşcolarii. 
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• Evaluarea continuă sau formativă – se realizează predominant pe parcursul desfăşurării procesului 
didactic, cuprinzând întregul conţinut. 

• Evaluarea sumativă sau finală este realizată în mod expres la sfârşitul ciclului preşcolar, când se 
verifică parametrii generali ai dezvoltării şi când se sintetizează nivelul de performanţă al copilului în baza 
cărora poate fi şcolarizat. 

Educatoarea beneficiază astfel de informaţii care, interpretate corect şi valorificate, dau măsura 
studiului optim de copil în pregătirea sa pe secvenţă de instruire. 

Teoria psihopedagogică recomandă înlocuirea celor trei forme de evaluare, folosind cu precădere 
evaluarea formativă. 

Evaluarea la nivel preşcolar se conturează ca o problemă apărută sub impulsul efortului de a introduce 
şi la această treaptă de învăţământ, pregătirea pentru şcoală, principiile cercetării ştiinţifice prin care se 
stabilesc obiective, conţinuturi, metodologii de realizare şi apreciere în scopul perfecţionării procesului de 
învăţământ, a asigurării succesului copiilor în grădiniţă şi în şcoală. 

Studiile de evaluare în învăţământul preşcolar permit obţinerea informaţiilor cu privire la dezvoltarea 
copilului, facilitează adaptarea deciziilor şi apropierea dintre teorie şi practică. 
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Evaluarea în învăţământul preşcolar 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. BRĂTIANU ANDREIA 

G.P.N. MONARIU / BUDACU DE JOS/BN 
 
 
 
,,Evaluarea pedagogică vizează eficienţa învăţământului prin prisma raportului dintre obiectivele 

proiectate şi rezultatele obţinute de către elevi în activitatea de învăţare. Sunturmărite efectele pedagogice, 
respectiv consecinţele acţiunii întreprinse asupra formării personalităţii umane în ansamblul său. 
Consemnând rezultatele se scot în evidenţă şi mecanismele care au condus la obţinerea lor, precum şi 
evoluţia posibilă a rezultatelor respective, într-un cuvânt, evaluarea pedagogică include în sfera ei 
rezultatele şi substratul psihologic alacestora. Ea se realizează de către profesor prin strategii didactice 
adecvate, încheindu-se cu aprecieri asupra funcţionării interne a acţiunii educaţionale”. (Nicola I.- 
Pedagogie, EDP, R.A., Bucureşti, 1992, p.253) 

Evaluarea reprezintă un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea 
instructiv-educativă. Ea este, în opinia lui Ausubel, punctul final într-o succesiune de evenimente care 
cuprinde următorii paşi: stabilirea scopurilor şi a obiectivelor pedagogice, proiectarea şi executarea 
programului de realizare a scopurilor, măsurarea rezultatelor aplicării programului. Procesul evaluativ este 
totodată şi un punct de pornire, deoarece activitatea este adaptată nevoilor de educaţie şi posibilităţilor reale 
de a le satisface, procesul de învăţământ capătă o structură ciclică, iar evaluarea joacă un rol reglator”.               
(Tomşa – Psihopedagogie preşcolară şi şcolară, Bucureşti 2005, p.165 ).Prin conţinutul său evaluarea 
urmăreşte să determine modul în care obiectivele stabilite se înfăptuiesc în activitatea practică. 

A evalua rezultatele înseamnă a determina mărimea în care obiectivele programului de instruire au 
fost atinse, precum şi eficienţa strategiilor didactice folosite, în vederea perfecţionării procesului în etapele 
următoare. Evaluarea este menită să furnizeze informaţii necesare ,,reglării” şi,,ameliorării” activităţii , 
pentru ca aceasta să se desfăşoare în condiţiile unei perfecţionări continue. 

Evaluarea este o componentă esenţială a procesului de învăţământ îndeplinind anumite funcţii: 
       - funcţia constatativă (de constatare) se referă la cunoaşterea stării fenomenului, a activităţii şi a 

rezultatelor obţinute; 
       - funcţia diagnostică (de diagnoză) vizează identificarea cauzelor care stau la baza   
         fenomenelor constatate; 
       - funcţia pragmatică (de prognoză) se concretizează în deciziile de ameliorare, ce urmează a fi 

adaptate cu privire la desfăşurarea activităţii în etapele următoare; 
În teoria şi practica educaţională se disting trei strategii sau forme de evaluare: 
• Evaluarea iniţială – se realizează la începutul unui program de instruire şi este menită să stabilească 

nivelul de pregătire al preşcolarilor în acest moment. Ea reprezintă una dintre premisele conceperii 
programului de instruire, constituie o condiţie pentru reuşita activităţii desfăşurate cupreşcolarii. 

• Evaluarea continuă sau formativă – se realizează predominant pe parcursul desfăşurării procesului 
didactic, cuprinzând întregul conţinut. 

• Evaluarea sumativă sau finală este realizată în mod expres la sfârşitul ciclului preşcolar, când se 
verifică parametrii generali ai dezvoltării şi când se sintetizează nivelul de performanţă al copilului în baza 
cărora poate fi şcolarizat. 

Educatoarea beneficiază astfel de informaţii care, interpretate corect şi valorificate, dau măsura 
studiului optim de copil în pregătirea sa pe secvenţă de instruire. 

Teoria psihopedagogică recomandă înlocuirea celor trei forme de evaluare, folosind cu precădere 
evaluarea formativă. 

Evaluarea la nivel preşcolar se conturează ca o problemă apărută sub impulsul efortului de a introduce 
şi la această treaptă de învăţământ, pregătirea pentru şcoală, principiile cercetării ştiinţifice prin care se 
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stabilesc obiective, conţinuturi, metodologii de realizare şi apreciere în scopul perfecţionării procesului de 
învăţământ, a asigurării succesului copiilor în grădiniţă şi în şcoală. 

Studiile de evaluare în învăţământul preşcolar permit obţinerea informaţiilor cu privire la dezvoltarea 
copilului, facilitează adaptarea deciziilor şi apropierea dintre teorie şi practică. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Între online și tradițional 

 

Profesor: Bratosin Florica                                                               
Liceul Tehnologic ”Gh. K. Constantinescu” Braila 

 

EVALUAREA ONLINE 

Evaluarea are un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi cea formativă 
oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. 

 Evaluarea online furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de 
discuţii sau exerciţiilor online. 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare, cum ar fi: 

  posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 

  oferirea unui feedback prompt 

  monitorizarea răspunsurilor elevilor 

  evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 

 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 

Prin natura ei, evaluarea online oferă un grad de independenţă  elevilor şi abilitatea de a rezolva 
probleme. 

Evaluarea online este o metodă de evaluare care răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că 
poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă. 
Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. Acestea 
pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante 
corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis. 
Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, 
are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau 
completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. Unele dintre 
opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: 

 teme scrise; 

 participarea la discuţii online; 

 eseuri; 

 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 

 quiz-uri şi întrebări online; 
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 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 

 teme colaborative; 

 dezbateri; 

 portofolii; 

Aplicațiile pe care le-am folosit la evaluarea on-line, au fost următoarele: 

Google Forms –Cu ajutorul acestei aplicatii, am realizat teste de evaluare atât itemi cu alegere 
multiplă, duală, dar și itemi cu răspuns scurt. Accesând din bara de Google cele 9 puncte, Google Forms, 
putem crea astfel de teste relativ ușor, atât cu întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de 
răspuns, sau nu. Funcția Quiz permite oferirea de feedback prompt. iar notarea se face automat, după ce, în 
prealabil, am ales variantele corecte și am acordat punctajul necesar. Elevul vede automat punctajul după 
ce a finalizat testul. Consider că este o aplicație eficientă în evaluarea on-line. 

Google Classroom –  aici am putut corecta temele și oferi un feedback direct fiecărui elev 

LivresQ –aplicația cu ajutorul careia am reușit să creez multe teste de evaluare, fie cu itemi duali, 
multipli, cu răspuns scurt sau lung. Avantajul acestei aplicații este că poți crea o multitudine de resurse 
atractive, de la completarea spațiilor lacunare, până la trasarea de săgeți între casetele unui exercițiu sau 
completarea răspunsurilor 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 metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori și, din acest punct de vedere, 
educația va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situație precisă, indicațiile generale date de cărțile 
de metodologie.” – Gaston Mialaret 

Activitățile educative realizate în mediul online, au fost o adevărată provocare pentru cadrele 
didactice în această perioadă. Chiar dacă acestea începuseră să fie folosite de câțiva ani, în cadrul unor 
diferite activități, erau mai mult activități suplimentare, și nicidecum activități principale sau unice de 
predare, consolidare sau verificare. 

Putem descrie educația online ca fiind: instruire bazată pe computer, instruire bazată pe web, instruire 
bazată pe internet, instruire online, e-learning (învățare electronică), mlearning (învățare mobilă), educație 
asistată de computer la distanță. Așadar, educația online poate fi descrisă în mai multe moduri care provin 
dntr-o varietate de stiluri, dar la baza ei putem spune că educația online este o învățare susținută electronic, 
care se bazează pe Internet pentru interacțiunea profesor / elev și distribuirea materialelor de la clasă care 
poate include audio, video, text, animații, medii de formare virtuală și chat-uri live cu profesori. Este un 
mediu bogat de învățare cu mult mai multă flexibilitate decât o clasă tradițională. Din această definiție 
simplă provine un număr aproape infinit de moduri de a preda și învăța în afara sălilor de clasă tradiționale. 
Atunci când este folosit la întregul său potențial, educația online s-a dovedit a fi mai eficientă decât 
instruirea pură față în față. Poate fi antrenant, distractiv și adaptat pentru a se potrivi orarului 
oricui.Evaluarea poate fi orală, în scris, bazată pe activităţi practice, pe referate şi proiecte, interviuri, 
portofolii, precum şi alte instrumente elaborate de catedrele unităţii de învăţământ şi aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale şi de inspectoratele şcolare. În timpul învăţământului 
primar, fiecare evaluare a elevilor (continuă, formativă sau sumativă) pentru fiecare disciplină se 
materializează într-un calificativ dintre următoarele: insuficient, suficient, bine şi foarte bine.   

Educația online oferă posibilități nelimitate de a înfrumuseța actul educațional...dar prezența copiilor 
și a cadrului didactic față în față în vederea realizării feed-back-ului permanent, în timp real, într-un ambient 
potrivit/ instituționalizat, râmân factori esențiali în formarea viitorului adult.Beneficii pentru preşcolari ar 
fi  un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesit ă suportul adulţilor (al părinţilor, în cazul înv 
ăţării de acasă) Un aspect motivant pentru cadrele didactice îl reprezintă schimbul de bune practici şi 
asistenţă din partea colegilor 

Trebuie să începem cu o definiţie a termenului, definiţie dată de dicţionarul de termeni 
pedagogici: evaluarea este un act de valorizare ce intervine în toate activitățile umane, se referă la sistemul 
de învățământ dar se află în relație strânsă cu mecanismele sistemului social, generând informații cu funcție 
autoreglatoare, pentru creșterea eficienței instruirii. Avem nevoie, în orice intervenţie susţinută asupra 
copilului, de resurse care să ne ajute ca în orice moment să putem măsura progresul, dar şi să îmbunătăţim 
din mers întregul demers pedagogic şi, astfel, intervine procesul evaluativ, nelipsit in orice domeniu social 
şi având rol de instrument corector al întregului sistem instructiv-educativ. 

Evaluarea nu se prezintă decât în strânsă interreleţionare cu predarea şi învăţarea, ea fiind chiar o 
modaliatate de a asigura achiziţii temeinice şi o coerenţă continuă în întregul demers educaţional. 
’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna un 
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raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării’’(D. Ausbel).Educaţia presupune 
progres, evaluarea este instrumentul de cuantificare şi conducere a preşcolarului spre evoluţie, fiindu-i 
educatoarei cea mai la îndemână metodă de control şi analiză a demersului pedagogic, în vedere atingerii 
finlităţilor proiectate şi formării copilulului pentru o integrare optimă în următorul modul evolutiv, şcoala. 

Educatoarea se găseşte de cele mai multe ori în situaţia de a trasa o cale nouă acolo unde toate 
drumurile îşi au doar început, sau parafrazându-l pe Ralph Waldo Emerson putem spune că educaţia nu 
constă neapărat în a merge unde te duce drumul, ci, mai degrabă, să mergi pe unde nu există un drum şi, 
tocmai pe acolo, să laşi o urmă. 

Mutarea cursurilor din clasa tradițională într-un cadru online schimbă fundamental interacțiunea 
umană, comunicarea, paradigmele de învățare și tehnicile de evaluare. Profesorul trebuie să dețină 
competențe academice pentru conținutul cursului înainte de a dezvolta un instrument de evaluare eficient. 
Deoarece metoda de învățare s-a schimbat, profesorii trebuie să schimbe și modurile în care demonstrează 
eficacitatea predării și învățării. Învățarea online impune elevilor să inițieze procesul de învățare.  

Elevii trebuie să fie responsabilizați să citească materialul, să exploreze legăturile, să participe la 
discuție, să pună întrebări, să decidă să învețe și să aloce timp pentru a învăța. În mediul online, accentul 
se îndepărtează de profesor și permite o mai mare colaborare între elevii dintr-o clasă. Interacțiunea care 
are loc online imită pe cea a unei discuții în grup mic.  

Experiența educațională poate fi mai stimulatoare și poate favoriza mai mult gândirea critică decât 
prelegerea tradițională. În acest context, profesorii trebuie să fie pregătiți să implice elevii, să-i facă să 
interacționeze în comunicarea sincronă (prezență simultană, în timp real, de exemplu, camere web) sau 
asincronă (secvențială, pe platforme, prin e-mail, în forumuri de discuții). De asemenea, trebuie să îndrume 
elevii care au dificultăți în a utiliza tehnologia 

 

 

 

Bibliografie: 
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Evaluarea- între tradițional și modern 

 
Prof. Bratu Simona 

Școala Gimnazială “Sfântul Vasile”, Ploiești 
 
 

Din perspectiva abordării curriculare și sistemice a procesului de învățământ, evaluarea face parte 
integrantă dintr-un tot, nu trebuie tratată izolat, ci în strânsă corelație cu celelalte activități prin care se 
realizează procesul de învățământ, cu predarea și învățarea. Pe de altă parte, metodele, tehnicile și 
instrumentele de evaluare nu pot fi disociate de celelalte variabile ale evaluării: obiectul evaluării (ce se 
evaluează), criteriile/ obiectivele educaționale, strategiile evaluative. Toate acestea sunt ca elementele unui 
puzzle: pentru a-i înțelege sensul, trebuie să-i ordonezi părțile.  

Evaluarea tradițională: 

- expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activității de evaluare sunt: examinare, 
verificare, ascultare, control, chiar dacă aceasta activitate se desfășoară într-un context cotidian, și nu la 
finalul unui program de instruire;  

-aprecierea școlară sau verificarea se constituia ca moment separat de activitatea de predare-învățare;  

-acționează cu precădere periodic, realizând, de regulă, o evaluare sumativa; 

-este sinonimă cu aprecierea clasică, cu notația sau corecția, cu controlul continuu al învățării școlare;  

-se finalizează cu clasificarea (clasamentul elevilor) (evaluare comparativă);  

-nota sau calificativul sancționa învățarea de către elev;  

Evaluarea modernă: 

- este asociată grijii față de măsurarea și aprecierea rezultatelor;  

-nu este un scop în sine, un simplu control, ci se realizează în vederea adoptării unor decizii și măsuri 
ameliorative;  

-pune accent pe problemele de valoare și pe emiterea judecații de valoare;  

-acordă preponderența funcției educative a evaluării;  

-încearcă să devină o interogație globală, preocupată de promovarea aspectului uman în general;  

-acoperă atât domeniile cognitive, cât și pe cele afective și psihomotorii ale învățării școlare; 

-se ocupă atât de rezultatele școlare cât și de procesele de predare și învățare pe care le implică;  

-se constituie parte integrantă a procesului didactic, nu mai este privită din exteriorul acestuia;  

-dezvoltă tot timpul o funcție de feed-back pentru elev;  

-tinde să informeze și personalul didactic asupra punctelor tari și punctelor slabe ale eforturilor 
depuse, asupra eficientei activității didactice;  

-își asumă un rol activ, de transformare continuă a proceselor de predare și de învățare, de intervenție 
formativă;          
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           Exemplu de  instrument de evaluare la disciplina istorie clasa a V-a 

1.Stabiliți corespondența: 

A.   (0,25px4=1p) 

Pitagora                      “părintele istoriei” 

Herodot                        filosof grec, a fost profesorul lui Alexandru Macedon 

Hipocrate                     matematician grec, a elaborat teorema cunoscută sub numele sau 

Aristotel                       “părintele medicinei” 

 

B. (0,25px4=1p) 

Arhimede                       “Statuia lui Zeus din Olimpia” 

Homer                             cel mai mare fizician al antichității 

Fidias                              mare geograf grec 

Strabon                           a scris “Iliada” si “Odiseea” 

 

2. Recunoasteți imaginea:  (0,50px3=1,50p) 

                                    

 

3. Completati spatiile libere cu termenii istorici corespunzatori: Pericle, Zeus, Atena, Partenonul, 
politeistă, monoteistă, 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 două personaje din poemele homerice (0,25px4=1p) 

5. Prezentați, la alegere, un fragment din Iliada sau Odiseea.(1p) 

(2p din oficiu) 
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Evaluarea între tradiţional şi online în învățământul preșcolar 

 

 
Brebu - Jarcu Lorena-Maria                                                             

Grăd. P. N. Mociur                                                                     
(structură la Colegiul Național ,,Traian Lalescu,,) 

 
 

 
În grădiniţe nu este permisă acordarea de calificative sau note. Prin noul curriculum este promovată 

ideea încurajării şi dezvoltării imaginii pozitive de sine, a încrederii în forţele proprii ale copiilor şi 
progresul individual în ritm propriu. 

În aceasta perioadă, când ținem legătura cu copiii și părinții online, educatorul nu are o sarcină ușoară. 
Deci, reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de învățământ clasic, tradițional, ,,față în față”. 

Dar există multe instrumente, jocuri online și pentru copiii preșcolari. Prin platformele și aplicațiile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea 
ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătății pedagogia folosită. Deci, pedagogia 
mai întâi, apoi tehnologia. Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul online, am fӑcut cunoștintӑ și am 
”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. Și continuӑm împreunӑ, în mediul online, sӑ 
oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne îndeplinim misiunea noastră în contextul în care grădinița/ 
școala ”fațӑ în fațӑ” este închisӑ. 

Funcțiile specifice ale evaluării la învăţământul preşcolar sunt: 
o îl ajută să fixeze, să consolideze și să rețină cunoștințele prin repetare și întărirea pozitivă pe care 

evaluarea o determină, să le integreze în sisteme 
o să-i mărească încrederea în forțele proprii și să-i descurajeze comportamentele negative 
o îi susține interesul pentru cunoaștere 
o stimulându-i și dirijîndu-i învățarea 
o contribuie la formarea capacității de autoapreciere și la stimularea tendinței de autoafirmare 
o contribuie la întărirea legăturii grădiniței cu familia 
 Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 

permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ.   

Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi 
de studiu. 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. Pentru evaluarea sumativă am utilizat aplicaţii şi platforme cu materiale atractive şi 
accesibile preşcolarilor: 

JINGSAWPLANET-este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi 
decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită (de la 3 la câteva sute de bucaţi). 

WORLDWALL-este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarecese pot crea jocuri interactive 
pentru susțierea învățării, fiind posibile de la 1la 8 modele(puzzle, adevărat-fals etc.)Este un instrument 
digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. https://wordwall.ne 

LEARNINGAPPS-este o platformă care oferă modele de aplicații, precum şi posibilitatea creării de 
conţinut. Există aplicaţii interesante (puzzle, uneşte perechile etc.) 
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De asemenea, am utilizat şi sincron unele jocuri, precum şi fişe de muncă independentă, distribuite la 
începutul săptămânii părinţilor copiilor, explicaţiile asupra modului de retolvare primindu-le la momentul 
respectiv, atât asincron cât şi sincron.   

Dezavantajele învăţării şi evaluării on-line sunt: 
-utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața profesorilor și au 

crescut dramatic gama de conținut și abilități pe care aceștia trebuie să le cunoască, astfel a crescut și 
volumul lor de muncă; 

-există, de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de învățare online; 
- copiii nu au acces egal la resursele tehnologice; 
-evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea practică. 
Învăţarea şi evaluarea tradiţională cred că are beneficiile ei deoarece are la bază un program mai bine 

stabilit, timpul poate fi mai bine gestionat, copiii cooperează între ei, dar şi cu cadrele didactice. 
Reînceperea cursurilor faţă în faţă a presupus multă răbdare pentru a se adapta unii copii din nou la 
programul grădiniţei. Aş putea spune că învăţarea on-line ar trebui să o completeze pe cea clasică. Prin 
interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta copiii să-și construiască respectul de sine, încrederea și 
maturitatea emoțională. 

După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării,’’ astfel 
evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a 
soluțiilor de perfecționare a actului didactic. 

 
 
 
Bibliografie: 
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Metode complementare de evaluare 

 
prof. Bretan Ildico                                                                      

Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu Baia Mare 

 

 

Metodele complementare (alternative) de evaluare se utilizează alături de modalitățile de evaluare 
tradiționale (probele orale sau scrise). Nu au fost concepute în ideea de a le înlocui pe cele clasice, ci din 
dorința de a face evaluarea mai flexibilă. Metodele complementare sau alternative caută să accentueze acea 
dimensiune a acţiunii evaluative care să ofere elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea 
ce ştiu (ca ansamblu de cunoştinţe), dar mai ales, ceea ce pot să facă (priceperi, deprinderi, abilităţi). 

Observația sistematică a comportamentului elevilor în timpul activităţii didactice este o tehnică de 
evaluare care furnizează profesorului informaţii utile, diverse şi complete, greu de obţinut astfel prin 
intermediul metodelor de evaluare tradiţionale. 

Observaţia constă în investigarea sistematică, pe baza unui plan dinainte elaborat şi cu ajutorul unor 
instrumente adecvate, a acţiunilor şi interacţiunilor, a evenimentelor, a relaţiilor şi a proceselor dintr-un 
câmp social dat.  

În esenţă metoda este subiectivă, iar în privinţa costurilor ea este ieftină, dar mare consumatoare de 
timp. Pentru înregistrarea acestor informaţii profesorul are la dispoziţie patru modalităţi:   ▪ raportul; ▪ fişa 
de evaluare; ▪ scara de clasificare; ▪ lista de control şi verificare. 

Investigația reprezintă o metodă de lucru care constă în căutarea de informații pe o temă dată, în 
descoperirea a ceva nou sau în folosirea competențelor în situații noi.  

Această metodă evaluează mai mult procesul învățării și mai puțin produsul. Se poate desfășura 
individual sau în grup. Seamănă cu proiectul, dar se deosebește prin faptul că se poate desfășura și pe durata 
unei ore de curs. Produsul se poate prezenta sub forma unui raport privind rezultatele investigației.  

Etapele investigației, care pot fi evaluate, sunt: 

- planificarea investigației; 
- selectarea și utilizarea eficientă a diverselor tehnici și materiale; 
- observarea, măsurarea și înregistrarea datelor; 
- prelucrarea datelor; 
- formularea concluziilor; 
- comunicarea rezultatelor obținute și reflecții pe marginea lor. 

Referatul constituie acel instrument care identifică nivelul de performanţă individuală al elevilor 
pentru o anumită temă dintr-o activitate. Acestea pot fi de două tipuri: referatul de investigaţie ştiinţifică şi 
cel de documentare bibliografică. 

Referatul, util îndeosebi elevilor de la clasele mari pentru o evaluare semestrială, poate fi utilizat şi 
ca evaluare continuă, adică pe parcursul semestrului, având un puternic caracter formativ-creativ pentru 
elevii motivaţi în activitatea respectivă precum şi un caracter sumativ, întrucât se realizează pe o perioadă 
mai lungă de timp şi este nevoie de utilizarea unui ansamblu de cunoştinţe, abilităţi, atitudini, priceperi etc. 
Tema referatului poate îngloba o parte de conţinut destul de mare din programa unui curs sau poate extinde 
acest conţinut şi pentru alte discipline, asigurând astfel un caracter interdisciplinar şi  transdisciplinar, 
direcţie pe care învăţământul naţional tinde să o susţină.  
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Referatul trebuie să aibă următoarea structură: 
 
1. Pagina de titlu cu numele şcolii, al temei, al elevului, al clasei din care face parte; 
2. Cuprinsul; 
3. Introducerea; 
4. Dezvoltarea elementelor de conţinut; 
5. Concluziile; 
6. Bibliografia; 
7. Anexele. 
 
Profesorul este cel care trebuie să facă cunoscut elevilor criteriile care stau la baza notării referatului, 

astfel ar trebui luate în consideraţie: 
1. Validitatea – respectarea de către elev a structurii referatului şi existenţa concordanţei dintre tema 

propusă şi modul de abordare a acesteia; 
2. Modul de elaborare – existenţa unui demers logic, coerent în argumentarea ideilor care să aibă la 

bază cunoştinţe docimologice şi care să genereze ipoteze şi concluzii corecte; 
3. Calitatea conţinutului – aplicarea de către elev a unor criterii calitative în selectarea surselor şi a 

informaţiilor folosite în referat precum şi modalitatea de prelucrare şi integrare a lor în situaţii potrivite; 
4. Creativitatea – modul în care intervin aspectele de noutate în interpretarea fie a ideilor care apar, 

fie a modalităţii de realizare a conţinutului şi a strategiei de lucru; 
5. Redactarea – stabilirea unui demers corect din punct de vedere ortografic şi ortoepic şi o bună 

capacitate de sinteză a informaţiilor. 
 
Portofoliul este „cartea de vizită” a elevului, reprezintă o modalitate de evaluare complexă, care 

include rezultatele obţinute de elev prin toate celelalte metode şi tehnici de evaluare. Portofoliul urmăreşte 
progresul elevului, de la un semestru la altul, de la un an la altul, de la un ciclu de învăţământ la altul, 
utilitatea lui fiind remarcată de toţi agenţii educaţionali: 

- elevii îşi pot urmări progresul, 
- elevii şi profesorul pot comunica, fiecare element component al portofoliului este verificat şi 

corectat de profesor, observaţiile sale fiind consemnate, de regulă, în scris şi ataşate lucrărilor elevului, 
- elevii, profesorul şi părinţii pot avea un dialog concret, părinţii putând urmări evoluţia, atitudinea 

copilului lor la limba şi literatura română, observaţiile profesorului atrăgându-le atenţia asupra unor 
eventuale probleme ce aşteaptă soluţionarea, 

- factorii de decizie, având la dispoziţie portofoliile elevilor, pot să-şi formeze o imagine mai bună 
despre ceea ce se petrece în clasă. 

 
Autoevaluarea. Îl are pe elev participant activ la actul evaluării, după un sistem de criterii de apreciere 

pe care şi le-a însuşit, elevul compară răspunsul său cu un model. Cerinţele sunt discutate cu elevii supuşi 
autoevaluării. 

După stabilirea răspunsurilor corecte, după prezentarea itemilor de notare, elevul apreciază dacă a 
răspuns sau nu corect. Elevul îşi stabileşte nota ce crede că o merită. Elevii au nevoie să se autocunoască, 
fapt ce are implicaţii pe plan motivaţional şi atitudinal. 

 
        BIBLIOGRAFIE: 

1. Cerghit, I., Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iași, 2006. 

2. Cerghit, I., Neacşu, I., Dobridor, I., Negreţ, Pânişoară, I.-O., Prelegeri pedagogice, Editura 
Polirom, Iași, 2001. 

3. Cucoş, C., Teoria şi metodologia evaluării, Editura Polirom, Iași, 2008. 

4. Ionescu, M., Managementul clasei, Editura Humanitas educaţional, București, 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 și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia.  

 
 Offf evaluarea este cel mai mare chin, din punctul meu de vedere. Să predai e simplu. Poate fi 

chiar fun, dacă îți place ce faci. Poate fi challenging, sau poate fi o meserie pe care o faci, după care dormi 
liniștit. Învățarea nu e chiar treaba ta ca profesor. Ai un curriculum, ai livrat ce ai putut mai bine, să învețe 
elevul/pescolarul… că și tu ai făcut asta la rândul tău. Dar evaluarea e în responsabilitatea ta. Iar pentru 
asta atât profesorul cât și întreg sistemul educațional trebuie să asigure cele 3C caracteristici esențiale ale 
evaluării: să fie continuă, completă și corectă. 

 
Începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda 

cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de comunicare și de 
cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. Măsurile instituite 
prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a acționa. 

În aceste circumstanțe au apărut, inevitabil, o serie de impedimente de natură logistică, pedagogică, 
tehnică și de conținut în domeniul multor discipline școlare, in special la grădiniță unde copii nu pot fi pusi 
in fata dispoztivelor și nu se pot face activitati sincron cu ei. 

In activitatea din gradiniță ca forme metode de evaluare utilizam: 

-metode tradiționale: probe orale, probe practice, probe scrise, (foarte rar) 

-metode complementare (moderne): observarea sistematică 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 fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, atunci cand 
copiii dorea sa stam de vorba, dar fara ca preșcolarul sa simtă ca este evaluat. 

In activitatea de evaluare on-line continuă si sumativă de la sfarsitul grupei grupei mijlocii am folosit 
cu succes probe scrise (desenate) pentru a observa cunoștinele acumultate de copii. 

În urma aplicării repetate a probelor, s-a observat un salt calitativ si cantitativ privind nivelul de 
cunoștințe, deprinderi de lucru ale copiilor precum și o evoluție a creativitatii lor. 

Pentru a observa nivelul creativității am analizat și cercetat compozițiile elaborate de copii în cadrul 
activităților 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 cerneală”- Preşcolarilor care au vrut sa participe la 
acest exerciţiu de creativitate le sunt prezentate intr-o imagine pe monitor pe o coală mai multe pete de 
cerneală, iar fiecare preşcolar trebuie să enumere cât mai multe obiecte cu care se aseamănă fiecare pată de 
cerneală. 
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,,Realizarea unor poveşti” a fost o alta modalitatea de a ealua cunoștintele si abilitățile preșcolarilor- 
am pornit de la cateav cuvinte inregistrate si am cerut copiilor sa alcatuiască cu ele o poveste, oricât de 
scurtă .(exemplu cuvinte: copac, veveriță, baltă, fericită, ghinde). 

In perioada de predare-invatare-evaluare on-line cu prescolarii am realizat ca activitatea didactcică 
poate fi realizata și de la distanta, iar instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de 
posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. 

  

BIBLIOGRAFIE: 

Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, 

Botnariuc P, Cucoș C, ,,Școala Online-elemente pentru inovarea educației”(raport de cercetare, mai 
2020 https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf 
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Modalităţi de integrare a actelor de evaluare în procesul didactic 

 

 
Prof. Înv. Primar: Briciu Olguța 

Șc. Gimn.”Prof .Univ. Dr. Gheorghe Beleiu” 
Poiana Vadului / Școala Primară Coștești 

 
 
 

Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare. 

În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării 
rezultatelor şcolare, un model de proiectare/realizare a procesului integrat de predare-învăţare-evaluare mai 
eficient, centrat, cu adevărat, pe elev.Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de 
formare ale celui educat.Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să 
cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare. 

Experienţa pedagogică a permis conturarea a trei forme de evaluare, după modul de integrare a lor în 
desfăşurarea procesului didactic: 

a.evaluarea iniţială 
b.evaluarea continuă (formativă) 
c.evaluarea cumulativă (sumativă) 
a. Evaluarea iniţială -se efectuează în contextul adoptării unui program de instruire şi este menită să 

stabilească nivelul de pregătire a elevilor la începutul acestei activităţi, condiţiile în care aceştia se pot 
integra în programul respectiv.Ea constituie una dintre premisele conceperii şi demarării procesului de 
instruire. Este binecunoscută opinia lui AUSSUBEL conform căreia învăţarea este puternic influenţată de 
cunoştinţele pe care elevul le posedă la începutul activităţii de învăţare.Evaluarea iniţială se realizează prin 
aplicarea unei probe orale, scrise sau practice prin care este diagnosticată pregătirea elevilor şi care 
îndeplinesc o funcţie de predicţie privind condiţiile în care va fi organizat noul program de instruire: 

-modul adecvat de predare-învăţare 
-aprecierea oportunităţii organizării unui program de recuperare 
-adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unor elevi. 
b. Evaluarea continuă-presupune verificarea pe secvenţe mici a rezultatelor obţinute de elevi pe 

parcursul procesului didactic.Ea îşi propune verificarea performanţelor tuturor elevilor privitoarea la întreg 
conţinutul esenţial al materiei parcurse în secvenţa respectivă; permite în acest fel cunoaşterea efectelor 
activităţii, identificarea neajunsurilor, adoptarea măsurilor. 

c. Evaluarea sumativă-este realizată prin verificări parţiale pe parcursul programului(la sfârşitul 
parcurgerii unei unităţi de învăţare),este estimare globală, de bilanţ în urma unei perioade lungi 
corespunzătoare unei semestru sau an şcolar.Ea realizează un sondaj care îi vizează atât pe elevi, cât şi 
materia a cărei însuşire este supusă evaluării.Din această cauză evaluarea cumulativă nu poate oferi 
informaţii complete privind măsura în care elevii stăpânesc conţinuturile; neînsoţind procesul didactic 
secvenţă cu secvenţă nu permite ameliorarea lui decât după perioade relativ îndelungate de timp. 

Numai utilizarea tuturor celor trei forme de evaluare conduce la o atitudine justificată şi eficientă a 
dascălului în activitatea didactică şi la realizarea unui proces didactic de o mai bună calitate. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1.www.didactic.ro 
2.Evaluarea în învățământul primar-descriptori de performanţă, SNEE, Bucureşti, 1998; 
3.Ghid de evaluare în învățământul primar, SNEE, Bucureşti, 1999; 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE 

 

Prof. înv. primar Briglezan Loredana 
Școala Gimnazială “Lucian Blaga”, Jibou 

 
 

  
A stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce formă, cu 

ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc. Desigur, în final, în funcţie de concluziile 
desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare, profesorul pe cea de predare iar directorul strategia 
managerială. 

Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin operaţiile de 
măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările tradiţionale la 
evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice, a situaţiilor de instruire/învăţare. 

  
Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în funcţie de criteriile alese, mai multe 

strategii/tipuri de evaluare: 
1. Din punct de vedere al situaţiilor de evaluare, putem identifica două strategii: 
♦ evaluare realizată în circumstanţe obişnuite, bazată pe observarea activităţii elevilor; 
♦ evaluare specifică, realizată în condiţii special create ce presupune elaborarea şi aplicarea unor 

probe, partenerii angajaţi în proces fiind conştienţi de importanţa demersurilor de verificare şi apreciere 
întreprinse; 

  
2. După funcţia dominantă îndeplinită, putem identifica două strategii: 
♦ evaluare diagnostică (se realizează o diagnoză descriptivă ce constă în localizarea lacunelor şi 

erorilor în cunoştinţe şi abilităţi dar şi a “punctelor forte” şi o diagnoză etiologică care relevă cauzele care 
au generat neajunsurile constatate); 

♦ evaluare predictivă prin care se urmăreşte prognozarea gradului în care elevii vor putea să răspundă 
pe viitor unui program de instruire; 

  
3. După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei strategii: 
♦ evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 

care se situează elevii; 
♦ evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în 

rândul tuturor elevilor din toată materia; 
♦ evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire; 
   
4. După autorul care efectuează evaluarea, putem identifica trei strategii: 
♦ evaluare internă, întreprinsă de aceeaşi persoană/instituţie care este direct implicată şi a condus 

activitatea de învăţare (de exemplu, învăţătorul sau profesorul clasei); 
♦ evaluarea externă, realizată de o altă persoană/instituţie, alta decât cea care a asigurat derularea 

predării şi învăţării; 
♦ autoevaluare, efectuată de subiectul însuşi asupra propriului progres; 
  
5. Nu este mai puţin importantă nici departajarea ce se face între: 
♦ evaluarea preponderent pedagogică, vizând în esenţă ceea ce subiecţii au asimilat, ceea ce ştiu să 

facă şi ce capacităţi şi trăsături şi-au format; 
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♦ evaluarea preponderent psihologică, privind funcţiile psihice implicate în activitatea de învăţare. 
Evaluările psihologice vizează apti-tudinea subiectului de a învăţa, adică ceea ce poate să facă; 

  
6. După obiectul evaluării: 
♦ evaluarea procesului de învăţăre (atât a achiziţiilor cât şi a procesului în sine); 
♦ evaluarea performanţelor (realizate individual, în grup sau de către grup); 
♦ evaluarea a ceea ce s-a învăţat în şcoală sau a ceea ce s-a învăţat în afara şcolii; 
  
7. După accentul pus pe proces sau pe sistem: 
♦ evaluarea de proces – se referă la perfor-manţele elevilor; 
♦ evaluarea de sistem – accentul se pune pe sistemul în care se desfăşoară procesul de învăţământ; 
  
8. După domeniu: 
♦ evaluarea în domeniul psihomotor (capacităţi, aptitudini, deprinderi); 
♦ evaluarea în domeniul socio-afectiv ( atitudini); 
♦ evaluarea în domeniul cognitiv (cunoştinţe); 
  
  
9. După modul în care pot sau nu pot fi cuantificate rezultatele: 
♦ evaluare cantitativă – rezulatele sunt cuanti-ficabile în funcţie de un punctaj; 
♦ evaluare calitativă – la care rezultatele nu pot fi măsurate prin cuantificare; 
  
10. Evaluarea este realizată întotdeauna cu un anumit scop. Diversitatea situaţiilor educative, precum 

şi spectrul larg de obiective presupun aplicarea unor variate strategii de evaluare, în unele cazuri apare 
necesitatea de a compara performanţele elevilor; în altele - de a determina nivelul achiziţiilor elevului în 
raport cu un obiectiv fixat. Există situaţii în care se impune identificarea abilităţii elevilor de a executa 
acţiuni necesare pentru rezolvarea unei probleme specifice; în alte situaţii se urmăreşte obţinerea unor 
informaţii generale despre performanţe în contextul dezvoltării preconizate şi al devierilor posibile. În 
sfîrşit, profesorul are nevoie de o înţelegere amplă, cuprinzătoare a comportamentului elevului. 

Cerinţele enumerate pot fi executate prin utilizarea următoarelor strategii de evaluare: evaluarea 
normativă, evaluarea criterială, evaluarea detaliată, evaluarea exploratorie, evaluarea diagnostică. 

Evaluarea normativă 
Evaluarea care compară performanţele unui elev cu ale altora se numeşte evaluare normativă. Ea 

permite de a determina poziţia relativă a elevului în clasă, de a afla dacă întreaga clasă se înscrie în limitele 
unei norme stabilite la nivelul unităţii de învăţămînt sau la nivelul ţării. Evaluarea normativă creează 
posibilitatea de a măsura progresul şcolar. Cel mai frecvent se utilizează în activităţile de selectare. 
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Educația online 

 
Prof. Briscan Gabriela Mariana                                                          

Colegiul Tehnic „Ioan Ciordas” Beius 

 
 

În ultima perioadă informatizarea învăţământului,  presupune atât dotarea cu calculatoare și laptopuri 
a unităților școlare dar mai ales folosirea acestora de către profesori la oră, mai ales în această perioadă în 
care învățământul tradițional  a fost înlocuit cu cel online. 

Învățământul online presupune o pregătire adecvată a cadrelor didactice pentru utilizarea tehnologiei 
informaţiei în procesul de predare. Este diferit între  a deschide calculatorul ,a transmite, şi a manevra 
elementele unei lecţii. Așadar, pregătirea cadrelor didactice este un element de bază. Fără perfecţionarea 
personalului didactic este imposibil ca tot acest demers să aibă o finalitate.  Trebuie reprofilate programele 
şcolare şi manualele, pentru ca ele să poată fi adaptate cu uşurinţă  la  o programare  a  unei lecţii  pe  
calculator.  

Toate aceste lucruri presupun însă timp și efort din partea tuturor celor care sunt implicati în actul 
educațional, însă situația actuală a dus la necesitatea adaptării și personalizării procesului instructiv-
educativ de către fiecare  cadru didactic.  

Abordarea temei ” Educația online” este una binevenită, întrucât schimbul de idei dintre cadrele 
didactice a fost considerat dintotdeauna un factor important în dezvoltarea abilităților educative ale 
acestora. 

Este  evident că aceste noi concepte în educaţie nu le pot  înlocui  pe cele tradiţionale  în  mod  radical. 
Există  domenii sau etape ale procesului de învăţământ  în care educaţia tradiţională este de neînlocuit- faza 
preşcolară și primii ani de educaţie în şcoli fiind cele mai semnificative-, când influenţa personală a 
educatorului rămâne  determinantă și de neînlocuit!  

Eficienţa utilizării  resurselor educaționale online oferă informatizarea învăţământului,  informaţii 
organizate, chestionează  pe  cel  ce  învaţă,stimulează  creativitatea, constituie  un  mijloc  atractiv  de  a  
verifica, consolida  şi  recapitula cunoştințe ,ne  determină  să  găsim  soluţii  interactive  şi  moderne  de  
abordare  a studiului ,reduce  timpul  de  studiu.  

Nu toți elevii posedă instrumentele necesare pentru desfășurarea unei lecții online, elevii noștri  s-au 
familiarizat cu micile sesiuni on-line desfășurate prin cadrul platformei ZOOM, TEAMS,etc. Mai mult de 
atât, am descoperit pentru ei diferite programe și site-uri de lucru cu ajutorul cărora încercăm să le creăm 
materiale interactive, atractive, educative, stimulative și originale 

Educația online oferă posibilități nelimitate de a înfrumuseța actul educațional...dar prezența copiilor 
și a cadrului didactic față în față în vederea realizării feed-back-ului permanent, în timp real, într-un ambient 
potrivit/ instituționalizat, râmân factori esențiali în formarea viitorului adult. 
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EVALUAREA COMPUNERILOR 

 

material realizat de prof. ȋnv. primar, 
BRUMǍ GEORGIANA 

 

 

Finalităţile efortului ȋntreprins de elevi ȋn elaborarea compunerilor are ȋn vedere atât exersarea actului 
comunicării, ȋn scopul perfecţionării acestuia, cât şi formarea şi cultivarea unor capacităţi ȋn rândul cărora, 
la loc de frunte, se află autoanaliza, autoevaluarea, autoaprecierea. ,,Autoevaluarea constituie un mijloc de 
formare a elevilor, după cum capacitatea de autoaprecierea adecvată este rezultatul acţiunii pedagogice. Ȋn 
lumina acestei teze, este de datoria profesorului să-i ȋnveţe pe elevi să se autoaprecieze (…) ȋn primul rând 
prin intermediul unei autoevaluări bine concepute”. (I. T. RADU, 2000) 

Asemenea obiective se pot realiza, ȋn primul rând, prin corectarea de către educator şi prin dezbaterea 
(discutarea) compunerilor ȋmpreună cu elevii. Aceştia manifestă un interes deosebit, o vie curiozitate pentru 
cunoaşterea opiniilor participanţilor la discuţii cu privire la ,,creaţiile” lor. Gradul eficienţei acestor discuţii 
depinde de respectarea unor cerinţe care nu sunt deloc greu de ȋndeplinit. Ȋn primul rând, toate compunerile 
trebuie corectate sistematic şi operativ. Lipsa de operativitate, amânarea sau chiar anularea corectării 
compunerilor estompează, diminuează interesul şi angajamentul intelectual, creator al elevilor ȋn elaborarea 
acestor lucrări. O altă cerinţă o constituie ȋntocmirea unei evidenţe atât a calităţilor compunerilor elevilor, 
cât şi a greşelilor constante. Gruparea acestora din urmă se poate face după criteriul relaţiilor dintre 
gramatică şi vorbire, dintre cunoştinţele de limbă şi domeniul aplicării lor ȋn practica exprimării corecte. 
Folosirea unor modalităţi de corectare după criterii variate, evitându-se schematismul mecanic, constituie, 
de asemenea, o cerinţă importantă, care asigură succesul ȋn analiza şi corectarea compunerilor, ţinând seama 
atât de subiect, cât şi de gradul de independenţă solicitat ȋn elaborarea lor din partea elevilor.  

În funcţie de măsura ȋn care ȋnvăţătorul şi elevii sunt implicaţi ȋn corectare, se pot folosi mai multe 
modalităţi didactice de corectare. (C. PARFENE, 1980, p. 340-345) 

O primă formă o constituie cea efectuată de către ȋnvăţător şi constă ȋn realizarea corectării integrale 
a greşelilor fie ȋn clasă, fie acasă. În corectare se au ȋn vedere, ȋn primul rând, cerinţele generale faţă de 
orice compoziţie, precum şi cele care ţin de felul compunerii. De asemenea, se iau ȋn seamă aspecte cum 
sunt: dacă  s-a tratat efectiv subiectul şi  nu se emit doar generalităţi; dacă se respectă cu rigurozitate planul 
( proporţia părţilor, legătura logică dintre părţi, ȋnlănţuirea firească a ideilor); cantitatea de informaţii 
(volumul de informaţii, acurateţea prezentării lor, argumentarea lor, motivarea afirmaţiilor); modul de 
redactare (vocabularul folosit, corectitudinea construcţiilor sintactice, aşezarea ȋn pagină, ortografia, 
punctuaţia, aspectul general, acurateţea paginii, corectitudinea scrierii literelor ş.a.).  La sfârşitul 
compunerii se formulează câteva observaţii, impresia generală, nivelul originalităţii, sublinierea calităţilor, 
a lipsurilor mai mari. 

Un alt mod de corectare ȋl reprezintă cel prin activitatea independentă a elevilor. Această modalitate 
are ȋn vedere cultivarea la elevi a capacităţii de a se autocontrola. Cerinţele şi procedurile sunt, ca şi la 
modul precedent ȋn care corectarea o face ȋnvăţătorul, total adaptate la nivelul posibilităţilor elevilor. 

Ȋntr-o primă etapă, e recomandabil să se recurgă la procedee care menţin ȋn prim plan rolul 
ȋnvăţătorului, iar apoi să se treacă la procedee care sporesc aportul elevilor ȋn corectare. Pentru procedeele 
din prima categorie se pot stabili diverse semne convenţionale, destul de frecvent folosite ȋn practica 
şcolară, care să sugereze atât greşeala respectivă, cât şi modul de corectare a ei. 

Un mod de corectare foarte des ȋntâlnit este cel efectuat prin dialog cu clasa. Acest fel de corectare 
permite prevenirea automatizării greşelilor, pentru a nu se transforma ȋn deprinderi, care ulterior sunt 

572



extreme de greu de ȋndepărtat. Tehnica de lucru constă ȋn punerea elevilor ȋn situaţia să afle ȋn ce a constat 
fiecare greşeală şi cum e corect. Acest procedeu este valabil mai ales ȋn cazul greşelilor de limbă şi 
ortografie. (G. BELDESCU, 1973, p. 248) 

Există un ghid de evaluare a compunerilor care cuprinde trei secţiuni mari: 

1. Cantitatea şi calitatea informaţiei: 
-planul de idei principale 
-consideraţii personale 
-originalitate 
 
2. Organizarea lucrării: 
-planul lucrării 
-ordinea expunerii 
-conexiunea propoziţiilor 
 
3. Corectitudine: 
-punctuaţie 
-ortografie 
-proprietatea lexicală (sensul propriu sau impropriu al cuvintelor). 

Este bine să-i obişnuim pe elevi ca ȋn orele de analiză a compunerilor să urmărească următorii 
parametri: corectitudinea, expresivitatea şi originalitatea. 

,,Ȋn funcţie de scopul urmărit, discutarea se face diferenţiat: individual, prin solicitarea ȋn dialog a 
elevilor ȋn cauză, şi ȋn colectiv, prin antrenarea ȋntregii clase. Ambele modalităţi au loc ȋn momentul afectat 
aşa-zisei verificări a cunoştinţelor sau a temei pentru acasă…” (C. PARFENE, 1980, p. 346) 

Ȋn cadrul discuţiei se anunţă activitatea ce va avea loc, obiectivele acesteia, se stabilesc elevii care 
vor citi compunerile, se audiază compunerile prezentate, se formulează şi se adresează ȋntrebări de către 
elevii clasei, se dau răspunsuri din partea autorilor, după care aceştia ȋşi exprimă opiniile cu privire la 
compunerea audiată, pe baza planului stabilit ȋn prealabil. Urmează ,,replica” autorilor, după care, ȋn 
ȋncheiere, ȋnvăţătorul prezintă concluziile sale. 

Frecvenţa lecţiilor speciale de discutare a compunerilor o stabileşte cadrul didactic, ea fiind sugerată 
chiar de noile manuale şcolare.  
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  

-ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
Propunător:  prof. pt. înv. preșc. Brumar Roxana 

G.P.P. ”DUMBRAVA MINUNATĂ” Zalău 

 
În aceste vremuri, toată lumea a trecut total sau parțial, de a învățarea față în față, la învățarea online..  

Dacă până nu demult ne plângeam că nu avem timp, că secolul vitezei nu ne lasă să ne trăim viețile și că 
ne turează la maximum, putem spune poate că acum e momentul să nu ne mai lamentăm și  să profităm  de 
„avantajele pandemiei” (izolarea în case, distanțarea socială), să ne ocupăm de noi, de ceea ce ne dorim și 
de ceea ce ne face să evoluăm.  

Da, învățarea față în față, te ajută  mult să dobândești priceperi și deprinderi, te învață să înveți, să te 
familiarizezi  cu tehnologia, astfel încât să ai  toate pârghiile de abordare a modalitatii  de învățare on-line. 
Cred cu tărie că cele două tipuri de învățare nu sunt egale și că învățarea față în față, pune bazele celei 
online. Pentru a ști să-nveți online în mod eficient, presupune că deja ai parcurs cu brio unele etape: cineva 
”te-a-nvățat să-nveți” cineva ți-a arătat ce-i cu tehnologia și asta n-aveai cum, decât față în față.În opinia 
mea, învățarea online de acum, e eficientă pentru liceeni și studenți, pentru că au bazele  bine fundamentate, 
în timp ce preșcolarii, școlarii mici și cei de gimnaziu, sunt oarecum pe un pod  plutitor, căci au sărit etapa 
fata-n fata, sau mă rog,cei mai mari, n-au aprofundat-o destul.  

Ei au ratat interacţiunile directe, feedback-ul complex colectat de profesor, trecând direct  la învăţarea 
online: cu mult studiu individual, la distanţă mare, fără colegi și cu feedback redus . 

Când vorbim de predare și învățare, ne ducem cu siguranță spre etapa următoare și anume, evaluarea. 
Fiind educatoare, mă voi referi cu siguranță la evaluarea la nivel preșcolar. Mutând procesul didactic în 
online, sigur că atât proiectarea, predarea și evaluarea, vor fi modificate și adaptate situației. Trebuie să 
menționez de la început că la nivelel preșcolar, din punctul meu de vedere, problemele, piedicile  de orice 
fel cu care se  confruntă educatoarea, sunt foarte multe, iar lucrurile bune , mult prea puține:  

-Ca să pui bazele unei personalități complete și complexe, e nevoie de trăiri,de activare a simțurilor,de 
senzații și reprezentări, de socializare, de oameni prezenți. Sigur, decât deloc, e bună și soluția asta de 
avarie, însă cu cât se pelungește, educatoarea conștientizează că va avea mai mult de recuperat cu copiii, 
din toate punctele de vedere. 

-preșcolaritatea nu este obligatorie, educatoarele nu lucrează sincron ca și la școală, motiv pentru care 
ele trebuie să adapteze conținuturile la capacitatea  de înțelegere a ”ne-profesioniștilor”- părinții, în așa fel 
încât, obiectivele propuse să poată fi atinse. 

-actul educațional nu se mai realizează de către educator direct spre copil, ci prin ”terți”, existând 
riscul de modificare sau pierdere a informației. 

-știm bine că preșcolarii au gândirea concret-intuitivă, manipulează obiecte, ceea ce în  situția de 
predare- învățare, evaluare  online, doar presupunem că se-ntâmplă. De exemplu la o activitate din domeniul  
știință:”Mărul”-observare,  educatoarea bănuiește  doar și se bazează pe faptul că  fiecare copil a parcurs 
etapele unei observări (așa cum a transmis ea prin sugestiile scrise): că i-a analizat culoarea, gustul mirosul, 
textura. Ceea ce cu siguranță în activitatea față-n față la grădiniță, s-ar fi întâmplat cu toți copiii . 

-știm cu toții că ”repetiția este  mama învățării”, la fel educatorea doar presupune și își dorește cu 
ardoare ca părintele să înțeleagă asta și să insiste. 
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-educatoarea va proiecta activitatea, astfel încât recuzita necesară să se găsească ușor într-o casă sau 
procurarea ei să nu necesite eforturi supraomenști din partea părinților.Deci, va renunța la materiate 
elaborate, complicate și sofisticate. 

-nu are posibilitatea evaluării activității  în timp real, iar dacă situația o cere, să poată schimba 
strategia . Nici măcar nu beneficiză de fead-beck de la toți copiii. Nu va putea identifica și  recupera lacunele 
în timp util. 

-în puținele momente în care educatoarea intră sincron cu grupa de preșcolari, își dă seama că 
tonalitatea vocii ei, nu mai face minuni, sonorizarea nefiind atât de bună, copiii vorbesc unii peste alții, iar 
privirea care la grădiniță ” făcea cât 1000 de cuvinte”, devine „încețoșată”, în sensul că e greu să transmiți 
emoții pe un ecran, într-un pătrățel mic . 

- educatoarea este privată de prezența copiilor,fie și cea online, de zâmbetul și îmbrățișările lor, ceea 
ce cu siguranță va  crea o educatoare mai puțin împlinită, mai apatică , mai lipsită de viață. Ii lpsește 
”obiectul real” al muncii ei – copilul. 

Evaluarea în preșcolaritate, se poate realiza prin fișe de lucru, teste , portofolii.Știm cu toții însă, că 
rezultatele evaluarii depind foarte mult de calitatea predării și învățării, așa că evaluarea e condiționată clar 
de modul în care etapele anterioare au fost realizate. 

Din puctul meu de vedere, evaluarea online este benefică de la clasa a V-a în sus, acolo actul  
educațional începe să fie eficient și performant. Părintele poate să lipsească cu desăvârșire, asfel că între 
subiectul și obiectul educaței, nu mai intervine nimeni, iar șansele de reușită încep să se întrezărească, sigur 
cu eforturi susținute din ambele părți.  Mergând însă descrescător, ne dăm seama că ne îndepărtăm tot mai 
mult de procesul instructiv educativ, ajungând la 3 ani, unde această modalitate de predare,  este nerealistă, 
irelevantă, este plastic vorbind ”SF”-ul predării online.  

Deci incompatibilitate totală la preșcolarii și școlarii mici .  

Și pentru că ” dacă un copil nu se poate adapta metodelor noastre de predare, poate ar trebui să ne 
adaptăm noi cerințelor lui” (Ignacio Estrada), cred că  merită să riscăm și să ni-i aducem aproape. Cu toate 
măsurile de siguranță implementate, riscul de imbolnăvire este minim, iar satisfacțiile profesionale vor fi 
maxime. Doar așa, lista de avantaje va fi lungă, iar cea de probleme, insignifiantă.  
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Cum putem să evaluăm obiectiv copilul de 3-6 ani? 

 
Prof. înv. preșc. Bucălae Raluca                                                          

G. P. P. „Constantin Brâncuși”, Tg-Jiu 

 
Noua paradigmă privind centrarea curriculumului școlar pe competențe a ridicat o serie de provocari 

privind reconsiderarea modalitatilor de înțelegere a rolului evaluării școlare în aceste coordonate. Acest 
material tratează aspecte conceptuale privind evaluarea școlară și abordează reperele metodologice ale 
acestei componente esențiale a procesului de învățământ. 

“Evaluarea educaţională este procesul de colectare sistematică, orientată de obiectivele definite, a 
datelor specifice privind evoluţia şi/ sau performanţa evidenţiate în situaţia de evaluare, de interpretarea 
contextuală a acestor date şi de elaborare a unei judecăţi de valoare cu caracter integrator care poate fi 
folosită în diverse moduri, prespecificate însă în momentul stabilirii scopului procesului de evaluari”. 

Faţă de modelul clasic al evaluării, care pune în corespondenţă doar măsurarea şi aprecierea, modelul 
secvenţial tinde să acopere toate componentele şi anume: verificarea, măsurarea, semnificarea şi 
argumentarea. 

După modul cum se integrează în desfăşurarea procesului didactic, sunt semnalate următoarele 
strategii de evaluare: evaluarea initial, evaluarea formativă(continuă) și evaluarea sumativă (cumulativă). 

Realitatea socială actuală, legându-ne strict de pandemia pe care o traversăm, ne-a determinat să 
găsim soluții pentru a continua procesul instructive-educativ. 

Dacă ne raportăm la învățământul preșcolar, unde prezența fizică este foarte importantă, iar latura 
emoțională este esențială, desfășurarea procesului instructiv-educativ tinde spre a fi imposibil de ralizat. 
Ceea ce m-a determinat să spun acest lucru este propria experință și, cred că a multor alte colege din branșă, 
care își doresc să schimbe direcțiile spre a justifica prin hârtii, documente de tot felul, raportări etc, munca, 
nu patina, pe care o educatoare dedicată o depune pentru a îndeplini un scop educational cu un grup de 
copii cu vârste cuprinse între ≤3 – 6 ani. 

Ducând mai departe această problemă, abordarea pe care a trebuit să o avem în situațiile de predare 
online a fost de un infinit de ori mai dificilă decât predarea tradițională, obișnuită, în care foloseam și tehnici 
moderne de predare-invățare. 

Însă, datorită faptului că educatoarele sunt extrem de creative și depind de disponibilitatea părinților, 
s- au găsit soluții pentru a păstra legătura dintre preșcolari și mediul institutional (această problemă devenid 
un obiectiv de referință din puntul meu de vedere). 

Ca și tehnici de evaluare, noi am folosit aceleasi metode (și când am fost în modul online și când am 
fost în predare „face to face”), la nivel preșcolar observarea comportamentului copilului fiind metoda de 
bază de evaluare. Semnele de întrebare au apărut atunci când a fost vorba despre cât de obiectiv poți fi în 
compararea rezulrtatelor, deoarece este mai mult ca probabil ca în îndeplinirea sarcinilor să fi intervenit 
părintele mai mult decât ar fi trebuit. 

Portofoliul este o altă metodă de evaluare folosită în învățământul preșcolar folosită și în perioada 
predării online pe baza căruia putem purta discuții cu copiii pentru a ne lămuri de gradul de implicare al 
părinților. 

În ceea ce privește grădinițele și, aș putea euspune, clasele primare, procesul instructiv-educativ 
trebuie să se desfășoare în format fizic pentru a putea să avem eficiență în procesul didactic. 
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Evaluarea în învățămîntul preuniversitar 

Între online și traditional     

 

                                                                                      
Profesor Înv. Primar Buciură Mălina - Andrada 

  

 

 De-a lungul timpului, metodele și mijloacele de evaluare au rămas în mod constant aceleași. Odată 

cu pandemia, întreg procesul didactic a suferit mici transformări, cadrele didactice încercând să se adapteze 

noului mediu, mai exact online-ul. Pentru unii a fost mai dificil, pentru alții nu, dar progresul a trebuit să 

existe, deoarece educația nu poate aștepta, indiferent de obstacolele vieții.  

 

Fiind mediul online, bineînțeles că și evaluarea a mai suferit unele modificări, fiind spre avantajul 

sau edzavantajul elevilor, depinde din ce unghi privim situația.  

 

Evaluarea orală a rămas neschimbată, fiind folosită și în această situație, permițând evaluatorului o 

observare directă a elevului, favorizând dezvoltarea capacității de comunicare a copilului, reușind să își dea 

seama profesorul de nivelul cunoștințelor acumulate, fără ca acesta să aibă o sursă de inspirație.  Există și 

dezavantaje, bineînțeles, astfel încât, o conexiune slabă la internet poate lungi timpul de ascultare, spre 

exemplu.  

 

În ceea ce privește evaluarea prin probe scrise, se poate adăuga chestionarul online, prin care cadrul 

didactic le poate verifica elevilor săi cunoștințele. Acestea se pot da indiferent de situție, indiferent de 

materie și volum al informațiilor. 

 

Acestea reprezintă o mică parte din ceea ce înseamna online-ul. Este indicat ca în final să rețin că 

indiferent de clasa virtuală sau cea  reală, cadrul didactic trebuie să o cunoască și să o stăpânească pe deplin 

pentru rezultate  eficiente. 
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Evaluarea în mediul online 

 

Prof. Bucur Anca                                                                      
Liceul ,,Simion Mehedinți’’, Vidra 

 
Educația online reprezintă o modalitate nouă de a privi procesul de învățare, în care elementele de 

fond rămân aceleași, doar mijlocul de schimb și însușire a cunoștințelor se modifică.  

Utilizarea sistemului informatic pentru educație înseamnă însă, aducerea unor noi elemente legate de 
libertatea de a învăța, în locul și la momentul dorit.  

Diferitele instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 
găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 

 crearea unui test; 
 căutarea unor teste create anterior; 
 vizualizarea rapoartelor; 
 conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
 conține clase create sau importate de pe Classroom; 
 conține 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 stângă a meniului apoi puteți alege să 

importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 
1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă un 
singur răspuns; 

 
2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 
verificare; 
4. Poll (sondaj); 

5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii  vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 
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LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

 Bara de căutare; 
 Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline; 
 Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru; 
 Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați; 
 Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat. 
Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 

conținutului dorit de noi. 
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
Prof. Inv. Preșcolar Bucur Annamária 

Gradinița Predeal, jud. Brașov 
 

 

Pandemia ne-a adus tuturor o provocare, desigur una mai puțin dorită decăt cele pe care le întălnim 
în comunitatea noastră. Ca și cadre didactice, suntem familiarizati cu evaluarea traditională, evaluare care 
se întămplă în clasă. Trebuie precizat că evaluarea online, nu poate să reproducă întocmai evaluarea care 
are loc în clasă. Acest lucru a construit o provocare care a creat multă frustrare, pentru multe cadre didactice. 
Dintr-o dată s-au găsit într-un teriotoriu necunoscut, fără o hartă în mână și s-au simțit prinși într-o furtună. 

Pentru a ne folosii de evaluarea online, este bine să cunoaștem care sunt instrumentele de evaluare 
online, pentru ce le putem folosii și ce nu vom putea reproduce online, pentru că oricat am încerca, nu 
putem să transpunem online, tot ce făcem în clasă. Este nevoie să ne adaptăm, pentru a profita de cea ce ne 
oferă instumentele online, altfel vom trăi o permanenta frustrare. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, gama este larg deschisă pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru cadre didactice este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document 
Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească 
tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Cadrele didactice care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de 
socializare în sarcini și 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 școli, care își propune să simplifice 
crearea, distribuirea și clasificarea sarcinilor într-un mod care să nu implice hârtia. Scopul principal al clasei 
Google este de a eficientiza procesul de partajare a fișierelor între profesori și elevi. Google Meet este un 
serviciu de comunicare video dezvoltat de Google, unde poti vedea si evalua elevii. 

O alta aplicație care poate fi utilizată este Wordwall, unde sunt mai multe tipuri de activități potrivite 
pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. Wordwall poate fi utilizat pentru a crea activități atât 
interactive, cât și imprimabile. Cele mai multe dintre șabloane sunt disponibile atât în versiunea interactivă, 
cât și imprimabilă. Cele interactive sunt redate pe orice dispozitiv activat pentru web, precum computer, 
tabletă, telefon sau tablă interactivă. Pot fi redate individual de către elevi sau coordonate de profesori, iar 
elevii ajung pe rând în fața clasei. Cele imprimabile pot fi imprimate direct sau descărcate ca fișier PDF. 
Ele pot însoți activitățile interactive sau cele independente. 

 Kahoot, este o aplicatie cu ajutorul căruia elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi de teste. 
Este o aplicație foarte interesantă, iubită de copii, este un mod atractiv de a afla lucruri noi. 

LivresQ, o altă aplicație foarte îndrăgită de copii, cu ajutorul ei poti crea multe teste de evaluare, fie 
cu itemi duali, multipli, cu răspuns scurt sau lung. Avantajul acestei aplicații este că poți crea o multitudine 
de resurse atractive, de la completarea spațiilor lacunare, până la trasarea de săgeți între casetele unui 
exercițiu sau completarea răspunsurilor scurte cu ajutorul imaginilor. 

Quizizz este o companie de software de creativitate utilizată la cursuri, lucrări de grup, examene, teste 
unitare și teste improvizate. Permite elevilor și profesorilor să fie online în același timp. Folosește o metodă 
de predare și învățare în stil test, în care un utilizator răspunde la întrebări dintr-o serie independent și se 
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luptă cu alți utilizatori pentru același test. Elevii pot folosi Quizizz pe orice dispozitiv electronic și pot 
naviga, similar cu laptopurile, iPad-urile și smartphone-urile. Quizizz poate fi folosit ca instrument de 
„verificare” care dezvăluie modul în care elevii cunosc noțiunile teoretice.  

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 
oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Evaluarea online are ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă 
a elevilor.  

Exista si anumite beneficii in momentul in care utilizezi computerul in procesul de 
evaluare:  posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri,  oferirea unui 
feedback prompt, evaluările pot fi păstrate şi reutilizate, etc. Prin natura ei, evaluarea online oferă un grad 
de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva probleme. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea este recomandat 
ca si cadre didactice să exploram, sa alegem ce se potriveste cel mai bine grupurilor de elevi și sa permitem 
si elevilor să facă același lucru. 

Ca si in contextual in care suntem la clasa si in contextul online, implicarea este absolut esențială și 
trebuie sa ne asiguram ca instrumentele pe care le folosim să creeze o interacțiune umană mai profundă și 
mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Metode tradiționale de evaluare în învațământul preșcolar 
 
 
 

Ed. Bucur Daniela 
 
 

     
Evaluarea are calitatea de reglator al procesului instructiv-educativ și este indispensabilă atât predării 

cât şi învăţării, aceasta fiind intrinsecă. 
 
Evaluarea, indiferent de forma pe care o îmbracă, trebuie să respecte anumite norme pedagogice:  
 

- să fie echitabilă;  
- să exprime gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse;  
- să fie motivantă;  
- să utilizeze mijloacele adecvate;  
- să nu fie stresantă pentru preşcolari;  
- să fie completă;  
- să fie baza reglării continue a procesului de învăţământ;  
- să se realizeze prin diferite procedee. 
     Sunt păreri diferite în ceea ce priveşte modul de utilizare a metodelor de evaluare, însă soluţia cea mai 
potrivită este îmbinarea cât mai eficientă a acestora şi nu folosirea în exces a unora în detrimentul altor 
metode. 
 
Metoda de evaluare orală  

 
     Este una din cele mai răspândite şi utilizate metode, este specifică situaţiilor în care  
performanţa trebuie exprimată prin comunicare orală. Implică abilitatea de a recepta și transmite verbal 
mesajele, de a formula întrebări şi răspunsuri, de a dialoga, a identifica sensul cuvintelor prin raportare la 
context, de a integra cuvinte noi învăţate în enunţuri proprii, de a povesti, de a avea o pronunţie clară şi 
corectă.  

 
Metodele orale prezintă următoarele avantaje:  

 
- posibilitatea dialogului educatoare – preşcolar în cadrul căruia educatoarea îşi poate da seama nu doar de 
„ceea ce ştie ” copilul, ci şi cum gândeşte el, cum se exprimă;  
- reprezintă un mijloc util de verificare a pregătirii preşcolarilor;  
- îndeplineşte şi funcţii de învăţare, prin repetarea şi fixarea cunoştinţelor;  
- verificările orale îi deprind pe preşcolari cu comunicarea orală directă, cu logica expunerii, le formează 
spontaneitatea, dicţia, fluiditatea exprimării;  
- favorizează dirijarea copiilor către răspunsuri corecte, prin întrebări suplimentare, ajutându-i să iasă din 
impas;  
- permite tratarea diferenţiată a copiilor, făcând posibilă adecvarea gradului de dificultate a solicitărilor la 
posibilităţile acestora. 
 
Metoda are însă şi unele dezavantaje:  
 
- validitate redusă,  
- consumă mult timp, 
- dezavantajează copiii timizi şi pe cei care elaborează mai greu răspunsurile,  
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- are fidelitate redusă, datorită mai multor factori, cum ar fi: durata scurtă a examinării, răspunsurile nu se 
conservă, variaţia comportamentului evaluatorului etc. 
 

Probele scrise  
 

     La nivel preşcolar sunt întâlnite sub forma fişelor de evaluare. 
 
Probele scrise prezintă următoarele avantaje:  
- permite posibilitatea verificării multor preşcolari în timp scurt,  
- este convenabilă preşcolarilor timizi, aceştia având oportunitatea de a-şi etala cunoştinţele în ritm 

propriu, fără ca educatoarea să intervină,  
- are obiectivitate ridicată,  
- sunt diminuate stările tensionale, de stres.  
 
Dezavantajele acestor probe sunt:  
 
- uneori operează un sondaj în învăţare,  
- nu permit dirijarea copiilor în formularea răspunsurilor sau în rezolvarea sarcinilor (decât atunci 

când se explică sarcinile de lucru). 
 
Probele practice 
În grădiniţă, aceste probe sunt asociate activităţilor de pictură, desen, modelaj, construcţie, 

gospodăreşti, experimente pentru observarea unor fenomene, confecţionarea unor cărţi sau albume, 
realizarea unor colecţii, rezolvarea unor sarcini, pe baza softurilor educaţionale. 

Rezultatele activităţilor practice pot fi expuse în grădiniţă, putând fi apreciate şi evaluate de către 
educatoare, copii şi părinţi.  

Activităţile practice le permit educatoarelor să constate la ce nivel şi-au format preşcolarii anumite 
deprinderi practice.  

Evaluarea prin probele mixte presupune utilizarea probelor orale şi scrise, orale şi practice, practice 
şi scrise sau a tuturor celor trei tipuri. Prin noţiunea de „scris“ pentru preşcolari, înţelegem exerciţiile 
grafice, scrierea de simboluri, de litere izolate, de silabe, de cuvinte cu litere de mână sau de tipar. În această 
formă de evaluare se pot încadra jocul didactic şi jocul spontan al copiilor.  

Avantajele lor sunt că reduc starea de încordare şi neîncredere resimţite de unii copii faţă de cerinţa 
de a rezolva sarcini şi trăirea subiectivă a efortului. 

 
Bibliografie: 
 
Popovici Dumitru, Didactica-Soluţii noi la probleme controversate, Editura Aramis,2000 
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Evaluarea modernă vs. Evaluarea tradițională 

 
Bucur Elena Dana 

 

 

Evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează, organizează și interpretează datele 
obținute în urma aplicarii unor tehnici, metode și instrumente de măsurare, elaborate în conformitate cu 
obiectivele și tipul evaluării, în funcție de conținutul și grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei judecăți 
de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educațional. În mod curent prin evaluare în 
învățământ se înțelege actul didactic complex integrat întregului proces de învățământ care asigură 
evidențierea cantității cunoștințelor dobândite și valoarea, nivelul performanțelor și eficiența acestora la un 
moment dat oferind soluții de perfecționare a actului de predare- învatare. 

Evaluarea are rolul de a măsura și aprecia, în funcție de obiective, eficiența procesului de predare – 
învățare, raportată la îndeplinirea funcțiilor ei, la cerințele economice și culturale ale societății 
contemporane. 

Funcții ale evaluării 

În cadrul sistemului de învățământ evaluarea are urmatoarele funcții: 
Funcții de constatare și diagnosticare a performanțelor obținute de elevi, explicate prin factorii și 

condițiile care au dus la succesul sau insuccesul școlar (factori psihologici, de natură pedagogică, socială, 
factori stresanți). 

Funcții de reglare și perfecționare continuă a metodologiei instruirii pe baza informațiilor obținute 
din explicarea factorilor și a condițiilor ce au determinat rezultatele la învățătură. Această funcție se 
realizează prin feed-back. 

Funcția de informare a părinților, elevilor și a societății cu privire la rezultatele și evoluția pregătirii 
elevilor în școală pentru integrarea lor socio-profesională. 

Funcția motivațională, de stimulare a interesului pentru învățătură, autocunoaștere și autoapreciere 
corectă, în raport cu obiectivele învățării școlare. 

Funcția de predicție (prognostică) și de decizie privind desfășurarea în viitor a activității instructiv-
educative în scopul ameliorării ei pe baza cunoașterii cauzelor ineficienței. 

Funcții de selecționare și clasificare a elevilor în raport cu rezultatele școlare obținute. 
Funcția formativ–educativă, de ameliorare a metodelor de învățare folosite de elevi, de stimulare și 

optimizare a învățării și de consolidare a competențelor școlare. 
Funcția de perfecționare și inovarea întregului sistem școlar. 

Formele evaluării 
 
Evaluarea inițială– probe inițiale de evaluare, orale sau practice sunt elemente pe baza cărora se 

alcatuiește programul de instruire de către profesor(se stabilește nivelul de pregătire al elevului la începutul 
unei perioade sau etape de lucru, la începutul unei teme mari, capitol, precum și conditiile în care acesta se 
poate integra în programul de instruire). 

Evaluarea sumativă, cumulativă sau de bilanț,se realizează la finele unei etape de instruire, la finele 
studierii unei teme, al unui capitol și, periodic, la sfârșitul semestrelor, al anului școlar, al ciclului de 
școlarizare prin conceperea unor subiecte cuprinzătoare care să acopere întreaga arie tematică abordată. 

Evaluarea continuă (formativă), presupune verificarea permanentă a rezultatelor, pe tot parcursul 
procesului de instruire, de obicei operându-se pe secvențe mici. Trecerea la secvența următoare se 
realizează numai după ce se cunoaște modul de desfășurare și eficiența educațională a secvenței evaluate, 
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rezultatele obținute de elevi, prin adoptarea de măsuri de ameliorare privind procesul de învățare și 
performanțele unor elevi. 

Evaluarea online- o provocare 

Ultimii 2 ani au fost o provocare pentru toți, dar mai cu seamă pentru cadrele didactice și elevi 
deoarece dacă până acum foloseam tehnologia ici-colo, de când cu pandemia am învățat să integrăm această 
tehnologie în tot sistemul nostru educativ. Folosind exclusiv predarea online, prin urmare și evaluarea s-a 
făcut de asemenea online. Ceea ce vreau să scot în evidență este că prin intermediul instrumentelor 
tehnologice elevii au reușit să fie mai autonomi, responsabili, dar și creativi. 

Evaluarea e în responsabilitatea profesorului. Iar pentru asta atât profesorul cât și întreg sistemul 
educațional trebuie să asigure cele 3 caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și 
corectă. 

Evaluarea este o cuantificare a măsurii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, au 
fost eficiente metodele de predare/învățare. Se pot aplica la clasă următoarele metode de evaluare: 

Eseuri: o metodă de evaluare potrivită mai mult pentru discipline umaniste, greu de implementat într-
un sistem online în vederea evaluării automate. 

Teste de tip chestionar: un mod de evaluare cu răspunsuri #DA/NU# sau răspunsuri multiple 
aplicabile în orice domeniu. Necesită un efort din partea profesorului în pregătirea întrebărilor și 
răspunsurilor. Este un mod de evaluare cu un înalt nivel de obiectivitate atâta timp cât elevii înțeleg 
importanța evaluării și lucrează corect, individual fără să comunice între ei. În acest tip de evaluare nu se 
pune accent pe creativitate. 

Evaluarea bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. Proiectul 
reprezintă o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată profesorilor pentru 
evaluarea sumativă. Elaborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp, câteva zile sau câteva 
săptămâni. Pe parcursul realizării proiectului, cadrul didactic oferă suport și consultanță elevilor în 
desfășurarea cercetării, în colectarea datelor necesare și poate efectua evaluări parțiale. Experiența mea este 
că le place acest lucru iar creativitatea manifestată este uluitoare. Pe platforma Google Classroom putem 
discuta cu elevii- Meet video chat este inclus acum gratuit, pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback 
direct fiecărui elev. Proiectele pot fi prezentate clasei, elevii sunt extrem de inventivi, am avut surpriza să 
realizeze filmari pe care apoi le-au prezentat colegilor. Utilizarea proiectului este o metodă eficienta de 
evaluare, dar și o metodă de învățare interactivă care plasează elevul într-o situație de cercetare autentică, 
cultivă responsabilitatea pentru propria învățare și rezultatele acesteia. 

Testul clasic, postat pe activitatea la clasă, în word, timp de rezolvare și apoi încărcare pe platformă. 
Permite corectarea și feedback direct fiecărui elev. Implică seriozitate și corectitudine din partea elevilor și 
știm că, încă la această parte trebuie să mai lucrăm. Trebuie să-i facem pe elevi să înțeleagă că evaluarea 
are rolul verificării cunoștințelor acumulate, nu este o pedeapsă, este și un mod de a constata lacunele 
apărute si de a le corecta. 

Portofoliul: reprezintă un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care permite estimarea 
progresului în învățare al elevului prin raportare la achizițiile realizate în perioade de timp mai mari( 
semestru, an școlar) 

Probele orale : se poate face online pentru că putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-
audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să 
poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. 

Analiza pedagogică a evaluării tradiționale: 

- evalua = a examina, a verifica, a asculta, a controla, a corecta, a nota, a sancționa 
-uzează de expresii precum constatare, comparare, verificare, examinare, ascultare, control, etc., 
-verificarea sau aprecierea reprezintă momente distincte în activitatea didactică,  
- se realizează periodic (evaluare sumativă sau finală),   
- de cele mai multe ori se stabilește o relație de sinonimie între evaluarea  tradițională  și  corecție, 
notare 
-apropó de nota școlară, aceasta este utilizată frecvent ca standard de clasificare și certificare,  
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- evaluarea tradițională este centrată pe cunoștințe, cel mai mult interesând respectarea programei  
școlare și atingerea obiectivelor educaționale prestabilite, 
-face apel la gradul de reținere/ memorare a cunoștințelor și reproducerea acestora la solicitare,  
- criteriile de evaluare sunt reprezentate de volumul și corectitudinea cunoștințelor, de reproducerea  
fidelă a informațiilor,  
- este  restrictivă,  exclude  anumite  domenii  ale  învățării  precum  atitudinile,  comportamentele,  
trăsăturile de personalitate, 
-vizează conformitatea cunoștințelor redate pe baza unei grile de evaluare constituită de profesor,   
- induce teamă, inhibiție, pasivitate în rândul elevilor,   
- solicită memoria reproductivă, nu dezvoltă creativitatea,  
- apelează la metode de evaluare scrise, orale, practice,   
- este centrată pe produs,   
- presupune clasificarea și ierarhizarea elevilor, 
-este lipsită de transparență, de rigoare,   
- rolul evaluatorului (profesorului) este acela de a constata, verifica, sancționa și compara.   

Analiza pedagogică a evaluării moderne: 

-a evalua = a aprecia, a lua decizii, a optimiza, a emite judecăți de valoare,  
- evaluarea modernă se realizează continuu, pe tot parcursul procesului instructiv-educativ,  
- nu este un simplu control, ci se realizează în vederea adoptării unor decizii și măsuri ameliorative,  
- accentul cade pe emiterea judecăților de valoare,  
- cuprinde  o  sferă  largă  de  domenii  ale  învățării  (domeniul  cognitiv,  cel  afectiv,  atitudinal,  
psihomotor),  
- este centrată pe competențe, pe elev,   
- este transparentă, holistică,  
- este privită într-un continuum: predare – învățare – evaluare, cu accent pe reglarea, optimizarea și 

perfecționarea procesului didactic,  
- este preocupată de funcția de feed-back,   
- oferă informații cu privire la punctele forte și slabe ale activității didactice (atât profesorilor, cât și 

elevilor),  
- este activă, dinamică, formativă,  
- utilizează  metode  specifice:  observarea  sistematică  a  comportamentului  elevului  în  cadrul  
activității didactice, portofoliul, proiectul, investigația, autoevaluarea,  
- printre  criteriile  de  evaluare  se  regăsesc  capacitatea  elevilor  de  a  transpune  în  practică  cele 

învățate, originalitatea ideilor,   
- tehnicile și metodele de evaluare sunt adecvate particularităților situației didactice concrete,  
- primează  nevoile  elevilor,  potențialul  lor  de  învățare,  formarea  de  atitudini  și  deprinderi  
dezirabile,  
- presupune rigoare metodologică,  
- elevul  devine  partener  cu  drepturi  egale,  într-o  relație educațională  care  are la  bază  un  contract 

pedagogic 
-profesorul deține rolul de îndrumător, organizator; ameliorează și motivează,  
- apreciază eficacitatea ansamblului de procese care trebuie să conducă la învățare. 
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TESTING METHODS – IN-BETWEEN TRADITIONAL                                    
AND ONLINE APPROACHES 

 
PROF. MAGDALENA IULIANA BUCUR                                                 

COLEGIUL NAȚIONAL IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU TÂRGOVIȘTE 

 
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”, Constanța 

 

Întrucât situația actuală a făcut ca educația școlară să se mute temporar în mediul on-line, procesele 
de predare, învățare, evaluare trebuie adaptate la noul mediu. Astfel probele scrise de evaluare pot fi ușor 
adaptate folosindu-se aplicații dedicate. O astfel de aplicație utilă și ușor de folosit este QUIZZIZ. Avantajul 
acesteia este editorul matematic intuitiv disponibil. 

Tipurile de evaluare școlară folosite sunt predictivă, formativă și sumativă. Când se utilizează aceste 
tipuri de evaluare se pot folosi tipuri de itemi obiectivi, semiobiectivi sau subiectivi. Itemii obiectivi sunt 
cel mai ușor de transpus in software-uri educaționale. Itemii obiectivi au avantajul de a se corecta într-un 
timp relativ scurt, punctajul acordându-se dacă elevul a marcat raspunsul corect. De asemenea, oferă 
obiectivitate ridicată în măsurarea rezultatelor învățării.  

Itemii obiectivi sunt clasificați în: itemi cu alegere duală, itemi de tip pereche și itemi cu alegere 
multiplă. Dintre acestea doresc sa prezint pe cea din urmă, cu ajutorul aplicației quizziz. Cu ajutorul acestui 
software se pot crea teste pentru a evalua cunoștințele predate în cadrul diferitelor discipline.  

Astfel alegând opțiunea „Multiple choice” aplicația ne permite să creăm întrebări în care putem scrie 
text, putem insera o imagine, o înregistrare audio sau video. Opțiunea cea mai elaborate o reprezintă editorul 
matematic, ce permite scrierea simbolurilor uzuale notațiilor matematice, cum ar fi folosirea indexului 
superior, inferior, simbolul logaritm, integrala definită, limite, vectori, sau, așa cum am exemplificat în 
imaginea de mai jos, simbolul radical.  

De asemenea, editorul matematic este o opțiune disponibilă pentru variantele de raspuns. Pot fi alese 
între 2 și 5 variante de raspuns, pentru fiecare dintre acesta editorul fiind disponibil. Creatorul testului va 
alege o singură variantă corectă, evidențiată în imagine printr-un disc verde.  

 

Partea dreapta a imaginii prezintă celui care creează testul, felul în care arată ecranul unui elev ce 
susține testul. Orice modificare ce se realizează în cadrul itemului din partea stângă apare instantaneu în 
zona de prezentare din partea dreaptă a ecranului.  
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Deoarece itemii cu alegere multiplă testează capacități de tip reproductiv, adică se verifică mai 
degrabă cât a învățat, decât cum a învățat, acest dezavantaj poate fi într-o oarecare măsură combătut prin 
alegerea variantelor de răspuns. În exemplul de mai sus, fiecare dintre cele trei variante greșite de răspuns 
este astfel ales încât să acopere cele mai frecvente greșeli posibile. Practic, dacă rezolvitorul nu stăpânește 
regulile matematicii și comite erori de calcul sau de aplicare a unor formule (cum ar fi greșeli în calculul 
aplicării formulei de ridicare a binomului la puterea a doua, greșeli în determinarea semnului, greșeli în 
recunoașterea și simplificarea termenilor asemenea), ajunge la unul dintre aceste răspunsurile disponibile, 
care evident va fi greșit.  

Folosind această strategie cel care rezolvă corect itemul propus dovedește faptul că stăpânește regulile 
matematicii necesare pentru unitatea evaluate și primește punctajul întreg. Pe de altă 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 și nu va primi niciun punctaj. Rămâne dezavantajul faptului că rezolvitorul 
nu primește punctaj parțial pentru partea de rezolvare corectă de până la momentul în care a intervenit 
greșeala. Iar administratorul testului nu poate identifica acest moment, pentru a putea corecta ulterior și a 
îl ajuta pe rezolvitor să își îmbunătățească abilitățile matematice. 

 

 

Imaginea de mai sus arată aspectul unui test în aplicația quizizz, din punctul de vedere al creatorului. 
Soft-ul oferă destul de multe informații, sintetizate rapid în statistici necesare. De exemplu, din primul rând 
de sub titlu putem afla faptul ca testul a fost susținut de 20 de persoane, iar media obținută a fost 5,6.  

O altă opțiune utilă o reprezintă alegerea intervalului de timp necesară rezolvitorului pentru a da un 
răspuns. Creatorul trebuie să cunoască bine elevii cărora le va administra testul pentru a alege o durată de 
timp adecvată. 

Aplicația quizziz are destul de multe opțiuni mulțumitoare în îndeplinirea procesului de evaluare la 
disciplina matematică. Construirea unor teste în care se folosesc itemi obiectivi se poate face cu ușurință 
folosind acest program, ceea ce va duce la o evaluare îmbunătățită a elevilor. 
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Observarea – metodă de evaluare 

 

prof. înv. preșc. Bucuri Dorina 

 

 

Observarea - constă în consemnarea metodică, fidelă şi intenţionată a diferitelor manifestări de 
comportament individual sau colectiv, aşa cum se prezintă ele în fluxul lor natural de manifestare.  

Caracteristici: 

cunoaştere a elevului în raport cu: 

 interesele şi preocupările acestuia;  
 motivaţia pentru studiu; 
 posibilităţile sale raportate la cerinţele vieţii şcolare.  
pune direct în evidenţă: 

 cunoaşterea interesului şi a atitudinii elevului faţă de învăţare; 
 indeplinirea sistematică a îndatoririlor şcolare; 
 oferta de răspuns pe care o fac în timpul lecţiilor; 
 dorinţa de a participa la ceea ce întreprinde pe parcursul acestora şi alte manifestări de acest fel. 
 

Etapele observării: 

pregătirea cadrului didactic în vederea observării, cu mobilizarea resurselor spirituale şi tehnice de 
care dispune, care presupune:  

 Lansarea unei/ unor ipoteze; 
 Documentarea în problemă;  
 Precizarea obiectivului/ scopului urmărit;  
 Pregătirea unor aparate, instrumente necesare; 
observarea propriu-zisă, care presupune:  

 Diminuarea subiectivismului, prin observări repetate şi confirmări pe alte căi/ modalităţi  
 Păstrarea caracterului natural al fenomenului studiat;  
 Menţinerea discreţiei; elevii/elevul trebuie surprins în modul său natural de manifestare, să nu 

ştie că este obiect de studiu;  
 Notarea observaţiilor să se facă imediat, nu amânat, dar nu în faţa elevilor; 
 Diminuarea subiectivismului, prin observări repetate şi confirmări pe alte căi/ modalităţi;  
 Păstrarea caracterului natural al fenomenului studiat; 
prelucrarea şi interpretarea datelor, presupune:  

 Stabilirea elementelor esenţiale; 
 Stabilirea raporturilor, a relaţiilor cauzale;  
 Desprinderea generalului, a concluziilor.  
condiţiile unei bune observări:  

 Stabilirea clară a scopului, a obiectivului urmărit; 
 Selectarea formelor utilizate, a condiţiilor şi mijloacelor necessare;   
 Elaborarea unui plan riguros de observaţie;  
 Consemnarea imediată a celor observate (se întocmeşte un protocol de observare);  
 Efectuarea unui număr optim de observaţii;  
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 Desfăşurarea ei în condiţii cât mai variate;  
 Să fie discretă (elevii/elevul să nu-şi dea seama că se află sub observaţie).  
Avantaje: 

 avantajul esenţial constă în surprinderea fenomenelor psihopedagogice în ritmul şi în modul lor 
natural de manifestare.  

 observarea se realizează asupra comportamentelor reale în clasă.  
 ea este necesară şi eficace în orice situaţie educaţională.  
 este însă absolut necesară în situaţia elevilor cu handicap sau dificultăţi de comunicare. Pentru 

unii dintre aceştia evaluările scrise sunt chiar contraindicate. 
 

Dezavantaje:  

 este cea mai subiectivă, fapt ce face absolut necesară completarea datelor obţinute cu ajutorul ei 
cu date obţinute prin alte metode.  

 observarea este o metodă de evaluare care cere mult timp.  
 sursa principală de eroare obţinute prin observare o constituie lipsa obiectivităţii observatorului. 
 

 

Bibliografie: 
 

1. Bocoș, M., Jucan, D., Teoria si metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării, Editura 
Paralela 45, Pitești 2019; 

2. Cucoș, C., Teoria si metodologia evaluarii, Editura Polirom, Iași, 2008; 
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COMPETENȚE DIGITALE PENTRU ELEVII DE GIMNAZIU 

 

 
BUCUȚĂ FLORINELA-RAMONA 

Școala Gimnazială „Grigore Tabacaru” Hemeiuș, Bacău 
 
 
 

Aceasta presupune un complex de cunoştinţe, atitudini şi abilităţi, după cum urmează: Cunoştinţe 
- semnificarea rolului tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în viaţa individului. Include aplicaţiile 
principale de tipul: stocarea şi gestionarea informaţiilor. Abilităţi - căutarea, colectarea şi filtrarea 
informaţiei, priceperea de a o utiliza întro manieră critică; abilitatea de a accesa, căuta şi folosi servicii 
bazate pe Internet. 

Atitudini - atitudine critică şi reflexivă faţă de informaţia disponibilă, utilizarea În mod responsabil a 
mediilor interactive. 

Competenţa digitală, în calitatea sa de competenţă transversală, implică utilizarea în manieră logică, 
responsabilă şi critică 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 căruia se va folosi de o serie de mijloace didactice. 

Utilizarea mediului virtual ca mijloc didactic devine necesară în câteva puncte cheie ale activităţii 
didactice, după cum urmează: 

 • Proiectarea activităţii didactice - selectarea unor resurse didactice de calitate, care facilitează 
atingerea scopurilor educaţionale urmărite şi centrarea învăţării pe conţinuturi relevante pentru 
competenţele care trebuie formate la cursanţi; utilizarea textului, imaginilor, sunetelor şi animaţiei; 
angajarea cursanţilor în activităţi de învăţare bazate pe explorare, descoperire şi cooperare. 

• Derularea procesului de predare-învăţare-evaluare - care înseamnă în acest caz, adaptarea mediului 
virtual la nevoile de predare ale profesorilor, în condiţiile asumării rolului de facilitatori ai învăţării şi 
implică: 

 - activizarea procesului de predare-învăţare, asigurarea unui cadru interactiv de învăţare; - implicarea 
cursanţilor în căutarea şi prelucrarea informaţiei; 

- asigurarea pentru cursanţi a unui ritm propriu de parcurgere a activităţilor de învăţare şi de rezolvare 
a sarcinilor de evaluare, în funcţie de nivelul lor de pregătire; 

- creşterea atractivităţii lecţiilor desfăşurate. 
• Managementul învăţării - concentrarea activităţii profesorului pe cursant, ajutându-l să înveţe cum 

să înveţe, adică să-şi construiască singur cunoaşterea. 
 Mediul virtual poate facilita în acest context următoarele: 
- organizarea unor parcursuri diferenţiate de învăţare; 
- îmbinarea lucrului individual, cu lucrul pe echipe; 
- angajarea cursanţilor în activităţi de învăţare care necesită conexiuni interdisciplinare şi 

transdisciplinare. 
Limite referitoare la utilizarea mediului virtual în activităţile instructive-educative: 
 - maniera în care alegem să proiectăm activitatea didactică (de exemplu, trebuie ca mediul virtual să 

se subordoneze scopurilor educaţionale urmărite în vederea desfăşurării unor lecţii interactive şi nu invers); 
- alocarea unui timp generos activităţii pe calculator, care depăşeşte activitatea de învăţare propriu-

zisă (de exemplu, decuplarea de la comunicarea reală, în favoarea comunicării în medii virtuale); 
 - activităţile de învăţare realizate cu formabilii (este util să fie realizate activităţi de învăţare 

complexe, care presupun mai mult decât accesarea informaţiilor); 
 - excesul utilizării mediului virtual în procesul de predare-învăţare-evaluare (este recomandat un 

echilibru între tradiţional şi modern în învăţare şi în evaluare); 
Integrarea mediului virtual în activităţile de predare-învăţare-evaluare 
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Dezvoltarea competenţelor de specialitate şi metodice presupune o pregătire în specialitate solidă şi 
transferul totodată a cerinţelor specifice curriculare referitoare la mediul virtual în situaţii şi în activităţi de 
învăţare adecvate acestuia. 

Integrarea mediului în activităţile de predare-învăţare-evaluare nu se rezumă doar la utilizarea 
calculatorului ca mijloc modern pentru activităţile de instruire ci implică 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 informaţiei şi comunicării în strategiile tradiţionale de 
învăţare – spre exemplu, utilizarea prezentărilor PowerPoint, Prezi; 

3. adaptarea metodologiei de predare-evaluare în funcţie de noile tehnologii şi resurse multimedia; 
4. misiunea cadrului didactic, dintr-o nouă perspectivă, anume aceea de facilitator al învăţării; 
5.proiectarea demersului didactic în manieră integratoare în baza unei noi paradigme a învăţării - 

paradigma constructivistă. 
Resurse software utile în procesul instructiv-educativ Softurile educaţionale sunt programe sau lecţii 

în format electronic, proiectate în raport cu o serie de exigenţe pedagogice (obiective, conţinut specific, 
caracteristici ale elevilor, metode, feedback secvenţial şi evaluări formative). 

În raport de funcţiile (sarcinile) asumate, respectiv, funcţia pedagogică îndeplinită, softurile pot fi 
clasificate astfel: 

- softurile de investigaţie - lasă posibilitatea celui care învaţă să-şi aleagă propria cale pe care o va 
urma în vederea însuşirii noilor cunoştinţe, potrivit stilului şi ritmului personal de învăţare; 

- softurile tematice - permit ca învăţarea să devine posibilă în cadrul interactivităţii elev – program 
calculator, urmând un traseu impus sau sugerat. Sunt recomandate pentru predarea şi învăţarea de cunoştinţe 
noi; 

- softurile de simulare - oferă posibilitatea modificării unor parametri şi observării comportamentului 
sistemului prin reprezentarea controlată a unui fenomen, proces sau sistem real, prin intermediul unui model 
cu comportament analog; 

 - softurile de exersare – utile pentru însuşirii unor date, proceduri, tehnici, în formarea unor 
deprinderi specific. Permit lucrul în ritm propriu și validarea promptă a răspunsului dat; - softurile pentru 
testarea cunoştinţelor - aplicate fie independent, fie integrate într- un mediu de instruire complex, sunt în 
general foarte variate întrucât depind de mai mulţi factori: momentul testării, scopul testării, tipologia 
interacţiunii, feedback prompt; 

 - softurile pe bază de jocuri didactice - presupun aplicarea inteligentă a unui set de reguli sau în 
vederea amplificării posibilităţilor de explorare euristică a realităţii, creşterii motivaţiei, nivelului de efort, 
încurajării interactivităţii între colegi etc. Sunt de regulă utilizate în cadrul unui proces de rezolvare de 
probleme. 

 Softuri educaţionale sau didactice au o serie de avantaje în sensul că permit celor care învaţă 
următoarele: 

ꞏ să acceseze diverse surse informaţionale; 
ꞏ să proceseze informaţii; 
ꞏ să construiască pe aceste baze cunoştinţe noi; 
ꞏ să dobândească competenţe/capacităţi prin demonstraţii, exemple, explicaţii, exersări, simulări etc. 
Tot mai des, cadrele didactice şi formabilii utilizează o serie de aplicaţii online, care facilitează 

activităţile de predare-învăţare-evaluare, dintre care: 
Platforma eTwinning (http://www.etwinning.net) Oferă cadrelor didactice şi elevilor instrumente 

pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul de învăţare şi contribuie la optimizarea procesului 
de predare-învăţare-evaluare prin valorificarea valenţelor formative ale proiectelor. Promovează totodată 
colaborarea şi relaţionarea între şcolile europene prin intermediul tehnologiei informaţiilor şi a 
comunicaţiilor (TIC); Wikispaces (http://www.wikispaces.com) Aplicaţie care dispune de o interfaţă 
simplă, conţine forum, inserare de fişiere, linkuri, imagini, statistici şi un număr nelimitat de pagini. Permite 
crearea unui site web al cărui conţinut este creat în colaborare de către utilizatori, păstrând 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, prezentări şi chestionare. Permite formatare, încărcare de 

594



imagini, comentarii, tabele şi formule. Documentele realizate sunt stocate online şi pot fi accesate de 
oriunde există acces la Internet. Wallwisher (http://www.wallwisher.com) Aplicaţia permite crearea unui 
„avizier” virtual pe care pot fi postate scurte mesaje conţinând text, imagini. Colaboratorii pot fi invitaţi 
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 discuţii publice sau private bazate pe interese comune. Permite 
crearea de profile ale utilizatorilor, de mesaje şi fişe de discuţie, postarea de fişiere. 

Teachertube (http://www.teachertube.com ) Sursă de materiale utile pentru cadrele didactice, conţine 
videoclipuri create de profesori în scopuri educaţionale. Platforma iTeach (http://www.iteach.ro) Perminte 
integrarea cadrelor didactice într-o reţea naţională dedicată dezvoltării socioprofesionale oferind 
oportunităţi pentru dezvoltare profesională, prin publicarea de materiale şi participarea la grupuri de 
discuţii, precum şi prin participarea la cursuri online de formare continuă. 

Moodle (http://www.moodle.ro) Platformă de administrare a învăţării la nivel mondial folosită în zeci 
de mii de şcoli din lume. 

Moodle este un LMS (Learning Management System – EN, Sistem de Administrare a Învăţării) Open 
Source. 

 Metodica predării – repere esenţiale 
 Procesul de învăţământ reprezintă ansamblul activităţilor instructiv-educative, organizate, planificate 

şi desfăşurate în instituţii de învăţământ, sub coordonarea cadrelor didactice 
Etimologic, termenul didactică – provine din limba greacă: 
- didaskein = a învăţ pe alţii - didaktike = ştiinţa învăţării - didactikos = instruire Didactica (sau 

metodica) are ca obiect de studiu - problematica generală a procesului de învăţământ din punct de vedere 
al: 

- Conţinutului procesului de învăţământ: volumul şi calitatea cunoştinţelor; 
- Tehnologiei desfăşurării procesului de învăţământ: principii, metode, mijloace, forme de organizare 

ale procesului de învăţământ; 
- Relaţiei profesor – elev. 
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Evaluarea creațiilor plastice prin artterapie 
 

 
Prof. înv. primar Buda Voichița Maria 

Școala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir” Baia Mare 

 
 
Art-terapia utilizează toate formele expresive: pictura, sculptura, muzica, literatura, poezia, teatrul, și 

dansul ca mijloace de punere în valoare și îmbogățire a personalității fiecăruia, ajutându-l să exprime 
emoțiile profunde și dificultățile pe care le întâmpină sau pur și simplu să se dezvolte armonios. Copiii au 
rareori limbajul și dezvoltarea cognitivă necesare procesării și redării experiențelor lor numai prin 
intermediul cuvintelor, astfel încat ei își completează comunicările în mod spontan cu ajutorul formelor 
simbolice de expresie și comunicare, cum ar fi joaca, metaforele și o varietate de imagini vizuale, auditive 
și kinestezice. 

Diferența dintre arta propriu-zisă și terapia prin ea este următoarea: în artă, beneficiarul este opera, 
pe când în cazul art-terapiei, beneficiarul este copilul, arta fiind doar un mijloc de dezvoltare pus la 
dispoziția lui. Psihologii care au aplicat terapia prin creație au constatat că, pe lângă creativitate și 
comunicare, aproape toți copiii au avut salturi considerabile în plan cognitiv, intelectual și afectiv-
emoțional. Tehnicile creative sunt utile atât pentru cei mici, cât și pentru copiii mai mari, inclusiv pentru 
adolescenți. Ele constituie un teren privilegiat al cunoașterii umane. Formele de terapie creative constituie 
una dintre căile principale de interacțiune cu copilul. 

 Prin artterapie se pot ameliora următoarele probleme: timiditatea, labilitatea emoțională, problemele 
de integrare în școală, respectul redus față de sine, negativismul, nervozitatea accentuată, hiperactivitatea, 
tulburările de limbaj, randamentul școlar slab, depresia. 

Scopurile urmărite de atelierele de art terapie sunt extrem de diverse: dezvoltarea capacităţilor de 
exprimare verbală şi non-verbală a dorinţelor, trăirilor, sentimentelor; spargerea blocajelor emoţionale; 
perfecţionarea capacităţii de autocunoaştere şi auto-acceptare; creşterea 
stimei de sine şi a încrederii în propriile forţe; dezvoltarea valorilor 
morale şi spirituale; dezvoltarea capacităţilor cognitive, creative şi de 
integrare în grupuri; eliberarea de tensiuni, anxietate acumulată, stres, 
frustrări şi sentimente negative, conștientizarea și integrarea senzorială.  

Desenul și pictura 
Pictura și desenul artistic sunt îndeletniciri recuperatorii foarte 

agreate de copii, putând fi practicate din orice poziție și necesitând doar 
pensula, pânza, culori sau creion și hârtie. Sunt abordabile de toate persoanele cu handicap, care au mai 
mult sau mai puțin simț artistic. Această activitate induce un sentiment de satisfacție și utilitate. Modalitățile 
folosite sunt în funcție de deficiențe, merg de la pictura cu degetul sau cu pensula în gură pâna la 
rafinamente moderne, prin aruncare, pulverizare, tamponare, etc. Picturile pot fi calme sau violente, trădând 
tot atâtea stări sufletești cu substrat psihic. 

Tehnici de exprimare în arta plastică:  
• Manevrările şi opţiunile asupra cadrului; 
• Soluţiile geometric-compoziţionale; 
• Orchestrarea nuanţată a raporturilor de culoare, valoare şi modelaj; 
• Operaţiuni de natură retorică asupra atributelor fundamentale ale semnului 

plastic: forma, culoarea, textura; 
Toate acestea reprezintă mijloace plastice curente prin care artistul condiţionează, modifică şi chiar 

neagă realul, pentru o prezentare mai credibilă a acestuia. 
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Există nenumărate situații în care copiii nu pot exprima verbal sentimentele, gândurile care-i frământă 
și apelează la un alt tip de exprimare: cea afectiv-imagistică, a liniilor grafice, a culorilor și formelor, a 
pozițiilor și dimensiunilor personajelor desenate.  

În acest fel problemele ascunse, reprimate sau negate, îngropate în 
abisurile inconștientului vor ieși la lumină într-o manieră simbolică, adesea 
transparentă, reflectându-se în produsele creației micului artist. Personajele 
unei povești inventate și redate grafic de un copil abundă în semnificații, 
emoții, sentimente și gânduri, pe care cel mic le trăiește în legatură directă cu 
evenimentele vieții lui – relațiile cu familia, cu tovarășii de joacă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie:  
 
 Drugaș, Ioana, 101 aplicații artterapeutice în consilierea copiilor, Editura Primus, Oradea, 2010 
 Îmi place să pictez, 33 de tehnici plastice, Editura Litera 
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EVALUAREA FORMATIVĂ                                                            
ÎN CAZUL ELEVILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE 

 
prof. Buda Lavinia, Școala Gimnazială Bonțida și                                           

Școala Profesională Răscruci, Jud. Cluj 

 
Incluziunea în şcoala de masă a copiilor cu cerinţe educative speciale necesită elaborarea unor 

programe educative personalizate și colaborarea cu specialiști de la nivelul instituției sau din afara ei. Nu 
trebuie neglijat nici parteneriatul cu familia. Adaptare curriculară flexibilă presupune inclusiv abordarea 
capitolul dedicat evaluării diferitelor situaţiile de învăţare.  

Prin intermediul programelor educative personalizate toți partenerii educaționali urmăresc să 
valorifice la maxim potențialul elevului oferindu-i un cadru de dezvoltare optim, adaptat nevoilor sale. 
Dezvoltarea competențelor de bază au ca scop nu doar dezvoltarea școlară, ci și integrarea lui în societate 
și în mediul comunității profesionale.  

Dezvoltarea capacităţilor de receptare şi tratare a informaţiilor, dezvoltarea aptitudinilor generale de 
învăţare, presupun – mai întâi – o radiografiere precisă a nivelului de funcţionalitate a cunoştinţelor şi 
abilităţilor sau a gradului de disfuncţionalitate a acestora. Şi în cazul copiilor cu disabilităţi cognitive, se  
impune, deci, o evaluare formativă şi o evaluare sumativă  (Quellet, 2000). 

Evaluarea formativă este orientată spre un ajutor pedagogic imediat destinat copilului, având drept 
scop conştientizarea cauzelor dificultăţilor întâmpinate în rezolvarea diferitelor sarcini şi informarea 
copilului privind progresele realizate în sfera diferitelor arii curriculare. 

Evaluarea sumativă permite întocmirea unui bilanţ al achiziţiilor copilului, cu scopul stabilirii unei 
aprecieri asupra gradului de stăpânire a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor prevăzute a fi dobândite 
prin programul educativ în ansamblu sau a unei părţi din program. 

Există numeroase modalități de evaluare a competențelor de bază pentru a putea evalua autonomia 
pe termen mediu și lung, cercetările în domeniu vizeză realizarea de studii despre comportamentul 
funcțional. Quellet (2000) propune o schemă a evaluării formative adapate şi individualizate, cuprinzând 
cinci faze, care rezidă în: a observa, a comunica, a adapta pentru a ajunge, în final, la integrarea evaluărilor 
şi intervenţiilor. 

În prima fază copilul este observat în anturajul său, în acelaşi context de învăţare ca şi ceilalţi copii, 
urmărindu-i reacţiile. Datele obţinute sunt foarte importante pentru că vor ghida întreaga acţiune de 
intervenţie psihopedagogică. 

A doua fază cuprinde planificarea secvenţelor de învăţare şi a adaptărilor programului de activităţi 
corective şi compensatorii în funcţie de nevoile copilului.   

În faza a treia se intervine asupra copilului şi se integrează activităţile de evaluare şi de  intervenţie, 
adaptându-le, dacă este necesar. Totodată, se consolidează achiziţiile dobândite anterior sau în timpul 
intervenţiei.  

Faza a patra vizează susţinerea copilului pentru a facilita transferul celor învăţate, iar cea de-a cincea 
fază constă în consolidarea capacităţii de transfer a achiziţiilor.  

Urmând schema de mai sus, va deveni evident dacă un copil atinge rezultatul aşteptat pentru situaţiile 
de învăţare propuse, iar dacă nu, ajutorul dat copilului trebuie să constea în îndicii sau repere, în incitare 
sau susţinere cu întăriri pozitive continue. În unele cazuri se impune o adaptare, prin efectuarea unor 
amenajări speciale şi reducerea complexităţii sarcinilor.  

Stimularea pentru învăţare poate fi dirijată prin amenajarea spaţiului în funcţie de observaţiile făcute 
asupra nevoilor şi intereselor individuale ale copiilor, aşa cum se întâmplă, de exemplu, în “clasele 
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Montessori”. Prin utilizarea unui material individual, care se pretează pentru numeroase niveluri 
aptitudinale şi prin folosirea acestuia respectând ritmul propriu de învăţare al fiecărui copil, în serii cu 
modele graduale, i  se oferă copilului oportunitatea de a învăţa şi de a-şi consolida cele achiziţionate, precum 
şi ocazia trăirii satisfacţiei reuşitei, cu ajutor minim din partea psihopedagogului (Carpantier, Lefebvre, 
2001).  

Fişa de evaluare dinamică poate constitui un mijloc de realizarea unui tablou exact al abilităţilor 
existente la primirea în şcoală, precum şi a dizabilităţilor şi limitărilor impuse de tipul, gradul, 
complexitatea şi dinamica deficienţei, în domeniile: senzorio-motor, psihomotric, cognitiv, comunicării şi   
socializării.  

Utilitatea acestor fişe de evaluare dinamică poate fi dată și de faptul că prin intermediul lor se 
realizează o vizualizare mai rapidă a progreselor şi stagnărilor, iar programele educative personalizate 
vizează zona proximei dezvoltări în  sfera diverselor substructuri ale personalităţii copilului. Astfel, se pot 
elabora şi pune în lucru acţiuni corectiv-compensatorii, educative şi formative sistematice, organizate 
gradual sub unghiul complexităţii, în raport cu diferite obiective specifice şi operaţionale. Analiza acestor 
date permit flexibilizarea şi optimizarea programului educativ personalizat, ţinând seamă de diferite criterii 
de gradul de implicare şi de cooperare a elevului, de  colaborarea cu familia, de apelul la alți specialiști etc.  
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  
- între online și tradițional 

 

 
Buda Mădălina-Ioana 

 
 

 

,,Profesorii adevărați sunt ca niște punți peste care îî invită pe elevii lor să treacă.” Nikos Kazantzakis 
Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judecăți privind starea, funcționarea, evoluția 

viitoare probabilă a elevului, profesorului, unității școlare pe baza informațiilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de măsură (Marin Manolescu, 2019). 

În contextul situației actuale, în care toate școlile din România au trecut în mediul online în primăvara 
anului 2020, profesorii au făcut eforturi colosale de a putea preda online, dar mai ales să evalueze online. 
Evaluarea online am reușit să o realizez la toate disciplinele, deși nu cred că evaluarea online poate fi la fel 
de obiectivă ca și cea față în față. Totuși, alte aspecte m-au mulțumit, cum ar fi: timpul de corectare al 
testelor cu alegere multiplă sau duală de itemi, feedback foarte operativ și comunicare cu fiecare elev într-
un mod eficient și rapid. 

Primii care au de învățat în acest context sunt profesorii. În educația online se schimbă, în primul 
rând, mediul de învățare. Nu mai există școala ca spațiu, ca tot ansamblul relaționar. Modificări apar și în 
ceea ce privește comunicarea. Aceasta este puternic filtrată de tehnologie, nu mai este atât de persuasivă și 
din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmează 
a fi investite.  

Este foarte important dacă sarcinile și conținutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare 
și schimbă evaluarea rigidă într-o experiență exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul că orice act de 
evaluare este și un act de învățare. Avantajele sistemului de evaluare online sunt: 

• Centralizarea și eficientizarea administrării și evaluării examenelor; 

• Reduceți costurile, eforturile și timpul necesar pentru evaluarea manuală a fișelor; 

• Opțiuni pentru adăugarea de comentarii și feedback pentru referința elevului; 

• Caracteristici de clasificare automată pentru a reduce erorile umane; 

• Urmărirea rezultatelor fiecărui elev și a progresului acestuia în timp 

Dintre aplicațiile pe care le-am folosit la evaluarea on-line, au fost următoarele: 

Google Forms – folosite mai ales la Geografie și Istorie. Cu ajutorul acesteia, am realizat teste de 
evaluare atât itemi cu alegere multiplă, duală, dar și itemi cu răspuns scurt. Accesând din bara de Google 
cele 9 puncte, Google Forms, putem crea astfel de teste relativ ușor, atât cu întrebări deschise, cât și închise, 
cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz permite oferirea de feedback prompt, iar notarea se 
face automat.  

Google Classroom –  aici am putut corecta temele și oferi un feedback direct fiecărui elev. 

Google Jamboard- este un mod de vizualizare al unor răspunsuri scurte– toți elevii pot vedea toate 
răspunsurile date pe post-it-uri virtuale sau pot introduce imagini și informații pe post-it-uri. Este o metodă 
eficientă mai ales la evaluarea prin proiecte. 

Kahoot – cu ajutorul acestei aplicații elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi de teste. Este 
o aplicație foarte interesantă, iubită de copii. 
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WordWall – cu ajutorul acestei aplicații am reușit să creez diverse material prin care copiii au reuțit 
să sintetizeze cele învățate, indiferent de disciplina de studiu. Funcțiile acestei aplicații fiind multiple. 

LivresQ – o altă aplicație foarte îndrăgită de copii, cu ajutorul ei am reușit să creez multe teste de 
evaluare, fie cu itemi duali, multipli, cu răspuns scurt sau lung. Avantajul acestei aplicații este că poți crea 
o multitudine de resurse atractive, de la completarea spațiilor lacunare, până la trasarea de săgeți între 
casetele unui exercițiu sau completarea răspunsurilor scurte cu ajutorul imaginilor (Bron, 2005). 

În învățământul primar, învățarea, predarea și evaluarea se bazează pe colaborarea dintre profesor și 
părinte, mai ales la clasele pregătitoare, I și a II-a. În situația în care elevii nu au acces la învățarea on-line: 
nu au internet sau nu au dispozitive electronice, se pot folosi următoarele metode și tehnici de evaluare: fișe 
de lucru, teste de evaluare, referate, proiecte, portofolii; 
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Rolul metodelor moderne în predarea, învățarea și evaluarea                                 

noțiunilor de vocabular, în învățământul incluziv 
 

 

Prof. logoped BUDELECAN ELENA – C.J.R.A.E. HD 

 

 

Pentru а se adresa tuturor elevilor şi pentru а deveni deschisă, flexibilă, adaptată şi orientată spre 
fiecare şi pentru toţi, educația trebuie să presupună în practică o nouă orientare care pune accentul pe 
cooperare, parteneriat, învățare socială şi valorizarea relațiilor pozitive îneducație. 

Metodele de învățământ constituie instrumente de prim rang în mâna educatorului, sunt calea 
eficientă de organizare şi conducere а învăţării, un mod comun de а proceda care reuneşte într-un tot 
familiar eforturile cadrului didactic şi ale elevilor. 

Profesorul trebuie să utilizeze nu doar metodele de învățământ, ci strategiile didactice care să 
identifice şi să sprijine rezolvarea dificultăţilor de învățare în clasă, dar să-l şi implice pe elev în procesul 
de învățare, urmărindu-se astfel dezvoltarea gândirii, stimularea creativității şi а interesului pentru învățare. 
Nu se poate lucra diferențiat cu elevii, dacă profesorul nu-i cunoaște foarte bine, atât sub aspectul dezvoltării 
lor fizice, cât mai ales, а dezvoltării psihice а acestora. 

Utilizarea metodelor moderne, respectiv а celor interactive în predarea-învățarea-evaluarea noțiunilor 
de vocabular în învățământul incluziv, permite elevilor să fie co-participanți la propria formare. 

În învățământul incluziv și în învățământul contemporan în general, dimensiunea de bază, în funcție 
de care sunt considerate metodele de învățământ este caracterul lor activ, adică măsura în care sunt capabile 
să declanșeze angajarea elevilor în activitate, concret sau mental, să le stimuleze motivația, capacitățile 
cognitive și creatoare. 

Activitatea didactică, atât sub aspect structural (mijloace, conținut, mediu, timp, resurse umane), cât 
și sub aspect operațional (metode, tehnici de lucru), trebuie să faciliteze achiziția noțiunilor teoretice, astfel 
încât, elevii să învețe cu plăcere, fără să simtă oboseală sau plictiseală. O învățare activă și eficientă este 
asigurată prin utilizarea unor metode și procedee care să antreneze în cel mai înalt grad capacitățile 
intelectuale ale elevilor, să trezească și să mențină interesul față de învățătură, să stimuleze curiozitatea și 
să solicite efort propriu. 

Predarea noțiunilor de vocabular trebuie privită din perspectiva dezvoltării vocabularului elevilor din 
învățământul incluziv, respectiv а dezvoltării competențelor de comunicare а acestora. În niciun caz nu 
trebuie pus accentul pe achiziția pură а noțiunilor teoretice, ci pe învățarea acestora în vederea dobândirii 
unei exprimări orale și scrise corecte, cât și de ascultare activă. Pentru a-i deprinde pe elevi să utilizeze un 
limbaj coerent și nuanțat, trebuie să-i orientăm spre cunoașterea și învățarea noțiunilor de limbă. 

Metodele interactive pot fi aplicate cu succes la orele de limba și literatura română, având un rol 
important în formarea competențelor de comunicare, însă nu putem nega faptul că aceste metode nu pot fi 
utilizate întotdeauna singure, ci în combinație cu cele tradiționale, ținând cont că ne referim la elevi care 
prezintă dificultăți de învățare. 

Metodele tradiționale precum conversația, explicația, exercițiul, îmbinate cu metodele activ-
participative conduc la o învățare conștientă, eficientă și logică. 
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Utilizarea metodelor moderne în predarea-învățarea-evaluarea noțiunilor de vocabular în 
învățământul incluziv permite elevului să devină coparticipant la propria formare, la descoperirea 
definițiilor și а trăsăturilor fenomenelor lingvistice studiate, să-și manifeste inițiativa, spontaneitatea și 
creativitatea. 

Rolul profesorului nu este acela de furnizor de informații, ci de ghid care însoțește și îndrumă elevul 
pe drumul spre cunoaștere. În predarea centrată pe elev, succesul la clasă depinde de competențele cadrului 
didactic de а crea oportunități optime de învățare pentru fiecare elev, astfel că acesta trebuie să creeze un 
climat stimulativ pentru învățarea activă și pentru motivarea elevilor, dar și să acționeze adecvat și adaptat 
nevoilor grupului.  

Alegerea unor metode didactice eficiente reprezintă o decizie de mare complexitate pentru profesorul 
care lucrează cu elevi ce prezintă diferite tipuri de deficiențe, acesta fiind nevoit să selecteze acele metode 
care să dezvolte capacitatea de comunicare și cooperarea elevilor, gândirea critică și creativitatea, abilitățile 
de relaționare și de lucru în echipă, atitudinea pozitivă și implicarea în propria formare, dar și 
responsabilitatea. 

Adevărata învățare este aceea care permite transferul achizițiilor în contexte noi, care nu este doar 
individual activă, ci interactivă. 

Având în vedere că acest lucru nu poate fi realizat decât cu ajutorul metodelor moderne, se impune 
diminuarea ponderii activităților care limitează activizarea și extinderea utilizării metodelor interactive, 
care dezvoltă gândirea, imaginația, precum și participarea lor profundă la actul instruirii, la munca 
independentă, astfel ca elevii să capete deprinderea de а aplica în practică, cele însușite. 

De asemenea, există o serie de practici privind adaptarea procesului de predare, învățare și evaluare 
la dificultățile de învățare ale elevilor din învățământul incluziv la disciplina limba și literatura română: 

 predarea și învățarea anticipată, până la desfășurarea lecției, а cuvintelor și conceptelor dificile; 
 stabilirea unor motive rezonabile pentru elev de а învăța materia predată; 
 aplicarea tehnologiilor care stimulează activitatea intelectuală, adresarea întrebărilor ajutătoare; 
 furnizarea / folosirea schemelor, graficelor, fișelor de lucru; 
 folosirea materialelor ilustrative; 
 folosirea imaginației (Închide ochii și imaginează-ți!); 
 evidențierea enunțurilor importante cu mаrkere colorate; 
 divizarea sarcinilor de lucru, а textelor pe pași mici, distincți, oferind explicații la fiecare pas; 
 oferirea de directive orale și scrise; 
 repetarea de către elev а directivelor; 
 efectuarea pauzelor mici atunci când sunt enunțate sarcinile, pentru а oferi posibilitatea ca elevii să 

proceseze informația; 
 furnizarea de sarcini scrise și de manipulare; 
 formularea enunțurilor concrete și concise; 
 acceptarea unor forme alternative de schimb de informații, cum ar fi: rapoarte / informații scrise, 

creații artistice, eseuri, diagrame, grafice etc.; 
 formularea de întrebări care cer / presupun răspunsuri scurte; 
 oferirea de sarcini de tipul: continuă propoziția, descrie imaginea etc.; 
 stabilirea regulilor pentru discuțiile în clasă; 
 încurajarea elevului să adreseze întrebări; 
 învățarea limbajului specific nonverbal (limbajul trupului); 
 acordarea timpului necesar / suficient, pentru ca elevul să formuleze mesajul verbal; 
 includerea treptată / graduală а elevului în activități care presupun exprimarea orală: în pereche, în 

grup mic, în grup mare. 
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Prin cunoașterea caracteristicilor psihologice ale elevilor, profesorul va putea să folosească acele 
strategii didactice care să stimuleze dezvoltarea competențelor de comunicare ale acestora şi să îi orienteze 
în vederea atingerii obiectivelor educaționale propuse. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
Autor: Învățătoare Budiu Mihaela,                                                        
Școala Gimnazială Șona, Jud. Alba 

 

 

Evaluarea poate fi orală, în scris, bazată pe activităţi practice, pe referate şi proiecte, interviuri, 
portofolii. În învăţământul primar, fiecare evaluare a elevilor (continuă, formativă sau sumativă) pentru 
fiecare disciplină se materializează într-un calificativ dintre următoarele: insuficient, suficient, bine şi foarte 
bine. Calificativul final semestrial şi anual pentru fiecare disciplină trebuie să fie încadrat în unul dintre 
cele patru calificative menţionate anterior. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

 
Modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare: 
 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt.  

 
Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria 

profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire 
eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, 
explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare și meta-învățare. Cu alte cuvinte, exersăm alături de elevi și suntem modele pentru 
elevi. 

Ne propunem să ținem o legatură cât mai apropiată cu elevii, astfel cât să trecem cu bine peste acest 
moment dificil. Credem cӑ feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea elevilor; acest lucru este 
valabil mai ales în mediile de învățare on-line, atunci când elevii nu sunt în măsură să pună întrebări, așa 
ar fi în mod normal, în cadrul clasei. 
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În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.  

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care toate cadrele didactice vorbesc într-un sens pozitiv. 
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METODE TRADIŢIONALE DE EVALUARE                                             
A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARI 

 
 

Prof. ȋnv. preşc. Bugeanu Nicoleta 
GPN Năsturel Constanţa 

 
 
 
Evaluarea este definită ca activitate prin care se înregistrează, se prelucrează şi se interpretează 

informaţii despre calitatea rezultatelor şcolare şi a procesului care a condus la aceste rezultate, dar şi despre 
evoluţia posibilă a procesului didactic în vederea perfecţionării lui şi a maximizării rezultatelor şcolare. Cu 
alte cuvinte, în procesul instructiv educativ, evaluarea reprezintă mecanismul fundamental al conexiunii 
inverse şi-i conferă demersului didactic un caracter reglabil şi autoreglabil.  

Utilizarea metodelor alternative de evaluare va contribui la stabilirea cu mai mare precizie a  
progresului realizat de prescolari pe parcursul frecventării grădiniţei, drept rezultat acestia vor  înregistra 
performanţe ridicate la probele de dezvoltare intelectuală.Metode alternative de evaluare a rezultatelor 
copiilor sunt o multitudine,ȋnsă eu enumăr doar câteva:observarea directă,verificarea orală,examinarea prin 
probe scrise,examinarea prin probe practice,testele(probe)scrise sau orale,proiectul,portofoliul. 

 
Proiectul: 
-este o formă de evaluare puternic motivantă pentru copil  pentru că vizează atât aspecte teoretice  cât 

şi practice.  
-permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării prin implicarea copiilor in joc. 
-se poate aplica cu succes atât în evaluări de tip sumativ cât şi în evaluări formative.  
-având o desfăşurare pe durate mai mari de timp, în procesul de evaluare şi de autoevaluare pot fi 

luate în considerare atât produsul final, cât şi desfăşurarea procesului învăţării care a condus la acel produs.  
-stimulează şi satisface curiozitatea firească a copilului, implicându-l în propriul proces de dezvoltare 
Portofoliul: 
-este o modalitate de evaluare pe o perioadă mai lungă, care reflectă progresul copilului pe multiple 

planuri.  
-este „cartea de vizită” a copilului, urmărindu-i progresele de la un semestru la altul, de la un an la 

altul. 
-prin complexitatea şi bogăţia informaţiei pe care o furnizează, portofoliul poate constitui  partea 

integrantă a unei evaluări sumative.  
-stimulează creativitatea, ingeniozitatea, implicarea personală a copilului în activitatea de învăţare, 

dezvoltă motivaţia intrinsecă a acestuia şi oferă  date esenţiale despre personalitatea elevului ca 
individualitate în cadrul grupului.  

 
Am derulat un proiect :”Cartea prietena copiilor”şi am urmărit obiective precum: 
 
1. Valenţele formative ale  jocului  în dezvoltarea limbajului copiilor pe toată perioada de evaluare; 

2. Utilizarea  unor instrumente de evaluare  prin metoda proiectului şi portofoliului  care să  dovedească  
gradul de implicare a preşcolarilor în joc,socializarea şi colaborarea cu ceilalţi participanţi 
3. Construirea unor probe cu valoare diagnostică dar şi formativă referitoare la dezvoltarea limbajului  
copiilor de vârstă  preşcolară. 

 Pe baza acestor obiective am ajuns la  următoarea concluzie şi pe baza cercetarii am emis o ipoteză:“ 
Copiii care sunt cuprinşi într-un proiect educaţional și participă la joc într-un mod activ vor înregistra 
performanţe ridicate la probele de evaluare a dezvoltării limbajului  datorita folosirii adecvate de către 
educatoare, a unor metode moderne de evaluare” 
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Evaluarea limbajului prin intermediul  metodei proiectului, a portofoliului  ce are ca formă de  
desfăşurare jocul este o activitate care asigură în cel mai înalt grad desfăşurarea de către preşcolari a 
acţiunilor obiectuale, în mod independent şi care stimulează descoperirea prin efort direct şi personal a unor 
legături între obiecte, a unor cauze şi efecte.  

În acest context, putem afirma că evaluarea  performanţelor în învăţare ale copiilor  de vârstă 
preşcolară se realizează în modalităţi specifice acestui nivel de educare şi instruire, având în vedere  faptul 
că achiziţionarea de cunoştinţe nu reprezintă un scop în sine în acestă etapă de vârstă. 

 
 
 
Bibliografie: 
 
-Georgescu E, Priorităţi în formarea cadrelor didactice pentru învăţământul preşcolar, în „Revista 

Învăţământul Preşcolar”, nr.3-4, 2001 
 -Golu,P., Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,2000 

 

  

608



 

 

STRATEGII DE EVALUARE ÎN ONLINE 

 
Prof. Bughianu Mihaela – Loredana 

 
 

Evaluarea cunoștințelor elevilor este o componentă esențială a predării și a învățării eficiente, chiar 
dacă, la momentul actual, ne confruntăm cu o școală nouă, anume aceea din mediul online.  

Instrumentele de evaluare online permit atât evaluarea formativă, cât și cea sumativă a învățării 
elevilor. Evaluarea formativă urmărește nivelul de înțelegere al elevilor, dar și zonele slabe din timpul 
procesului de învățare, permițându-i astfel, profesorului, să-și adapteze predarea în consecință. 

Evaluările sumative vor măsura global, la sfârșit de unitate, de capitol sau de semestru, competențele 
dobândite de copii pe parcursul unei perioade mai lungi de învățare. Pentru mulți elevi, evaluarea evocă 
imagini ale pixurilor cu roșu care corectează și apoi notează în colțul din stânga sus al testului, dar și 
sentimente de stres, inadecvare și eșec.  

Deși au fost observate reacții negative ale elevilor la evaluare, de-a lungul timpului aceasta a oferit 
instituțiilor de învățământ informații importante despre rezultatele învățării, dar și despre calitatea educației. 
Trecerea la noi medii de învățare, în special cele online și la distanță, obligă educatorii să găsească și să 
folosească cele mai eficiente metode de evaluare pentru a realiza și a oferi educație în era digitală. Multe 
cadre didactice consideră că, în predarea online, evaluarea elevilor este limitată la teste cu alegeri multiple 
sau la eseuri tradiționale.  

Cu toate acestea, printr-o atentă proiectare și o bună utilizare a tehnologiei, există multe alte opțiuni 
de evaluare eficientă într-un curs online. Ca și în clasă, evaluarea este mai ușoară atunci când se începe cu 
rezultate observabile, măsurabile.  

Conform New Horizons for Learning's Building Tool Room, sunt cinci elemente care caracterizează 
eficiența evaluării online (Gigliotti):  

 Interacțiunea continuă dintre profesor și elevi și între elevi; 
 Contribuția la procesul de învățare; 
 Demonstrația, aplicația sau performanța din lumea reală;  
 Relevanță pentru rezultatele elevilor, cât și pentru comunitatea de învățare;  
 Obiective comunicate clar și cerințe pentru succes.  

Discuțiile online asincrone reprezintă o metodă eficientă pentru ca elevii să se implice în rezolvarea 
problemelor. Mai mult, aceștia își vor dezvolta capacitatea de gândire critică. În același timp, discuțiile 
oferă un „comentariu de difuzare” cu privire la înțelegerea de către elevi a conținutului cursului.  

Pe lângă răspunsul la întrebările profesorului, discuțiile pot cere elevului:  

 Să apere o anumită poziție sau punct de vedere;  
 Să analizeze sau să critice alte lucrări;  
 Să reflecteze asupra învățării personale.  

Testele scurte, săptămânale, pot oferi un instantaneu cu cât de bine studenții sunt la curent cu lecțiile 
săptămânale și dacă au nevoie de remediere. În caz că se preferă testele cu alegere MNC Page 2 of 2 multiplă 
corectate automat, acestea reduc timpul de notare, astfel încât profesorii se pot concentra asupra altor 
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aspecte. Pe același principiu, sarcinile regulate de scriere, cum ar fi exprimarea unui punct de vedere sau o 
reflecție pe o anumită temă, și acestea pot ajuta la evaluarea elevilor în înțelegerea conținutului cursului.  

Activitățile de grup online pot ajuta la atenuarea izolării pe care unii elevi participanți la cursurile 
online o resimt, menținându-i astfel angajați și motivați pe măsură ce se susțin unul pe celălalt.  

Temele de grup includ: 

 Realizarea unei resurse digitale animate sau de orice altă natură;  
 Crearea unei resurse wiki pentru a fi partajată cu restul clasei;  
 Realizarea sau contribuirea la un blog;  
 Pregătirea și participarea la o dezbatere online.  

Multe activități individuale pot fi modificate și în activități de grup. O misiune tradițională, precum 
un proiect, poate fi mai eficientă online, fiecare etapă putând fi prezentată gradual profesorului, iar elevul 
va putea primi feedback continuu.  

Alte activități online:  

 Identificarea unei lecturi sau a altor resurse, prezentarea acesteia la curs și realizarea unei discuții 
online despre aceasta;  

 Crearea unei prezentări (și a unui scurt test) pe un subiect de curs;  
 Dezvoltarea unui portofoliu de materiale pe tot parcursul cursului.  
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EVALUAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 
 
 
 

Între online și tradițional 
AUTOR:  BUHALEA CORINA 

 
 

 
Inovația în procesul de educație constă în preocuparea cadrelor didactice de a găsi metode,soluții 

ingenioase, care să aibă rolul de a menține elevul și nevoia de învățare în prim plan, fie că este vorba de o 

lecție 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 lecției, chiar în învățământul fizic. 

Evaluarea poate fi: orală, scrisă, bazată pe activități practice, pe referate , proiecte, interviuri, 

portofolii, etc. În învățământul primar, fiecare evaluare a elevilor (continuă, formativă sau sumativă) , 

pentru fiecare disciplină, se materializează într-un calificativ: Insuficient, Suficient, Bine , Foarte Bine. 

Tot ceea ce înseamnă proces de predare-învățare-evaluare, a redevenit în atenția noastră sub 

denumirea de proces educațional la distanță. Cu toții am fost nevoiți să ne mutăm activitatea în mediul 

online și am făcut cunoștiință cu aplicații, ce facilitează învățarea la distanță. 

Profesorii: trebuie să știe în ce măsură, elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De aceea 

trebuie evaluați sistematic, pentru a li se încheia medii , ce reflectă înțelegerea cât și nivelul lor de efort. 

Instrumentele de evaluare online , sunt o parte necesară a învățării la distanță. Doar având un control al 

lacunelor în învățarea elevilor, vom putea ajusta sau îmbunătăți lecțiile pentru a umple anumite goluri. 

Prin intermediul platformelor și al aplicațiilor utilizate in activitatea online , elevii, pot fi evaluați 

sincron și asincron.  Cu ajutorul platformelor, se alocă teme , fișe de lucru, chestionare și se poate trimite 

FEEDBACK, astfel , elevul poate lucra în ritmul lui fiindul-i solicitată creativitatea la maxim. Doar așa 

evaluarea se poate realiza cu succes. 

Evaluarea tradițională este centrata pe acumularea de cunoștințe , în care notarea este un scop în sine, 

un mijloc de clasificare, constituindu-se un moment separat de activitatea de predare-învățare. 

Evaluarea actuală, se realizează în vederea adoptării unei decizii și măsuri ameliorative. Elevul este 

evaluat pentru ceea ce știe, NU sancționat pentru ceea ce nu știe. 

Învățământul modern, solicită conceperea unui nou cadru de evaluare a unui nou sistem de referință, 

care să aibă la bază formarea competențelor elevului. Centrarea pe competențe este o preocupare majoră a 

ultimilor ani. 

 

611



 
 

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ LA ZOOLOGIE                                         
CLASA a VI-a, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

 
 

PROF. BUHASCHI LUDMILA                                                          
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „ION PILLAT” DOROHOI 

 

 

OBIECTIVE: 

O1 – Cunoașterea mediilor de viață și a viețuitoarelor specifice; 

O2 – Precizarea părților componente ale corpului unui animal; 

O3 – Identificarea  organelor de simț și precizarea funcțiilor acestora; 

O4 – Cunoașterea funcțiilor unor organe interne ale unui animal; 

O5 – Ordonarea cronologică a etapelor de viață ale viețuitoarelor. 

 

CONȚINUTUL PROBEI: 

I1. Viețuitoarele  trăiesc acolo unde găsesc condiţiile necesare existenței  lor.  Scrie câte patru exemple 
de viețuitoare pentru fiecare mediu de viață: 

 
           mediul terestru:  

…………………………………………………………………………………….. 
           mediul acvatic:  

……………………………………………………………………………………...  
               

I2. Scrie în casete cum se numesc părţile din care este alcătuit corpul unui animal: 
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I3. Adevărat sau fals?  

 Unele animale au gura în formă de cioc. 

Există animale care se deplasează cu ajutorul  înotătoarelor .             

I4. La cap se pot observa:            Plămânii ajută la prepararea hranei.               

                                                      Stomacul are rol în respiraţie.           

                                                      Inima ajută sângele să transporte  hrana şi oxigenul în tot corpul.       

                                                                                 

ca                                    UUN                                                                                                           

 

                             care formează                                                

 

 

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 cronologică  etapele de viață  prin care trec viețuitoarele: 
 
cresc, mor, îmbătrânesc, se nasc (încolțesc), se înmulțesc. 
                  
1 ………………………                                                         
2………………………. 
3……………………….                                                      
4………………………. 
5………………………. 
 
Notă:   Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

BAREM DE CORECTARE: 
  
Se acordă 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 componentă); 

I3 -  2p (câte 0,40p pentru fiecare enunț a cărui valoare de adevăr a fost stabilită corect); 

I4 -  1p (câte 0,25p pentru fiecare organ de simț corect identificat); 

I5 -  1p (câte 0,25p pentru precizarea funcției fiecărui organ de simț); 

I6 – 1p (câte 0,25p pentru fiecare răspuns corect); 

I7 -  1p  pentru ordonarea corectă a etapelor; 
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EVALUAREA IN GRADINITA DE COPII 

 
 

BUHUSI LUCICA                                                                     
GRADINITA CU P. N. TELEJNA, VASLUI 

 

 

Ultimele decenii au înregistrat preocupări de amploare fără precedent pentru sporirea eficienţei 
învăţământului, pentru valorificarea mai bună a potenţialului educativ al copilului. 

Procesului de învăţământ i se asigură prin planificare, o perspectivă socială, economică, politică 
amplă, în timp şi în spaţiu, obiective care se precizează în trepte, pe măsură ce programarea se apropie de 
condiţiile concrete în care va fi realizat. 

În amplul proces de raţionalizare a învăţării, evaluarea a devenit una din componentele principale ale 
reformei. Inserările acesteia privesc lărgirea funcţiilor sale diversificarea formelor importanţa ei în 
funcţionarea procesului de învăţământ, reşterea coerenţei manifestărilor sale. Însă respinse evaluarea 
tradiţională, înţeleasă ca eveniment sporadic ocazionat în principal de cerinţele externe, intr-un proces de 
învăţare cu obiective insuficient precizate şi justificate şi insuficient de flexibile în desfăşurarea sa precum 
şi atribuirea de indiferenţă a educatoarei la particularităţile copilului, condiţiile de desfăşurare a procesului 
de învăţare, validitatea probei şi condiţiile de evaluare. 

Evaluarea nivelului de pregătire a copilului are un rol esenţial, întrucât constituie o modalitate 
obiectivă de punere în evidenţa a randamentului obţinut şi reprezintă un mijloc important de învăţare, cât 
şi al celei de instruire, furnizând totodată informaţia necesară pentru adaptarea pe baze ştiinţifice a unor 
măsuri de ameliorare a acestei activităţi. 

Aprecierea rezultatelor, în comparaţie cu obiectivele propuse constituie aspectul cel mai important al 
evaluării, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizică a copilului, 
precum şi date despre nivelul de cunoştinţe şi deprinderi ale acestuia. 

Se urmăreşte prin aceasta, să se realizeze însuşirea tematicii, sistematizarea şi consolidarea celor 
învăţate anterior. În urma rezultatelor obţinute, se impune stabilirea de programe suplimentare de instruire 
pentru cei cu rezultate foarte bune şi programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai puţin bune. 

Buna cunoaştere psihologică a copilului e importantă in preşcolaritate cu atât mai mult cu cât la 
această vârstă, evoluţia e foarte rapidă şi diversificată, iar educarea trebuie să-şi adapteze activitatea la 
particularităţile copiilor. 

În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp , evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
schimbării , în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. 

Pentru activitatea concretă de evaluare desfăşurată de un cadru didactic, premisele esenţiale sunt: 
cunoaşterea teoretică şi concretă a particularităţilor copiilor , competenţa scopurilor definite , 
operaţionalizate a inventarului de performanţe posibile pe care le oferă curriculum-ul oficial. 

Evaluarea va sluji mai bine obiectivele procesului de învăţământ , dacă va fi integrată în acest proces 
şi nu se va constitui printr-o activitate anterioară lui. Trebuie integrată în actele de predare - învăţare 
conducând la ameliorarea lor continuă , deci la îmbunătăţirea lor continuă deci la îmbunătăţirea 
performanţelor cu condiţia însă să se respecte anumite cerinţe psihopedagogice: 
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 Compararea pregătirii preşcolarilor cu obiectivele specifice fiecărei discipline de studiu şi cu cele 
operaţionale ale fiecărei activităţi. Nu este permis să predai una şi să ceri la evaluare alta. 

 Formularea unui număr de întrebări care să permită verificarea cunoştinţelor şi deprinderilor 
esenţiale din materia predată. Evaluarea nu este relevantă când constată că un copil ştie bine sau foarte bine 
doar 1-2 subiecte din materialul supus evaluării. 

 Evaluarea nu trebuie să-i inhibe pe copii, să-i demotiveze ci, dimpotrivă să-i stimuleze să înveţe 
mai bine. Ca să îndeplinească această cerinţă , evaluarea trebuie concepută şi prezentată copiilor ca o sarcină 
comună firească şi nu ca o sancţiune, ca o sperietoare.   

În conformitate cu anumite criterii psihopedagogice, sociologice şi docimologie care vizează efectele 
evaluării în plan individual şi social, funcţii ale evaluării sunt: 

 Funcţia diagnostică-stabileşte nivelul, punctele tari şi slabe ale copiilor examinaţi. Se stabileşte 
unde se situează aceste rezultate în raport cu obiectivele proiectate, încercând să depisteze factorii care 
influenţează în sens pozitiv sau negativ.  

      - se realizează prin teste diagnostice: - de cunoştinţe  

                                                                  - de randament 

                                                                  - psihologice 

*  Funcţia prognostică – stabileşte zonele performanţei viitoare a                                                                        
copiilor, sunt preconizate rezultatele.  

- se realizează prin: - teste de aptitudini 
                                - teste de capacitate 

                                - teste de abilităţi 

* Funcţia de selecţie – realizează clarificarea copiilor într-o stare de concurs sau de examen. În urma 
acesteia se ierarhizează preşcolarii şi grupele de preşcolari în cadrul grupelor. 

                                - se realizează prin teste standardizate de tip normativ. 

* Funcţia motivaţională – stimulează autocunoaşterea, autoaprecierea, autoevaluarea în raport cu 
obiectivele formării educaţionale. Aceasta conştientizează, motivează şi stimulează interesul pentru 
pregătire, pentru perfecţionare şi pentru obţinerea unor performanţe cât mai înalte 

                               - se realizează – sub formă de feed-back oral 

                               - sub formă de raport scris – de unde rezultă o funcţie socială a evaluării – 
informează familia asupra rezultatelor obţinute de preşcolari. 

După funcţiile pe care evaluarea le îndeplineşte în cadrul procesului mai larg al stimulării 
potenţialului biopsihic al copilului şi al optimizării parametrilor generali ai dezvoltării acestuia, formele de 
evaluare utilizate în grădiniţă sunt: 

*  Evaluarea iniţială – constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 
grădiniţă sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vârstă ale preşcolarităţii . Constituie o 
premisă determinantă în proiectarea demersului didactic şi o condiţie a reuşitei acesteia. 

Obiectivele evaluării iniţiale sunt orientate spre cunoaşterea capacităţilor generale de învăţare ale 
copiilor, a nivelului de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi necesare desfăşurării programului de instruire care 
urmează.  

Evaluarea se desfăşoară oral sau scris şi stabileşte un diagnostic real şi obiectiv, care poate îndeplini 
funcţia predicativă, deci va indica traseul demersului didactic ce urmează a fi desfăşurat în trei planuri: 

- modul adecvat de predare – învăţare a noului conţinut; 
- continuarea unui program de recuperare pentru tot colectivul de copii; 
- măsuri de sprijinire şi recuperare pentru o parte din copii; 
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Evaluarea continuă – (formativă sau de progresa) o găsim în derularea tuturor activităţilor curente din 
cadrul grădiniţei şi care operează în diferite forme:   

- a observării continue a comportamentului copiilor, a surprinderii reacţiilor pe acre ei le au la 
solicitări diverse, a semnalării progreselor pe care le obţin  prim trecerea de la o sarcină la alta; 

- a recompensării succeselor pe care copii le obţin în învăţare prin formule de genul: „bravo!”, „foarte 
bine!”  

- a atitudinilor de sprijin, de încurajare pentru depăşirea anumitor obstacole şi dificultăţii de învăţare 
prin formulele: „se poate şi mai bine!”, „mai încearcă o dată!” 

Trebuie să se reţină faptul că, din moment ce obiectivele îi vizează pe toţi copiii, sarcina didactică din 
proba sau fişa de evaluare este aceeaşi pentru toţi copiii, pentru că diferenţierea şi individualizarea sunt 
strategii ale învăţării şi nu ale evaluării. 

Evaluarea sumativă –intervine de obicei, la capătul unei componente tematice care se desfăşoară pe 
o durată mai marte de timp sau la sfârşit de semestru –când sunt revizuite cunoştinţele, deprinderile, 
abilităţile dobândite în acest interval – cu scopul explicit al întăririi şi stabilizării noilor comportamente 
achiziţionate.  

La această formă de evaluare se recurge la sfârşitul anului pregătitor, când se verifică parametrii 
generali ai dezvoltării şi când se sintetizează cele mai înalte niveluri de performanţă în baza cărora copilul 
este declarat apt pentru a fi şcolarizat. 

Evaluarea sumativă  reprezintă un sondaj ce relevă informaţii atăt despre copii, cât şi despre activitate. 
De aceea, această evaluare nu oferă informaţii complete despre gradul de însuşire a cunoştinţelor, de 
formare a deprinderilor la toţi copiii, deoarece acest tip de evaluare nu însoţeşte demersul didactic secvenţă 
cu secvenţă, deci nu permite acea ameliorare pe parcurs, ori de câte ori ar fi necesar. 

În funcţie de specificul vârstei prescolare metodele de culegere a datelor în vederea evaluării 
activităţilor din grădiniţă vor fi: observaţia, conversaţia, studiul produselor activităţii, analiza procesului de 
integrare socială, testul, ancheta. 

*  Metoda observaţiei – constă în surprinderea şi consemnarea evenimentelor definitorii pentru 
dezvoltarea copilului. 

Rezultatele observaţiei se materializează în aprecieri deschise, directe, cu valoare evaluativă iar apoi 
pot fi consemnate intr-un protocol de observaţie – o fişe personală a copilului. Notările în fişă vor fi datate, 
pentru a se putea pune mai uşor în evidenţă aspectele evolutive sau unele involuţii, stagnări, regrese, care 
prin acumulare atrag atenţia asupra urgenţei de a se intervenii ameliorativ şi optimizator. 

*   Metoda consemnării grafice a preferinţelor – permite prelevarea şi interpretarea datelor obţinute 
despre fiecare copil prin evidenţierea zonelor de interes, a preferinţelor copilului, dar şi a domeniilor în 
aport cu care el întâmpină dificultăţi. 

*   Metoda portofoliului – constă în selectarea, îndosarierea şi păstrarea diferitelor lucrări ale copiilor 
(desene, picturi, colaje) pentru ca mai târziu, pe baza probelor materiale, să se poată 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 performanţelor care vizează modificările 
produse prin învăţare, în principal în domeniul cognitiv, deci cunoştinţe acumulate, capacităţi intelectuale 
formate. 

Ceea ce este esenţial la aceste probe, este faptul că ele permit o evaluare mai obiectivă a 
performanţelor în învăţare ale copiilor, pe baza unor criterii de apreciere coerente şi explicite. 

Ele au câteva caracteristici: 

 sunt formate dintr-un grupaj de întrebări, sarcini (itemi) care acoperă o parte a programei, 
 în structura lor vor fi evitate formulările generale 
 sunt mijloace care se utilizează pentru verificări periodice 
 asigură condiţii asemănătoare de verificare pentru toţi copiii 
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 presupune un barem de verificare.                                                                                                  
 

Modul în care se structurează primele obişnuinţe de învăţare ale copilului este definitorie pentru 
seriozitatea, angajarea şi succesele lui viitoare în domeniul acestor activităţi. 

În concluzie, evaluarea nivelului de pregătire a copilului, este impusă de trei aspecte esenţiale: 

 respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale; 
 găsirea unor metode şi mijloace adecvate pentru ca evaluarea să contribuie la dezvoltarea 

personalităţii copilului preşcolar; 
 să răspundă sarcinii grădiniţei de a pregăti copii pentru integrare cu succes în activitatea şcolară. 
 

„Orice cunoştinţă oricât de abstractă ar fi, o putem utiliza la orice vârstă cu condiţia de a o traduce în 
limbajul gândirii copilului.” J. S. BRUNER 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Laboratorul preşcolar 

Reviste „Învăţământul preşcolar 3-4/2001” 

Revista „Învăţământul preşcolar 3-4/1997” 
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Evaluarea tradiţională şi online în învăţământul primar 

 
Prof. Psihopedagog Buinoiu Maria                                                        

Şc. Gimn. “Ion Iorgulescu”, Mihăieşti                                                     
Şc. Gimn. Nr. 1, Schitu Goleşti, Jud Argeş 

 

 

A evalua înseamnă a măsura, a estima, a aprecia, a judeca, a cântări, a nota şi a observa. Evaluarea în 
învăţământul primar direcţionează şcolarul către atingerea scopurilor propuse, fiind o operaţie complexă de 
intervenţii, stări şi atitudini menite să identifice aspecte legate de: 

- conţinutul şi obiectivele care trebuie evaluate; 

- perspectiva din care se face evaluarea; 

- momentul realizării evaluării; 

- modalitatea şi instrumentele de realizare a evaluării; 

- modalitatea de prelucrare şi valorificare a informaţiilor; 

- criteriile de evaluare. 

 

Există mai multe tipuri de evaluare, ca urmare a diversităţii de acţiuni şi procese. 

1. Evaluarea iniţială sau predictivă, cea care se aplică la începutul activităţii şi are ca scop cunoaşterea 
nivelului de pregătire a elevilor şi a capacităţii acestora de învăţare 

2. Evaluarea continuă sau formativă, cea care se realizează de la începutul până la finalul derulării 
unui proces. Acest tip de evaluare este esenţial pentru învăţământul primar deoarece ameliorează şi produce 
schimbări imediate în pregătirea şcolarilor. Ea se realizează treptat, în etape mici şi se axează pe elemente 
esenţiale, fără să obosească sau să suprasolicite elevul. Evaluarea continuă priveşte în primul rând calitatea 
informaţiilor fără a lua în calcul ierarhizarea şcolarilor ci stimularea dezvoltării acestora, dorinţa de a învăţa 
în permanenţă, de a se întrece pe sine şi nu pe ceilalţi. 

Avantajele evaluării continue sunt multiple: 

- verifică pe secvenţe mici toţi şcolarii şi toată materia; 

- evaluează rezultatul învăţării şi procesul prin care s-a ajuns la acest rezultat; 

- asigură şcolarului oportunitatea de corectare a greşelilor şi de remediere; 

- dezvoltă cooperarea profesor-şcolar pe baza cunoaşterii criteriilor de evaluare; 

- timpul de realizare al acestei evaluări este mult mai scurt decât al celorlalte. 

3. Evaluarea cumulativă sau sumativă reprezintă tipul tradiţional de evaluare al rezultatelor şcolare 
prin verificarea periodică a elevilor la sfârşitul unui semestru, an şcolar sau ciclu de învăţământ, deci pe o 
perioadă de timp mult mai mare. Rezultatele obţinute de şcolari la sfârşitul unui an sau ciclu de învăţământ 
constituie criterii de clasificare şi promovare şi reprezintă una dintre funcţiile evaluării. 

Ca metode de evaluare a performanţelor elevilor, se evidenţiază: 

619



- evaluarea orală, care se realizează ca verificare curentă, parţială şi pe parcursul procesului educativ, 
printr-o serie de întrebări şi răspunsuri, utilizând tehnici cum ar fi conversaţia de verificare sau cu suport 
vizual, descrierea, completarea unor dialoguri, etc.; 

- evaluarea scrisă este limitată ca timp, are acelaşi grad de dificultate pentru toţi şcolarii şi verifică 
acelaşi conţinut. Acest tip de evaluare se face prin teste scrise, activităţi de muncă independentă în clasă, 
lucrări de control anunţate, teme pentru acasă, etc.; 

- evaluarea practică îmbină cunoştintele teoretice cu cele practice şi se realizează prin confecţionarea 
unor obiecte, întocmirea unor desene, schiţe, executarea unor lucrări experimentale, a unor probe sportive, 
muzicale sau interpretarea unor roluri. 

Tehnicile şi metodele tradiţionale au deopotrivă avantaje şi limite. Doar printr-o îmbinare activă a 
tehnicilor tradiţionale cu cele moderne se poate realiza o evaluare complexă a activităţii educative a 
şcolarului. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
 

BULAT GABRIELA DANIELA, PROF. ÎNV. PREȘCOLAR 
GPP ,,CSIPIKE” - SF. GHEORGHE, COVASNA 

 
 

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.  

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
următorii paşi:  

 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor; 
 Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse;  
 Măsurarea rezultatelor aplicării programei; 
 Evaluarea rezultatelor; 
  Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.  
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unormăsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ. 

Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi 
de studiu.  

Voi ilustra în cele ce urmează, 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 interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

Probele scrise (fișe cu sarcini), lucrări practice, portofoliile cu lucrările copiilor, aprecierile verbale, 
autoevaluarea, jocurile didactice, de rol și serbările; obervările directe/sistematice în timpul activității și 
înregistrarea; discuții individuale; afișarea lucrărilor; consemnarea grafică a rezultatelor pe domenii 
experiențiale sunt alte metode de evaluare a nivelului de cunoștințe și deprinderi dobândite de copii. 

 Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. Tipuri de portofolii:  

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări);  
- portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evolutiei copilului; 

lucrări ale acestuia; poze cu sarcini/activități pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
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rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri). În concluzie, portofoliul nu este 
numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe. 

Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 
se înscriu următoarele:  turul galeriei, scaunul autorului, piramida,  ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptuală 
/ cognitivă, tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul etc. 

În ceea ce privește învățământul online, pentru educatori este o mare provocare, având în vedere 
particularitățile de vârstă și individuale ale preșcolarilor. În învățământul preșcolar online, se pune accent 
pe sprijinul părinților copiilor, în sensul folosirii cu succes a aplicațiilor alese. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic  și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Educatorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Google Classroom: aici putem discuta cu copiii, se pot distribui fișe de evaluare, pentru ca ulterior, 
acestea să fie retrimise și analizate de către educatori. 

 Meet video  pot fi desfășurate întâlniri cu preșcolarii, derulându-se probe orale de evaluare, oferindu-
se un feedback direct fiecărui preșcolar  

 Google Forms : permite educatorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material 
de reflecție pentru preșcolari 

Wordwall – permite multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales pentru preșcolari 
             
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
Produsele preșcolarilor constituie o bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care, educatori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR-                                  

ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
Prof. înv. preșcolar: Bumbu Daniela-Paula                                                 

Grădinița cu Program Prelungit nr.13, Bistrița 

 
În demersul educațional planificat pentru cei mici este necesar să avem certitudinea că suntem într-

adevăr pe un traseu corect, aceasta însemnând că putem avea un feedback relevant prin măsurarea 
progresului fiecărui copil față de el însuși. Având elaborată planificarea activităților de evaluare, cu sprijinul 
materialelor informative,a scrisorii metodice în care sunt prezentate modalități/instrumente de 
evaluare,vom putea, cu ușurință, să vedem în ansamblu progresul copilului față de el însuși pe parcursul 
unui ciclu școlar. 

Consrmnările educatoarei cu privire la evoluția copilului, dintr-odată devin eficiente și utile, prin 
claritatea și relevanța lor, atât părinților cât și celorlalți parteneri participanți la educația copilului. Ele oferă 
oglinda dezvoltării copilului în decursul a trei ani de grădiniță. 

Prin observarea și analizarea progreselor pe activități de învățare se pot remarca unele lacune, piedici 
sau eventuale salturi neliniare apărute în evoluția copilului preșcolar de-a lungul a trei ani de grădiniță,care 
vor putea fi luate în considerare de învățătoare. Oglindirea progresului global al copilului într-o fișă de 
progres,îi asigură acestuia ”pașaportul” pentru intrarea în școală.  

De altfel, printr-o evaluare eficientă se asigură continuitatea între cele două cicluri școlare,cel al 
învățământului preșcolar și cel al învățământului primar. 

În urma completării fișelor de progres,am analizat cu atenție comportamentele atinse și pe cele în curs 
de dezvoltare și ne-am dat seama la ce nivel de formare se prezintă copilul la sfârșitul unui an școlar. Fiind 
consecvente în completarea lor și consemnând apoi rezultatele într-un centralizator pentru cei trei ani de 
grădiniță, vom putea elabora o prezentare corectă cu privire la evoluția copilului, evidențiind progresul său 
față de el însuși la finalul ciclului preșcolar. 

Explicații cu privire la modalitățile/instrumentele de evaluare: 

 În cadrul activităților pe domenii experiențiale:se observă și se măsoară comportamentele după 
obiectivele de referință apărute în modelul de fișă de progress; 

  În cadrul jocurilor și activităților didactice alese:se consemnează participarea copilului la centrele 
de activitate/ariile de stimulare amenajate în sala de grupă,respectând regula:un mediu educațional eficient 
este spațiul cel mai bun de învățare.Nici succesele obținute de copii nu trebuie omise.Este bine ca în sala 
de grupă educatoarele,împreună cu copiii,să găsească modalități de monitorizare a participării copiilor la 
centrele de activitate (de exemplu:pe o bandă de 10 cm lățime și de 1,5 m lungime copilul să-și aplice 
prenumele sau semnul în momentul intrării în spațiul/centrul de activitate).Centrele de activitate sunt 
obligatorii în amenajarea spațiului educativ și trebuie corect delimitate; 

 În cadrul activităților de dezvoltare personală:se consemnează abilități (autocunoașterea, 
dezvoltarea abilităților de comunicare, managementul învățării prin joc, dezvoltarea empatiei, luarea 
deciziilor, medierea conflictelor) observate de educatoare în diferite momente ale zilei, îndeosebi în timpul 
întâlnirii de dimineață, dar nu numai.  

 
ADP-ul înseamnă, printre altele, rutine și tranziții, dar și activități opționale, a căror măsurare se 

realizează după obiective și comportamente specifice activității alese. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 
 
 

Prof. Înv. preșcolar: Bunaiasu Cristiana 
Grădinița P. N. Aninoasa, Judetul Gorj 

 
 
 

Evaluarea este o componentă importantă a procesului de învăţământ, ce permite luarea în cunoştinţă 
de cauză, a unor decizii de reglare, ameliorare şi perfecţionare a activităţii preşcolarului. 

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea,  performanţele şi eficienţa acestora la un moment 
dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.  

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
următorii paşi:  

 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
 Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
 Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  
 Evaluarea rezultatelor.  
Dar, procesul evaluativ  nu este încheiat, deoarece, pe baza rezultatelor va fi reluat într-un mod 

convenabil adecvat nevoilor de educaţie şi posibilităţilor reale de a le satisface, astfel încât evaluarea are 
rolul unei legături, a unei conexiuni inverse, a unui feed-back operativ între etapa parcursă şi cea următoare. 
Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca mijloc de măsurare obiectivă, 
ci ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală a formării. Operaţia de evaluare nu este o 
etapă suprapusă procesului de învăţare, ci constituie un act integrat activităţii pedagogice. Prin evaluare se 
realizează o validare a eficienţei secvenţelor educative, a componentelor procesului didactic şi o delimitare 
, fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale. În vederea conceperii şi aplicării 
adecvate a actului evaluativ în activităţile preşcolare, ar trebui să se ţină cont de câteva transformări 
importante, constatate în ultimul timp, având drept consecinţe redimensionarea şi regândirea strategiilor 
evaluative, în acord cu o serie de exigenţe:  - 

 extinderea evaluării de la verificarea şi aprecierea rezultatelor, la evaluarea procesului, a strategiei 
care a condus la anumite rezultate; evaluarea nu numai a elevilor, ci şi a conţinutului, a metodelor, a 
obiectivelor, a situaţiei de învăţare; 

 evidenţierea achiziţiilor cognitive, a conduitei, personalităţii elevilor, atitudinilor etc. 
 centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive, nesancţionarea celor negative; 
 transformarea copilului într-un permanent partener al educatorului prin autoevaluare,inter-evaluare 

si evaluare controlata; 
 raportarea rezultatelor la obiectivele definite şi la evoluţia societăţii; 
Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.  
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unor măsuri amelioratorii. 
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Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ.                                      

Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi 
de studiu.  

Instrumente de evaluare: 

T                                                      : probe scrise( fișe cu sarcini); probe orale și probe practice 

                                                         :lucrări practice, portofoliile cu lucrările  copiilor, aprecierile  
 
 
verbale, autoevaluarea, jocurile didactice, de rol și serbările; obervările directe/sistematice  în timpul 

activității și înregistrarea; discuții  individuale; afișarea lucrărilor; consemnarea grafică a rezultatelor pe 
domenii experiențiale;  

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. Tipuri de portofolii:  

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări);  
- portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe.  

Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 
se înscriu următoarele:  turul galeriei, scaunul autorului, piramida,  ghicitorile, tehnica 
fotolimbajului,ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic,Harta 
conceptuală / cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul 
întrebărilor, cvintetul,  R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul grupei. 

„Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează mai 
mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă! (R. Ausubel , 1981) 

 
 
Bibliografie: 
 
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”,    

București,EDP.;  
Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006;  
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EVALUAREA INȚIALĂ DESFĂȘURATĂ ÎN SISTEMUL TRADIȚIONAL 

 
Prof. pt. învățământul preșcolar: Bunea Andreea-Ioana                                      

GRĂDINIȚA CU P. P."PRICHINDELUL ISTEȚ" TURDA 

 
Pentru a ne opri şi a discuta despre procesul de evaluare trebuie să începem cu o definiţie a termenului, 

definiţie dată de dicţionarul de termeni pedagogici : evaluarea este un act de valorizare ce intervine în toate 
activitățile umane, se referă la sistemul de învățământ dar se află în relație strânsă cu mecanismele 
sistemului social, generând informații cu funcție autoreglatoare, pentru creșterea eficienței instruirii. Avem 
nevoie, în orice intervenţie susţinută asupra copilului, de resurse care să ne ajute ca în orice moment să 
putem măsura progresul, dar şi să îmbunătăţim din mers întregul demers pedagogic şi, astfel, intervine 
procesul evaluativ, nelipsit in orice domeniu social şi având rol de instrument corector al întregului sistem 
instructiv-educativ. 

Evaluarea nu se prezintă decât în strânsă interreleţionare cu predarea şi învăţarea, ea fiind chiar o 
modaliatate de a asigura achiziţii temeinice şi o coerenţă continuă în întregul demers educaţional. 
’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna un 
raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării’’(D. Ausbel) 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, am realizat un tabel cu domeniile de dezvoltare și 
indicatori comportamentali. Evaluarea este desfățurată la grupa mica, pentru un efectiv de 22 preșcolari în 
perioada 13-17.09.2021 și 20-24.09.2021. 

Nr. 
Crt. 

Domeniul de 
dezvoltare 

Indicatori comportamentali Nivelul de îndeplinire a 
indicatorului 

NS D A 

1. Dezvoltare socio-
emoțională 

Urmează indicațiile adulților în ceea ce 
privește comportamentul adecvat în 
anumite situații. 

0 3 19 

Interacționează din proprie inițiativă, 
cu copiii apropiați de vârstă, în diferite 
contexte. 

1 2 19 

2. Dezvoltarea 
limbajului , a 
comunicării și a 
premiselor citirii și 
scrierii 

Stă și ascultă, în momente de lectură, 
fără să deranjeze, rămâne până la 
finalul ei.  

0 4 17 

3. Dezvoltare fizică, a 
sănătății și igienei 
personale 

Poziționează corpul și membrele în 
mod corespunzător pentru a imita ceva 
sau pe cineva sau pentru a executa o 
mișcare (a prinde o minge, a arunca 
ceva etc.) 

0 7 15 
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Demonstrează conștientizarea 
simțurilor în acțiuni (recunoaște 
obiecte ascunse prin pipăit, fără să le 
vadă, execută mișcări la auzirea unor 
comenzi, recunoaște mirosuri etc.) 

1 6 15 

4. Dezvoltare cognitivă 
și cunoașterea lumii 

Grupează obiecte care întrunesc două 
criterii concomitent. 

4 10 8 

5. Capacități și atitudini 
de învățare 

Formuleză întrebări referitoare la 
schimbările din jur. 

0 5 17 

Găsește forme și mijloace noi de 
exprimare a gândurilor și emoțiilor 
(prin muzică, desen, dans, joc 
simbolic). 

0 8 14 

 

Bibliografie: 

1.Curriculum pentru educaţie timpurie,2019,  Anexa la ordinul ministrului Educaţiei Naşionale 
nr.4.694/2.08.2019 

2.Suport pentru explicarea şi înţelegerea unor concepte şi instrumente cu care operează curriculumul 
pentru educaţia timpurie, 2019. 
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Evaluarea în mediul on-line 

 
Bunea Lubiana, prof. pt. înv. preșcolar 

Grădinița cu P.P. PRICHINDELUL ISTEȚ Turda 
 

 

,,Spune-mi ce evaluezi și-ți voi spune pe cine formezi” 

 
Cu   toate   că   dezvoltarea   tehnologiei   informației  și  comunicării  (TIC)  s-a realizat într-un ritm 

accentuat în ultimii ani și au fost realizate sute de aplicații care puteau fi utilizate în procesului educațional 
(cf. Dulamă et al., 2019, 2020; Ilovan   et   al.,   2019;   Magdaș  et   al.,   2018),   acestea   au   fost   foarte  
puțin valorificate în instituțiile de învățământ.  Transferarea activităților  didactice în mediul  virtual  a  generat  
o  serie  de  probleme,  dar  și  oportunități  privind utilizarea TIC pentru profesori, elevi, părinți și la nivelul 
întregii societăți. 

Atenția    profesorilor    a    fost    puternic    concentrată    pe    identificarea instrumentelor Web 2.0, a 
materialelor și produselor digitale disponibile în internet (fotografii, filme, desene, fișe de lucru, teste, jocuri 
etc.) pentru a le utiliza   în   activitățile   de   predare-învățare-evaluare   desfășurate   în   clasele virtuale. 
Profesorii, elevii, părinții și studenții au fost implicați într-un amplu și continuu proces de învățare prin 
descoperire și prin experimentare. Profesorii au constatat că identificarea, din oferta extrem de bogată și de 
variată din internet, a celor mai potrivite instrumente digitale și materiale multimedia, este cronofagă și că, 
totuși, nu întotdeauna găsești cel mai bun material pentru scopul urmărit. 

Evaluarea este considerată o activitate în care se emite o judecată de valoare despre prestația celui care 
învață. Se stabilește astfel relația între: ceea ce există (ce a învățat elevul) și ceea ce ar trebui să existe (ce ar fi 
trebuit să învețe); comportamentul manifestat de către elevul care învață în anumite situații și comportamentul 
vizat a fi manifestat de acesta; între realitate și un model ideal (Manolescu,  Panțuru,  2008,  p.  320).  Evaluarea  
didactică  este  o  activitate complexă,  prin  care  se  colectează  informații  despre  procesul  de  învățare  și 
rezultatele învățării unui grup sau ale unei persoane (Dulamă, 2010, p. 22). 

Evaluarea on-line are câteva caracteristici: 
- Legătura între profesor  și elevi sau studenți depinde de condiții tehnice (dispozitive,  acces la internet)  

și de competențele digitale ale participanților la procesul de evaluare. 
- Interfața   dintre   profesor   și   elevi   este   mediată   prin intermediul dispozitivelor digitale, fiind 

situată în mediul virtual în care se asigură o comunicare prin canal auditiv și prin canal vizual. 
- Contextul evaluării permite un control limitat, evaluatul și evaluatorul fiind în locuri diferite. 
- Un grad mare de risc referitor la probleme tehnice (întreruperea curentului electric; defectarea 

dispozitivelor) și fraude care pot perturba procesul de evaluare. 
1. Obiectul evaluării on-line sau ce evaluăm on-line? 
Un aspect important în evaluarea on-line se referă la ce anume se poate evalua în acest context. În 

literatură, se precizează că obiectul evaluării reprezintă o parte din realitate care a fost aleasă ca „material” 
destinat pentru a fi evaluat. Acest   „material”   ar   putea   fi   procesul   sau   produsul   rezultat  din  învățare 
(Dulamă,  2013,  p.  183).  Produsul  învățării  este  considerat  a  fi  un  rezultat generat  ca  urmare  a  unei  
acțiuni,  fiind  un  efect  al  unei  cauze.  Rezultatele școlare  sau  cele  universitare  sunt  considerate  efecte  
ale  activității  didactice, fiind diferite prin natura lor (Dulamă, 2013, p. 183). 

În literatura de specialitate, psihologul Ion T. Radu (2007) identifică patru categorii de rezultate ale 
învățării școlare: 

(1)  cunoștințe acumulate (definiții, concepte, fapte, date, teoreme, formule etc.); 
(2) capacitatea de aplicare a cunoștințelor în practică, în  demersuri teoretice, în aplicarea unor tehnici 

sau moduri de lucru; 
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(3) capacități intelectuale care sunt utilizate în de realizarea raționamentelor, argumentelor, în  
interpretare,  în  efectuarea  unor  operații logice, în demersuri creative etc.; 

(4) conduite, atitudini, trăsături de personalitate. 
Din perspectiva evaluării on-line, se conturează întrebarea: Care dintre aceste rezultate pot fi evaluate 

în acest context? Pe baza analizei rezultatelor care au fost evaluate on-line, concluzionăm că acestea fac 
parte din toate categoriile  menționate anterior.  Evaluarea on-line permite verificarea măsurii în care aceste 
cunoștințe au fost asimilate,  capacitatea de utilizare a cunoștințe în diverse contexte,  precum și stabilirea 
nivelului de competență al elevilor și studenților. 

În contextul evaluării on-line, se conturează și întrebarea: Ce rezultate nu pot fi evaluate on-line? 
Principala problemă o prezintă crearea contextului în care  se  produce  evaluare  și  asigurarea  unor  condiții  
specifice.  La  o  analiză sumară,  apreciem  că  este  dificilă  evaluarea  activităților  care  se  realizează  în 
echipe  care  acționează simultan (sportive: fotbal,  baschet și altele; muzicale), dar   și   unele   activități   care   
necesită  asigurarea  unor  condiții  speciale  (de exemplu, alergările de diverse tipuri). 

 

 

Bibliografie: 
 

Maria Eliza Dulamă, “De la teorie la practică în evaluarea on-line” Editura Presa Universitară Clujeană 
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 învățământul preuniversitar                                                  
Între online și tradițional 

 
 

Prof. Bunta Ana 

 

 

 

În zilele noastre există o multitudine de posibilități de evaluare a elevilor, iar acest lucru oferă 

posibilitatea ca evaluarea să fie pe placul elevilor și să îi stimuleze în pregătirea pentru aceasta. 

Cunoaștem cu toții metodele tradiționale-probe orale, probe scrise, probe practice si metode 

complementare (moderne)-observarea sistematică a comportamentului, referatul sau eseul, proiectul, 

portofoliul, autoevaluarea. Acestea pot avea loc în format fizic, dar și online pe Skype, platformele Zoom, 

Microsoft Teams, etc.   

Alte instrumente care pot să fie folosite doar în online sunt: Wordwall - se găsesc mai multe tipuri de 

activităti potrivite pentru evaluare; Google Jamboard; Google Classroom - se pot corecta temele și poate fi 

oferit fiecărui elev un feedback; Google Forms-permite includerea unor materiale video. 

Orice metodă de evaluare s-ar alege, cel mai important lucru este o pregătire bună a elevilor pe băncile 

școlilor din țara noastră. 
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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 educativă în grădiniţă este complexă şi solicită forme de evaluare variate, multiple, 
adaptate la particularităţile preşcolarilor. Diversitatea situaţiilor didactice, precum şi multitudinea de 
obiective ale evaluării presupun conceperea şi aplicarea unor strategii diferite care să mijlocească procesul 
evaluativ. Astfel, în grădiniţă sunt utilizate următoarele strategii şi forme de evaluare: 

Evaluarea formativă (continuă) este indispensabilă înr-o pedagogie a formării centrate pe copil. 
Rezultatele se raportează, după fiecare secvenţă, la obiective, cu scopul de a înregistra lacune, greşeli sau a 
confirma eficienţa învăţării. Evaluarea formativă ajută la prevenirea unor distorsiuni în învăţare, provenite 
din surse afective (nesiguranţă, încredere nejustificată, indiferenţă). 

Evaluarea formativă are implicaţii atât în activitatea educatoarei/institutorului, cât şi în cea a 
copilului. Funcţia diagnostică şi prognostică sunt valorificate pentrul copil în stabilirea caracteristicilor 
viitorului program instructiv-educativ. Copilul va învăţa mai eficient dacă beneficează de rezultatele 
evaluării, şi le asumă parţial ca autoevaluare, dacă înţelege semnificaţia evaluării. Este o evaluare continuă, 
ea evită ruperea procesului de învăţare sau reluarea unor trasee lungi (greşit parcurse), printr-o învăţare 
conştientă de obiectivele, desfăşurarea şi rezultatele sale (feed-back). Continuitatea propriu-zisă nu este 
însă nci posibilă, nici necesară. Nu pot fi fixate norme de timp sau cantitate de informaţii ce se evaluează, 
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evaluarea depinde de amplitudinea proceselor cognitive implicate, complexitatea activităţii, posibilităţile 
celui educat. 

Evaluarea este necesară după fiecare secvenţă semnificativă a învăţării, fără care nu se poate înainta 
în proces. Chiar dacă cere un consum mare de timp, frecvenţa evaluării nu poate fi prea mare. 

Evaluarea formativă se mai caracterizează prin punerea în legătură a rezultatelor sale cu activitatea 
trecută şi cu cea viitoare. Astfel, este o evaluare sumativă repetată, de sancţionare a copiilor care nu obţin 
performanţe în timp, cu scopul de a cultiva încrederea în propriile capacităţi de reuşită în învăţare. 

Evaluarea sumativă este tipul de evaluare prin care se constată nivelul de performanţă atins în raport 
cu anumite exigenţe de formare care au fost stabilite la începutul unei perioade lungi de învăţare sau care 
se formulează abia în momentul evaluării. Constatările se exprimă în calificări atribuite copiilor, clasificări 
sau promovări ale acestora. 

În grădiniţă putem vorbi de evaluare iniţială în momentul venirii copilului în instituţie şi evaluare 
finală, la părăsirea acesteia, când trebuie să i se completeze fişa psiho-pedagogică finală (profil de 
personalitate, inventar de cunoştinţe, interese şi posibilităţi de învăţare) pentru a se recomanda înscrierea la 
şcoală. 

Autoevaluarea este o formă de trecere la autonomie (de exemplu reconstituirea unei imagini din 
bucăţele poate fi autoevaluată). Există activităţi pe care preşcolarul nu este capabil să le autoevalueze fără 
exerciţiu prealabil. Pentru autoevaluare este necesară cunoaşterea obiectivului şi a căii de realizare. Atunci 
când preşcolarul se autoevaluează, rezultatele sunt superioare. 

Indiferent de forma care se utilizează, evaluarea, desfășurată în scopul de reglare și autoreglare a 
activității didactice, este un proces complex, dar, în același timp, firesc și normal integrat procesului de 
învățământ. Ea furnizează date importante despre capacitățile de învățare a copiilor, pentru ca, în deplină 
cunoștință de cauză, să se stabilească obiectivele activității următoare și să se adopte cele mai potrivite 
mijloace de realizare.   

 

Bibliografie: 
 

1. Constantin, C., 2002, Pedagogie,ediţia a II- a revăzută şi adăugită, Ed. Polirom, Iaşi; 
2. Ionescu,  M. Radu, I.,1995, Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca; 

 

  

633



 
Evaluarea în învățământul primar între on-line și tradițional 

 
 

Înv., Buruiană Daniela                                                                  
Școala Gimnazială nr. 1, Loc. Castelu, Jud. Constanța 

 

 

 

Evaluarea on-line este o metodă de evaluare care poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale 

evaluării tradiționale: inițială, continuă, cumulativă. 

Am lucrat cu elevii clasei mele pe platforma Google Classrom. Am realizat formulare Google care 

înlocuiesc testele tradiționale. Elevii au rezolvat teste ce conțin itemi obiectivi (cu alegere duală/ multiplă, 

pereche), semiobiectivi (răspunsuri scurte, întrebări structurate sau răspunsuri spre completare) și subiectivi 

(eseu de 5 minute). 

Este o platformă accesibilă în ceea ce privește corectarea, oferă feedback imediat. Elevul are un dosar 

personal virtual. Eu urmăresc cu ușurința progresul/ regresul elevilor. 

Instrumentele de evaluare on-line sunt o parte necesară a învățării la distanță. Personal, am utilizat 

diferite instrumente/ aplicații. Quizizz mi-a permis să evaluez cunoștințele elevilor cu ajutorul avatarelor 

amuzante, tabele, teme. Wordwal mi-a permis să creez diferite activități interactive: fișe, chestionare, 

potriviri. Am discutat zilnic cu elevii: Meet video. Aceștia sunt fascinați de platforma Academia ABC, 

deoarece la finalul evaluării primesc o diplomă cu punctaj și au posibilitatea de a relua testul, pentru a 

obține punctajul maxim.  

Evaluarea on-line nu poate înlocui în totalitate evaluarea tradițională. La revenirea la școală am adus 

în sala de clasă experiența pozitivă pe care am dobândit-o on-line, inclusiv noile modalități de evaluare 

testate și aplicate. 

 

Bibliografie: 

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

-https://e-isteț.ro/școala/evaluarea/online 

-ANTA 

-SQA 
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Aplicarea metodei portofoliului în cadrul disciplinei „Patrimoniul turistic” 

 
Profesor Gianina Buruiană                                                              

Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza”, Piatra Neamț 

 
Portofoliul este o metodă de învăţare şi evaluare cu un ridicat potenţial de dezvoltare a capacităţilor 

cognitive și reprezintă, la modul general, culegerea lucrărilor unui elev, care reflectă efortul depus pe 
parcursul unei perioade şcolare și performanţele înregistrate în acea perioadă. 

Portofoliul se prezintă ca o metodă de învățare și evaluare complexă, longitudinală, proiectată într-o 
secvență mai lungă de timp, care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de valoare bazată pe un 
ansamblu de rezultate. Ca metodă de prezentare, portofoliul reprezintă o colecție din produse ale activității 
elevului, selectate de el însuși, structurate în mod corespunzător.   

Portofoliul oferă o imagine completă a progresului înregistrat de elev de-a lungul intervalului de timp 
pentru care a fost proiectat, prin raportarea la criterii formulate în momentul proiectării.  

Se  încadrează de regulă într-o evaluare sumativă, furnizând nu doar o informare punctuală, într-un 
anumit moment al achizițiilor elevului ci și una privind evoluția și progresele înregistrate de acesta în timp, 
alături de informații importante despre preocupările sale. În plus, este un produs complex, format din 
elemente diferite ca forme de transmitere a mesajului: fișe de formare și documentare independentă, 
referate, eseuri, rezumate, proiecte, teste, reflecții proprii ale elevilor, fotografii, pliante, prospecte, desene, 
colaje și multe alte instrumente. Elevii adaugă în portofoliu materialele pe care le consideră necesare, 
materiale care-i reprezintă, subliniind atitudinea și interesul față de subiectul abordat. 

Structura și componența unui portofoliu se vor subordona scopului pentru care a fost proiectat și nu 
invers. Structura, elementele componente obligatorii și criteriile de evaluare sunt stabilite de profesor, 
având ca bază de pornire preocupările elevilor și programa școlară. 

De asemenea, conţinutul portofoliului poate să difere pe parcursul unui an şcolar. În timpul anului, 
se pot ataşa portofoliului diverse teme care necesită o perioadă mai lungă de rezolvare, pentru ca apoi la 
sfârşitul anului şcolar, elevul să realizeze o selecţie şi să păstreze în portofoliu doar acele materiale care le 
consideră reprezentative pentru achiziţiile sale dobândite în anul respectiv. 

Există mai multe niveluri de analiză a portofoliului: 

- fiecare element în parte, utilizând metodele obișnuite de evaluare 
- nivelul de competență al elevului, prin raportarea produselor realizate la scopul propus 
- progresul realizat de elev pe parcursul întocmirii portofoliului 
Evaluarea unui portofoliu nu poate fi încadrată în metodele tradiţionale de evaluare. De asemenea, în 

evaluarea unui portofoliu trebuie evitat criteriul cantitativ, bazat pe lucrările încheiate într-un termen scurt 
şi limitate strict la o anumită cerinţă. Evaluarea trebuie să fie calitativă, bazată pe modul de desfăşurare al 
rezolvării de sarcini care se întind pe o perioadă mai lungă de timp şi care au aplicaţii mai largi. În evaluarea 
unui portofoliu trebuie ţinut cont de comportamentele de autoexplorare, automotivare şi autoiniţiere care 
au stat la baza întocmirii portofoliului de către elev, comportamente care oferă informaţii despre deosebirile 
individuale care apar pe parcursul proceselor de dezvoltare. Pentru reuşita folosirii portofoliului ca metodă 
de evaluare, trebuie ca toţi participanţii să accepte această metodă. 

O propunere de portofoliu la care se poate lucra pe tot parcursul anului școlar, pentru disciplina 
PATRIMONIU TURISTIC, care se studiază în clasa a X-a la specializarea „Tehnician în turism”, ar putea 
conține următoarele piese: 
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 - fișe de formare și documentare cu privire la conceptele operaționale ale patrimoniului turistic: 
potențial turistic, ofertă turistică, resursă turistică, spațiu turistic; 

 - proiect cu tema „Oferta turistică a județului Neamț”; 

 - studiul de caz privind formele de turism; 

 - două referate legate de destinațiile turistice studiate, la alegere; 

 - două rezumate: „Elementele componente ale patrimoniului turistic natural” și „Elementele 
componente ale patrimoniului turistic antropic”; 

- un eseu cu tema „Indicatorii circulației turistice internaționale”; 

- testele aplicate în timpul anului; 

- pliant de promovare turistică a unei destinații turistice studiate; 

- fotografii ale destinațiilor turistice studiate; 

- reflecții proprii ale elevului la sfârșitul anului despre rolul formator al disciplinei studiate. 

 Desigur, în condițiile actuale dobândește o importanță din ce în ce mai mare portofoliul digital. 

 

 

Bibliografie: 

1. Cucoș, Constantin - Pedagogie, Editura Polirom, București, 2014 
2. Cazan, Carmen Manuela - Teoria și practica evaluării, Editura ProUniversitaria, București, 2017 
3. Truță, Elena - Relația profesori-elevi: blocaje și deblocaje, Editura Aramis, București, 2005 
4. Lisievici, Petru - Evaluarea în învățământ, Editura Aramis, București, 2002 
5. Bocoș, Mușata; Jucan, Dana - Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării, 

Editura paralela 45, București, 2015 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
- între online și tradițional 

 

 
Prof. înv. primar Burzo Marius 

 

 
Societatea românească contemporană trăiește momente în antiteză, de la progresul remarcabil al 

tehnologiei până la comunități care nu reușesc să asigure un  minim necesar pentru desfășurarea unui proces 
didactic corespunzător, de la un număr crescut de universități la analfabetism funcțional, de la absolvenți 
de învățământ superior, care nu reușesc să se încadreze în câmpul muncii la un deficit pe piața forței de 
muncă în foarte multe alte domenii. Pandemia a reliefat alt tip de problemă: suntem țara cu o viteză a 
internetului de invidiat însă nu toți elevii sau cadrele didactice s-au putut conecta la orele online. În acest 
context, trebuie definită ideea de performanță școlară ca posibilitate continuă de adaptare (inovare) a 
elevului ( viitorului adult) la situații noi, inopinate, prin utilizarea cunoștințelor, capacităților și 
comportamentelor dobândite. Pentru ca elevii să devină inovatori, au nevoie de o educație diferită, nu doar 
de mai multă educație.  

Ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda cursurile desfășurate în cadrul 
unităților școlare, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de comunicare și de cooperare 
prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. Măsurile instituite prin starea de 
urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și a acționa. Platformele educaționale online, 
platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în timp real între profesor și cursanții săi. Cu 
toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de 
parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea 
autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual.  

Cadrele didactice apreciază monitorizarea învățării în mediul online ca fiind dificil de realizat. 
Vorbim de lipsa unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea urmăririi notițelor elevilor, dificila 
administrare a probelor evaluative, pentru care e nevoie să se apeleze, de cele mai multe ori, la altă resursă 
digitală online. Lipsa posibilităților de sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare este 
semnalată de cadrele didactice de la toate ciclurile de învățământ, constituind o problemă semnificativ mai 
mare pentru profesorii din învățământul primar. 

Asigurând realizarea feed-back – ului, a conexiunii inverse între receptorul şi transmiţătorul mesajului 
didactic, aceste informaţii – reprezentând, în esenţă, ,,informaţii de evaluare” – sunt absolut necesare pentru 
reglarea, autoreglarea şi ameliorarea activităţii de predare-învăţare. Esenţa evaluării rezidă tocmai în 
cunoaşterea, de către educator şi alţi factori responsabili, a rezultatelor activităţii şcolare în vederea 
ameliorării şi perfecţionării sale în etapele următoare. Factorii implicaţi pot interveni, prin intermediul 
reglării sau autoreglării (măsuri de corectare întreprinse de cadrul didactic) pentru îmbogăţirea desfăşurării 
sale. Evaluarea rezultatelor muncii școlare evidențiază valoarea, nivelul, performanțele și eficiența 
eforturilor depuse de toți factorii educaționali și randamentul muncii de învățare. Randamentul muncii 
școlare e evidențiat de rezultatele calitative la învățare ale elevilor. Randamentul școlar include evaluarea 
rezultatelor obținute sub toate laturile personalității elevului, ca și ale întregului proces instructiv–educativ 
al instituției școlare, inclusiv eficiența pregătirii și învățământului în plan social. 

Dacă vorbim de o adaptare a tuturor situațiilor de învățare față – în – față la activități desfășurate 
online atunci se presupune realizarea evaluării pe același tipar. Majoritatea tehnicilor și metodelor de 
evaluare pot fi utilizate în mod potrivit cu această nouă situație. Cel mai des utilizată de mine este evaluarea 
pe baza portofoliilor. Totodată am folosit teste care se rezolvă în timp real pe platforme online. Evaluarea 
orală poate fi folosită cu succes, în special când elevii sunt programați la intervale de timp diferite. Folosirea 
acestor strategii de evaluare duce la diversificarea metodelor și instrumentelor de evaluare, probelor orale, 
scrise și practice adăugându-li-se metode precum: investigația, proiectul, observarea sistematică a elevului 
sau autoevaluarea. Când evaluarea coincide cu autoevaluarea, între cadre didactice şi elevi se stabilesc 

637



relaţii principiale, de armonie, o atmosferă optimă de muncă şi de respect reciproc. În urma evaluării 
realizate online s-a observat un lucru interesant, elevii cu rezultate școlare bune și foarte bune au o 
obișnuință de a învăța care se păstrează și în acest caz. Ei sunt în mai mare măsură pregătiți să lucreze și să 
se dezvolte în spațiul online decât elevii cu rezultate medii și slabe la învățătură. 

Scopul evaluării nu este de a ajunge la anumite date, ci de a perfecționa procesul educativ pentru a 
putea transforma situația educațională într-o realitate convenabilă. Evaluarea procesului ar trebui să devină 
momentul central și să amelioreze în permanență întregul sistem educativ. Evaluarea continuă trebuie să 
aibă caracter formativ, un bun profesor evaluând continuu elevii pentru a sesiza dificultățile de învățare și 
a urmări progresul. Este necesar ca orice activitate desfășurată online să aibă și un mod de evaluare în care 
elevul să aibă un rol activ. 
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EVALUAREA ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
Prof. înv. preșc. Butaș Carla Georgiana                                                    

Grădinița cu Program Prelungit nr. 53 Oradea 

 

 

Ca parte integrantă a curriculumului, evaluarea reprezintă feedback-ul eficienţei procesului de 
predare-învăţare şi este realizată de către cadrele didactice prin strategii adecvate, finalizându-se cu 
aprecieri asupra funcţionării interne a acţiunii educaţionale. 

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca mijloc de măsurare 
obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală a formării. Evaluarea nu este o 
etapă supraadăugată ori suprapusă procesului de învăţare, ci constituie un act integrat activităţii 
pedagogice.  

Evaluarea îndeplineşte o serie de funcţii, care se referă la sarcinile, rolul şi destinaţiile evaluării: 

 funcţia de diagnosticare (stabileşte nivelul de pregătire al elevilor la un moment dat, de obicei la 
începutul unui ciclu sau an şcolar); 

 funcţia de prognosticare (anticipează nivelul de pregătire la care ar putea ajunge elevii în 
următoarele etape de pregătire);  

 funcţia de reglare (realizează optimizarea procesului de învăţământ pe baza raportului dintre 
obiectivele stabilite şi rezultatele obţinute); 

 funcţia motivaţională (realizează stimularea obţinerii unor performanţe superioare); 
 funcţia de consiliere (orientează deciziile elevilor şi părinţilor în funcţie de nivelul performanţelor 

obţinute către diverse sfere profesionale). 
 
Evaluarea este realizată întotdeauna cu un anumit scop. Scopul evaluării este de a perfecţiona 

procesul educaţional. Evaluarea are rolul de a măsura şi aprecia, în funcţie de obiective, eficienţa procesului 
de predare–învăţare, raportată la îndeplinirea funcţiilor ei, la cerinţele economice şi culturale ale societăţii 
contemporane. Deci scopul major al evaluării este să ofere datele necesare care să permită luarea celor mai 
bune decizii educaţionale. În relaţie cu factorii decizionali, rolul evaluatorului e de a preciza: ce se doreşte, 
natura deciziilor care urmează să fie adoptate, tipurile de informaţii ce trebuie furnizate, utilizarea unor 
proceduri în concordanţă cu scopurile vizate. 

FORME ALE EVALUĂRII 

Evaluarea initială, prin care se stabilește nivelul de pregătire al elevului la începutul unei perioade 
sau etape de lucru, la începutul unei teme mari, capitol, precum si condițiile în care acesta se poate integra 
în programul de instruire. 

Evaluarea continuă (formativă), presupune verificarea permanentă a rezultatelor, pe tot parcursul 
procesului de instruire, de obicei operându-se pe secvențe mici. Trecerea la secvența următoare se 
realizează numai după ce se cunoaște modul de desfășurare și eficiența educațională a secvenței evaluate, 
rezultatele obținute de elevi, prin adoptarea de măsuri de ameliorare privind procesul de învățare și 
performanțele unor elevi. 
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Evaluarea sumativă se realizează la finele unei etape de instruire, la finele studierii unei teme, al unui 
capitol și, periodic, la sfârșitul semestrelor, al anului școlar, al ciclului de școlarizare prin conceperea unor 
subiecte cuprinzătoare care să acopere întreaga arie tematică abordată. 

METODE DE EVALUARE 

Metodele de evaluare pot fi grupate în 2 mari categorii: metode tradiționale și metode complementare. 

Metodele tradiționale de evaluare au căpătat această denumire datorită consacrării lor în timp. Din 
aceasta categorie fac parte: 

• Probele orale 

• Probele scrise 

• Probele practice 

Metode complementare de evaluare (moderne), al căror potențial formativ susține individualizarea 
actului educațional prin sprijinul acordat elevului, sunt: observarea sistematică a activității și a 
comportamentului elevilor, referatul, investigația, proiectul, portofoliul. 

 

Bibliografie: 

https://muhaz.org/pedagogie-ii.html?page=6 

http://dppd.ulbsibiu.ro/ro/cadre_didactice/adriana_nicu/cursuri/Pedagogie%202_curs_7_%20Teoria
%20evaluarii.pdf 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 

Prof. înv. primar, Butnaru Mihaela – Cătălina 
Școala Gimnazială Gâștești, Pașcani 

 
 
„Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează mai 

mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l 
înconsecinţă!” (R. Ausubel , 1981) 

Evaluarea ne permite să ne pronunţăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 
perspectiva informaţiilor  pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

În contextul actual al pandemiei de COVID-19 care afectează și țara noastră, învățământul românesc 
este pus în fața unei provocări fără precedent: suspendarea cursurilor față în față și trecerea procesului de 
predare-învățare-evaluare în mediul online. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. Aceasta este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi echidistanţă 
şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. Diferenţa constă 
în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele de colectare şi 
administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. 

Instrumentele de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. Instrumentele de 
evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua și ghida procesul de învățare al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativă 
sunt compunerile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an 
școlar. 

Instrumentele/ aplicațiile ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor sunt: 
1.Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 

tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 
2. Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 

chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc 
și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

3. Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 
următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

4. LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, 
teste etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în 
română. 

5. Hot Potatoes. Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 
World Wide Web. Aplicațiile sunt: JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz (crează exerciţii bazate pe întrebări). 
Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes 
într-o singură unitate. 
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Profesorii caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și 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 și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
În concluzie,în domeniul evaluării școlare asistăm la un proces de îmbogățire a acesteia și tranziția 

de la manifestarea ei ca instrument de măsură și 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 “invățarea asistata de evaluare”. 
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METODE DE EVALUARE                                                              

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE – GOOGLE FORMS 
 
 
 

Prof. înv. primar: BUTOI - JIANU IULIANA ROXANA 
Școala Gimnazială Nr. 4 ,,Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa, Dâmbovița 
 

 

Evaluarea este o componentă fundamentală a procesului de învățământ și ea nu poate lipsi nici măcar 

în condițiile unui învățământ on-line.  

Instrumentele de evaluare on-line sunt suficiente si diverse, acestea punând la dispoziție o gamă largă 

de posibilități de evaluare, însă cadrul didactic este cel care trebuie să decidă care este cel mai potrivit 

instrument și cea mai potrivită strategie de evaluare pentru clasa pe care o coordonează. 

O aplicație eficientă prin intermediul căreia se poate susține evaluarea on-line atât la clasele de ciclu 

primar, cât și la elevii mai mari este Google Forms. Pentru a beneficia de această aplicație, un utilizator are 

nevoie doar de un simplu cont Google. După acest pas, avantajele testelor aplicate cu Google Forms nu vor 

întârzia să apară: 

- Dezvoltarea abilităților digitale ale elevilor; 

- Evaluarea rapidă a întregii clase într-un timp relativ scurt; 

- Oferirea de feedkack imediat elevilor prin vizualizarea răspunsurilor corecte; 

- Grad mare de atractivitate pentru elevi; 

- Evidențierea clară a răspunsurilor fiecărui elev și realizarea unei situații statistice la nivelul clasei; 

De asemenea, Google Forms permite mai multor utilizatori să administreze același  

formular în același timp și chiar să colaboreze la realizarea lui. 

Testele elaborate de către cadrul didactic pot conține o multitudine de tipuri de itemi, de la itemi cu 

răspuns scurt, la itemi cu răspuns elaborat într-un paragraf  sau la itemi cu răspunsuri multiple, cu casete de 

selectare, dropdown, scară liniară, grilă cu mai multe variante ș.a.  

Din păcate însă, Google Forms nu oferă o evaluare a itemilor de tip subiectiv și nici nu permite 

editarea formulelor matematice. 

În ciuda acestor mici dezavantaje, în opinia multor specialiști,  aplicația prezentată este una excelentă, 

fiind ușor de folosit de către orice utilizator cu competențe digitale minime și fiind eficientă în condițiile 

desfășurării învățământului on-line. 
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EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

Cadru didactic: Educatoare: Buzas Ildiko - Katalin 
           Unitatea: Lit. Horvath Janos - G. P. P. Nr. 4 Marghita 

 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 

mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze”. Maria 
Montessori 

Evaluarea este o activitate etapizată care vizează domenii și probleme complexe, nu doar evaluarea 
copiilor. „A evalua” reprezintă nu numai un verb de încheiere, ci și de deschidere.A preda înseamnă a 
organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări dezirabile în comportamentele copiilor. (M. 
Bocoș, D. Jucan, 2007) 

În educația online se schimbă, mediul de învățare. Nu mai există gradinita ca spațiu, ca tot ansamblul 
relaționar. Modificări apar și în ceea ce privește comunicarea. Se schimbă rutinele pentru învățare și de 
pregătire pentru gradinită.În alegerea instrumentelor digitale, cadrele didactice trebuie să urmărească 
valențele pedagogice ale acestora, gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare.Cu toate că existată 
deschidere din partea cadrelor didactice precum și a copiilor pentru desfășurarea activității educaționale 
online, au fost câteva dificultăți pe care unii le-au întâmpinat. Lipsa unui mijloc de conectare (laptop, 
tabletă, telefon), lipsa conexiunii la internet, lipsa cunoștințelor în domeniul tehnologiei pentru unii părinți 
sau profesori. 

Educatia online reprezinta un mediu de învăţare mult mai confortabil pentru prescolari. Copiii petrec 
mai mult timp cu familia, bucurându-se de prezența și sprijinul acestora în realizarea sarcinilor de lucru. 
Activitatea fiind desfășurată într-un mediu familiar, plăcut și fără zgomotul și agitație.Predarea online 
favorizează colaborarea cadrelor didactice, prin împărtășirea de noi experiențe, schimbul de materiale și 
idei. Evaluarea cu ajutorul calculatorului constituie un mijloc modern şi necesar în realizarea procesului 
evaluativ. Deoarece lucrul la calculator este o activitate foarte îndrăgită de copii poate constitui un prilej de 
evaluare care asigură unitate cunoaşterii, depăşind graniţele disciplinelor printr-o abordare interdisciplinară 
a conţinuturilor. Dezavantajul acestei metode constă în faptul că se măsoară mult mai greu abilităţile, stările 
afective, atitudinile şi conduita preşcolarului. 

Relațiile între grădiniță și familie, părinții pot observa în mod direct efortul făcut de cadrul didactic 
în reușita procesului de predare și învățare. Aceasta perioadă favorizează învățarea și dezvoltarea unor noi 
aptitudini părinților prin folosirea instrumentelor și platformelor pe care lucrează copiii. 

Deținând o experiență din anul trecut, găsirea materialelor folosite la evaluările online au fost mai 
facile, știind de ce avem nevoie și ce se pretează la această vârstă, la capacitățile intelectuale ale copiilor. 
Având grup privat Messenger,grupa cu care am lucrat, putem afirma că s-a adaptat la această modalitate de 
predare și evaluare online cu ușurință, am desfășurat activitățile eficient, informațiile transmise ajung la 
destinație. Părinții ne-au susținut,am colaborat foarte bine,au trimis lucrări,filmulețe cu poezii, 
cântece,jocuri- învățate,propuse de noi.Creativitatea și spontaneitatea sunt importante și în activitatea și 
evaluarea online. Activitatea s-a bazat pe joc care reprezintă activitatea de bază la preșcolari, îndrumându-
i și pe părinți, ca fiecare activitate să se desfășoare în mod adecvat. 

Având o bună  colaborare cu direcțiunea, o relație de întrajutorare și consultare minunată cu celelalte 
colege, sarcinile au devenit mai ușor de realizat, în timp util. Sarcinile au fost stabilite concret prin 
grup  messenger (privat), s-au realizat filme proprii (conform temei săptămânale), aceste materiale 
video/audio au fost transmise prin grup. În fiecare zi am căutat şi selectat materiale adecvate şi interesante 
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pentru ca activităţiile să fie cât mai atrăgătoare pentru preşcolarii noştri şi accesibile în realizarea lor acasă, 
împreună cu părinţii. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului reprezintă o cale de evaluare modernă. Experienţele cognitive şi 
de exprimare care îi introduc pe copii în lumea oferită de programele multimedia trebuie să fie în 
concordanţă cu mediul educaţional din care provin ei. Prin aceste activităţi, oferim copiilor şanse egale la 
educaţie, indiferent de mediul în care cresc şi se dezvoltă. 

În învăţământul preşcolar, jocul este principala formă de organizare a procesului instructiv-educativ, 
iar calculatorul, este pentru copil, un alt mod de a învăţa jucându-se, este parte din spaţiul socio-cultural al 
lui, care îl pun în situaţia de a găsi rapid soluţii, de a se adapta la o lume în care informaţia circulă, îi 
influenţează limbajul şi comunicarea non-verbală şi totul cu paşi repezi. 

 
 

 

Bibliografie: 

 

 Bocoș M., Jucan D., (2007) Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, 
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Evaluarea la preșcolari - de la traditional, la online 

 
 

Autor: prof. înv. preșcolar Buzatu Cristina 
Grădinița ,,101 Dalmațieni”, București 

 
 

 
,,Evaluarea  merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării’’ (D. Ausbel) 
 
În învăţământul românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării rezultatelor 

şcolare, un model de proiectare și realizare a procesului instructiv-educativ centrat pe elev, astfel că 
activitățile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat.   

Activitatea din grădiniță are un caracter formativ, educativ, cu finalități ce nu se pot concretiza 
imediat, ci într-o viziune de construcție pas cu pas, în colaborare cu alți factori, unde rezultatele apar mai 
târziu, în școală sau la finele ei. Solicită timp îndelungat, răbdare și consemnarea răspunsurilor sau a 
observațiilor educatoarei. 

Ca parte componentă a procesului instructiv-educativ din grădiniță,,evaluarea reprezintă punctul final 
dintr-o succesiune de evenimente precum: stabilirea scopurilor pedagogice, proiectarea și executarea 
programului de realizare a scopurilor propuse,  măsurarea și aprecierea  cunoștințelor, priceperilor și 
deprinderilor copiilor , indiferent de forma pe care o are: 

- Evaluarea iniţială (se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, oferind posibilitatea de a cunoaşte 
potenţialul fiecărui copil); 

- Evaluarea formativă (verifică toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, permițând  educatoarei 
să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de învăţare să adopte măsuri 
pentru ameliorarea procesului de învăţământ);. 

- Evaluarea finală (se realizează la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, 
an şcolar, ciclu de învăţământ). 

În funcție de particularitățile de vârstă și individuale ale preșcolarului, de resursele și mijloacele 
didactice, de care dispune educatoarea, evaluarea preșcolarului se poare realiza prin mai multe modalități 
prin care fiecare cadru didactic are posibilitatea de a măsura și înregistra progresul fiecărui copil, 
prioritățile, și interesele acestuia la un moment dat. 

Observara copiilor în timpul regimului zilnic reprezintă perceperea organizată, sistematică, de durată 
a conduitei în situaţii variate și 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 grădiniță.  
Se realizează prin metoda conversației și presupune implicare activă a copilului, care este cu atât mai 

productivă cu cât subiectul conversației este mai accesibil, formularea întrebărilor este mai clară și  în 
alegerea răspunsurilor copiii se pot baza pe intuitiv 

Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea priceperilor, deprinderilor, 
aptitudinilor, a intereselor și motivaţiilor copiilor. Se studiază fișe, desene, obiecte confecţionate, colaje, 
picturi, etc. 

Testele docimologice sunt instrumente de evaluare a performanțelor preșcolare,și reprezintă probe 
standardizate orale sau scrise care pot furniza date despre nivelul cunoștințelor însușite dar și despre 
anumite caracteristici psihofizice ale copilului. 

În noul curriculum unde întregul proces instructiv-educativ este centrat pe elev, metodele tradiționale 
pentru evaluarea activității preșcolarilor sunt completate de  metode alternative precum portofoliul, 
proiectul, investigația, studiul de caz, astfel încât educatoarea va concepe adevărate strategii evaluative care 
să reflecte nivelul de dezvoltare atins de preșcolar, strategii ce vor fi utilizate într-un climat deschis, felxibil, 
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degajat, care să le inspire copiilor dorința de a participa la astfel de activități fără teamă. La acestea, se 
adaugă metode și procedee interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor precum turul galeriei, piramida, 
ghicitorile, ciorchinele, posterul,examinarea povestirii, jurnalul, tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, 
cubul, cvintetul, R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul grupei, etc. 

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultatul mai multor factori:  

- scopul şi obiectivele evaluării; 
-  tipul acesteia; 
- specificul conţinuturilor supuse aprecierii,  
- particularităţile de dezvoltare; 
- nivelul clasei; 
- disponibilitatea cadrelor didactice de utilizare a diverselor modalități de procedare; 
Situația pandemică a făcut ca sistemul de învățământ să treacă brusc la învățarea online, ducând la o 

schimbare radicală în ceea ce privește predarea-învățarea-evaluarea astfel că, a trebuit  adaptat modul de 
interactionare cu copiii, la noile cerințe. 

În nivelul preșcolar, această schimbare   include implicarea părinților care trebuie să fie permanent 
alături de copil.  

De asemenea, trebuie avută în vedere nevoia de dezvoltare a competențelor digitale și utilizare a 
noilor tehnologii în rândul părinților cât și a cadrelor didactice pentru adaptarea conținuturilor și activităților 
didactice la cerințele instrumentelor online. 

 Evaluarea online nu este totdeauna obiectivă, deoarece cadrului didactic îi este foarte greu să 
motiveze copilul aflat atât de departe de el și mai ales când este în prezența propriului părinte. Nu deține 
nici garanția că itemii dați spre rezolvare sunt realizați exclusiv de copil, fără intervenția părintelui. Nu mai 
există interacțiunea nemijlocită, relația pe care cadrul didactic a stabilit-o cu copiii în interacțiunea fată în 
față se diminuează și apare abandonul . În acest scop, cadrul didactic va avea în vedere alegerea aplicațiilor 
pe care lucrează, timpul de expunere la ecran a copiilor, gradul de satisfacere a bunei dispoziții a copilului 
la participare la activități care de cele mai multe ori impune să fie jocuri distractive. 

Printre cel mai des utilizate aplicații în diferitele forme de evaluare în care părinții să nu aibă 
contribuție în evaluarea copilului, am aplicat: 

Worldwall – este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive 
pentru susținerea învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. (de exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, 
Puzzle, Rebus, Adevărat sau Fals, Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide cutia etc); Este un 
instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. https://wordwall.net 

Learningapps– este o platformă care oferă modele de aplicații, precum şi posibilitatea creării de 
conținut; Există aplicații interesante (de exemplu: rebus, uneşte perechile, puzzle, completează cuvântul 
lipsă etc.); Avantajul este că se pot ușor partaja (link, cod de încorporare) sau pot fi folosite drept material 
de învățare pe platforma LearningApps (creând clase în care să îi invitați pe copii ; se pot face si sondaje 
pentru a măsura feed-back-ul) –https://learningapps.org/ 

Quizizz – Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 
formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio 
text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă 
Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele oferite de platformă. 
Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precm şi rapoarte detaliate despre 
răspunsuri, timp etc. https://quizizz.com/admin 

Desi pe platforme există mult mai multe aplicații tentante, cred că la vârsta preșcolară nu este 
semnificativ numărul ci mai degrabă modul de satisfacere a nevoilor și de implicare al copiilor.  

Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și 
necesară pentru educator și copii pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității care este 
departe de cristalizare, pentru individualizare și eficiență în activitate. 
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Evaluarea preșcolarilor între tradițional și inovativ 

 
Prof. BUZLEA LIVIA                                                                  

G. P. P. NR. 56 ORADEA 

 
Evaluarea preșcolarilor presupune a măsura competențele acestora pe domenii de dezvoltare, a stabili 

ce, cât și cum își manifestă acele abilități pe care un copil de vârstă preșcolară ar fi de dorit să le dețină la 
un moment dat al dezvoltării personalității sale.  

Fiecare copil este deosebit, fiecare are un nivel de dezvoltare particular, cu atitudini, aptitudini și 
nevoi personalizate. Generațiile de azi au acces la informații, au preocupări legate de știință, comunicare, 
artă, sunt mare parte extrem de curioși să încerce lucruri noi și să fie implicați în a descoperi lucruri noi și 
a lua decizii. De aceea și măsurarea competențelor lor trebuie să țină cont de particularitățile lor individuale 
și de grup și să se desfășoare într-un mod cât mai inovativ și jucăuș. 

Activitățile propuse în perioada de evaluare  inițială au fost concepute în forma activităților integrate, 
fiecare zi desfășurându-se sub o altă temă, astfel scenariile au permis desfășurarea activităților de evaluare 
într-un mod jucăuș și motivant.Crearea cadrelor motivante au implicat multe materiale și alternarea 
metodelor tradiționale cu cele inovative. 

Luni: ,,De-a circul,,: DPM: Parcurs aplicativ: mers obișnuit, mers pe vârfuri, mers în echilibru pe o 
linie trasată la sol; joc -,, De-a acrobații,,+ DEC: Activitate artistico-plastică: amprentare cu dop de plută - 
,,Clovnul,,. Copiii au fost invitațți la circ de către educatoarea deghizată în clovn. Biletele la circ au făcut 
posibilă intrarea în atmosfera circului și evaluarea următoarelor competențe: participă la activități fizice 
variate, adecvate nivelului de dezvoltare; utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități 
variate.  

Marți: ,,Călătorie prin anotimpuri,,: DȘ-Cunoașterea  mediului: joc didactic ,,Despre anotimpuri,,+ 
DLC: joc didactic: ,,Răspunde în propoziții,,.Moș anotimp își cunoaște bine cele patru fiice dar îi motivează 
pe copii să răspundă provocării de a le descrie folosind formularea în propoziții și activând gândirea critică 
pentru a găsi acele elemente specifice fiecărui anotimp cât și a activităților ce se pot desfășura în fiecare 
anotimp.Competențe măsurate:demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, 
acțiuni, emoșii proprii; descrie unele caracteristici ale lumii vii, identifică și valorifică unele caracteristici 
ale lumii vii. 

Miercuri: ,,În lumea poveștilor,,: DLC: ,, Personaje și povești,, joc didactic+ DȘ. –Activitate 
matematică: ,,Numără și potrivește,, joc exercițiu. Zâna poveștilor ne motivează să parcurgem tărâmul 
poveștilor descoperind și intuind personaje din povești și acțiunile acestora, făcând raționamente inductive 
și deductive , apoi folosind operații elementare matematice să stabilească grupe de obiecte și să raporteze 
cantitatea la număr sau invers.Competențe măsurate: rezolvă situații-problemă pornind de la sortarea și 
reprezentarea unor date; demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și numerația; demonstrează 
înțelegerea unui mesaj oral ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor. 

Joi : ,,Ai carte, ai parte!,,: DOS: Educație pentru societate: lectura educatoarei:,,Cartea fără poveste ,, 
de Carolina Rabei+ DȘ- Activitate matematică: ,,Cărțile în bibliotecă,, joc didactic. Importanța literației, a  
lucrului cu cartea, a semnificației cărților și a plăcerii pentru lectură se dezvoltă de la vârste fragede.Ce este 
biblioteca? Prin magia cărților, a poveștilor cunoaștem faptul că ele spun istorioare diverse, pe teme variate, 
cărțile spun povești și pot fi grupate în diverse moduri.Ziua aceasta ne-a permis  să valorificăm importanța 
unei cărți și să le grupăm după mai multe criterii în bibliotecă. Comportamente vizate: participă la 
experiențe de lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții; efectuează operații de grupare, seriere, 
clasificare. 
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Vineri: ,, Ziua artei,,: DOS: Activitate practică: asamblare prin lipire: ,,Suport de creioane pisicuță,,+ 
DEC: Educație muzicală: ,,Să ne reamintim cântece pentru copii,,. Această zi a artei a fost o adevărată 
șezătoare a mânuțelor harnice , în timpul alocat creației și decorării suportului într-un mod creativ copiii și-
au reamintit cântece cunoscute în limba română dar și în limba engleză și franceză.Comportamente vizate: 
demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri 
creative.  

Folosind Planul Dalton copiii au știut de la începutul săptămânii configurația activităților propuse, 
însă fiecare zi a avut noutatea sa, tema sa, scenariul său. Am folosit o multitudine de materiale pentru a 
strârni curiozitatea și interesul copiilor. Îmbinarea metodelor tradiționale precum explicația, jocul, 
exercițiul, povestirea educatoarei cu altele noi precum metoda cubului, exploziei stelare, metoda curcubeu 
au facilitat verificarea și evaluarea competențelor , precum și folosirea gândirii critice. Ca o aplicație a 
metodei ,,Mickey,, am utilizat această strategie de a nominaliza fiecare zi, a face evaluarea să semene mai 
mult cu un joc în care fiecare zi a avut filmul său.Copiii au fost mai interesați și motivați să se implice în 
situațiile de joc și evaluare, iar rezultatele au fost excelente. 
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EVALUAREA ȘCOLARĂ                                                               
ÎN CONTEXTE EDUCAȚIONALE DIGITALE 

 
Prof. înv. primar BUZOIANU NICOLETA 

 
Potrivit lui Ioan Jinga, evaluarea este „un proces complex de comparare a rezultatelor activității 

instructiv-educative cu obiectivele planificate (evaluarea calității), cu resursele utilizate (evaluarea 
eficienței) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului)”.  

Evaluarea este o componentă constantă a actului didactic și are rolul de a facilita reglarea activității 
profesorului. Ea oferă informații atât despre calitatea predării, despre conținutul instruirii și oportunitatea 
modului în care acesta e determinat, organizat și realizat, cât și despre măsura în care conținutul concordă 
cu capacitățile de învățare ale elevilor cărora se adresează, despre valoarea metodologiilor de predare etc. 
Evaluarea are rolul de orientare a predării și a activităților de învățare viitoare și de corecție, de reglare din 
mers, a procesului didactic, permițând reconsiderarea strategiilor utilizate și adecvarea lor la situațiile 
apărute pe parcursul demersului instructiv-educativ. Nu doar profesorii, ci și elevii au nevoie să cunoască 
în ce măsură activitatea lor răspunde exigențelor școlare. 

Procesul de predare – învățare – evaluare solicită o adaptare continuă a profesorului la generațiile de 
elevi, la diferite teorii, concepții, modele educaționale ce se succed pe axa timpului. Analizând evoluția 
formelor de evaluare, specialiștii au observat schimbări spectaculoase, derulate cu o rapiditate uluitoare, nu 
doar de la o perioadă istorică la alta, ci și de la un deceniu la altul, ba chiar de la un an la altul.  Evaluarea 
a trecut astfel, de-a lungul timpului, de la „tăblița de ardezie” la „ascultarea tradițională” și la „evaluarea 
digitală”.  

În urmă cu câteva decenii, evaluarea era înțeleasă ca un act de control, de verificare și notare a 
elevilor. Metodele active, centrate pe elev, precum și metodele alternative de evaluare, prezente tot mai 
mult în școala românească, au marcat semnificativ  pedagogia contemporană. Dezvoltarea Tehnologiilor 
Informațiilor și Comunicării a condus, treptat, la tendința de înlocuire a modalității clasice de instruire și 
evaluare cu cea asistată de calculator. Utilizarea tehnologiei în evaluarea elevilor este, pentru cadrele 
didactice care practică  o astfel de instruire, o alegere naturală.  

Predarea și învățarea în medii educaționale digitale sunt mult mai generos abordate în literatura de 
specialitate, decât evaluarea performanțelor, considerată „veriga slabă” a platformelor educaționale 
digitale. Aplicațiile și instrumentele de evaluare digitală sunt adesea descrise în manieră comparativă, dar 
nu se nuanțează suficient un aspect semnificativ precum utilizarea lor în complementaritate cu activități de 
predare-învățare tradiționale sau proiectarea și realizarea lor exclusiv online. Ideea care se conturează clar 
este aceea că, pentru a fi cu adevărat relevante, activitățile evaluative trebuie să completeze adecvat 
scenariile educaționale în care sunt integrate. În literatura de specialitate nu se indică tipuri, metode și 
instrumente noi, specifice mediilor educaționale digitale, ci doar soluții inovative de utilizare adaptată, 
urmărindu-se să se valorifice maximal oportunitățile tehnologice. Sunt reliefate, însă, câteva linii majore 
de reflecție pedagogică: nevoia de echilibru între evaluarea formativă și cea sumativă, evaluarea învățării 
versus evaluarea pentru sau în sprijinul învățării, testarea cunoștințelor versus evaluarea autentică a 
competențelor prin metode complementare etc. 

În învățământul primar, utilizarea instrumentelor digitale în evaluarea elevilor este justificată doar 
atunci când acest lucru aduce un plus de calitate și eficiență situațiilor și experiențelor evaluative. Așadar, 
instrumentele digitale trebuie considerate  instrumente de optimizare și eficientizare și nu trebuie utilizate 
doar ca un scop în sine. Integrarea în evaluare a instrumentelor digitale devine o consecință firească a 
transformării modului în care elevii învață și sunt învățați, dar și a integrării tehnologiei în educație. 
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 O evaluare completă și eficientă presupune complementaritatea metodelor de evaluare a 
performanțelor școlare. Prin urmare, multe din metodele utilizate în activitatea față în față pot fi adaptate 
pentru utilizarea în mediul online, fiecare prezentând, bineînțeles, avantaje și dezavantaje: testarea 
computerizată online și offline, portofoliul, proiectul, autoevaluarea și evaluarea colegială, jurnalul reflexiv 
etc. 

Din cauza volumului redus de repere didactice metodologice care să orienteze cadrele didactice, 
evaluarea rămâne componenta cea mai grea de realizat în mediul online. 
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Fișă de lucru 

 

Profesor CABA ADRIANA 

 

 

Ex 1 Trei sticle de plastic asezate la distanţă de 3 m una faţă de cealaltă în formă de triunghi 
numerotate cu A, B, C. 

Jucătorul se deplasează în poziţie fundamentală de la A la B, de la B la C, de la C la A şi retur pe 
acelaşi traseu de 3 ori fără să se oprească în poziţie fundamentală. 

 Fig.  

 

 

    

 

 

Mihai execută acest traseu în 45”.Tu în cât timp reuşeşti să execuţi traseul?  

Dacă ai efectuat traseul conform indicaţiilor trimite timpul obţinut pe platforma google classroom la 
grupul de lucru pentru a verifica performanţa obţinută? 

Spor la treabă!!! 

 

Fișă de lucru 

 

Exerciţiul 2 

Trei sticle de plastic asezate la distanţă de 3 m una faţă de cealaltă în formă de triunghi numerotate 
cu A,B,C.În dreptul punctului A se aşează 10 bile de hârtie.  Jucătorul este poziţionat între jaloanele A şi B 
la distanţă egală. Jucătorul ridică câte o  bilă din A şi o aşează în B până când le termină ,apoi se poziţionează 
între B şi C repetând procedeul respective din C în A. Când toate cele 10 bile au ajuns din nou în punctual 
iniţial (A) se încheie exerciţiul.  

 

Fig.       
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Mihai execută acest traseu în 45”.Tu în cât timp reuşeşti să execuţi traseul?  

Dacă ai efectuat traseul conform indicaţiilor trimite timpul obţinut pe platforma google classroom la 
grupul de lucru pentru a verifica performanţa obţinută? 

     Spor la treabă!!! 
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Fișă de lucru 

 

Profesor CABA RAZVAN 

 

Ex 1 

Joc de glezne (cu numărătoare de la 1-4) când ajungem la 5 poziţionez piciorul stâng spre înainte 
piciorul drept spre înapoi uşor flexat din articulaţia genunchiului,  braţul drept ridicat înapoi sus uşor îndoit 
din articulaţia cotului iar braţul stâng ridicat în dreptul privirii îndoit din articulatia cotului. 10X 

Ex 2 

Stând în faţa unei uşi cu spatele la ea , cu un elastic sau o bandă elastică legată de clanţa uşii respective 
de mâna indemânatică.Executăm acelaşi exerciţiu(de la punctual a) cu simularea aruncării si aplecarea 
trunchiului spre înainte după aruncare. Cursa braţului îndemânatic trebuie să fie cât mai lungă lăsând 
greutatea trunchiului pe piciorul din spate apoi, odată cu mişcarea biciuită a braţului de aruncare greutatea 
vine pe piciorul dinainte. 10X 

Ex 3 

Aşezat cu picioarele depărtate  în faţa unei uşi cu spatele la ea , cu un elastic sau o bandă elastică 
legată de clanţa uşii respective de mâna indemânatică.Ne aşezăm astfel încât banda elastic să fie întinsă. 
Simulăm aruncarea la poartă  atingând cu mâna îndemânatică vârful piciorului opus şi revenire. 10X 

 

Ex 4 

Stând în faţa unei uşi cu spatele la ea.La distanţa de 1,5 metri aşezăm un scaun pe care punem 10 bile 
de hârtie.Poziţia iniţială este acea de aruncare la poartă din sprijin pe sol.La fiecare execuţie trebuie să luam 
câte o bila de hârtie de pe scaun şi să o aducem la uşă.Distanţa dintre executants şi scau se măreste în functie 
de talia lui astfel încât acesta sa se întindă cât mai mult pentru a lua bilele.Picioarele nu se mişcă de pe sol. 

 

Ex 5 

Acelaşi exerciţiu dar legăm banda elastică de clanţa uşii şi de încheietura mâinii îndemânatice. 

Mihai execută aceste exerciţii.Tu  reuşeşti să le execuţi ?  

Dacă le-ai efectuat conform indicaţiilor trimite filmuleţe  pe platforma google classroom la grupul de 
lucru pentru a verifica performanţa obţinută? 

   

   Spor la treabă!!! 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR                                        
Forme și metode de evaluare     

 
Caciuc Romelia,                                                                        

Grădinița cu P. N. Sfânta Maria, Nicolae Bălcescu 

 

 

Evaluarea se regăsește în orice domeniu de activitate umană, cu un rol clar, acela de a eficientiza acea 
activitate. G. Noizet spunea că: ,,într-o accepție mai largă, termenul de evaluare desemnează actul prin care, 
a propos de un eveniment, un individ sau un obiect, se emite o judecată prin raportare la unul sau mai multe 
criterii."  

Evaluarea constituie o componentă a celor trei axe fundamentale ale procesului didactic împreună cu 
predarea și învățarea.  

Evaluarea este un act didactic complex ce se integrează organic în procesul de învățământ. Ea 
urmărește măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, la fel ca și valoarea, nivelul, performanțele și 
eficiența acestora la un moment dat, fiind sursa soluțiilor de perfecționare a actului didactic.  

Forme de evaluare utilizate în învățămantul preșcolar: 

1. Evaluarea inițială 
- constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în grădiniță sau în momentul 

integrării lui în diferite categorii de vârstă ale personalității. 

2. Evaluarea continuă (formativă) 
- se regăsește în derularea tuturor activităților curente în grădiniță; 

- presupune: 

- observarea continuă a comportamentului copiilor; 

- reacții; 

- solicitări diverse; 

- semnalează progresele obținute; 

- recompensarea succeselor obținute în învățare; 

- manifestarea atitudinilor de sprijin și încurajare pentru depășirea obstacolelor sau dificultăților de 
învățare. 

3.  Evaluarea sumativă (cumulativă) 

- se realizează la capătul unei componente tematice; 

- se desfășoară pe o durată mai mare de timp, sfârșitul capitolelor când se revizuiesc: 

- cunoștințele; 

- deprinderile; 

- abilitățile dobândite; 
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- urmărește întărirea și stabilizarea comportamentelor achiziționate; 

- se recurge la ea la sfârșitul grupei mari când: 

- se verifică parametrii generali ai dezvoltării;      

- se sintetizează cele mai înalte niveluri de performanță (Copilul se declară apt pentru a fi școlarizat.) 

Evaluarea inițială se realizează la începutul anului școlar sau în momentul în care copilul este înscris 
la grădiniță. Ea constituie o condiție hotărâtoare pentru reușita activitații de instruire, ea oferind posibilitatea 
de a cunoaște potențialul de învățare al copiilor la începutul unui program de instruire, arătând dacă sunt 
capabili ori nu a se integra în acest nou program. Pornind de la postulatul ,,calitatea unei învățări noi depinde 
de calitatea învățărilor anterioare și de nivelul motivațional"vom ajunge la principiul elementar ,,dacă la un 
moment dat vrem să continuăm instruirea unui copil trebuie să știm exact ce știe să facă copilul până în 
acel moment." Calitatea achizițiilor dobândite condiționează calitatea și eficiența instruirii ce va urma. 
Educatoarea trebuie să examineze minuțios starea inițială a pregătirii copiilor și capacitatea lor de învățare.  

La fiecare început de an școlar, primele două săptămâni sunt rezervate culegerii de date despre copii. 
Educatoarele observă copiii în timpul diferitelor momente ale programului zilnic și vor dialoga atât cu 
copiii cât și cu părinții, în vederea obținerii  unei imagini cât mai apropiate de realitate, cu privire la 
dezvoltarea psiho-fizică și nivelul de cunoștințe și deprinderi al copiilor din grupa la care lucrează.  

Evaluarea inițială este precedată de o etapă precedentă și de una viitoare. Etapa precedentă poate fi 
evaluarea finală făcută anterior, ce poate oferi puncte de reper pentru evaluarea inițială, iar etapa viitoare 
este evaluarea continuă ce se va realiza pornind de la rezultatele evaluării inițiale.  

În cazul unor lacune mari, evaluarea inițială va fi urmată de reluarea unor obiective anterioare și 
atunci pregatirea inițială va fi recapitularea materiei din grupa anterioară, fixarea unor cunoștințe și 
deprinderi.   

Tipologia metodelor tradiţionale de evaluare este bine cunoscută în spaţiul educaţional şi include 
probe de evaluare orale, scrise şi practice. Metodele complementare de evaluare: proiectul, portofoliul, 
observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului copiilor, autoevaluarea sunt şi ele folosite în 
evaluarea activităţii preşcolarilor, dar, adaptate particularităţilor individuale şi de vârstă.  

 

Examinarea orală și scrisă permite: 

 stabilirea unui diagnostic al pregătirii preșcolarilor; 
 are o funcție predictivă deoarece oferă informații despre modul de organizare al predării-învățării 

ulterioare; 
 stabilește necesitatea oferirii unor programe recuperative. 
 Evaluarea se realizează prin activități frontale, pe grupuri și individuale. Pentru asigurarea unei 

evaluări calitative, care să stârnească interesul copiilor, este necesară utilizarea metodelor creative de grup. 
Găsirea unor metode stimulative, de implicare a copiilor în activitatea de evaluare, ține de personalitatea 
educatoarei, de creativitatea acesteia. Activitatea de evaluare nu trebuie să fie percepută de copil ca ceva 
diferit față de celelalte activități, ci ca o activitate firească, ce încununează un ansamblu de activități de 
predare și de consolidare de cunoștințe. Lipsa de preocupare a educatoarei pentru găsirea de metode 
adecvate de influențare pozitiva a copiilor poate inhiba participarea acestora la activitați și poate împiedica 
identificarea corespunzatoare a potențialului și a capacității lor de învățare.                                      

Exemple de metode interactive de grup desfășurate în activități de evaluare la grupa mare: 

 Metoda ciorchinelui, exersează gândirea liberă a copiilor asupra unei teme și facilitează realizarea 
unor conexiuni între idei, deschizând căile de acces și actualizând cunostințele anterioare. 

 Ghicitorile sunt procedee didactice de stimulare a creativității, în care se prezintă ,,sub forma 
metaforică un obiect, o ființă, un fenomen, cerându-se identificarea acestuia prin asocieri logice". 

 Benzile desenate se introduc în momentul evaluării convorbirii și sunt realizate de copiii ,,experți", 
cu inteligență vizual-spațială care desenează fără sprijin. 
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 Trierea aserțiunilor este o metodă bazată pe analiză pentru a reliefa trăsăturile definitorii ale unei 
noțiuni, idei, opinii.Aserțiunea este ,,un enunț care este dat ca adevăr". Pentru a-i familiariza pe copii cu 
demersul metodei se exersează capacitatea de a selecta enunțuri adevărate și false. 

 Diagrama Venn poate fi utilizată în activitățile de observare, povestiri, jocuri didactice, etc. Ex.: joc 
didactic ,,Ce știi despre animale? 

 Brainstormingul este o metodă de stimulare a creativității ce constă în enunțarea spontană a cât mai 
multor idei pentru soluționarea unei probleme, într-o atmosferă lipsită de critică. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 Pedagogie, Ioan Nicola, Editura Didactică și Pedagogică, R.A.- București, 1994; 
 ,,Didactică preșcolară – inovație și calitate", Venera Mihaela Cojocariu, Editura Casei Corpului 

Didactic Bacău, 2008; 
 Metode interactive de grup, Silvia Breben și colaboratorii, Editura Arves, 2002 
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Analiza de text – metodă de evaluare flexibilă 
 

 
Caizer Daniela 

Colegiul Național „Titu Maiorescu Aiud 

 
 
În predarea filosofiei se recurge la lectura activă şi reflexivă a unor texte de referinţă pentru o anumită 

temă. Lectura textului are ca scop însuşirea unor cunoştinţe şi dezvoltarea competenţelor de ordin 
intelectual. Jacquline Russ susţine că “adevărata lectură filosofică rezidă în a învăţa să gândeşti. Citirea 
unui text filosofic nu desemnează nu numai o operaţie prin care te informezi asupra materiei sau 
conţinutului unei teorii sau unei doctrine, ci într-o mult mai mare măsură, un ansamblu de acte prin care te 
familiarizezi cu textele şi prin care, în consecinţă, aprofundezi exerciţiul reflecţiei. A citi un text filosofic 
înseamnă a opera o <<acordare de sens>>, acordare dinamică şi personală.” (Jacquelin Russ, Metodele în 
filosofie, Editura Univers, p. 88).  Confruntarea elevului cu un text nu se rezumă la o simplă informare, ci 
presupune şi o exersare a gândirii prin exerciţii de tip reflexiv, hermeneutic, desfăşurate individual sau în 
grup.  

Analiza de text, prin intermediul căreia are loc îndeosebi surprinderea articulaţiilor gândirii unui autor 
se însoţeşte cu comentariul, despre care Jacquline Russ afirmă că reprezintă “şcoala fidelităţii faţă de 
gândire”. Implicarea elevului prin studiu reflexiv al unui text presupune aprecierea fecundităţii soluţiei 
aduse de autorul său, forţa argumentelor, perspectivele deschise, eventual prezentarea unei critici prin care 
să fie evidenţiate imprecizii sau contradicţii. A critica nu înseamnă însă a cădea într-o atitudine pur negativă. 
“A critica nu înseamnă a distruge, ci a înţelege; nu înseamnă a denunţa în absolut absurdităţile sau 
incoerenţele, ci a integra anumita dificultăţi sau <<aporii>> în sânul unei sinteze comprehensive. 
Interpretarea ca formă de teoretizare puternic individualizată este un act autentic de filosofare, o veritabilă 
paradigmă pentru noi construcţii. În filosofie, exerciţiul interpretativ izbutit şi profitabil se justifică din cel 
puţin trei motive:  

a. interpretarea este o componentă imanentă filosofiei. Oricât ar stărui în descrieri de stări de lucruri 
şi în explicarea acestora, filosofia îşi conservă specificul şi statutul întrucât interpretează;  

b. interpretarea face posibilă receptarea inteligibilă şi relevantă a faptelor existenţei la care se referă 
creaţiile trecutului sau ale contemporanilor. Evoluţia conceptuală a filosofiei sau nivelul acesteia la un 
moment dat impune reproiectarea creaţiilor filosofice prin sesizarea coerenţei obiectului lor de cercetare 
într-o altă lumină, corelat cu restituirea sau cu relevarea mai adâncă a semnificaţiei şi a sensului;  

c. interpretarea este şi terenul fertil pentru noi şi superioare întemeieri filosofice. Subsumând operele 
cele mai semnificative din istoria ei şi la nivelul lor cel mai profund, interpretarea deschide orizonturi noi 
spre angajari şi investiţii creative, spre reconstrucţii raţionale veritabile, purtătoare de noi intenţii şi 
semnificative rezultate. 

Exemplu:  
„Dar ce sunt eu, aşadar? Un lucru care gândeşte. Ce este acest ceva care gândeşte? Prin urmare, ceva 

care se îndoieşte, înţelege, afirmă, neagă, vrea, nu vrea, care se îndoieşte, totodată care imaginează şi 
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.” 
Aşadar, vorbind cu toată precizia, nu sunt decât ceva care gândeşte, adică un spirit, un intelect sau o raţiune 
[…].” 

(R. Descartes, Meditaţii metafizice) 
Analizaţi următorul text în funcţie de următoarele repere: 
1. Înţelesul dat de Descartes conceptului de natură umană. 
2. Surprinderea semnificaţiei verbului „a gândi”. 
3. Legătura dintre gândire şi esenţa naturii umane. 
4. Menţionarea unei obiecţii la adresa tezei carteziene. 
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5. Formularea unui punct de vedere personal în legătură cu definirea omului ca un “lucru care 
cugetă.” 

Urmând reperele indicate elevii se vor raporta critic la ideile lui Descartes şi vor încerca să analizeze 
fragmentul de text din Meditaţiile carteziene. Menţionarea unei obiecţii şi formularea unui punct de vedere 
personal referitor la acualitatea concepţiei lui Descartes vor solicita un efort de gândire în direcţia aprecierii 
corecte a concepţiei respective, cu puncte tari şi limite, pentru a avea o imagine de ansamblu adecvată. La 
finalul acest demers cognitiv elevii vor putea fi evaluați, implicit, fără ca presiunea unei evaluări 
tradiționale, orale sau scrise, să acționeze ca un factor de stres asupra lor. Mai mult, analiza de text poate fi 
abordată eficient și în cazul învățării online, pentru că dispune de eticheta originalității și creativității 
elevului. 

 
 
 
Bibliografie: 

Jacqueline Russ – Metodele în filosofie, Editura Univers Enciclopedic, București, 1999 

Constantin Cucoș – Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 1996 
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EVALUAREA ONLINE – O PROVOCARE 

 

 
Prof. Caldare Cristina 

Liceul „Hercules” – Băile Herculane 
 

 
Pandemia de COVID-19 a lovit puternic în toate aspectele vieții, dar cu precădere sistemul 

educațional a suferit modificări structurale și funcționale majore. 
Școala noastră folosește în perioada școala online platforma Google Classroom.   Experiența actuală 

ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea 
pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word și să folosească 
tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. În contextul online, implicarea este 
esențială și instrumentele alese pentru predare și evaluare trebuie sa creeze o interacțiune umană mai 
profundă și mai semnificativă.  Creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre 
care noi, profesorii, trebuie să vorbim pozitiv. 

Evaluarea e în responsabilitatea profesorului. Iar pentru asta atât profesorul cât și întreg sistemul 
educațional trebuie să asigure cele trei caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și 
corectă. 

În ceea ce mă privește am aplicat și aplic la clasă următoarele metode de evaluare: 
 ESEURI: o metoda de evaluare potrivită mai mult pentru discipline umaniste, greu de implementat 

într-un sistem online în vederea evaluării automate; 
 TESTE DE TIP CHESTIONAR: un mod de evaluare cu răspunsuri DA/NU sau răspunsuri multiple 

aplicabile în orice domeniu. Necesită un efort din partea profesorului în pregătirea întrebărilor și 
răspunsurilor. Este un mod de evaluare cu un înalt nivel de obiectivitate atâta timp cât elevii înțeleg 
importanța evaluării și lucrează corect, individual fără să comunice între ei. În acest tip de evaluare nu se 
pune accent pe creativitate. 

 EVALUAREA BAZATĂ PE PROIECT, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Proiectul reprezintă o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată profesorilor 
pentru evaluarea sumativă. Elaborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp, câteva zile sau 
câteva săptămâni. Pe parcursul realizării proiectului, cadrul didactic oferă suport și consultanță elevilor în 
desfășurarea cercetării, în colectarea datelor necesare și poate efectua evaluări parțiale. Experiența mea este 
că le place acest lucru iar creativitatea manifestată este uluitoare. Pe platforma Google Classroom putem 
discuta cu elevii- Meet video chat este inclus acum gratuit, pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback 
direct fiecărui elev. Proiectele pot fi prezentate clasei, elevii sunt extrem de inventivi, am avut surpriza să 
realizeze filmari pe care apoi le-au prezentat colegilor. Utilizarea proiectului este o metodă eficienta de 
evaluare dar și o metodă de învățare interactivă care plasează elevul într-o situație de cercetare autentică, 
cultivă responsabilitatea pentru propria învățare și rezultatele acesteia. 

 TESTUL CLASIC, postat pe activitatea la clasă, în word, timp de rezolvare si apoi încărcare pe 
platformă. Permite corectarea si feedback direct fiecărui elev. Implică seriozitate și corectitudine din partea 
elevilor și știm că, încă la această parte trebuie să mai lucrăm. Trebuie să-i facem pe elevi să înțeleagă că 
evaluarea are rolul verificării cunoștințelor acumulate, nu este o pedeapsă, este și un mod de a constata 
lacunele apărute si de a le corecta. 

 PORTOFOLIUL: reprezintă un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care permite 
estimarea progresului în învățare al elevului prin raportare la achizițiile realizate în perioade de timp mai 
mari( semestru, an școlar) 

 PROBELE ORALE:  se pot face online pentru că putem folosi fără nici o problemă comunicarea 
video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul 
să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. 
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Pentru evaluare se pot folosi câteva instrumente/aplicații: Quizizz,  Wordwall,  Quizlet, etc, platforme 
cu ajutorul cărora se pot crea teste, fișe de lucru, activități interactive.  

 
Concluzie 
Evaluarea online este posibilă, dar este ineficientă. Transparența din partea evaluaților poate fi extrem 

de greu verificată, fiind uneori imposibil, fapt pentru care rezultatele obținute – de cele mai multe ori – nu 
reflectă realitatea. Tentația de a copia este extrem de mare chiar și pentru cei care doresc să obțină, prin 
evaluare, o reflecție clară a cunoștințelor lor. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Brut Mihaela, Metode de testare online http://www.infoiași.ro/mihaela 2005/2006 
2. Cucoș, C (2008). Teoria și metodologia evaluării. Iași: Editura Polirom 
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EVALUAREA TRADIȚIONALĂ ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE 

 

Prof. Înv. preșcolar Călin Cătălina,                                                       
G. P. P. ,,TIC - PITIC’’ Hârșova 

 

Evaluarea nu este doar o acțiune îndreptată către fenomenul educațional. În general, activitățile 
umane, indiferent de natura lor, includ de obicei o componentă de evaluare. 

La nivelul activităților didactice, în funcție de domeniile aplicabile, evaluarea este concepută sub 
forma mai multor entități, dintre care se menționează: ,,evaluarea didactică la nivel micro (evaluarea 
randamentului școlar și a progresului preșcolarilor, evaluarea eficienței activității didactice a cadrelor 
didactice etc.) și evaluarea didactică la nivel macro (evaluarea programelor educaționale , evaluarea 
instituțiilor de învățământ sau evaluarea sistemului de învățământ în ansamblul său).’’ ( Albulescu I., 
Catalano H, 2019, p.416).  

Evaluarea în învățământul preșcolar este o acțiune de cunoaștere a copilului cu vârsta cuprinsă între 
3 și 6 ani.  O bună cunoaștere psihopedagogică a copiilor preșcolari este foarte importantă, deoarece în 
această perioadă, dezvoltarea lor este foarte rapidă și diversificată, iar cadrele didactice trebuie să-și 
ajusteze activitățile în funcție de vârsta și caracteristicile personale ale copiilor. 

Diversitatea situațiilor didactice și a obiectivelor formative impuse de programul educațional al 
grădiniței impune utilizarea unei varietăți de strategii evaluative care să respecte în același timp 
particularitățile de vârstă ale preșcolarilor și exigențele unei evaluări didactice cu funcții predominant 
formative. (Glava, Pocol, Tătaru, 2009). 

Conform lui Albulescu I., Catalano H. (2019), după modul cum se integrează în desfășurarea 
procesului didactic, sunt semnalate următoarele strategii de evaluare: 

a) Strategii de evaluare inițială, care se realizează la începutul anului școlar, al unui nou ciclu de 
învățare sau program de instruire, în scopul stabilirii nivelului de pregătire al elevilor. Prin intermediul 
evaluării inițiale se identifică nivelul achizițiilor elevilor în termeni de cunoștințe, competențe și abilități, 
în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa respectivă. 

b) Strategia de evaluare formativă însoțește întregul parcurs didactic, realizându-se prin verificări 
sistematice ale tuturor elevilor asupra întregii materii. 

c) Strategia de evaluare sumativă se realizează, de obicei, la sfârșitul unei perioade mai lungi de 
instruire (capitol, semestru, an școlar etc.), oferind informații utile asupra nivelului de performanță al 
elevilor în raport cu obiectivele de instruire propuse. 

În ceea ce privește metodele de evaluare, cele mai frecvent metode de evaluare în activitățile cu 
preșcolarii sunt cele compatibile cu evaluarea de progres, formativă, anume: observația, analiza produselor 
activității copiilor, portofoliul, convorbire cu scop evaluativ.  

Observarea sistematică presupune ,,consemnarea metodică, fidelă și intenționată a diferitelor 
manifestări de comportament, individual sau colectiv, așa cum se prezintă ele în fluxul lor natural de 
manifestare.’’ (Gava, Pocol, Tătaru, 2009, p.142).                                                          

Cadrul didactic poate analiza prestația preșcolarului în activitățile de joc și de învățare, în momentele 
de interacțiune socială, observând: reacțiile de comportament, afective, morale, relaționale în situația pe 
care o trăiește preșcolarul; reușita în efortul de adaptare la situațiile prezente de joc și învățare; reacțiile de 
retragere (ex.: refuz, respingere); modul predilect de abordare a situațiilor de învățare și de utilizare a 
resurselor disponibile. 
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Întreaga activitate din cadrul grădinițelor și școlilor se concretizează și în ,,produse’’ realizare de 
copil, care au forme și conținuturi specifice fiecărui nivel de vârstă. Prin urmare, produsele activităților 
școlare ale elevilor poarta atât stigmatizarea cerințelor speciale ale obiectului de învățământ, cât și stigmatul 
caracteristicilor lor individuale. Produsele activității pot fi cercetate atât în procesul lor de definitivare, cât 
și în forma lor finită. (Albulescu & Catalano, 2019). 

Evaluarea prin intermediul portofoliului se bazează pe un eșantion de muncă a copiilor într-o 
activitate și acoperă o anumită perioadă de timp. În grădiniță, portofoliul este o metodă altenativă de 
evaluare sumativă dar și de autoevaluare a preșcolarului. Acesta include: desene, picturi, fișe de lucru, 
aplicații practice, lucrări de grup și alte materiale care conțin informații despre copil strânse în timpul anului 
școlar. 

Convorbirea cu scop evaluativ trimite la experiența de învățare a preșcolarului, invitându-l să se 
autoanalizeze, să dovedească capacitate de utilizare a cunoștințelor, să prezinte fapte, să descrie motivațiile 
unei anumite manifestări, să facă aprecieri proprii. În cadrul acestei metode, dialogul este pregătit atent de 
educatoare.  
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Predarea şi evaluarea, între tradiţional şi online 

 

Călin Corina                                                                          
Şc. Gim. B. V. Anania, loc. Glăvile, judeţul Vâlcea 

 
Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și părinți, încearcă să se adapteze la noua 

realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să continue în mediul online. Procesul 
a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar elevii și-au folosit 
propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale părinților, pentru a putea urma lecțiile online. 

Ca în orice studiu trebuie respectate anumite etape: adunarea unor informații și date statistice 
referitoare la problemele educației, mai ales în perioada organizării învățării de la distanță, analiza bunelor 
practici ale diferitelor actori educaționali, propunerea unor modalități de îmbunătățire a sistemului 
educațional.  

Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul la distanță (online) s-a făcut destul de brusc 
și au fost identificate anumite particularități, în comparație cu învățământul organizat în școală. Profesorul 
va trebui să stabilească norme pentru implicare, jocuri interactive și de stimulare a elevilor să intervină în 
cadrul lecțiilor, să pună în mod regulat întrebări și să răspundă colegilor lor, etc. Având în vedere că studiile 
au arătat că copiii își folosesc intens simțurile pentru a învăța, a face învățarea distractivă și eficientă prin 
utilizarea tehnologiei este crucială. Astfel, pentru a obține beneficii complete ale învățării online, trebuie 
să existe un efort concertat pentru a oferi această structură, folosind o serie de instrumente de colaborare și 
metode de implicare care promovează incluziunea, creativitatea, asertivitatea. Printre limitările impuse de 
invățarea şi evaluarea online, menționăm dificultatea profesorului de a oferi: explicații suplimentare pentru 
înțelegerea conceptelor, fenomenelor, consiliere individuală, feedback pentru corectarea promptă sau 
pentru corectarea achizițiilor, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare. Este dificilă 
monitorizarea progresului fiecărui elev, comunicarea autentică (relaționrea umană).  

Lipsa unui dialog autentic cu clasa, administrarea dificilă a probelor de evaluare, imposibilitatea 
urmăririi notițelor elevilor, toate acestea sunt obstacole importante în învățarea online. 

Accentul s-a pus pe colaborare, dezvoltarea autonomiei și creativității, dar mai cu seamă pe 
responsabilitate și învățarea de luare a deciziilor. Platformele educaționale precum Google Classroom, 
Microsoft Teams, Edmodo, Adservio sau Whatsapp,Messenger erau la „putere”, dar absolut necesare 
pentru gestionarea claselor, a resurselor de învățare și a progresului școlar. În activitatea desfășurată, 
profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru. Sunt deschiși la tot ce 
presupunere inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne de actualitate astfel încât elevii să facă 
față, pe viitor, testelor de evaluare (evaluări anuale, examene de capacitate, de bacalaureat, olimpiade și 
concursuri școlare), dar și mediului lucrativ când vor urma o carieră. Se pot remarca, astfel, valențele 
benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-evaluare, necesitatea accesului la informație, 
adaptarea rapidă la nou.  

Chiar dacă se configurează ideea că elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil 
profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, 
fiind mai mult decât constructiv. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Botnariuc P., Cucoş C., Glava C., ŞCOALA ONLINE - Elemente pentru inovarea Educației, Editura 
Universității din Bucureşti, Bucureşti, 2020. 

664



 
Evaluarea online 

 
Călin Oana Mihaela                                                                    

Grădinița cu program normal și prelungit ”Smile” Bistrița 

 
Definim evaluarea ca fiind,alături de predare și învățare, o funcție esențială și o componentă a 

procesului de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate.  

Evaluarea didactică este o acțiune complexă, un ansamblu de operații mentale, acționale, intelectuale, 
afective, atitudinale care se presupune că apreciază: conținuturile și obiectivele ce trebuiesc evaluate; în ce 
scop și perspectivă se evaluează; când se evaluează; cum se evaluează; în ce fel se prelucrează datele și 
cum sunt valorizate informațiile; pe baza căror criterii se evaluează. Sorin Cristea (1997) afirmă că 
cunoațterea capacităților de învățare a școlarilor este o condiție hotărâtoare pentru reușuta actului didactic. 

În perioada de predare-învatare-evaluare on-line cu preșcolarii, activitatea didactcică poate fi realizată 
și de la distanță, iar instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de 
evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. 

În activitatea de evaluare on-line s-a folosit cu succes evaluarea pe bază de portofoliu și teste rapide 
de întrebări pentru a observa cunoștinele acumultate de copii. 

Pentru a observa nivelul creativității s-au analizat răspunsurile și intervențiile copiilor în cadrul 
activităților propuse on-line, ca urmare a repovestirii povestii, poveste, schimbarea finalului poveștii, 
creearea unor povești pornind de la o propoziție /imagine iar, pentru a evalua creativitatea sunt rugați să 
deseneze aspecte preferate din poveste. Pentru probele orale se pot folosi fără nici o problemă comunicarea 
video-audio unu la unu, atunci cand copiii doresc sa stam de vorba, dar fara ca preșcolarul sa simtă că este 
evaluat. 

Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost diferite: prin video, 
filmulețe cu activități interactive, cântece, aplicații, povești înregistrate, activități de tip pictură, lipire, 
desfășurate online cu copiii. 

Personal, am învățat foarte multe lucruri  în această perioadă legate de instrumentele pe care 
tehnologia ni le oferă pentru a face din unele activități ceva deosebit .Activitatea preșcolarilor a fost cu 
siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o adevărată provocare (pentru 
preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici.      

Părinții au devenit parteneri activi și au primit sarcini de la educatori cu referire la organizarea 
timpului și a activităților. În cadrul activităților online cu copiii cu vâsrte între 2 -3 ani s-au folosit multe 
cântecele, momente de mișcare,povești înregistrate, activități de tip craft, jocuri de rol. 

Cel mai important obiectiv este acela de a ști cum să organizezi comunicarea constantă dintre părinte 
și educator. Este foarte important ca educatoarea să cunoască jocurile și jucăriile care îl atrag și să vină în 
întâmpinarea copiilor și părinților cu activități personalizate pe interesul copilului. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
Între online și tradițional 

 

PROFESOR CĂLINESCU ANCA HAIDI                                                  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HIDIȘELU DE SUS, BIHOR 

 

Evaluarea este componenta fundamentală a procesului de învăţământ şi a oricărei situaţii de învăţare, 
alături de organizarea conţinuturilor, de competențele definite, de alegerea unei strategii didactice menite 
să le realizeze, fiind organic integrată în procesul de învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, 
eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

 
Activitatea instructiv-educativă din învățământul preuniversitar presupune forme multiple de 

evaluare. După criteriu lintegrării actului evaluativ în procesul didactic, se deosebesc: evaluarea 
iniţială(predictivă), evaluarea sumativă (cumulativă), evaluarea continuă (formativă). 

 
Dintre metodele de evaluare cel mai des utilizate, care sunt apreciate și în rândul elevilor se numără 

metoda portofoliului. Aceasta este o metodă de evaluare care constă în selectarea, îndosarierea  şi păstrarea 
diferitelor lucrări tematice ale elevilor, în ordine cronologică,  (compuneri, hărți, poezii desene, picturi) 
pentru ca, pe baza probelor materiale, să poată opera ulterior evaluarea  de tip cumulativ care va marca, de 
asemenea, progresele pe care ei le-au realizat.  

 
Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evolutiei elevuluii; 

lucrări ale acestuia; poze cu sarcini/activități pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri).  

 
Toate acestea pot fi realizate atât în cadrul evaluării de tip traditional, față către față, cât și în cadrul 

învățământului online. Acesta din urmă, învățământul online, asigură și alte competențe pe care elevul poate 
să le dobândească: căutarea/ selectarea de informații pentru o anumită temă dată, prin care să-și ducă la bun 
sfârșit sarcina primită și, totodată, competențele de  IT.  Portofoliul nu este doar o metodă alternativă de 
evaluare a activității elevului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini pozitive asupra unui 
elev, unei clase sau chiar a întregii unități de învățământ. 

 
Deşi de multe ori utilizat eronat şi ineficient, portofoliul rămâne o metodă de învăţare şi evaluare cu 

un ridicat potenţial de dezvoltare a capacităţilor cognitive. Portofoliul reprezintă, la modul general, 
culegerea lucrărilor unui elev, efortul depus de acesta pe parcursul  unei perioade şcolare, performanţele 
înregistrate în perioada respectivă. S-a demonstrat că întocmirea unui portofoliu este conştientizată de elev 
ca un lucru realizat prin efort propriu, prin care reuşeşte să îşi evalueze propria muncă, mai ales dacă se 
implică în selectarea părţilor componente ale portofoliului. Portofoliul nu trebuie să reflecte doar rezultatele 
sau notele înregistrate de elev, ci trebuie să exprime activităţile elevului. De asemenea, conţinutul 
portofoliului poate să difere pe parcursul unui an şcolar. În timpul anului, se pot ataşa portofoliului diverse 
teme care necesită o perioadă mai lungă de rezolvare, pentru ca apoi la sfârşitul anului şcolar, elevul să 
realizeze o selecţie şi să păstreze în acesta doar acele materiale care le consideră reprezentative pentru 
achiziţiile sale dobândite în anul respectiv. 

Întocmirea unui portofoliu necesită un model care să arate modul de realizare, dar şi de gândire al 
celor care elaborează un astfel de material. Evaluarea unui portofoliu nu poate fi încadrată în metodele 
tradiţionale de evaluare. De asemenea, în evaluarea unui portofoliu trebuie evitat criteriul cantitativ, bazat 
pe lucrările încheiate într-un termen scurt şi limitate strict la o anumită cerinţă. Evaluarea trebuie să fie 
calitativă, bazată pe modul de desfăşurare al rezolvării de sarcini care se întind pe o perioadă mai lungă de 
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timp şi care au aplicaţii mai largi, totodată, aceasta urmărește creativitatea elevului. În evaluarea unui 
portofoliu trebuie ţinut cont de comportamentele de autoexplorare, automotivare şi autoiniţiere care au stat 
la baza întocmirii portofoliului de către elev, comportamente care oferă informaţii despre deosebirile 
individuale care apar pe parcursul proceselor de dezvoltare. Pentru reuşita folosirii portofoliului ca metodă 
de evaluare, trebuie ca toţi participanţii să accepte această metodă. De asemenea, realizarea unui portofoliu 
trebuie să fie voluntară, nu un mijloc impus din afară, ci mai mult, un instrument condus de către elev și 
profesor deopotrivă. Elevii trebuie să colaboreze cu profesorul în realizarea portofoliului, acesta 
monitorizând în permanenţă procesul. Portofoliul trebuie văzut ca un mijloc de dinamizare a procesului de 
învăţare, un instrument eficient pentru perfecţionarea în instruire. 

 
 
 
Bibliografie: 
 

Cerghit, Ioan, 1998, Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
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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 învățământul preuniversitar- între online și traditional 

 

Prof. Calotă Irina - Gheorghița                                                           
Grădinița cu P. P. Nr. 1, Târgu- Jiu 

 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi 

Şcoala online - între provocări şi revoluţia schimbării de mentalitate a profesorilor, reprezintă, de fapt 
inovația în procesul de educație și constă în preocuparea cadrelor didactice de a găsi metode, soluții 
ingenioase care să aibă rolul de a menține elevul și nevoile sale de învățare în prim plan, fie că este vorba 
de o lecție 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 lecției.  Evaluarea 
elevilor – în diferitele stadii: inițială, continuă, sumativă, presupune un grad de efort atât din partea cadrului 
didactic, cât și din partea elevilor. Dacă, în general, rolul elevului se rezumă la a susține diferitele teste și 
în unele cazuri, la a se autoevalua și autocorecta, rolul profesorului este ceva mai complex. Cadrul didactic 
trebuie să țină cont de un minim set de argumente în gândirea, conceperea, evaluarea testelor pe care le 
propune elevilor.  

Metodele tradiționale, de evaluare, sunt bine cunoscute și uzitate frecvent la toate nivelurile de 
învățamânt. Acestea crează un anumit grad de satisfacție și confort, pornind de la ideea că ceea ce este 
experimentat și implementat de mulți și de o mai lungă perioadă, are șanse ridicate de succes. Elevii au însă 
un disconfort, aproape întotdeauna când sunt evaluați. Ce pot face cadrele didactice să diminueze sau chiar 
să elimine acest disconfort? Unul dintre răspunsurile pe care le dau frecvent profesorii este ca testul să 
cuprindă elemente de care elevii sunt interesați, adecvate vârstei, nivelului de pregătire și înțelegere.  

Trebuie să admitem că este dificil să gândești un test ”universal” în condițiile în care un profesor 
predă atât la ciclul primar cât și la ciclul gimnazial. Și totuși, există un lucru care ar putea să combine toate 
cele de mai sus, astfel încât elevii să-și dorească să fie testați mai des decât de obicei, indiferent de nivelul 
de vârstă. Introducerea a unui singur ”gadget” în procesul de evaluare poate schimba perspectiva elevilor 
asupra întregului proces. Elevii care se pregătesc să susțină un test de limbă recunoscut în plan internațional 
– de obicei elevi din ciclul liceal – sunt familiarizați cu testele asistate de tehnologie. Dar ce ne facem cu 
cei din școala primară și gimnazială, care nu beneficiază atât de mult de testare asistată de calculator, deși, 
la rândul lor, sunt familiarizați cu folosirea unei tablete, a unui smartphone și cu navigarea în spațiul virtual? 
??….. 

In larga acceptiune, evaluarea poate fi orală, în scris, bazată pe activităţi practice, pe referate şi 
proiecte, interviuri, portofolii, precum şi alte instrumente elaborate de catedrele unităţii de învăţământ şi 
aprobate de director sau elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale şi de inspectoratele şcolare. În timpul 
învăţământului primar, fiecare evaluare a elevilor (continuă, formativă sau sumativă) pentru fiecare 
disciplină se materializează într-un calificativ dintre următoarele: insuficient, suficient, bine şi foarte bine. 
Calificativul final semestrial şi anual pentru fiecare disciplină trebuie să fie încadrat în unul dintre cele patru 
calificative menţionate anterior. 

Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei 
bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină 
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autonomi în învățare. Astfel, învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi 
elevilor o serie de opțiuni. Creativitatea manifestată poate fi uluitoare. Ca metode ce pot fi utilizate, se 
regăsesc următoarele modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare:  

– Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit ; pot fi corectate 
temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă 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 răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul.Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de 
învățare, pe care elevii noștri, o experimentează cu succes de ceva timp. Ca urmare, aceastӑ învӑțare la 
distanțӑ (Distance Learning) reproduce învățarea la fața locului, profesori începâd sӑ ofere o instruire 
adecvatӑ care să permitӑ elevilor să îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online. 

În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare și meta-învățare. Cu alte cuvinte, exersăm alături de elevi și suntem modele pentru 
elevi 

Ca dascăli, ne propunem să ținem o legatură cât mai apropiată cu elevii, astfel încât  feedback-ul în 
timp util să fie esențial pentru învățarea acestora; acest lucru este valabil mai ales în mediile de învățare on-
line, atunci când elevii nu sunt în măsură să pună întrebări, așa cum ar fi în mod normal, în cadrul clasei 
traditionale. Ca atare,  menirea profesorului rămâne în continuare  aceea de a descoperi și dezvolta măreția 
din fiecare copil. Nimic mai mult! Trebuie să vadă că acești copii au daruri diferite și să potențeze aceste 
daruri.Trebuie să creadă că online-ul este un mijloc, nu un scop în sine, încercând să fie creativi și mai ales 
flexibili cu programul și cu nevoile copiilor. Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de 
activități, joacă, învățarea sa fie regandită și să fie pusă întrebarea: Ce este predarea-învăţarea-evaluarea și 
cum se poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de acasă? Să ieșim din inerție ! 

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, TRADIȚIONALE … ONLINE 

 

Prof. înv. preșcolar CĂLȚUN ADRIANA                                                  
Grădinița ”Căsuța cu povești ” Orăștie, jud. Hunedoara 

 
 

Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 
rezultatelor şi progreselor învăţării. Prin urmare, predarea se justifică numai dacă generează învăţare, dacă 
îi motivează pe preșcolari şi îi implică în efortul de învăţare, obiectivele acesteia şi modul de realizare fiind 
deduse din obiectivele învăţării.  

Spre deosebire de perspectiva clasică a învăţământului, ce avea în centrul procesului, actul predării, 
în concepţia modernă, accentul se pune pe funcţiile învăţării, participarea preşcolarilor în dobândirea 
cunoştinţelor şi formarea de priceperi şi deprinderi. Evaluarea, în calitate de reglator al procesului, este 
indispensabilă atât predării, cât şi învăţării, mai mult, aceasta fiind intrinsecă. Prin evaluare, cadrul didactic 
urmăreşte cum învaţă preşcolarii, îi ajută să conştientizeze propriile succese sau eşecuri, să-şi amelioreze 
performanţele şi eforturile, îşi evaluează propria sa activitate, elaborează judecăţi de valoare despre el 
însuşi, ca educator, despre calitatea lecţiilor, reuşita sau nereuşita unor strategii utilizate. Deşi apare ca 
instrument de transformare a învăţării şi predării, evaluarea se modelează, la rândul său în raport cu cerinţele 
acestora.  

In activitatea desfășurată cu preșcolarii am căutat de fiecare dată să utilizez demersul evaluativ cel 
mai potrivit, convinsă fiind ca numai apelând la o varietate de metode de evaluare îmi pot forma o imagine 
cât mai corectă asupra progreselor atinse de fiecare copil și numai astfel pot folosi rezultatele evaluării într-
un mod constructiv având drept urmare revizuirea actului didactic. 

Metodele alternative de evaluare prezente în mai toate materialele de specialitate și care sunt mai 
frecvent utilizate cum ar fi  observarea sistematică a activității și a comportamentului copilului, proiectul, 
portofoliul, studiu de caz, metoda R.A.I., evaluarea cu ajutorul calculatorului, tehnica 3-2-1, investigația, 
interviul e.t.c. multe dintre aceste metode alternative de evaluare aplicabile și în învățământul preșcolar. 

Evaluarea preșcolarilor am realizat-o cu ajutorul metodelor alternative: portofoliul, proiectul, 
evaluarea pe calculator, îmbinând tradiționalul cu modernul. 

PORTOFOLIUL numit în multe materiale de specialitate cartea de vizită” a copilului este un 
instrument evaluativ care permite educatoarei, și nu numai, să urmareasca progresul copilului în plan 
cognitiv, atitudinal și comportamental pe parcursul unui interval de timp mai îndelungat ( un semestru, un 
an școlar,sau chiar pe parcursul perioadei preșcolare). 

Portofoliul nu este numai o metoda alternativă 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 
alcătuirea portofoliului grupei. Prezentat sub forma unei mape , portofoliul grupei cuprinde lucrări 
reprezentative și reusite, poze din timpul unor activități mai deosebite, cât și din timpul unor activități 
extracurriculare ( excursii, concursuri, activități socio-umanitare), de asemenea cuprinde mostre de lucrari 
care au necesitat cooperarea intre doi sau mai mulți copii din grupă, diferite observații făcute de către copii 
privind modul în care au interacționat în timpul unor activități desfașurate pe grupe sau în perechi. 

Aranjate în ordine cronologică, materialele din componența portofoliului de grup evidențiaza 
progresele copiilor, punctele tari ale activităților desfașurate și analiza lor este un prilej pentru stabilirea 
unor obiective noi de învatare și deprinderi sociale pe care și le propun copiii grupei. 

PROIECTUL- recomandat atât ca modalitate de învațare, cât și ca metodă de evaluare este o activitate 
amplă ce se derulează pe parcursul câtorva zile sau săptămâni și oferă copiilor prilejul de a se afla într-o 
situație autentică de cercetare. Pornind de la ideea potrivit căreia activitatea de grup este stimulativă și din 
dorința de a crea copiilor oportunitatea de a dezvolta o învățare activă, extinsă până la limitele pe care și le 
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stabilește copilul și bazându-mă pe interesul manifestat de copii pentru anumite subiecte am desfșurat cu 
preșcolarii proiecte cu teme variate: ”Ploaia”, ”Pâinea”, ”Frunza”, ”Trenul”, „Animalele din jungla”, 
„Apa”, „Flori de toamna”, „ Cu ce plecăm in călatorie”, „Cartea”, “Povestea sticlei”. 

Pe parcursul derularii proiectelor toti copiii s-au implicat activ în sarcina de lucru, au procurat 
imagini, materiale, cărți, au cerut sprijinul părinților pentru îmbogățirea sferei de cunoștințe ,învățarea 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 activități și jocuri care să mențina treaz interesul copiilor pentru tema proiectului. 

In procesul de evaluare am avut în vedere nu numai produsele finale, ci însuși desfășurarea procesului 
de învățare a constituit pentru mine ca educator un veritabil prilej de a observa copiii în timp ce lucreaza, 
de a urmari relațiile de colaborare stabilite între copii în timpul lucrului. Toate etapele derularii proiectului 
sunt importante și pot implica absolut toți copiii. Din pacate suntem înca tentați să ne centram atentia pe 
produsele finale ale activității copilului, să judecam valoarea unei activități dupa calitatea produsului final, 
cand de fapt adevarata valoare a muncii unui copil stă în ceea ce a învățat prin ea. 

 
EVALUAREA CU AJUTORUL CALCULATORULUI constituie un mijloc modern și util in 

realizarea procesului evaluativ. Deoarece lucrul la calculator este o activitate foarte îndrăgită de copii poate 
constitui un prilej de evaluare mai ales în cadrul învățământului online, asigură unitate cunoașterii, depășind 
granițele disciplinelor printr-o abordare interdisciplinară a continuturilor. Așa cum in viata de zi cu zi nu 
folosim cunoștințele disparate, acumulate la anumite discipline și nu valorificăm capacități specifice unei 
materii este important să formam la copii o gandire integratoare. Jucându-se la calculator jocuri atractive, 
copilul este pus in situatia de a aplica în contexte noi și variate cunoștințele acumulate anterior. 

Optiunea pentru o anume metoda de evaluare este determinată de vârsta copiilor de volumul de 
cunoștințe de categoria de activitate și in mod deosebit, de obiectivele urmarite.”Perfecționarea oricarei 
evaluari provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este facuta.”(Gemeniene Meyer- 

Evaluarea este o dimensiune esențială a procesului curricular, ea reprezintă o practică ce poate fi 
continuu îmbunătățită și diversificată. Metodele complementare de evaluare sunt doar o alternativa la 
metodele traditionale și sunt menite să îmbunătățească practica evaluativă. Ele accentuează acea 
dimensiune a acțiunii evaluative care ofera copiilor variate posibilitati de a demonstra ceea ce știu dar, mai 
ales, ceea ce pot să facă cu ceea ce știu. 

 
 

BIBLIOGRAFIE: 

Neacsu, I.,Stoica, A., Reforma sistemului de evaluare si de examinare, Bucuresti, Editura Aramis, 
1996. 
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Metode de corectare și evaluare la limba engleză 

 
Autor: Călugăreanu Adina-Laura                                                        

Prof. Școala Gimnazială ,,Acad. H. Mihăescu” Udești, Suceava 

 

,,Niciodată nu corectezi o greșeală, întotdeauna corectezi o persoană.”(Michael Lewis) 

 

Teama de greșeli 
 
Când discutăm despre greșeli, prima întrebare care ne apare în minte ar fi ,,Cine este vinovat?”. Unii 

experți în domeniu privesc greșelile drept un simptom al unei predări ineficiente sau o dovadă a eșecului. 
Profesorul este cel vinovat pentru că nu a reușit să prevadă și să împiedice producerea greșelilor. 
Bineînțeles, nu este de negat și faptul că lipsa motivației, a autodisciplinei sau chiar a inteligenței din partea 
elevului duce la apariția greșelilor.  

Căutarea răspunsului la întrebarea de mai sus este de fapt fără rost. Cred că toate cadrele didactice ar 
fi de acord când spun că și cei mai motivați și mai inteligenți elevi fac greșeli în ciuda celor mai bune 
condiții de învățare. Prin urmare, subscriu atitudinii mentaliste care pleacă de la ideea că orice greșeală este 
inevitabilă în procesul de învățare.  

De multe ori profesorii se tem ca elevii lor să nu facă greșeli. Această frică derivă dintr-o teorie mai 
veche de predare a limbilor străine, conform căreia o limbă se învăța prin repetarea formelor corecte până 
când acestea deveneau automate. Prin urmare, profesorii se tem că, dacă nu vor corecta fiecare greșeală, 
elevii ar putea repeta forma incorectă și acest lucru ar dăuna procesului de învățare. Dar acum știm că o 
limbă se învață ca un set de reguli și că elevul trebuie să ,,încerce” limba, făcând greșelile o parte de neevitat. 

  
,,Pași spre învățare” 

Julian Edge numește greșelile ,,pași spre învățare”. El compară elevul care învață a doua limbă cu un 
copil care învață limba matenă. În timp ce greșelile făcute la o oră de limbă străină sunt corectate imediat, 
acest lucru nu se întâmplă cu un copil care învață prima lui limbă. Părinții sunt atenți mai mult la mesajul 
pe care vrea să-l transmită copilul, și nu la forma lui. Profesorii nu ar trebui să-și asume rolul negativ de a 
evidenția diferențele dintre engleza elevilor și engleza standard. Ei ar trebui să încurajeze dezvoltarea limbii 
apreciind ,,pașii spre învățare”.  Greșelile ne arată ceea ce elevii nu au învățat încă și pe ce anume 
trebuie să mai insistăm în procesul de predare.  

  
Când și cum corectăm? 
  
Această sarcină dificilă necesită discreție și îndemânare din partea cadrului didactic. În primul rând, 

profesorul trebuie să-i încurajeze pe elevi și cea mai bună cale de a face acest lucru este să se concentreze 
pe ceea ce elevii au făcut corect, nu pe ceea ce au greșit. Elevul trebuie să simtă că face progrese și o laudă 
este oricând bine-venită, chiar și pentru răspunsuri parțial corecte. Apoi, un profesor care își umilește elevii 
și strigă ,,Greșit!” va transmite ideea că greșelile sunt ceva de neiertat. Astfel, va avea elevi care se vor 
abține să mai vorbească, de teamă să nu spună ceva greșit.  

Uneori, cea mai bună cale de a-i ajuta pe elevi este să nu corectăm deloc. Un profesor care sare mereu 
să corecteze va întrerupe fluența vorbirii și-i va inhiba pe elevi. Pe de altă parte, necorectarea greșelilor 
poate duce la greșeli permanente. Având în vedere aceste lucruri, un profesor trebuie să corecteze selectiv, 
adică având în vedere tipul activității și obiectivele acestei activități.  
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De exemplu, la o lecție de gramatică (de învățare a formelor de past tense) obiectivul principal este 
acuratețea, corectitudinea. În acest caz, profesorul corectează orice greșeală majoră privind acest subiect 
(nu toate greșelile de gramatică!) pentru ca elevii să înțeleagă și să folosească regulile corect. Foarte 
important aici este ca elevii să repete forma corectă pentru a pune în practică cele învățate.  

Dacă lecția este centrată pe speaking și listening (vorbit și ascultat) și profesorul vrea ca elevii să se 
exprime liber, dezvoltându-și astfle fluența, el trebuie să aibă grijă să nu întrerupă prea mult pentru ca elevii 
să nu-și piardă ideea. Mai mult, profesorul ar putea să-i sperie și să-i împiedice astfel de la a mai exersa 
noua limbă. Cel mai bun lucru pe care îl poate face este să-i lase pe elevi să termine de vorbit, apoi să se 
întoarcă repede și să corecteze doar greșelile mari sau, dacă activitatea este prea dinamică, să-și noteze cele 
mai frecvente greșeli și să se ocupe de ele mai târziu, folosindu-le în teste, jocuri sau în activitățile de 
spargere a gheții (warm-ups). 

Pentru a răspunde la cea de-a doua parte a întrebării, vă readuc aminte motto-ul aflat la începutul 
articolului. Elevii începători se pot simți rușinați atunci când sunt corectați în fața colegilor pentru că se 
simt în centrul atenției. Aceasta poate fi o problemă și pentru elevii avansați, care se pot simți frustrați 
pentru că nu știu cuvinte sau  reguli pe care ar trebui să le știe. Și atunci apare întrebarea: Cum să încurajăm 
fluența și să oferim un feedback corect fără să distrugem încrederea elevilor în cunoștințele lor și în dreptul 
lor de a face greșeli? 

Răspunsul la întrebare este corectarea sensibilă. Profesorul nu este un judecător, el este o resursă. 
Dacă elevii sunt obișnuiți să păstreze permanent contactul vizual cu profesorul pentru a vedea dacă ceea ce 
fac sau spun este în regulă, atunci nu este deloc în regulă. Acest lucru înseamnă că se tem să facă greșeli și 
să fie corectați. Din această cauză, profesorul trebuie să folosească și alte tehnici de corectare, înafara celei 
comune făcută doar de către el. Elevii trebuie să învețe să descopere singuri greșelile ascultând atent sau 
recitind cele scrise și trebuie să devină responsabili pentru eliminarea micilor greșeli.  

Implicarea activă a elevilor în procesul de corectare este foarte importantă pentru că stimulează 
învățarea activă, induce o atmosferă cooperantă și dezvoltă elevi independenți. Astfel, un profesor modern 
ar trebui să fie familiar cu: 

 
 Auto-corectarea: cu gesturi ajutătoare din partea profesorului, elevii iau sarcina de a se corecta în 

mâinile lor și se implică mai mult în învățare 
 Corectarea în pereche: elevii învață să identifice greșelile corectându-și colegii, dar trebuie să avem 

grijă la elevul ,,știe-tot” care i-ar putea intimida pe ceilalți 
 Cercetare: profesorul poate să le ceară elevilor să cerceteze singuri pentru ora următoare și nu ar 

trebui să se teamă să facă și el acest lucru.  
 
Aceste metode nu cer mult timp și îi permit profesorului să-și canalizeze resursele spre alte aspecte 

ale lecției. 
 
 
Bibliografie: 
 
1. Bear, Kenneth, Student Correction during Class, http://esl.about.com 
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3. Malamah-Thomas, Ann, Classroom Interaction, Oxford University Press, 1987 

  

674



 
  

Metode alternative de evaluare în învăţământul primar 

 

prof. înv. primar: CAMER CARMEN                                                     
Scoala Gimnazială ,,George Coşbuc’’, Brăila 

 
Ansamblul tradiţional al metodelor de evaluare este îmbogăţit cu noi tehnici pe care practica şcolară 

le pune în evidenta. Spre deosebire de metodele tradiţionale care realizează evaluarea rezultatelor şcolare 
obţinute pe un timp limitat şi în legătură cu o arie mai mare sau mai mica de conţinut, dar oricum definită 
- metodele alternative de evaluare prezintă cel puţin două caracteristici: pe de o parte, realizează evaluarea 
rezultatelor în strânsă legătură cu instruirea/învăţarea, de multe ori concomitent cu aceasta, pe de alta parte, 
ele privesc rezultatele şcolare obţinute pe o perioada mai îndelungată, care vizează formarea unor capacităţi, 
dobândirea competenţelor şi mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
învăţare. Evaluarea acestora presupune o investigare de mai lungă durată a comportamentului elevilor. 

Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor este o tehnică care furnizează 
informaţii utile, diverse şi complete, greu de obţinut altfel prin intermediul metodelor tradiţionale. În sensul 
cel mai larg, observaţia constă în investigarea sistematică, pe baza unui plan dinainte elaborat şi cu ajutorul 
unor instrumente adecvate, a acţiunilor şi interacţiunilor, a evenimentelor, a relaţiilor, a proceselor dintr-un 
câmp dat. 

Învăţătorul, pe baza acestei accepţiuni, îşi propune să utilizeze această metodă pentru a obţine 
informaţii relevante asupra activităţii elevilor săi, din perspectiva capacităţii de acţiune, de relaţionare a 
competenţelor şi abilităţilor de care dispun, trebuie să utilizeze un instrumentar adecvat obiectivului 
observării.  

Investigaţia oferă posibilitatea elevului de a aplica în mod creativ cunoştinţele însuşite în situaţii noi 
şi variate, pe parcursul unei ore sau unei succesiuni de ore de curs. Această metodă presupune definirea 
unei sarcini de lucru cu instrucţiuni precise, înţelegerea acesteia de către elevi înainte de a trece la rezolvarea 
propriu-zisă prin care elevul demonstrează şi exersează totodată, o gamă largă de cunoştinţe şi capacităţi în 
contexte variate. 

Investigaţia oferă, de asemenea, posibilitatea elevului de a se implica activ în procesul de învăţare, 
realizând permanente integrări şi restructurări în sistemul noţional propriu, ceea ce conferă cunoştinţelor 
un caracter operaţional accentuat. Investigaţia stimulează iniţiativa elevilor pentru luarea deciziilor, oferind 
un nivel de înţelegere mult mai profundă asupra evenimentelor şi fenomenelor studiate, motivând în acelaşi 
timp elevii în realizarea activităţilor propuse. Adesea, investigaţia presupune participarea învăţătorului în 
rolul de consilier al elevului în momentele în care acesta solicită sprijin, întreaga libertate în elaborarea 
planului de lucru, în derularea observaţiilor revenindu-i elevului.  

Proiectul presupune un demers evaluativ mult mai amplu decât investigaţia. Proiectul începe în clasă, 
prin definirea şi înţelegerea sarcinii de lucru, eventual şi prin începerea rezolvării acesteia, se continuă acasă 
pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni, timp în care elevul are permanente consultări cu învăţătorul şi se 
încheie tot în clasă, prin prezentarea în faţă colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute. El poate fi 
realizat individual sau în grup. Titlul/subiectul va fi ales de către învăţător sau de elevi.  

Portofoliul constituie nu atât o metodă distinctă de evaluare, cât un mijloc de valorizare a datelor 
obţinute prin evaluări realizate. Presupune un proces de analiză a datelor obţinute pe numeroase căi şi o 
perioadă relativ mare (de obicei un semestru, un an şcolar) portofoliul are în vedere toate produsele elevilor 
şi, în acelaşi timp, procesul înregistrat de la o etapă la alta. El se substituie, tot mai mult, modului tradiţional 
în realizarea bilanţului rezultatelor elevului. Portofoliul reprezintă un veritabil portret pedagogic al elevului 
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relevând nivelul general de pregătire, rezultatele deosebite obţinute în unele domenii, ca şi rezultatele slabe 
în altele, interese şi atitudini demonstrate, capacităţi formate, atitudini, dificultăţi în învăţare întâmpinate. 
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Evaluarea în învățământul preșcolar 
 

 
Prof. înv. preșc. Cămîrzan Daniela 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 64 Galați 
 

     
Procesul de învăţământ reprezintă un ansamblu de acţiuni exercitate în mod conştient şi sistematic de 

către educatori asupra educaţilor, într-un cadru instituţional şi care are drept scop formarea personalităţii 
educaţilor, în concordanţă cu idealul educaţional. Activităţile de bază ale procesului de învăţământ sunt : 
predarea, ca aspect logic, învăţarea, ca aspect psihologic şi evaluarea. 

Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 
rezultatelor şi progreselor învăţării.  Prin evaluare, cadrul didactic urmăreşte cum învaţă  preşcolarii, îi ajută 
să conştientizeze propriile succese sau eşecuri, să-şi amelioreze performanţele şi eforturile, îşi evaluează 
propria sa activitate, elaborează judecăţi de valoare despre el însuşi, ca educator, despre calitatea 
activităților, reuşita sau nereuşita unor strategii utilizate. A evalua înseamnă a determina măsura în care 
obiectivele propuse au fost atinse. Evaluarea, însă, nu vizează doar preşcolarul, ci şi educatoarea. Pentru 
educatoare, aceasta reprezintă un feed-back asupra eficienţei activităţii didactice desfăşurate. 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare şi să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului. 

Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. 

În concluzie, evaluarea, indiferent de forma pe care o îmbracă, trebuie să respecte anumite norme 
pedagogice:  să fie echitabilă, să exprime gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse, să fie motivantă, să 
utilizeze mijloacele adecvate, să nu fie stresantă pentru preşcolari, să fie completă, să fie baza reglării 
continue a procesului de învăţământ, să se realizeze prin diferite procedee. (Dumitru Popovici – „ Soluţii 
noi la probleme controversate” )  

Metodele tradiționale de evaluare folosite în grădiniță sunt probele scrise (fișe de lucru), probele orale 
și probele practice. Ca metode alternative amintim: aprecierile verbale, autoevaluarea,jocurile didactice, 
observările directe, portofoliile copiilor. 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura.  

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului.  

Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate cu succes în 
grădiniţă, se înscriu următoarele: turul galeriei, piramida, ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, 
Tehnica florii de nufăr, cubul, R.A.I. (Răspunde, Aruncă, Interoghează)  
 

 
Bibliografie: 
 
Mayer, G. ( 2000) – „ De ce şi cum evaluăm”, Iaşi, Ed. Polirom;  
Radu, I. T. ( 1999) – „Evaluarea în procesul didactic”, Bucureşti, EDP;          
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Instrumente online pentru evaluarea elevilor 

 
Prof. înv. primar Câmpean Ramona Alexandra                                             
Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu”, Tiur, Blaj 

 
 

Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 
elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât 
înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesori pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea 
elevilor. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 
Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă găsim 
meniul care prezintă următoarele facilități: 

 
• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține 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 stângă a meniului apoi puteți alege să 
importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 

1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă 
un singur răspuns; 

2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 

3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 
verificare; 

4. Poll (sondaj) 
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5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. Folosind 
instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul predării 
sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la finalul lecției, 
pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii  vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 

Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 
următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

După ce ne creăm  cont, o să apară o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” 
și apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos 
introducem itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. După ce am completat 
cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom distribui elevilor, fie copiindu-l 
și adăugându-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română.  

În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 

• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 

• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 

• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 

• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 

Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 
conținutului dorit de noi. 

Hot Potatoes . Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 
World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate pe întrebări). 
Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot Potatoes 
într-o singură unitate.Hot Potatoes poate fi descărcat 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 tradițională în învățământul preșcolar 

 

Candale Lenuța Gica                                                                   
Grădinița cu program normal și prelungit ”Smile”,  Bistrița 

 

 

Evaluarea are rolul de a măsura și aprecia, în funcție de obiective, eficiența procesului de predare-
învățare, raportată la îndeplinirea funcțiilor ei, la cerințele economice și culturale ale societății 
contemporane.  

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
următorii paşi: 

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

- Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse, 

- Măsurarea rezultatelor aplicării programei, 

- Evaluarea rezultatelor 

Activitatea educativă în grădiniţă este complexă şi solicită forme de evaluare variate, multiple, 
adaptate la particularităţile preşcolarilor. Diversitatea situaţiilor didactice, precum şi multitudinea de 
obiective ale evaluării presupun conceperea şi aplicarea unor strategii diferite care să mijlocească procesul 
evaluativ. Astfel, în grădiniţă sunt utilizate următoarele strategii şi forme de evaluare: 

Evaluarea formativă (continuă)  

Evaluarea sumativă  

Evaluarea inițială 

A evalua înseamnă a determina măsura în care obiectivele propuse au fost atinse, eficienţa metodelor 
de predare – învăţare; pe baza informaţiilor obţinute activitatea fiind ameliorată la timp. Evaluarea, însă, 
nu vizează doar preşcolarul, ci şi educatoarea. 

Pentru educatoare, aceasta reprezintă un feed-back asupra eficienţei activităţii didactice desfăşurate; 
îi arată cât de eficient îşi dozează materialul, cât de bine comunică cu preşcolarii, cât de utile au fost 
metodele folosite în timpul predării 

Metoda de evaluare orală 

Probele scrise 

Probele practice 

Observarea sistematică a comportamentului copiilor 

Lista de control / verificare 

Chestionarul 

Fişa de evaluare 

Investigaţia 

Studiul de caz 
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Proiectul 

Portofoliul 

Dacă metoda este cea care conturează întregul demers evaluativ (de la stabilirea obiectivelor de 
evaluare, până la realizarea şi aplicarea adecvată a instrumentului de evaluare prin care se pot obţine 
informaţiile necesare pentru scopul propus ), instrumentul de evaluare este parte integrantă a metodei, prin 
care se concretizează măsurarea cunoştinţelor şi deprinderilor preşcolarului. „Instrumentele de evaluare 
oferă informaţii de care ne servim de obicei pentru a lua decizii sau contribuie la reducerea incertitudinii 
asociate luării unei decizii.” ( A. Cazacu, „Didactica filosofiei”) 

„Instrumentele de evaluare oferă informaţii de care ne servim de obicei pentru a lua decizii sau 
contribuie la reducerea incertitudinii asociate luării unei decizii.” ( A. Cazacu, „Didactica filosofiei”). Deşi 
anumite instrumente de evaluare, cum ar fi portofoliul, testul docimologic, necesită un efort sporit din partea 
educatoarei, acestea trebuie totuşi utilizate, educatoarea încercând să nu se limiteze la un număr restrâns de 
tehnici de evaluare. Pentru ca evaluarea să fie cât mai eficientă, trebuie să se bazeze pe o verificare frecventă 
a rezultatelor preşcolarilor, dar şi pe utilizarea cât mai multor categorii de instrumente de evaluare. 
Principalul instrument de evaluare a rezultatelor preşcolarilor este testul 

Evaluarea nivelului de pregătire a copilului are un rol esențial, întrucât constituie o modalitate 
obiectivă de punere în evidență a randamentului obținut și reprezintă un mijloc important de învățare , cât 
și al celei de instruire , furnizând totodată informația necesară pentru adaptarea pe baze științifice a unor 
măsuri de ameliorare a acestei activități. 

Aprecierea rezultatelor , în comparație cu obiectivele propuse constituie aspectul cel mai important 
al evaluării, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizică a copilului, 
precum și date despre nivelul de cunoștințe și deprinderi ale acestuia. 
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Evaluarea tradițională sau online? 

 

Prof. Cap Simona-Elena                                                                 
Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș”, Beiuș 

 
Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină oportunitățile de învățare față în față cu 

oportunitățile de învățare online. 
În practica obișnuită profesorul predă lecția, fixează o temă, o notează, indică ce este incorect, dar nu 

verifică dacă elevul și-a îndreptat deficiențele și trece la următoarea lecție. În acest caz evaluarea este 
sumativă. Este cunoscut faptul că atât calitatea cât și cantitatea învățării depind de aptitudine, iar rolul 
evaluării este acela de a măsura această aptitudine. Dacă învățarea are deficiențe se datorează lipsei de 
aptitudine. 

În practica optimă este utilizată evaluarea diagnostică și formativă: profesorul predă lecția, se fixează 
o sarcină de lucru, atât elevii, cât și profesorul folosesc această sarcină pentru a  
diagnostic deficiențele și de a fixa obiectivele pentru perfecționare, care se monitorizează.  

În acest caz, atât cantitatea, cât și calitatea învățării depind de timpul și de efortul depus pentru 
perfecționare. Rolul evaluării este de a diagnostica deficiențele, astfel încât timpul și efortul să fie 
concentrate pe perfecționare. În cazul unui rezultat nesatisfăcător se impune un efort mai mare și pe mai 
lungă durată. 

În educația online se schimbă, în primul rând, mediul de învățare. Nu mai există școala ca spațiu, ca 
tot ansamblul relaționar. Modificări apar și în ceea ce privește comunicarea. Aceasta este puternic filtrată 
de tehnologie, nu mai este atât de persuasivă și din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu 
un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeează a fi investite. Se schimbă rutinele pentru învățare: de 
pregătire pentru școală (plecarea spre școală, drumul în sine au efecte psihologice asupra mobilizării 
învățării) și de învățare (informațiile nu mai sunt primite în același fel, nu se mai învață la fel). 

În procesul de evaluare online trebuie să se acorde o importanță deosebită pentru designul evaluării. 
Este foarte important dacă sarcinile și conținutul probelor de evaluare sunt interesante,  
provocatoare și schimbă evaluarea rigidă într-o experiență exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul 
că orice act de evaluare este și un act de învățare. 

Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce timpul de așteptare și oferă elevilor 
rezultate instantanee ale testării. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de învățare, punctele forte și punctele slabe rapid. 

Procesul de evaluare online eliberează, de asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate 
pentru a identifica domeniile de performanță scăzută, astfel încât profesorii să se poată concentra asupra 
acestor lacune de învățare. Rapoartele detaliate ajută la crearea unor programe de învățare specifice pentru 
acești cursanți, ceea ce duce la un rezultat mai bun al învățării și sporește încrederea elevilor. Sistemele de 
evaluare online simplifică sarcina de a aduna și corecta manual documentele de răspuns și de a împărtăși 
rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea materialelor.  

APLICAȚII ușor de folosit în evaluarea online: 
GOOGLE FORMS - Este o aplicație Google Drive care permite realizarea documentelor la care elevii 

pot colabora în timp real folosind smartphone-uri, tablete și laptopuri, calculatoare. Se pot adăuga tipuri de 
întrebări, imagini. Întrebările pot fi aranjate în ordinea dorită, se poate personaliza formularul cu teme 
simple de fotografii sau culori. Răspunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets, fiind ușor 
de urmărit.   

KAHOOT! - Este o aplicație care are la bază jocul, cu ajutorul căreia se pot realiza teste interactive. 
Se poate folosi Kahoot! și cu Google Classroom, fiind oferite noi posibilități. Elevii primesc imediat 
feedback-ul prin slide-uri animate. Cadrul didactic trebuie să își realizeze un cont iar elevul accesează site-
ul www.kahoot.it, își instalează aplicația și introduce pin-ului primit de la profesor. 
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ASQ (another smart question) - Este o aplicație care poate fi accesată atât pe web cât și pe telefon. În 
contul profesorului se specifică unitatea de învățământ din care face parte, se adaugă disciplina și clasele la 
care predă. Profesorul vede în timp real ce lucrează elevii, nota se calculează automat din aplicație. Se poate 
lucra diferențiat cu elevii.  

Aceștia își pot verifica evoluția, văzând cât la sută mai au până să stăpânească anumite conținuturi. 
Părinții au și ei acces la această aplicație.  

Modalitate de accesare: Cadrul didactic își creează un cont (se poate accesa și printr-un cont demo 
pentru a vedea cum funcționează). Poate realiza și conturile elevilor, transmitându-le ulterior contul și 
parola. Elevul își creează un cont cu adresa de email sau contul de facebook. 
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EVALUAREA PREȘCOLARILOR ÎN PLANUL DALTON 

 
Prof. CĂPĂȚÎNĂ ADELA, 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 22, 
Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți 

 

 

Plecând de la afirmația „Nu există act educativ care să nu implice, direct sau indirect, evaluarea și/sau 
autoevaluarea celui care învață, a celui care organizează și conduce învățarea, a oamenilor și a comunităților 
sociale în slujba cărora funcționează instituția educativă”, spune Ioan Nicola în Evaluarea-componentă 
majoră a procesului de învățământ; vom prezenta un exemplu de bună practică în realizarea evaluării 
preșcolarilor prin abordarea Planului Dalton.  

Evaluarea este menită să estimeze progresele de ȋnvățare şi să certifice capacităţile şi competenţele 
formate, să identifice ceea ce copilul nu a ȋnţeles sau nu stăpâneşte. Ȋn acelaşi timp, vizează să descopere 
disfuncţiile din procesul de predare-ȋnvăţare-evaluare, să distingă sursele erorilor, să certifice calitatea 
predării şi învăţării, având o funcţie reglatoare asupra acestora. În învățământul preșcolar actul de evaluare 
păstrează caracteristicile evaluării activității didactice, având drept scop măsurarea și aprecierea 
cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor, dobândite de copii în cadrul actului educațional. 

Din perspectiva momentului efectuării și a modului de interpretare a datelor cu relevanță în 
desfășurarea procesului didactic, se conturează utilizarea în învățământul preprimar a următoarelor tipuri 
de evaluare:  

- evaluare inițială-predicativă,  
- evaluare cumulativă-sumativă, certificată,  
- evaluare formativă- continuă.  
De cele mai multe ori, evaluarea este redusă la acțiuni cum ar fi: a verifica, a aprecia, a clasifica – 

sunt numai câteva dintre expresiile folosite frecvent pentru denumirea acestei activități. Evaluarea modernă 
pune accent pe verificarea realizării obiectivelor, pe măsurarea rezultatelor, acțiuni ce duc la luarea de 
decizii de ameliorare, respectiv de perfecționare a procesului și a rezultatelor. Evaluarea tradițională este 
centrată pe acumulare de cunoștințe, în timp ce evaluarea actuală se realizează în vederea adoptării unor 
decizii și măsuri ameliorative; pune accent pe emiterea unor judecăți de valoare, care acoperă toate 
domeniile (cognitiv, afectiv, psihomotorii) învățării.  

Un învăţământ care se vrea integrat în Uniunea Europeană urmăreşte individualizarea instruirii 
copiilor, tratarea diferenţiată, încurajarea celor care au nevoie de ajutor, proiectarea strategiilor de stimulare 
a interesului copiilor pentru afirmarea de sine şi pentru instruirea conform nevoilor şi capacităţilor fiecăruia 
pregătirea de nivel superior a educatorilor care să le permită înţelegerea complexă a situaţiilor de învăţare. 
Învăţământul preşcolar actual urmăreşte abordarea integrală a copilului şi a educaţiei sale, nediscriminarea 
educaţiei, implicarea familiei şi a comunităţii în educaţia copilului, dezvoltarea politicilor educative de 
responsabilizare, precum şi dezvoltarea organismelor societăţii civile care să promoveze alternative 
educaţionale specifice vârstei.  

Noul, necunoscutul, căutarea de idei prin metodele interactive conferă activităţii „mister didactic” se 
constituie ca o aventură a cunoaşterii în care copilul e participant activ pentru că el întâlneşte probleme, 
situaţii complexe pentru mintea lui de copil dar în grup, prin analize, dezbateri, descoperă răspunsurile la 
toate întrebările, rezolva sarcini de învăţare, se simte responsabil şi mulţumit în finalul activităţii. Astfel 
efortul copiilor este unul intelectual de exersare a proceselor psihice şi de cunoaştere, de abordare a altor 
demersuri intelectuale interdisciplinare decât cele clasice prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile, 
elaborate interactiv, în care copiii îşi asumă responsabilitatea şi verifică soluţii, elaborează sinteze în 
activităţi de grup, intergrup, individual în perechi. Ideile grupului au încărcătura afectivă şi originalitate 
atunci când respectă principiul flexibilităţii.  
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Lumea în care trăim se schimbă şi odată cu ea educaţia; sursele de informare pentru adulţi şi copii 
sunt multe încât pentru cei atraşi de nou, de spectaculos, una pare mai atractivă decât alta. Vom prezenta 
realizarea evaluării preșcolarilor prin aplicarea la grupă a Planului Dalton care are un rol activ și dezvoltă 
o funcție de feed-back pentru copil. În acest context, copilul devine partener educațional într-un sistem ce 
oferă transparență, siguranță, deschidere. Aspectul cel mai important este acela că preșcolarul este evaluat 
pentru ceea ce știe și nu este sancționat pentru ceea ce nu știe. Planul Dalton este unul dintre cele mai de 
succes modele educaționale centrate pe copil din lume.  

La nivelul ȋnvǎțǎmȃntului preşcolar, Planul Dalton a fost adaptat şi ajustat ȋn funcție de specificul 
vȃrstei copiilor.  

Planul Dalton creează cele mai bune condiții posibile pentru dezvoltarea personală, intelectuală și 
socială a preșcolarilor, promovȃnd independența, libera inițiativǎ, responsabilitatea, încrederea în sine şi 
cooperarea ȋntre copii.  

Utilizarea Planului Dalton de la o vȃrstǎ foarte fragedǎ, de-a lungul anilor, ȋi ajutǎ pe copii sǎ învețe 
sǎ ȋşi identifice propriile interese, sǎ-şi gestioneze eficient timpul şi cum să-și asume responsabilitatea 
pentru propria lor educație. Educatoarea inițiază/elaborează sarcini didactice şi monitorizează relațiile 
dintre perechi, urmărind: ❖ încurajarea comunicării, ❖ construirea relaţiilor între copii, ❖ influenţarea 
perechilor în îndeplinirea/ rezolvarea sarcinilor. La nivelul ȋnvǎțǎmȃntului preşcolar, Planul Dalton a fost 
adaptat şi ajustat ȋn funcție de specificul vȃrstei copiilor. Planul Dalton creează cele mai bune condiții 
posibile pentru dezvoltarea personală, intelectuală și socială a preșcolarilor, promovȃnd independența, 
libera inițiativǎ, responsabilitatea, încrederea în sine şi cooperarea ȋntre copii. Planul Dalton este unul dintre 
cele mai de succes modele educaționale centrate pe copil din lume. Evaluarea în Planul Dalton are loc la 
final de săptămână-vineri: ❖ la finalul zilei se va desfǎşura activitatea de evaluare sǎptǎmȃnalǎ; ❖ 
evaluarea se va realiza ȋn pereche; noi ca și educatoare verificǎm produsele activitǎții copiilor (dacǎ este 
cazul); ❖ copiii vor aprecia gradul de cooperare şi plǎcere de a fi cu perechea respectivǎ, vor evidenția 
dificultǎțile ȋntȃmpinate şi modul de rezolvare a acestora; ❖ se recomandǎ ca noi, ca și cadre didactice sǎ 
ȋncurajăm comunicarea ȋntre preşcolari, iar noi sǎ fim mai mult un spectator ȋn acest moment al evaluǎrii; 
puteți avea ȋncredere cǎ preşcolarii pot fi buni evaluatori şi critici, trebuie doar sǎ-i stimulăm şi sǎ le oferim 
libertatea de a-şi forma şi dezvolta competențele necesare; ❖ tot vinerea are loc și evaluarea cadrului 
didactic de către preșcolari,când fiecare copil oferă educatoarei un emoticon (față veselă/ tristă sau 
indiferentă). Aceste emoticoane sunt oferite ce către copil în funcție de cum a perceput-o el pe educatoare 
în acea săptămână. 

 
 
 
 Bibliografie:  
 
• Cucoş, C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom; 
• Ionescu, M., (2003), Instrucţie şi educaţie, Editura Garamond, Cluj-Napoca 
• Voiculescu, E., (2001), Pedagogie preşcolară, Editura Aramis 
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METODA INTERACTIVĂ DE PREDARE ONLINE - QUIZZIZ 
 

 
Prof. CĂPĂȚINĂ CODRUȚA 

COLEGIUL TEHNIC ”EMANUIL UNGUREANU” 
TIMIȘOARA, ROMÂNIA 

 
Trăim în era digitală, o perioadă caracterizată prin trecerea de la producția industrială la informație și 

computerizare, ceea ce a schimbat semnificativ modul în care oamenii interacționează între ei. 
Dacă acum un an ni se părea învățământul la distanță o realitate îndepărtată, acesta a ajuns la stadiul 

în care progresul care s-a făcut în ultimii 2 ani pe această direcție, ar fi durat cel puțin 10-15 ani, dacă nu 
exista contextul pandemic. 

E cert faptul că predarea în mediul online este diferită, dar nu cu un grad înalt de dificultate, 
informațiile pe care le predăm rămân la fel, doar că va trebui să selectăm metode interactive de predare, 
deoarece la distanță este mai greu să-i ținem focusați pe elevi pe o perioadă mai lungă iar interactivitatea 
va fi o provocare. 

Învățământul online reprezintă o formă de învățare la distanță, adecvată unor contexte speciale așa 
cum este perioada actuală de pandemie și oferă posibilitatea pregătirii etapizate, structurate și coordonate 
corect. 

Abordarea metodelor online oferă profesorului o conectivitate și o cooperare mai mare cu elevul, o 
responsabilizare mai mare a elevului în procesul de învățare. Fiecare metodă utilizată în învățământul online 
are specificul ei. 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Dacă 
avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta lecțiile pentru a viza respectivele 
lacune. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca 
document Word - adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic - și să 
folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

E necesară prezența mai multor activități de predare-învățare cu elevii, să nu fie doar teorie. Teoria 
ar trebui să ocupe doar 20 de minute din cadrul unei ore de curs.  

Pentru structurarea informațiilor care urmează să fie predate, recomand instrumentul QUIZZIZ. 
Ca și în cazul altor instrumente similare, Quizizz este și un instrument de evaluare formativă care este 

cel mai bine utilizat pentru a obține informații despre modul în care clasa în ansamblu se descurcă în 
înțelegerea materialului de conținut. 

Am utilizat Quizizz atunci când am adresat întrebări care necesită citirea unui pasaj sau timp mai lung 
pentru a răspunde la întrebări. Nu uita-ți să setați limita de timp la intervalele superioare de 5 minute.  

Elevii pot folosi nume de cod sau nume numerice de ecran pentru anonimat, dacă doresc.  
Adesea am creat pretesturi pentru a le oferi elevilor dotați să „testeze” materialele deja învățate. Elevii 

au putut vedea cu ușurință opțiunile și au putut alege răspunsurile folosind un laptop sau orice dispozitiv 
electronic.  Elevii au putut vedea cine se află în partea de sus a clasamentului în timpul jocului și pot chiar 
să pună întrebări în timp ce parcurg testul. La fiecare lecție/test se pot imprima rapoarte individuale ale 
elevilor pentru a le utiliza în timpul ședințelor cu părinți.  

Nu trebuie întotdeauna să ne creăm propriile lecții de la zero. Putem importa cu ușurință PDF-uri sau 
prezentări existente în Lecții, putem include întrebări în orice moment și transforma prezentarea statică într-
o Lecție interactivă. 

Partajarea asincronă a lecțiilor alocate, a temelor pentru acasă poate ajuta elevii să se pregătească 
independent înainte de un test mare. Toate lecțiile de teme alocate vin cu rapoarte pe care le puteți consulta 
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pentru a evalua performanța fiecărui elev și pentru a oferi îndrumări suplimentare celor care au rămas în 
urmă. 

Quizizz este PERFECT pentru învățarea la distanță, deoarece este captivant pentru elevi, funcționează 
pe orice dispozitiv și profesorul poate urmări cum se descurcă fiecare elev cu conținutul lecției/testului și 
cine are nevoie de ajutor. Am utilizat frecvent acest instrument în timpul învățării la distanță ca o alternativă 
la o sesiune de predare dar și de evaluare. 

Exemplu de lecție predare cu evaluare inclusă după fiecare noțiune predată 
 

       

        

                 

 
Bibliografie:  https://quizizz.com/ 
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Evaluarea online - o nouă provocare 

 

Prof. în înv. primar Căpraru Emanuela Mihaela                                            
Școala Gimnazială ”Ștefan Bârsănescu”, Iași 

 

În ultima perioadă am descoperit diverse  platforme și aplicații disponibile online care facilitează atât 
procesul de predare-învățare cât și de evaluare, dar ceea ce trebuie să primeze este modul în care tehnologia  
îmbunătățește pedagogia folosită. Deci, mai întâi pedagogia, apoi tehnologia. 

Tehnologiile sunt instrumente care trebuie aplicate cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru 
profesori este să se îndepărteze de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic și 
să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Chiar dacă predau la clase mici, am observat că  elevilor le place acest lucru. Creativitatea manifestată este 
uluitoare. Dar nu trebuie pierdut din vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii 
să vă arate că știu – au învățat să facă? 

Eu am căutat diferite  modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare. Dintre acestea pot enumera: 

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

- Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

- Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. Pot adăuga diagrame, clipuri video și diagrame pentru a face testul cât mai plăcut. 

- Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Se pot crea atât activități interactive cât și imprimabile. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări.Ei  pot să realizeze filmulețe cu screencast-omatic în care să surprindă atât imaginea de pe 
interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Eu  vă încurajez să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 
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În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.  

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care din ce în ce mai mulți profesori vorbesc în mod 
constant într-un sens pozitiv. 
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Evaluarea în învăţământul preşcolar 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: CAPRARU MARIA MAGDALENA                             
GRADINIA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 DRAGASANI                              

JUDETUL VALCEA 

 
 

,,Evaluarea pedagogică vizează eficienţa învăţământului prin prisma raportului dintre obiectivele 
proiectate şi rezultatele obţinute de către elevi în activitatea de învăţare. Sunt urmărite efectele pedagogice, 
respectiv consecinţele acţiunii întreprinse  asupra formării personalităţii umane în ansamblul său. 
Consemnând rezultatele se scot în evidenţă şi mecanismele care au condus la obţinerea lor, precum şi 
evoluţia posibilă a rezultatelor respective, într-un cuvânt, evaluarea pedagogică include în sfera ei 
rezultatele şi substratul psihologic al acestora. Ea se realizează de către profesor prin strategii didactice 
adecvate, încheindu-se cu aprecieri asupra funcţionării interne a acţiunii educaţionale”. (Nicola I.- 
Pedagogie, EDP, R.A., Bucureşti, 1992, p.253) 

Evaluarea reprezintă un proces didactic complex, integrat structural şi funcţional în activitatea 
instructiv-educativă. Ea este, în opinia lui Ausubel, punctul final într-o succesiune de evenimente care 
cuprinde următorii paşi: stabilirea scopurilor şi a obiectivelor pedagogice, proiectarea şi executarea 
programului de realizare a scopurilor, măsurarea rezultatelor aplicării programului. Procesul evaluativ este 
totodată  şi un punct de pornire, deoarece activitatea este adaptată nevoilor de educaţie şi posibilităţilor 
reale de a le satisface, procesul de învăţământ capătă o structură ciclică, iar evaluarea joacă un rol reglator”. 
( Tomşa – Psihopedagogie preşcolară şi şcolară, Bucureşti 2005, p.165 ) 

Prin conţinutul său evaluarea urmăreşte să determine modul în care obiectivele stabilite se înfăptuiesc 
în activitatea practică. 

A evalua rezultatele înseamnă a determina mărimea în care obiectivele programului de instruire au 
fost atinse, precum şi eficienţa strategiilor didactice folosite, în vederea perfecţionării procesului în etapele 
următoare. Evaluarea este menită să furnizeze informaţii necesare ,,reglării” şi ,,ameliorării” activităţii , 
pentru ca aceasta să se desfăşoare în condiţiile unei perfecţionări continue.  

Evaluarea este o componentă esenţială a procesului de învăţământ îndeplinind anumite funcţii:  

- funcţia constatativă (de constatare) se referă la cunoaşterea stării fenomenului, a activităţii şi a 
rezultatelor obţinute;  

- funcţia diagnostică (de diagnoză) vizează identificarea cauzelor care stau la baza fenomenelor 
constatate; 

- funcţia pragmatică (de prognoză) se concretizează în deciziile de ameliorare, ce urmează a fi 
adaptate cu privire la desfăşurarea activităţii în etapele următoare; 

   În teoria şi practica educaţională se disting trei strategii sau forme de evaluare: 

 Evaluarea iniţială – se realizează la începutul unui program de instruire şi este menită să stabilească 
nivelul de pregătire al preşcolarilor în acest moment. Ea reprezintă una dintre premisele conceperii 
programului de instruire, constituie o condiţie pentru reuşita activităţii desfăşurate cu preşcolarii. 

 Evaluarea continuă sau formativă – se realizează predominant pe parcursul desfăşurării procesului 
didactic, cuprinzând întregul conţinut. 

 Evaluarea sumativă sau finală este realizată în mod expres la sfârşitul ciclului preşcolar, când se 
verifică parametrii generali ai dezvoltării şi când se sintetizează nivelul de performanţă al copilului în baza 
cărora poate fi şcolarizat. Educatoarea beneficiază astfel de informaţii care, interpretate corect şi 
valorificate, dau măsura studiului optim de copil în pregătirea sa pe secvenţă de instruire. 
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Teoria psihopedagogică recomandă înlocuirea celor trei forme de evaluare, folosind cu precădere 
evaluarea formativă. 

Evaluarea la nivel preşcolar se conturează ca o problemă apărută sub impulsul efortului de a introduce 
şi la această treaptă de învăţământ, pregătirea pentru şcoală, principiile cercetării ştiinţifice prin care se 
stabilesc obiective, conţinuturi, metodologii de realizare şi apreciere în scopul perfecţionării procesului de 
învăţământ, a asigurării succesului copiilor în grădiniţă şi în şcoală. 

Studiile de evaluare în învăţământul preşcolar permit obţinerea informaţiilor cu privire la dezvoltarea 
copilului, facilitează adaptarea deciziilor şi apropierea dintre teorie şi practică. 
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ROLUL EVALUĂRII INIȚIALE ÎN OPTIMIZAREA 

PROCESULUI INSTRUCTIV -EDUCATIV DIN GRĂDINIȚĂ 

 
Prof. Cărăbăț Loredana                                                                 

G. P. P. Nr. 4 Adjud 

 

 
Aprecierea activităţii copilului şi a activităţii desfăşurate de educatoare se realizează prin evaluare. 

Aceasta se întemeiază pe o analiză complexă, în toate manifestările şi relaţiile interumane în care copilul 
este implicat.  

În acest material, ne vom referi la acumulările posibile ale copiilor din grupa mare, în vederea 
şcolarizării cu succes acestora. 

Evaluarea iniţială, din perspectiva relaţiei proces-produs, are menirea să furnizeze informaţii necesare 
reglării şi ameliorării activităţii. În primul rînd, se impune ca procesele evaluative să fie realizate astfel 
încât, prin obiectivele imediate (ridicarea performanţelor copiilor, pregătirea pentru învăţământul primar), 
să se susţină şi să stimuleze activitatea de predare şi preluare de informaţii de către copil, formarea lui ca 
viitor şcolar. 

Cunoaşterea rezultatelor obţinute de preşcolari la un moment dat, reprezintă un obiectiv intermediar 
a cărui realizare constituie sursă de informaţii pentru următoarele programe de acţionare. Aceste informaţii 
evidenţiază efectele activităţii desfăşurate, reprezintă criteriul principal de analiză şi autoanaliză critică a 
modului în care s-a derulat activitatea de predare-învăţare, mijloc de autocontrol asupra eficacităţii 
învăţământului şi sugerează căi şi direcţii de perfecţionare a stilului promovat de educatoare.  

De exemplu, observaţiile efectuate de noi, ca educatoare, asupra comportamentului copiilor din grupa 
mare pe care o conducem, pe parcursul unei activităţi, oferă informaţii privind măsura în care le-am trezit 
interesul şi curiozitatea, le-am oferit plăcerea de a participa la activitate. Acestea devin concludente pentru 
calitatea activităţii desfăşurate, prin efectele pe care le-a avut.  

Verificarea eficienţei muncii noastre o constituie raportul acumulărilor realizate de copii, schimbările 
produse în atitudinea lor.  

Procedeele de evaluare iniţială globală şi mai ales a întregului colectiv, trebuie completate şi corelate 
cu evaluarea rezultatelor individuale.  

La grupa mare, de exemplu, activitatea de evaluare iniţială urmăreşte pe cât posibil măsurarea şi 
aprecierea cât mai obiectivă a performanţelor probate de preşcolari după activitatea de predare-învăţare din 
anii anteriori. 

În vederea obţinerii unor rezultate cât mai bune în urma probelor de evaluare iniţială, trebuie să ţinem 
seama de următoarele: 

- tratarea diferenţiată a copiilor; 
- selecţia riguroasă a conţinutului învăţării; 
- folosirea în continuare a metodelor şi procedeelor didactice care să antreneze cel mai mult 

capacităţile intelectuale, care asigură învăţarea activă şi formativă; 
- îmbinarea şi alternarea în mod echilibrat a activităţii frontale cu cea individuală şi pe grupe; 
- folosirea unor mijloace de învăţământ care să fie în concordanţă cu conţinutul, metodele şi 

procedeele de evaluare utilizate; 
Realizând o selecţie riguroasă a conţinutului curriculumului pentru preşcolari, folosind strategii 

didactice accesibile gradului de înţelegere al acestora, putem desfăşura un act educaţional de calitate, care 
să ofere copiilor şanse de integrare cu succes în activitatea şcolară. 

Evaluarea iniţială vizează observarea capacităţii de integrare în grup, de relationare cu ceilalţi copii 
şi cu educatoarea, dar şi de stabilire a nivelului de dezvoltare intelectuală, fizică, artistică,socio-emoţională. 
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Pentru a aduna cât mai multe informaţii despre copii, evaluarea se desfăşoară pe două paliere: 
informaţii culese de la părinţi despre copii şi aşteptările pe care le au parinţii de la mediul educaţional şi 
probe aplicate copiilor pe domenii de dezvoltare pe parcursul primelor doua săptămâni ale anului şcolar. 

Evaluarea iniţială: 

o identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, 
în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare; 

o “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de premise 
favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002). 

o este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor 
conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, 
interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare. 

 
Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin operaţiile de 

măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările tradiţionale la 
evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice, a situaţiilor de instruire/învăţare. 

Evaluarea iniţială se poate realiza prin: harta conceptuală; investigaţia; chestionarul. 

Evaluarea este realizată întotdeauna cu un anumit scop. Diversitatea situaţiilor educative, precum şi 
spectrul larg de obiective presupun aplicarea unor variate strategii de evaluare, în unele cazuri apare 
necesitatea de a compara performanţele preşcolarilor; în altele - de a determina nivelul achiziţiilor acestora 
în raport cu un obiectiv fixat. Există situaţii în care se impune identificarea abilităţii copiilor de a executa 
acţiuni necesare pentru rezolvarea unei probleme specifice; în alte situaţii se urmăreşte obţinerea unor 
informaţii generale despre performanţe în contextul dezvoltării preconizate şi al devierilor posibile. În 
sfârşit, educatoarea are nevoie de o înţelegere amplă, cuprinzătoare a comportamentului preşcolarului. 

Activitatea pedagogică cuprinde, pe lângă acţiuni proprii ei, proiectare, organizare, conducere, 
procese de instruire şi educaţie, şi acţiuni întreprinse în vederea constatării efectelor produse în urma 
desfăşurării activităţii propriu-zise.  

Rolul acţiunilor evaluative îl constituie ameliorarea şi perfecţionarea activităţii desfăşurate cu grupa 
de copii. Procesul evaluativ este totodată şi un punct de pornire, deoarece activitatea este adecvată nevoilor 
de educaţie şi posibilităţilor reale de a le satisface, procesul de evaluare capătă o structură ciclică, iar 
evaluarea joacă un rol reglator.  

Ceea ce este modern însă, în privinţa evaluării, se referă la faptul că astăzi, această secvenţă are în 
vedere, mai ales, cauzele rezultatelor obţinute şi soluţiile care se întrezăresc pentru îmbunătăţirea acţiunilor 
instructiv-educative.  
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Test de evaluare sumativă 
Clasa a IV-a 

 
 

Cărăbulea Mioara 
Școala Gimnazială Ocna Sibiului 

 
 
 
Testul este o probă complexă cu ajutorul căreia se verifică și se evaluează nivelul asimilării 

cunoștințelor și al capacităților de a opera cu ele, prin raportarea răspunsurilor la o scară etalon, elaborată 
în prealabil (I. Nicola, 1994, p. 335). 

Exemplu de test elaborat la disciplina Geografie, clasa a IV-a. 

Test de evaluare sumativǎ 
 
Unitatea de învăţare: Marile unitǎţi geografice ale ţǎrii 
 
1. Completaţi spaţiile libere din propoziţiile de mai jos cu răspunsurile corecte. 
 
 Munţii Carpaţi sunt împărţiţi în … grupe: 
Carpaţii…………….se întind din nord, de la graniţa cu Ucraina, până la Valea………. 
Carpaţii…………….se întind de la Valea…………..în est, şi până la Văile…………..şi………….., 

în vest. 
Carpaţii…………….se întind de la……….., .în sud, şi Valea ………., .în nord. 
30 p 
2. Stabiliţi corespondenţa între definiţiile din coloana A şi răspunsurile din coloana B. 

      A                     B  

1. Cel mai înalt vârf din Carpaţii Orientali.               A. staţie meteorologică    
2. Grupa de munţi cuprinsă între Valea Oltului şi   B. Bihor 
Valea Jiului. 
3. Cel mai înalt vârf din Carpaţi Occidentali.   C. Parângului 
4. Pe vârful Omu se află o …                D. Munţii Hăşmaşu Mare 
5. Mureşul izvorăşte din…     E. Pietrosul 
15 p 

3. Precizaţi trei deosebiri dintre Carpaţii Meridionali şi Carpaţii Occidentali. 

Notă: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: mod de formare, altitudini, 
forme de relief. 

10 p 
4. Pe hartă sunt marcate cu literele A şi B câmpiile. 
Scrieţi pe hartă numele: 
a) câmpiilor notate cu A şi B. 
b) formelor de relief care se află: 
1.la N de Câmpia Română 
2.la E de Câmpia de Vest 
 3. podişul aşezat în mijlocul ţării                                                                                    5 p 
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5. Caracterizaţi, în maxim 5 enunţuri, zona în care trăiţi. În caracterizare veţi avea în vedere:     a) 
aşezare 

       b) forme de relief 
       c) bogăţii 
       d) ocupaţiile locuitorilor 
30 p 
 10 puncte se acordă din oficiu. 
 

Barem de evaluare şi de notare 
 
I 1  4, Orientali, Prahovei, Meridionali, Prahovei ,Timiş, Cerna, Occidentali, Dunăre, Barcău 

    
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: Carpaţii Meridionali sunt alcătuiţi din roci mai tari, apele şi vânturile îi rod 

mai greu. Carpaţii Occidentali sunt formaţi din roci diferite. 
Notă: Se acceptă oricare altă formulare care păstrează acelaşi sens cu ideile menţionate în barem. 
Notă: Pentru răspunsurile incomplete se acordă jumătate din punctaj. 
 
 
I 4  a) A Câmpia de Vest    a) A 1 p 
          B Câmpia Română         B 1 p 
      b) 1. Podişul Getic                 b) 1. 1 p  
          2. Dealurile de Vest          2.    1 p 
          3. Transilvaniei                      3.  1 p 
          5 p 
 
I 5  a) două limite precizate corect            a) 2 x 3 = 6 p 
     b) două aspecte specifice, două diviziuni precizate corect       b) 2 x 3 = 6 p 
               2 x 3 = 6 p 
     c) două resurse naturale             c)1 x 3 = 3 p 
                                                                                                            1 x 3 = 3 p 
     d) ocupaţiile locuitorilor                                                           d) 1 x 3 = 3 p 
                                                                                                            1 x 3 = 3 p 
                                                                                                                       30 p 
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EVALUAREA ÎNTRE ONLINE ŞI TRADIŢIONAL 
 
 

Şcoala Gimnazială „Nicolae Maraloi” SARAIU, jud. Constanţa 
Structura, Şcoala primară nr 1 Dulgheru 

Prof. înv. primar, Cărăbuş Geta 
 

 
Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va 

putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic şi universal”.  
 
Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare. 
În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării 

rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – învăţare –  evaluare 
mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev.  

Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva  nevoilor de formare ale celui educat. Este 
necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul 
elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare. 

 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în 
funcţie de particularităţile clasei de elevi.  

Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul 
creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind 
formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi 
deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Numeroase discuţii s-au purtat de-a lungul timpului şi continuă să se poarte şi astăzi în legătură cu 
gradul de obiectivitate şi de precizie al metodelor de evaluare. 

Sunt numeroase argumente „pro” şi „contra” utilizării exclusive a uneia sau alteia dintre metodele 
cunoscute. În realitate, îmbinarea lor constituie soluţia cea mai potrivită.  

Avantajul probelor orale constă în aceea că feed-back-ul se realizează imediat.  
Probele de evaluare scrisă  permit verificarea unui număr mare de şcolari într-un timp limitat, oferind 

acestora posibilitatea să gândească şi să lucreze în ritm propriu, asigurând în același timp un grad mai mare 
de obiectivitate în notare ( măsurare și apreciere).  

Pentru ca evaluarea să conducă la optimizarea întregului process desfășurat în școală, ea nu trebuie 
să se rezume doar la un singur instrument, ci să se folosească tehnici cât mai diverse. Indiferent de metoda 
aleasă, evaluarea presupune întotdeauna utilizarea unor itemi variați ce trebuie adaptați obiectivelor 
urmărite.  

Așadar, învățământul prin intermediul resurselor, WEB, făcând referire aici la clasa virtuală,  
respectiv,  învățarea prin intermediul mijloacelor TIC,  oferă elevilor posibilitatea,  să caute, să exploreze, 
să selecționeze și să aplice cunoștințele dobândite, eliminându –se astfel, factorul subiectiv-emoțional,  
teama  generată de confruntarea cu cadrul didactic  sau de reacțiile provocate de colegi, în cazul unui 
răspuns nefavorabil. Totodată,  profesorul,  potrivit măiestriei didactice, are posibilitatea de a-și organiza 
lecțiile online într-un mod inspirat și creativ, selectând cele mai relevante resurse, făcând apel la prezentări  
Power-point, filme educative, secvențe muzicale, imagini, link-uri utile în susținerea celor predate.  

Lecțiile devin astfel, un schimb fructuos de informații, iar clasa virtuală , un mediu plăcut și sigur, 
competitiv totodată, locul în care fiecare elev se simte valorizat prin confruntarea cu cei care au aceleași 
capacități, trebuințe și nevoi. 

Referindu-ne la metodele și tehnicile de evaluare on-line, putem afirma că au o serie de avantaje și 
prezintă un grad ridicat de eficiență deoarece majoritatea oferă feed-back într-un timp foarte scurt.  
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Așadar, în contextul dat,  evaluarea online, se impune de la sine,  profesorul având nevoie de feed-
back în permanență, cu scopul de a eficientiza actul didactic și de a atinge competențele vizate. Evaluarea 
devine astfel, eficientă și creativă , fiind o alternativă la evaluarea tradițională în aceste contexte, însă nu 
putem face rabat nici de tehnicile și metodele tradiționale de evaluare. 

Așadar, atât în mediul online, cât și în mediul fizic, cadrului didactic îi revine rolul de coordonator 
profesionist al întreg procesului didactic, având sarcina de a identifica și experimenta , cele mai relevante 
metode și strategii, astfel încât, elevul să ajungă la maximul de dezvoltare posibilă.  

Autoevaluarea și interevaluarea au un rol esenţial în întregirea imaginii elevului. Aceștia au nevoie 
să ştie cât mai multe lucruri despre ei înşişi, despre dimensiunile personalităţii lor şi despre manifestările 
lor comportamentale şi de aceea este utilă formarea şi exersarea la elevi a capacităţii de autoevaluare și 
interevaluare. 

Pentru  formarea acestei capacităţi trebuie respectate o serie de condiţii: 
 prezentarea obiectivelor curriculare şi de evaluare pe care trebuie să le atingă elevii încă de la 

începutul activităţii sau unei sarcini de lucru; 
 încurajarea elevilor pentru a-şi pune întrebări legate de modul de rezolvare a unei sarcini de lucru; 
 stimularea evaluării în cadrul grupului; 
 completarea la finele sarcinii de lucru, a unui chestionar sau a unor scale de clasificare permițând 

astfel elevilor să-și determine eficiența activităților realizate. 
Prin autoevaluare elevul află tot mai multe lucruri despre el însuși. Prin informațiile pe care le 

furnizează, autoevaluarea are un rol esențial în întregirea imaginii elevului din perspectiva judecății de 
valoare pe care o emite profesorul. 

Evaluarea are un efect formativ asupra elevului, fiindcă se raportează la diferite compentețe în funcție 
de progresul pe care aceasta la realizat și de dificultățile pe care le are de depășit. 
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Evaluarea în învăţământul preuniversitar 
Evaluarea în ciclul primar 

 

 
Prof. înv. primar  CARASEL ADRIANA 

LICEUL TEHNOLOGIC TURCENI, JUD. GORJ 
 
 
 
Evaluarea, ca parte componentă a procesului de învăţământ, contribuie la creşterea eficienţei 

activităţii din şcoală, la reglarea procesului de predare-învăţare. Luând în considerare acest aspect, se 
impune ca procesul de evaluare să fie organizat într-un mod riguros, să ştim ce evaluăm, cum, cu ce 
instrumente şi la ce ne  vor folosi rezultatele.. Evaluarea şcolară trebuie să fie dinamică, centrată pe 
procesele mentale ale elevului, să favorizeze reglarea şi autoreglarea cunoaşterii. 

Evaluarea sumativă se realizează la sfârşitul unei perioade mari de timp de aceea nu poate acoperi în 
întregime conţinutul studiat şi nu permite reglarea şi ameliorarea procesului de învăţământ în timp util. 

Ca urmare evaluarea nu trebuie înţeleasă doar ca o acţiune de etapă care este aplicată la sfârşit de 
semestru sau de an şcolar pentru a măsura cantitatea de cunoştinţe acumulate de elevi. Cantitatea de 
cunoştinţe nu mai contează atât de mult, relevantă este calitatea cunoştinţelor, potenţialitatea acestora de a 
genera noi cunoştinţe şi valori, capacitatea de operare şi aplicare a cunoştinţelor, dezvoltarea capacităţilor 
intelectuale, conduite şi trăsături de personalitate. Accentul trebuie să se pună pe evaluarea formativă care 
acoperă întregul conţinut, conform programei; permite învăţătorului identificarea neajunsurilor şi 
remedierea lor la timp pentru a preveni insuccesulşcolar, oferă posibilitatea de a schimba sau îmbunătăţi 
metodele de predare dacă metodele folosite nu şi-au dovedit eficienţa.Şcolarul mic simte nevoia confirmării 
rezultatului obţinut imediat după realizarea unei sarcini, iar acest tip de evaluare este cel mai adecvat 
permiţând învăţătorului constatarea, diagnosticarea şi ameliorarea din mers a procesului de învăţare. 

Dacă se doreşte o prognozare a modului în care elevul îşi va continua traseul educaţional şi cum va 
face faţă cerinţelor unei trepte superioare de instruire se recurge la aplicarea de teste specifice evaluării 
predictive .Testele de tip diagnostic depistează lacunele prezente în cunoştinţele, priceperile şi deprinderile 
elevilor precum şi cauzele care au condus la situaţia respectivă, urmând ca învăţătorul să stabilească 
activităţi remediale pentru corectarea acestor neajunsuri şi activităţi de dezvoltare pentru a valorifica 
aspectele pozitive depistate în urma aplicării testelor. 

Proiectarea activităţii de evaluare  se realizează în concordanţă cu proiectarea procesului de predare-
învăţare. În activitatea de evaluare obiectivele de referinţă sunt transformate în descriptori de performanţă 
exprimaţi în termeni de realizare urmând ca aceştia să fie utilizaţi pentru aprecierea rezultatelor şcolare. 

Pentru determinarea rezultatelor şcolare învăţătorul are la dispoziţie diverse metode şi instrumente de 
evaluare. Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic „oferă elevilor posibilitatea 
de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea 
unei diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit."Instrumentul de evaluare reprezintă un element 
constitutiv al metodei, prin intermediul căruia elevul ia la cunoştinţă sarcina de evaluare. El este cel „care 
pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât şi demersul iniţiat pentru a atinge scopul propus." 

În teoria şi practica pedagogică modernă se are în vedere responsabilizarea elevului ceea ce presupune 
dezvoltarea capacităţii de autoreflecţie, punerea în funcţiune a mecanismelor metacognitive: cunoaştere 
despre autocunoaştere. 

Metodele  tradiţionale cuprind probele orale, scrise şi practice, iar cele moderne sau complementare 
cuprind observarea, autoevaluarea, investigaţia, proiectul şi portofoliul.  Observarea sistematică a elevilor 
– poate fi făcută pentru a evalua performanţele elevilor, dar în special comportamentele afectiv – atitudinale. 
Investigaţia – reprezintă o situaţie complicată care nu are o rezolvare simplă. Proiectul – presupune o 
activitate mai amplă decât investigaţia care începe în clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinii, se continuă 
acasă pe o anumită perioadă şi se încheie tot în clasă prin prezentarea în faţa colegilor a rezultatelor obţinute 
sau a produsului realizat. Portofoliul – reprezintă o colecţie de informaţii despre progresul şcolar al unui 
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elev, obţinut printr-o varietate de metode şi tehnici de evaluare. Autoevaluarea – este realizată prin întrebări 
pe care şi le pun elevii în condiţii necesare pentru formarea deprinderilor evaluative. 

O viziune globală corectă asupra competenţelor elevilor se poate obţine doar prin îmbinarea 
metodelor de evaluare tradiţionale cu cele moderne. 

Probele scrise conţin un anumit număr de sarcini, itemi, în concordanţă cu obiectivele operaţionale. 
După gradul de obiectivitate oferit itemii se clasifică în: 
- itemi obiectivi:itemi pereche, itemi cu alegere duală, itemi cu alegere multiplă;   
- itemi semiobiectivi: itemi cu răspuns scurt, itemi de completare, întrebări structurate 
- itemi subiectivi: situaţii problemă, itemi de tip eseu; 
Ca atribuire a unei judecăţi de valoare, aprecierea şcolară se poate realiza verbal sau prin folosirea 

unor simboluri. În activitatea la clasă am constatat că aprecierile verbale îi motivează pe elevii din ciclul 
primar şi îi dinamizează 

De cele mai multe ori aprecierea este concretizată prin notare. Sistemul cifric de notare a fost înlocuit 
la ciclul primar cu un sistem de notare cu calificative bazat pe descriptori de performanţă. Acest sistem de 
notare are atât avantaje cât şi dezavantaje. Deoarece există doar patru trepte de notare nu se asigură o notare 
suficient de nuanţată deci nu se face o ierarhizare riguroasă a elevilor ceea ce poate fi un lucru bun 
favorizând munca în echipă.  

Modul de premiere la sfârşitul anului şcolar permite valorizarea fiecărui elev în funcţie de aptitudinile 
pe care le are. Dezavantajul acestui sistem de notare apare la trecerea elevilor din ciclul primar în ciclul 
gimnazial deoarece după sistemul de notare cifric se face ierarhizarea elevilor şi, spre surprinderea lor şi a 
părinţilor, unii elevi care au primit calificativul FB în ciclul primar primesc în clasa a V-a nota nouă sau 
chiar opt. 

 
 
Bibliografie: 
 
Constantin Cucoş, Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, 2002;  
Mihai Stanciu, Didactica postmodernă, Ed. Univ. Suceava, 2003. 
Elvira Creţu, Psihopedagogia şcolară pentru învăţământul primar, Ed. Aramis, Bucureşti, 1999 
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On line și Tradițional – activități de învățare 
 
 

Prof. Carmen Daniela Nechita 
Liceul Teoretic Grigore Antipa Botoșani 

 
 
 
Literatura de specialitate oferă mai multe definiții ale evaluării, dar se poa te spune că evaluarea este 

o activitate etapizată care vizează domenii și probleme complexe, nu doar evaluarea elevilor. „A evalua” 
reprezintă nu numai un verb de încheiere, ci și de deschidere. 

În practica obișnuită, la ora de curs tradițională, profesorul predă lecția, fixează o temă, o notează, 
poate să precizeze ce este greșit, dar nu verifică dacă elevul a reușit să-și îndrepte deficiențele și trece la 
următoarea lecție. În acest caz evaluarea este sumativă.  

În practica optimă este utilizată evaluarea diagnostică și formativă: profesorul predă lecția, se fixează 
o sarcină de lucru, atât elevii, cât și profesorul folosesc această sarcină pentru a diagnostic deficiențele și 
de a fixa obiectivele pentru perfecționare, care se monitorizează.  

Se recomandă utilizarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoaștere și înțelegere, aplicare și raționament.  

În procesul de evaluare online trebuie să se acorde o importanță deosebită pentru designul evaluării, 
astfel: 

1. analizarea competențelor  
2. crearea de specificații asociind niveluri taxonomice cu conținuturi și sarcini de evaluare  
3. metode  
4. instrumente  
5. tipuri de itemi - sarcinile de evaluare 
Sistemele online de administrare și evaluare a examenelor facilitează furnizarea unei experiențe de 

învățare personalizate pentru elevi, deoarece notele și performanțele lor sunt urmărite în sistemul 
centralizat. Aceste sisteme ajută la:  

• datele evaluării pot fi centralizate și eficientizate, mai ales în cazul examenelor.  
• se reduc costurile, eforturile și timpul necesar pentru evaluarea manuală a fișelor de răspunsuri  
• foile de răspuns se pot scana și pot fi securizare prin criptate, pentru a fi partajate rapid și sigur  
• se pot adăuga comentarii și feedback pentru informarea imediată a elevului 
• se pot evalua scripturile de răspuns de pe orice device conectat web  
• se pot recupera ușor scripturile de răspuns la cererea elevilor sau profesorilor  
• se pot urmări rezultatele fiecărui elev și a progresului acestuia în timp 
Pentru exemplificare vă prezint un model de activități de învățare în care se îmbină învățarea - 

evaluarea tradițională cu cea on line pentru disciplina chimie – clasa IX. 
 
Competența generală: 4. Comunicarea înțelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în 

formularea explicațiilor, în conducerea investigațiilor și în raportarea rezultatelor 
Competența specifică: 4.1. Modelarea conceptelor, structurilor, relațiilor, proceselor, sistemelor 
Conținuturi: Pila Daniell 
Problemă: modelarea grafică a unui element galvanic folosind ca model reprezentarea grafică a pilei 

Daniell. 
Metode și tehnici didactice : modelarea, algoritmizarea, conversația euristică, 
Resurse: videoproiector, tabletă grafică, tablă interactivă, flipchart, fișe de lucru 
Sarcini de lucru:  
 Vizionați materialul video de la adresa https://www.youtube.com/watch?v=-

eG7vquOHBQ&list=PL-Ad1ibNZBYpnqN29MY_l1Kjv1HRQAf73 
După vizionarea materialului răspunde la următoarele cerințe: 
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 Ce este un element galvanic? 
............................................................................................................. 
 Ce elemente galvanice se întâlnesc în viața de zi cu zi?  
.................................................................... 
 Stabilește care sunt materialele necesare pentru a construi pila Daniel 
a) ..................................... 
b) ..................................... 
c) ..................................... 
d) ..................................... 
e) ..................................... 
f) ..................................... 
g) ..................................... 
 Scrie pe fișa de lucru litera/literele de la cerința precedentă corespunzătoare rolului pe care îl joacă 

în construcția pilei Daniel 
_________ 1. Anod 
_________ 2. Catod 
_________ 3. Realizează conexiunea dinte cele două plăcuțe metalice 
_________ 4. Măsoară tensiunea curentului electric debitată de pilă 
_________ 5. Semicelula 1 
_________ 6. Semicelula 2 
_________ 7. Asigură neutralitatea electrică a soluției 
 Compară, din punct de vedere al masei cele două plăcuțe metalice.  (video min 3.13) 
o Masa plăcuței de zinc _________________ 
o Masa plăcuței de cupru ________________ 
 Modelează ecuația reacției chimice care are loc în semicelula 1: .................................. 
 Modelează ecuația reacției chimice care are loc în semicelula 2: .................................. 
 Modelează ecuația reacției chimice care stă la baza generării curentului electric: ......................... 
 Compară poziția celor două metale din care sunt construite plăcuțele în seria de activitate a 

metalelor. 
 Stabilește care metal poate juca rol de anod: ......................................... 
 Stabilește care metal poate juca rol de catod: ......................................... 
Încearcă: 
 Ai la dispoziție următoarele materiale: soluție de azotat de cupru 1M, soluție de azotat de fer (II) 

1M, tub în formă de U umplut soluție saturată de KCl și prevăzut la capete cu un material poros. 
Completează lista cu materialele necesare pentru a construi un element galvanic.  

o .................................. ......... 
o ............................................ 
o ............................................ 
o ............................................ 
 Stabilește care dintre cele două plăcuțe metalice alese de tine joaca rol de anod și de catod.  
o Pentru aceasta compară poziția celor două metale în seria de activitate a metalelor 

.............................................................................................................. 
o Anodul este: ................................................................ 
o Catodul este: ................................................................ 
 Modelează procesele chimice care au loc la cei doi electrozi 
o La anod are loc procesul de ..................................... și ecuația reacției chimice este ............................ 
o La catod are loc procesul de ..................................... și ecuația reacției chimice este 

............................ 
o Ecuația generatoare de curent este ......................................................................... 
o Cum asigură soluția de KCl din puntea de sare neutralitatea soluțiilor din cele două semicelule? 

.................................................................... 
Notă pentru profesor: Elevii completează fișa de lucru. Se propune o evaluare făcută de profesor, o 

fișă de autoevaluare sau interevaluarea încât elevii să poată să corecteze răspunsurile din fișă personală. 
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Evaluarea în învățământul preuniversitar 

Între online și tradițional 
 

 
Profesor Carmen Romaniuc,                                                             

Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă”, Săveni 
 
 
 
Definită ca un proces de colectare, prelucrare şi interpretare a datelor obţinute prin intermediul 

instrumentelor de evaluare, în scopul adoptării unei judecăţi de valoare sau al luării unei decizii1, evaluarea 
este un act indispensabil în derularea procesului de învăţământ, alături de predare, învăţare şi consolidare. 
Concepția asupra evaluării s-a schimbat, ea este o parte intrinsecă a demersului didactic și nu este 
independentă de procesul de învățare. Funcțiile evaluării sunt multiple: diagnosticare, prognosticare, 
reglare a procesului instructiv-educativ, selecție-ierarhizare, certificare, motivare a învățării, consiliere și 
orientare a deciziei elevului și părinților. Tipuri de evaluare: autoevaluare, evaluare internă și evaluare 
externă, inițială, continuă și finală, diagnostică și prognostică, sumativă și formativă. 

Diversele instrumente care pot măsura nivelul de performanță al competențelor elevilor sunt: testul 
de evaluare, instrumentul cel mai des folosit, proiectul care este preferat de mulți elevi deoarece se pot 
exprima creativ, referatul contribuie la dezvoltarea deprinderilor de muncă independentă, portofoliul 
oglindește evoluția elevilor și are un caracter motivant, dezbaterea, jocul de rol, fișa de lucru, dar și 
videoclipul, blogul, concursurile, metode alternative de evaluare. 

Ultimii doi ani școlari au adus provocări multiple, unele mai vechi, altele noi, precum penuria de 
manuale, absența sincronizării între programa școlară și manuale, materiale didactice, subfinanțarea, 
inexistența unor teste standardizate aplicabile tuturor nivelurilor de studiu, necesitatea unei platforme 
naționale de e-learning realizată de către Ministerul Educației și parteneri. Anul școlar 2021-2022 a avut 
un debut optimist care a fost rapid umbrit de situația epidemiologică. În aceste condiții evaluarea inițială s-
a desfășurat în mod tradițional, prin intermediul testelor de evaluare inițială, însă a doua parte a semestrului 
I pare să fie dominată de  evaluarea online. Încă este incertă situația tezelor semestriale despre care se știe 
că vor fi reduse numeric, dar obligatoriu vor fi susținute în formatul fizic.  

Avantajele pe care le are testul de evaluare iniţială sunt: obiectivitatea în notare pe baza unui barem 
de corectare detaliat şi a standardelor de performanţă, economia de timp, posibilitatea ca elevii să-şi 
corecteze greşelile, fiecare elev lucrează în ritmul propriu, fără a fi presat de necesitatea găsirii imediate a 
răspunsului corect. Elevii se familiarizează cu rigorile unui examen scris sau ale unui concurs şi învaţă să 
se încadreze într-un timp limită. Dezavantajele sunt resursele limitate de timp și feedbackul întârziat cauzat 
tocmai de alocarea resursei de timp pentru corectare.  

Evaluarea online este mai dificilă decât cea tradițională, realizată față în față cu elevul. O primă 
piedică în realizarea acestui tip nou de evaluare este reprezentată de conexiunea la internet care în zonele 
rurale nu există, iar în zonele urbane este suprasolicitată. Întreruperea conexiunii duce la compromiterea 
oricărei forme de evaluare online. Rezultatele pot fi viciate deoarece elevii nu pot fi supravegheați 
corespunzător, sunt ajutați prin intermediul unor grupuri constituite paralel, pot sesiza false probleme 
tehnice. În aceste condiții, profesorul e nevoit să se adapteze și să găsească soluții pentru tot felul de 
probleme de acest gen deoarece educația zilelor noastre nu mai poate fi separată de tehnologie. Educația 
viitorului este blended education, o combinație între tradițional și modern, o metamorfozare fără de care nu 
se va putea evolua. 

Cele mai utilizate forme de evaluare online sunt: evaluarea orală pe parcursul orei, fișe de lucru 
rezolvate în timpul orei sau ca teme, testul grilă realizat cu ajutorul formularelor Google, quiz online care 
să cuprindă exerciții cu alegere multiplă sau de completare a spațiilor libere, prezentări folosind instrumente 
digitale precum Power Point, Padlet, Prezi, Kahoot, Meet, eseul structurat și eseul liber, realizate și 

 
1 Marilena Pavelescu, Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Corint, Bucureşti, 2010, p.309 
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transmise prin intermediul acelorași instrumente digitale. Evaluarea este mai mult decât o simplă notare, ea 
vizează competențele elevilor, ceea ce ei pot să facă utilizând cunoștințele dobândite. Eseurile și întrebările 
cu răspuns deschis sunt excelente pentru a realiza o evaluare sumativă și implică procese cognitive 
superioare precum gândirea, memoria, imaginația. Feedbackul oferit de profesor poate fi dublat de colegii 
care doresc, realizându-se astfel și o consolidare a competențelor vizate. 

Așadar, evaluarea online a devenit o realitate a școlii românești și astfel se realizează o sincronizare 
cu sistemele de învățământ internaționale care au implementat-o anterior. 

 
 
Bibliografie: 
 
1. Goia, Vistian; Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia, Cluj-

Napoca, 2002; 
2. Pavelescu, Marilena; Metodica predării limbii și literaturii române, Editura Corint, București, 2010. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE                                          
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

Prof. invatamant prescolar Carmen Serban-Papadopol                                       
Gradinita cu P. N. nr. 32 - Brasov 

                                     

„Dacă aș vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influențează mai 
mult învățarea sunt cunoștințele pe care le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință! (R. Ausubel, 1981)  
                 

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învățământ, ce urmărește 
măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, valoarea, performanțele și eficiența acestora la un moment dat, 
oferind soluții de perfecționare a actului didactic.   
În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde următorii 
pași:   
       > Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor.   
       > Proiectarea și executarea programului de realizare a scopurilor propuse.   
       > Măsurarea rezultatelor aplicării programei.   
       > Evaluarea rezultatelor.   
Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea inițială, stadiala și finală. 

În marea majoritate a timpului, utilizarea e-tehnologiilor salvează timp și energie, captându-se usor 
atentia prescolarilor. Există multe instrumente, jocuri online și pentru copii preșcolari. Prin platformele și 
aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, 
dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătății pedagogia folosită. Deci, 
pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. Site-uri online utilizate frecvent de mine, adică instrumente digitale 
în învățământul preșcolar pentru evaluarea online/ aplicații feedback: 

Book Creator - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul căruia se pot realiza 
evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Book Creator este un instrument simplu pentru 
a crea cărți digitale minunate. Și în planificarea săptămânală, toate sarcinile pot fi legate în jurul poveștii. 
Astfel vom ști cine ne urmărește acțiunile zilnice. Când finalizăm sarcinile, primim feedback de la copii și 
părinți. Link: https://bookcreator.com/ 

Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul căruia se pot realiza 
evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și 
pentru cea de acasă . Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele 
oferite de platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precum şi 
rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp etc. Link: https://quizizz.com/admin 

KAHOOT- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul căruia se 
creează teste interactive pentru copii. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a 
crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă 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 reprezintă schimbul de bune practici şi asistenţă din partea colegilor.  
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PROBĂ DE EVALUARE  INIŢIALĂ 
Matematică și explorarea mediului 

Clasa I / An şcolar 2021-2022 
 

 
Caroli Cristina - prof. înv. primar 

Școala Gimnazială AVRIG 
 

 

Nume……………………………                                                             Data: .......................... 

 

1. Numără şi scrie numărul  potrivit: 
 

 

 

 

 

 

2. Scrie vecinii numerelor: 

          5  8 1  4 9 

 

3. Colorează figurile geometrice:  

         

       Triunghiurile - roșu 

        Pătratele -albastru 

        Dreptunghiurile-  portocaliu 

 

 

4. O broasca a pornit de pe piatra  cu numărul 1 spre piatra cu numărul 10 sărind  doar pe numerele 
pare. Colorează-le. 

 

5. Ordonează crescător, apoi descrescător  numerele: 

CRESCĂTOR: 

DESCRESCĂTOR: 

1  2   7  3   8   9  1 6  5  4 

1, 4, 0, 9, 20, 6 

705



 

6. Încercuieşte numai obiectele de igienă personală:  

                                                   

                               

 7. Colorează cu negru caseta din dreptul rădăcinii, cu verde  pe cea din dreptul tulpinii, cu maro  pe 
cea de la frunză şi cu roşu caseta de la floare:  

 

 

  

 

 

 

 

8. Pe o ramură sunt 10 păsărele. 7 păsărele şi-au luat zborul. Câte păsărele au rămas? 
 

 

 

 

                               

 

9. Calculaţi: 

 
AN ȘCOLAR 2021-2022 
TIPUL EVALUĂRII - EVALUARE INIŢIALĂ/SUMATIVĂ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ AVRIG 
DISCIPLINA: MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 
CLASA  I  
PROFESOR  ÎNV. PRIMAR:  Caroli Cristina 
DATA:  
NUMĂR DE ELEVI ÎNSCRIȘI/ EVALUAŢI: 3/   

      

3 + 1 =       9 - 1 = 

2 + 2 =       8 - 1 = 

6 + 1 =       7 - 3 = 

4 + 3 =       6 - 2 = 
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UNITATEA TEMATICĂ:” DIN NOU LA ȘCOALĂ!” 
 
PROBA DE EVALUARE INIŢIALĂ 
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 
 

ITEMUL CALIFICATIVE 
FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

1 Raportează corect numărul 
la cantitate la toate situațiile  

Raporează numărul la 
cantitate în 2 situații 

Raportează numărul la 
cantitate într-o singură situație 

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. Colorează toate numerele 
pare 

Colorează doar 4 numere 
pare 

Colorează 3 numere pare  

5. Ordonează corect crescător 
și descrescător numerele 

Ordonează crescător și 
descrescător având 2 
greşeli 

Ordonează crescător și 
descrescător având 4 greșeli 

6.  Incercuiește 3 obiecte de 
igienă personală 

Incercuiește 2 obiecte de 
igienă personală 

Incercuiește 1 obiect de igienă 
personală 

7. Identifică părțile plantei 
marcându-le corect prin 
culoare 

Identifică părțile plantei 
având o singură greșeală 

Identifică parțial părțile 
componente ale plantei 

8. Scrie și efectuează corect 
operația sugerată de text 

Scrie corect operația, dar 
greșește rezultatul 

Scrie greșit operația, dar pune 
rezultatul corect 

9. Efectuează corect toate 
exercițiile  

Rezolvă exercițiile 
având  2 greșeli 

Rezolvă exercițiile având 4 
greșeli 

 
BAREM DE APRECIERE  

Număr de itemi și nivelul rezolvării (corect / incorect, 
integral/parțial) 

CALIFICATIV 
 

Rezolvă  9 itemi cu FB,  1 item cu B/ orice altă combinaţie 
apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a 
testului si evidenţiind etosul clasei. 

FOARTE BINE 

Rezolvă 6 itemi cu FB, 1-2 itemi cu B, unul  cu S/ orice altă 
combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza 
holistică a testului si evidenţiind etosul clasei. 

BINE 

Rezolvă 4 item cu FB, 1-3 itemi cu B, restul cu S/ orice altă 
combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza 
holistică a testului si evidenţiind etosul clasei. 

SUFICIENT 
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SCURTE OBSERVATII ASUPRA EVALUARII ON-LINE - 

 

CASCATAU NAUSICA 

 

Predarea este componenta prin care transmitem conținut către elev. De cele mai multe ori, predarea 
se rezumă la un proces unidirecțional, chiar dacă majoritatea autorilor de specialitate recomandă 
interacțiunea, care presupune o metodă de a testa (evalua) capacitatea elevului de a reține, înțelege și aplica 
ideile sau conceptele prezentate în procesul de predare.  

Interactivitatea foarte des întâlnită în cadrul proceselor didactice moderne, cu toate că nu de multe ori 
sunt finalizate cu o evaluare pe bază de note, ci este mai mult o formă de autoevaluare a procesului 
educațional în sine, practicată în special de profesori preocupați de activitatea lor.  

Învățarea este componenta individuală, unilaterală, voită și foarte diversificată practicată de elev. 
Învățarea necesită pe lângă majoritatea teoriilor o puternică componentă de motivare 

Evaluarea: Să predai e simplu. Ai un curriculum, ai livrat ce ai putut mai bine, să învețe elevul…. 
Dar si evaluarea e în responsabilitatea ta. 

Structura procesului de evaluare: verificarea, măsurarea și notarea. 

Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 
evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea 
lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii 
de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative caracteristicilor 
calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor semnificații. 

Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a progresului școlar 
realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, atitudini, aptitudini, 
etc. 

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

 metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
 metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

După mai multe ore în fața calculatorului ne simțim mult mai obositi decât dacă am fi fost în sala de 
curs. Consumi mai multe resurse ca să te faci înțeles. Îți lipsește interacțiunea direct. 

Ca si instrument putem folosi platforma Zoom pentru livrarea de conținut și organizarea activităților. 
Zoom are o variantă gratuită care permite prezența simultană a până la 100 de participanți. La fel ca 
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și Skype. Pentru gestionarea claselor rămân la aprecierea că cel mai util la ora actuală este Google 
Classroom, dar și Microsoft Team. 

După cursurile on-line, pot afirma că instrumentele gratuite folosite pentru predare sunt suficient de 
mature pentru a ne asigura continuitatea pe un termen scurt și mediu.  

Nici unul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor complete de evaluare. 

Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. Se poate. 

După opinia mea probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line.  

Evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității. Iar pentru a fi 
corectă, toți participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri.  

Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.  

 

Referințe: 

 Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010, ISBN: 978-973-46-0936-9 
 Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare 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 
 Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 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 ȘI TEHNICI DE EVALUARE TRADIŢIONALE                                  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
 

Prof. Înv. preșcolar: Cătălin Elena Daniela 
Grădinița cu P. N. Nr. 10, Ploieşti 

 

 
„Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează mai 

mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă!” ( R. Ausubel, 1981) 

 
„Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.” (R. Ausubel) 

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea,  performanţele şi eficienţa acestora la un moment 
dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.  

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
următorii paşi:  

 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
 Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
 Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  
 Evaluarea rezultatelor.  
Evaluarea nivelului de pregătire a copilului are un rol esenţial, întrucât constituie o modalitate 

obiectivă de punere în evidenţa a randamentului obţinut şi reprezintă un mijloc important de învăţare , cât 
şi al celei de instruire , furnizând totodată informaţia necesară pentru adaptarea pe baze ştiinţifice a unor 
măsuri de ameliorare a acestei activităţi. 

Aprecierea rezultatelor, în comparaţie cu obiectivele propuse constituie aspectul cel mai important al 
evaluării, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizică a copilului , 
precum şi date despre nivelul de cunoştinţe şi deprinderi ale acestuia. 

Se urmăreşte prin aceasta, să se realizeze însuşirea tematicii, sistematizarea şi consolidarea celor 
învăţate anterior. În urma rezultatelor obţinute, se impune stabilirea de programe suplimentare de instruire 
pentru cei cu rezultate foarte bune şi programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai puţin bune. 

Buna cunoaştere psihologică a copilului e importantă in preşcolaritate cu atât mai mult cu cât la 
această vârstă, evoluţia e foarte rapidă şi diversificată, iar educarea trebuie să-şi adapteze activitatea la 
particularităţile copiilor. 

În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp , evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
schimbării, în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. 

Pentru activitatea concretă de evaluare desfăşurată de un cadru didactic, premisele esenţiale sunt: 
cunoaşterea teoretică şi concretă a particularităţilor copiilor, competenţa scopurilor definite, 
operaţionalizate a inventarului de performanţe posibile pe care le oferă curriculum-ul oficial. 

Modul în care se structurează primele obişnuinţe de învăţare ale copilului este definitorie pentru 
seriozitatea, angajarea şi succesele lui viitoare în domeniul acestor activităţi. 

În concluzie, evaluarea nivelului de pregătire a copilului, este impusă de trei aspecte esenţiale: 
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 respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale; 
 găsirea unor metode şi mijloace adecvate pentru ca evaluarea să contribuie la dezvoltarea 

personalităţii copilului preşcolar; 
 să răspundă sarcinii grădiniţei de a pregăti copii pentru integrare cu succes în activitatea şcolară. 
 

Așadar, prin evaluare, educatoarea își îndeplinește misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o 
integrare fără disfuncții în școală, de a urmări ce se întâmplă cu el și după terminarea grădiniței, furnizând 
învățătorilor datele necesare continuării acțiunii instructiv-educative pe diferite trepte. Urmând pașii unei 
evaluări eficiente și respectând cerințele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza procesul de 
învățământ, precum și de a spori rolul educației în formarea personalității. 

„Orice cunoştinţă oricât de abstractă ar fi, o putem utiliza la orice vârstă cu condiţia de a o traduce în 
limbajul gândirii copilului.” J. S. BRUNER 

„Perfecţionarea oricărei evaluări provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este făcută.”               
(Gemeniene Meyer – 2000) 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ausubel, P. D., Robinson, R. F. (1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”,    
București,EDP.;  

2. Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic 
3. Comenius, J., A. (1970) – „ Didactica Magna”, Bucureşti, EDP;  
4. Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006;  
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EVALUAREA ONLINE - Metode, tehnici strategii 

 

 
Catana Viorica, prof. pentru înv. primar 
Şcoala Gimnazială Grigore Moisil Ulmeni 

Loc. Ulmeni, Jud. Călăraşi 
 
 
 
Lucrul în afara şcolii,departe de profesori şi colegi, presupune ca elevii să-şi asume responsabilităţi 

mai mari dacă doresc să aibe reuşite în procesul educaţional, la cursurile online. Provocarea care rămâne 
este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi abilităţilor dorite. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care răspunde situaţiilor identificate, mai ales că poate fi 
aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale:iniţială,continuă şi sumativă. 

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare-atât evaluarea sumativă cât şi cea formativă 
oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. 

Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare. Rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri 
pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor. 

Evaluarea online furnizează cea mai întâlnită formă de feedbak prin intermediul forumurilor de 
discuţii sau exerciţiilor online.Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul 
de evaluare: 

-posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri; 
-oferirea unui feedbak promt; 
-monitorizarea răspunsurilor elevilor; 
-evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; 
-testele de evaluare pot fi păstrate şi reutilizate. 
Prin natura ei,evaluarea online oferă un grad de independenţă al elevilor . 
Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele de tip 

chestionar.Acestea pot presupune răspunsuri de tip ,,da/nu,,-,,devărat,,/,,fals,, sau selectarea uneia sau mai 
multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile,asociere de imagini,texte,sau întrebări cu răspuns 
deschis.Astfel evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel  înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte,în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

În cadrul orelor online în etapa de evaluare a cunoștințelor dintr-o lecție, se poate realiza,  folosind 
aplicația quizz.com, un ”quiz” cu întrebări/ exerciții referitoare la lecție. În această aplicație se pot folosi 
imagini și text pentru identificarea cu ușurință a răspunsurilor. Această aplicație necesită ca utilizatorii să 
posede un cont de logare, ce se poate realiza cu foarte mare ușurință.Deoarece este sub formă de joc 
interactiv și  poate fi utilizat în mod sincron de mai multe persoane, elevii participă cu interes. Pentru 
rezolvarea corectă se acordă un punctaj, profesorul putând evalua cunoștințele pe care elevii le-au acumulat. 

GOOGLE FORMS- este o aplicație Google Drive care permite realizarea documentelor la care elevii 
pot colabora în timp real folosind smartphone-uri, tablete și laptopuri, calculatoare. Se pot adăuga tipuri de 
întrebări, imagini. Întrebările pot fi aranjate în ordinea dorită, se poate personaliza formularul cu teme 
simple de fotografii sau culori. Răspunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets, fiind ușor 
de urmărit.  

O metodă de evaluare ce poate fi utilizată cu succes, este ”Proiectul”.  
Aceasta reprezintă o metodă complexă de evaluare ce ne poate da informații despre progresele pe 

care elevii le-au făcut pe o perioadă  îndelungată de timp, de exemplu la sfârșitul unei unități de învățare.  
Elevii sunt puși în situația de a cerceta și analiza informații pe care le-au descoperit singuri.  
Metoda de evaluare prin proiecte, este recomandată pentru evaluarea sumativă. 
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Portofoliul este „o metodă de evaluare complexă, longitudinală, proiectată într-o secvenţă mai lungă 
de timp, care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de valoare, bazată pe un ansamblu de rezultate.” 
(Cucoş, 2008, 140). 

Portofoliul reprezintă  „un veritabil „portret pedagogic” al elevului relevând: nivelul general de 
pregătire, rezultatele deosebite obţinute în unele domenii, ca şi rezultatele slabe în altele, interese şi 
aptitudini demonstrate, capacităţi formate, atitudini, dificultăţi în învăţare întâmpinate ş.a.m.d.” (Radu, 
2000,  226). 

Portofoliul este un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care permite estimarea progresului 
în învăţare al elevului prin raportare la achiziţiile realizate în perioade de timp mai mari (semestru, an şcolar 
sau chiar ciclu de învăţământ). 

Fiecre metodă de evaluare prezintă avantajele şi dezavantajele ei. Important este ca evaluatorii, 
profesorii să găsească cele mai eficiente tehnici prin care să facă în aşa fel încât măsurarea cunostinţelor 
elevilor să fie corectă şi promtă. 
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Evaluarea online - metode, tehnici și strategii                                               
aplicate pentru realizarea evaluării 

 

Prof. Cătuțoiu Oana - Letiția 

 
Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, ce are rolul de reglare, 

optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. Existenţa umană în sine este condiţionată de 
învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem apropiaţii 
şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim. 

Integrarea evaluării în structura activităţii didactice de către concepţiile pedagogiei mo-derne 
determină amplificarea funcţiei educative a acesteia, situând-o într-o poziţie cheie în procesul instructiv-
educativ. Această consecinţă derivă dintr-o firească înţelegere a evaluării ca „ştiinţă a valorii” (Ioan 
Cerghit, op. cit., pag. 287).  

A evalua înseamnă, între altele, a emite judecăţi 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 platformă care ajută învăţarea la distanţă prin jocuri şi teste la care se 
participă pe baza unui pin.  

➔ Facilităţi: Creare de teste (quiz-uri)  

➔ Cerinţe  

◆ Pentru profesori: (1) Cont Kahoot şi (2) Aplicaţie de meeting ce oferă posibilitatea de Share screen 
(ex. Zoom)  

◆ Pentru elevi / studenţi:  ● (1) Dispozitiv cu acces la internet (2) Accesarea site-ului www.kahoot.it 
şi (3) introducerea PIN-ului aferent quiz-ului pe care îl vor primi de la profesor  

                                          ● (1) Instalarea aplicaţiei 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 activități atât interactive, cât și imprimabile. 
Cele mai multe dintre șabloane sunt disponibile atât în versiunea interactivă, cât și imprimabilă. 

➔ Facilităţi: Creare de șabloane (chestionar, cuvinte încrucișate, găsește perechea, etc).  

➔ Cerinţe  

◆ Pentru profesori: (1) Cont Wordwall şi (2) Aplicaţie  ce oferă posibilitatea de Share screen (ex. 
Zoom)  

◆ Pentru elevi / studenţi:  ● (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, oferită de Google. Serviciul include, de asemenea, Documente Google, Foi 
de calcul Google, Prezentări Google, Desene Google, Site-uri Google și Google Keep.  
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Google Forms este o aplicaţie gratuită de la Google prin intermediul căreia putem crea chestionare 
de diferite tipuri: întrebări cu răspunsuri scurte, paragrafe, răspunsuri multiple sau o singură variantă de 
răspuns, întrebări sub formă de matrice, posibilitatea ataşării de fişiere, posibilitatea exportării automate de 
răspunsuri în Google Sheets, etc. 

➔ Cerinţe: 

◆ Pentru profesor: Cont Google  

◆ Pentru elevi / studenţi: 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 și instrumente specifice, să se măsoare gradul în care 

proiectul are şanse să continue şi după încheierea finanţării, iar activităţile preconizate au impact asupra 
grupului țintă, pe termen lung. Comisia Europeană recomandă cinci criterii importante de evaluare: 
relevanţă, eficienţă, eficacitate, sustenabilitate şi impact.  

 

Caracteristicile esenţiale ale unei evaluări sunt: 

• constituie un instrument util atât în managementul politicilor, cât și al programelor şi proiectelor; 

• implică stabilirea unor criterii care să permită formularea unor aprecieri; 

• este utilă în oricare dintre stadiile de implementare a unui program, în faza de design, înainte, în 
timpul și după implementare; 

• este un proces explicativ, prin care se caută răspunsuri la anumite întrebări; 

• este mai comprehensivă decât monitorizarea; 

• implică o analiză ştiinţifică ce presupune colectarea datelor, analiza și compararea lor în funcție de 
anumite criterii; 

• stă la baza luării unor decizii care vizează continuarea, modificarea sau stoparea programului; în 
acest fel, pot fi reduse incertitudinile și sporită eficacitatea în implementarea programele. 

 

Evaluarea trebuie să scoată în evidență concordanța dintre rezultate și obiectivele inițiale, raportul 
între costuri și beneficii, precum și impactul asupra grupului țintă. 

 

Cel care realizează evaluarea trebuie să fie diferit de cel care implementează programul. Evaluatorul 
foloseşte o serie de indicatori de performanţă, pot fi clasificaţi în mai multe categorii: 

� indicatorii de rezultate şi de impact pun în evidenţă produsele şi serviciile furnizate de autorităţile 
şi efectele obţinute. (În construirea unei autostrăzi, indicatorul de rezultate este numărul de kilometri daţi 
în folosinţă, iar indicatorul de impact constă în reducerea numărului de accidente).    

� indicatorii de eficacitate urmăresc gradul în care obiectivele stabilite inițial au fost realizate. (În 
cadrul unui program de tratare a consumatorilor de droguri se urmărește numărul persoanelor dependente 
care au fost tratate, perioada de tratament, calitatea serviciilor medicale și de consiliere psihologică prestate, 
scăderea actelor de violenţă și a infracțiunilor).  

� indicatorii de activitate, de proces sunt mai uşor de calculat și pot înlocui indicatorii de eficacitate 
(pot fi urmărite: numărul de întâlniri şi vizite realizate, numărul de ore lucrate, dosarele înregistrate, 
numărul de cereri rezolvate); 

� indicatorii de eficienţă vizează corelaţia dintre rezultatele obţinute (output-urile) și volumul de 
resurse alocate în acest scop (input-urile). 
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EVALUĂRILE ONLINE 

 
 

Prof. Cazamir Mioara-Luminița,                                                         
Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazu” Vulcan 

 

 
Transformarea digitală în educație a primit un impuls major: evaluările online. Evaluările online sunt 

cheia transformării digitale a educației moderne. Acest termen generic cuprinde toate instrumentele de 
testare, capacitățile sau platformele găzduite pe Internet.  

În general, evaluările online pot oferi o alternativă fiabilă, receptivă și flexibilă la testarea tradițională 
a hârtiei și a creionului. Versiunile avansate ale evaluărilor online susțin experiența de testare pe o singură 
platformă, de la crearea de conținut la testarea și raportarea rezultatelor.  

Profunzimea capacităților oferite de diferitele tipuri de evaluări online permite organizațiilor să își 
dezvolte metodele tradiționale de testare. Evaluările se încadrează în general în trei categorii: formative, 
sumative și o formă dinamică de testare care este denumită în general „autentică”.  

Evaluarea formativă își propune să modifice predarea unui program sau curs pentru a se potrivi cu 
datele actuale de învățare ale elevilor. Tipurile de evaluări formative includ: postări de discuții, studii de 
caz sau eseuri, teste.  

Evaluarea formativă este un test continuu care urmărește progresul învățării pe parcursul unui curs, 
semestru sau program. Această abordare permite schimbarea predării în timp real, deoarece elevii primesc 
feedback adaptat la performanța și lacunele lor. 

Evaluarea sumativă este cea mai populară abordare tradițională de testare. Tipurile de evaluare 
sumativă includ: teze, proiecte finale sau prezentări, portofolii.  

Evaluarea sumativă oferă o imagine de ansamblu a ceea ce a învățat elevul la sfârșitul cursului. Ajută 
la alinierea obiectivelor specifice cu realizările elevilor și oferă evaluare sub forma unei note sau a unui 
scor într-un raport formal.  

Evaluarea autentică descrie un tip de test dinamic. Evaluările autentice urmăresc să surprindă nu 
numai achiziția de cunoștințe, ci și capacitatea cursantului de a aplica aceste cunoștințe în scenarii din lumea 
reală. Iată câteva exemple ale acestei aplicații: 

- simulări virtuale ale prezentărilor elevilor cu prioritate ridicată; 
- medii geografice 3D pentru a stimula cunoștințele științifice; 
- scenarii bazate pe studii de caz.  
Evaluările online sunt vehiculul perfect pentru tipul autentic de abordare. Într-un cadru online, școlile 

pot oferi experiențe din lumea reală fără riscuri. În timp ce evaluările online își propun să atingă aceleași 
obiective ca metodele de testare a hârtiei și a creionului, cum ar fi îmbunătățirea învățării elevilor, există 
diferențe cheie între cele două. Flexibilitatea, adaptabilitatea și scalabilitatea evaluărilor digitale oferă 
diverse avantaje. 

Inovația în evaluare a avut un impact extraordinar asupra îmbunătățirii sistemului educațional. 
Școlile, colegiile și universitățile folosesc instrumente de testare online pentru a oferi o imagine holistică a 
învățării și predării fiecărui student. Digitalizarea are un impact pozitiv asupra experienței elevului, 
educatorului în mai multe moduri: 

- evaluările computerizate adaptabile permit elevilor să fie testați în funcție de nivelul lor de 
capacitate; 

- permite activități dinamice, cum ar fi desenarea, scrierea și rezolvarea problemelor care necesită 
mult timp; 

- oferă o metodă de testare mai personalizată și mai accesibilă; 
- sporește precizia rezultatelor testelor, optimizând în același timp securitatea datelor; 
- furnizează datele valoroase necesare pentru înțelegerea rezolvării problemelor de către elevi, 

dezvoltarea instrucțiunii și definirea reperelor necesare pentru progresul elevilor în sistemul de învățământ.  
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Crearea unor evaluări online eficiente depășește obiectivele curriculare sau ale programei școlare. 
Adesea, capacitățile platformei permit administratorilor de programe să urmărească inovația și să obțină 
rezultate optime simultan. Prin urmare, tehnologia din spatele platformei de testare trebuie să ofere 
flexibilitate, libertate și control. 

Evaluările online sunt esențiale pentru a stimula transformarea digitală. Având progrese în 
instrumente și cadre interactive pentru a dezvolta o experiență de utilizator sigură și simplificată, cursanții 
de toate tipurile continuă să beneficieze de această tehnologie. De la grădiniță până la învățământul superior, 
la studenți și profesioniști care doresc să avanseze în domeniul lor, evaluările online oferă noi oportunități 
pentru învățarea pe tot parcursul vieții.  

Alegând soluția potrivită, instituțiile educaționale și profesionale pot inova acum într-un mod mai 
inclusiv, sigur și extrem de eficient de a-și avansa programele. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Radu, I. T., 1981, Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și 
Pedagogică București.  

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/ 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 

Prof. Cazanoi Laura 
Grădinița Albă ca Zăpada și piticii, București, sector 4 

 
 
 
 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu.             

Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un 
proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru 
răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot 
relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUARE ONLINE VS. EVALUARE TRADIȚIONALĂ 

 
Școala Gimnazială ”Mihai Tican Rumano” Berevoești 

Prof. Florin CEAPRAZ 
 

 

În zilele noastre cursurile și implicit evaluările online au devenit extrem de populare, deoarece tot 
mai multe institute și companii oferă cursuri online. Cu toate acestea, în ciuda popularității educației online, 
grupuri vaste de oameni resping astfel de metode, în mare parte datorită concepției greșite.  

În același timp, în ciuda popularității în creștere a evaluărilor online, evaluarea tradițională (în clasă) 
se luptă și încearcă să adopte mijloace mai noi de a menține interesul cursanților. Exista întotdeauna două 
fețe ale unei monede. Pentru unii indivizi, evaluarea on-line este mai potrivita, în timp ce pentru alții 
evaluarea în clasă este metoda preferată. 

Pornind de la definiția evaluării: ”Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judecăți 
privind starea, funcționarea, evoluția viitoare probabilă a elevului, profesorului, unității școlare pe baza 
informațiilor colectate prin intermediul instrumentelor de măsură.” (Doina Mihalașcu (2006)), observăm 
că definiția/conceptul se poate aplica fie că este vorba de online sau tradițional. Din punctul meu de vedere, 
singurul dezavantaj al evaluării online ar fi că elevul nu poate fi urmărit la fel ca atunci când el este prezent 
în clasă.  

Nefiind prezenți în sala de clasă, elevii nu pot fi controlați în totalitate vizual sau auditiv, iar 
profesorul nu are o situație clară cu privire la gradul de implicare a elevilor în activitățile desfășurate (în 
cazul în care camera web este închisă, situația are un grad de incertitudine și mai mare…). 

Așadar, trebuie să ne adaptăm în funcție de condițiile societății actuale, să căutăm, să verificăm și să 
găsim cea mai potrivită soluție, astfel încât să nu pierdem din vedere competențele evaluate, atrași de 
mirajul tehnologiei. 

Modalitățile cele mai utilizate în procesul de evaluare (mai ales formativă sau sumativă) sunt testele 
online, eseul de 5 minute și e-portofoliul. Testele online (create cu ajutorul google forms, kahoot.com, 
ahaslides.com etc. permit un feedback imediat, așadar nu sunt cronofage și profesorul poate include 
feedback sau îl poate oferi imediat.  

Eseul de 5 minute își dovedește eficiența mai ales în cadrul evaluării formative, deoarece elevii oferă 
o imagine generală asupra întregii clase într-un timp scurt, mai ales apelând la un sondaj. Recomandabil 
este să nu se finalizeze cu o notă, având în vedere obiectivul pentru care este administrat.  

E-portofoliul creat cu ajutorul Google Slides, cuprinde realizări ale elevilor pe o perioadă îndelungată 
(adesea un semestru școlar), iar profesorul poate urmări evoluția acestora. 
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Metode de evaluare tradițională 
 
 
 

Prof. înv. primar: Ceauşescu Ana-Maria 
Şcoala Gimnazială Drăguţeşti, Com. Drăguţeşti, Gorj 

 
 
 
Evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare şi învăţare. Ea are ca 

scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea procesului instructiv-
educativ. Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în 
funcţie de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor și  instrumentelor de 
evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii 
fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de 
abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete competențele specifice și 
generale. Aceste competențe sunt formulate în programele școlare. Toţi folosim toate cele trei forme de 
evaluare: evaluarea iniţială (predictivă), evaluare continuă (formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă).  

Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o 
funcţie diagnostică, cât  şi prognostică. 

Evaluarea sumativă se realizează la sfârşitul unui semestru, an, ciclu de învăţământ sau chiar şi la 
sfârşitul unui capitol. Ea are funcţie de ierarhizare şi de certificare.  

Evaluarea formativă se poate face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare.  
Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 

de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se mai 
numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai răspândite. Principalul avantaj al acestei metode îl 
constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discuție liberă. În cazul unor erori, elevul 
se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități profesorul poate cere elevului informații suplimentare 
sau o motivare a răspunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversație, redarea unui conținut etc.  

Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: extemporal (lucrare scrisă neanunțată), lucrare de 
control (anunțată), test, temă executată acasă,  activitatea de muncă independentă în clasă etc. Un avantaj 
este posibilitatea de a testa un număr mare de elevi simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală. 
Metoda de evaluare scrisă cea mai tradiţională şi, totodată, cea mai des întrebuinţată de mine este testul.  
Folosesc testul la sfârşitul fiecărei unităţi, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversificaţi, având atât itemi 
obiectivi, cât şi subiectivi. Testele mă ajută să depistez eventualele probleme de scriere, de vocabular sau 
de gramatică pe care elevii nu le-au aprofundat. Sunt, de asemenea, rapid de corectat şi de conceput, ceea 
ce e un avantaj mare pentru mine. 

 Extemporalul este instrumentul de evaluare cel mai des folosit pentru a afla dacă elevii învață cu 
regularitate. Ele durează în jur de 10 minute și se va concenta asupra unor sarcini de tip obiectiv din lecția 
anterioară. Rezolvarea imediată a sarcinilor din lucrare va permite corectarea imediată a greșelilor și va fi 
o modalitate de autoevaluare (li se poate cere elevilor să-și autoevalueze lucrarea). 

 Lucrarea de control se aplică elevilor la finalul unei unități sau după mai multe lecții parcurse. 
Îndeplinește în general o funcție diagnostică. Este de dorit ca lucrarea de control să fie corectată imediat, 
apoi să fie rezolvată cu întreaga clasă și să se motiveze calificativele acordate elvilor. 

Activitatea de muncă independentă se desfășoară sub supravegherea cadrului didactic. Se realizează 
fie la începutul lecției, fie în timpul verificării lecției anterioare, fie pentru a fixa cunoștințele predate. 
Sarcinile trebuie analizate frontal după ce elevii le-au rezolvat. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 
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cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. Totodată, e necesară 
folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune. În cadrul orelor mele, acestă formă de evaluare am 
folosit-o în cadrul orelor desfășurate în mediul online. 

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea sistematică a activității 
și comportamentului elevilor, investigaţia, autoevaluarea,. 

Proiectul este o metodă mai amplă. Acesta presupune formularea temei de către profesor şi explicarea 
sarcinilor, precum și perioada de realizare. Urmează o perioadă în care elevii se documentează, colectează 
date și aplică tehnicile de lucru sugerate de profesor. După finalizează produsului, are loc o prezentare a 
proiectului. Această metodă stimulează creativitatea şi elevii pot face dovada capacităţii de a investiga un 
subiect dat, de a formula o concluzie, folosind metode şi instrumente diferite, precum și cunoştinţe din 
diverse domenii.  Proiectul este o metodă care are un succes în rândul elevilor.  

Portofoliul poate conţine temele pentru acasă ale elevilor, notiţele din clasă, compuneri, fişe de lucru, 
răspunsuri la chestionare. Acestea trebuie să fie făcute de către elev, de unul singur în afara școlii sau sub 
îndrumarea profesorului sau a părinților. Poate fi un instrument de evaluare, cât și un instrument de 
autoevaluare pentru a cuantifica progresul făcut și o dovadă a aceea ce a învățat. Avantajele acestei metode 
sunt stimularea creativității și a implicării elevului în procesul de evaluare, dezvoltarea simțului critic și a 
motivației. Pentru a diversifica notarea, portofoliul este o altă medodă folosită de mine Alte portofolii mai 
pot conţine diferite fişe cu texte sau cu exerciţii rezolvate în clasă şi care au fost verificate de colegi sau de 
mine, lucrări scrise parţiale etc. 

Profesorul trebuie  să diversifice evaluarea şi să o centreze pe competențele de la clasă. Sunt de părere 
că abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesaţi şi rezultatele vor fi mai productive. 

 
Bibliografie: 
 
CERGHIT, I, Metode de învăţământ, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Polirom, 2006; 

CUCOŞ, C., Pedagogie, Iaşi, Polirom, 2000; 
ILIE, Marian D., Elemente de pedagogie generală, teoria curriculum-ului şi teoria instruirii, 

Timişoara, Editura Mirton, 2005; 
MANOLESCU, M., Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Bucureşti, Editura Meteor 

Press, 2006; 
MOGONEA, Florentin Remus, Pedagogie pentru viitorii profesori, Craiova, Editura Universitaria, 

2010.  
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN CICLUL PRIMAR 
 
 

Prof. înv. prescolar CEAUSOGLU ANELICE-ELEONORA 
Şcoala Gimnazială Nr. 4, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea 

   
 
 
Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în 

şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină. 

Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare. 

Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. 

Metodele de evaluare au frecvenţe de utilizare variabile; aceasta nu presupune faptul că cele care se 
întâlnesc mai des în programul şcolar sunt şi cele mai folositoare motivării şi susţinerii învăţării educaţilor. 
Se pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de 
evaluare. 

În efortul de determinare a calităţii rezultatelor şcolare şi a progresului şcolar, cadrele didactice au la 
dispoziţie un arsenal de metode şi instrumente de evaluare. 

Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal."  

Clasificarea cea mai des utilizată este aceea care distinge următoarele metode şi instrumente de 
evaluare: 

  
A. Metode şi instrumente tradiţionale 
 
1. Evaluarea orală se realizează mai ales prin întrebări - răspunsuri şi prin îndeplinirea unor sarcini de lucru, 

oral sau în scris (de obicei la tablă), sub directa supraveghere a profesorului. Este folosită cu precădere ca 
verificare curentă şi parţială, pe parcursul programului de instruire, ca şi în cadrul examenelor. Examinarea orală 
constă, în toate cazurile, în probe la care răspunsurile sunt date oral. Cerinţa educatorului poate fi orală, scrisă sau 
practică. 

 
Probele orale: 
a)  conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri); 
b)   cu suport vizual; 
c)   redarea (repovestirea); 
d)   descrierea şi 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 şcolaritate şi la marea majoritate a 
disciplinelor de învăţământ.Probele scrise îndeplinesc funcţii de diagnostic, de feed-back (pentru elev şi 
cadru didactic), corectivă şi de autoevaluare. 

Rolul principal al acestor probe este de a face posibilă, periodic, o evaluare obiectivă şi operativă pe 
baza unui cuantum de cunoştinţe relevant şi cu scopul de a regla şi perfecţiona procesul instructiv-educativ. 

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

Metoda apelează la anumite suporturi scrise, concretizate în extemporale (lucrări scrise 
neanunţate), lucrări de control (anunţate), fişe de muncă independentă în diferite etape ale lecţiei, teme 
pentru acasă, teste de cunoştinţe (docimologice). 

 
Probele scrise: 
a)    extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); 
b)    activitatea de muncă independentă în clasă; 
c)     lucrarea de control (anunţată); 
d)    tema pentru acasă; 
e)    testul 
 
3. Probele practice constau „în confecţionarea unor obiecte sau aparate, executarea unor experienţe 

sau lucrări experimentale, a lucrărilor în atelier sau pe lotul şcolar, efectuarea unor observaţii microscopice, 
întocmirea unor desene, schiţe, grafice etc."    

 
Probele practice 
a)   confecţionarea unor obiecte; 
b)   executarea unor experienţe sau lucrări experimentale; 
c)    întocmirea unor desene, schiţe, grafice; 
d)     interpretarea unui anumit rol; 
e)     trecerea unor probe sportive etc. 
  
B. Metode şi tehnici complementare 
1.        observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
2.        investigaţia; 
3.        proiectul; 
4.        portofoliul; 
5.        autoevaluarea 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas Educaţional, 

Bucureşti, 2003 
2. Radu, Ion, Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P., 1981 
3. Nicola, Ioan , Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1994 
4. Stanciu, Mihai, Didactica postmodernă, Editura Universităţii Suceava, 2003 

  

726



 

EVALUARE INIŢIALĂ – GRUPA MARE                                                 
ACTIVITATE MATEMATICĂ 

 

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 - metodă complementară de evaluare 

 

Prof. pt. Inv. Primar Cernat Nicoleta                                                      
Școala Gimnazială Nr. 11, Buzău 

 
Noua adordare a Curriculumului în clasa pregătitoare propune portofoliul, ca modalitate de evaluare 

complementară, compatibilă cu actuala programă școlară la arte vizuale și abilități practice. 

Portofoliul școlar reprezintă un inventar, un registru, o colecție de lucrări realizată cu scopul clar 
delimitat de a demonstra eforturile elevului, progresul și succesul într-un anumit domeniu. 

Această metodă complementară de evaluare a fost inspirată de portofoliile artiștilor plastici, 
fotografilor, arhitecților etc., prin care aceștia își înregistrează realizările, creațiile spre a le arăta celor direct 
interesați să le cunoască. Portofoliul demonstrează deci, abilitatea de a scrie eseuri științifice sau literare, 
metode de efectuare a experimentelor sau furnizează informații despre valorificarea potențialului artistic și 
creativitatea elevului. 

La clasa pregătitoare,  introducerea portofoliului cere timp, dorință de a explora această metodă 
alternativă de evaluare și motivație în asamblarea, alcătuirea lui. Portofoliul poate fi un dosar, un clasor, o 
cutie sau un biblioraft- orice obiect de îndosariere care poate fi mânuit ușor de elevul de 6-7 ani. 

Fiecare portofoliu trebuie marcat cu numele elevului și clasa din care face parte. I se poate atribui un 
element distinctiv, personal, motivațional, spre a fi mai ușor de recunoscut de către școlarii mici. Astfel, 
portofoliul devine un spațiu apreciat, pe care elevul îl va folosi cu plăcere și pe care se va bucura să îl 
decoreze. 

Conținutul portofoliului la arte vizuale și abilități practice poate cuprinde lucrări plastice, colaje, 
jocuri, post-it-uri, rebusuri, puzzle, cartonașe colorate. Aceste piese trebuie să dovedească participarea 
activă, directă la activitățile din domeniul artelor. 

Elevii trebuie să aibă acces frecvent la portofolii pentru a le completa, actualiza și consulta în vederea 
autoinstruirii, dar și pentru particularizarea activității de recuperare, ameliorare, dezvoltare. Părinții trebuie 
să vadă portofoliul periodic, asfel se deschide calea spre implicarea familiei în ce?, cât? și cum? învață 
copilul lor. Și părinții pot fi incluși în revizuirea portofoliului la școală, în cadrul ședințelor cu părinții sau 
în cadrul întâlnirilor de consiliere. În acest caz, este important să se dea părinților indicații simple și clare 
despre obiectivul lucrării respective și despre criteriile de evaluare. 

Portofoliul ar trebui păstrat în clasă sau într-un spațiu special amenajat în biblioteca școlii,  pentru a 
nu exista din partea părinților tentația de a îmbunătăți conținutul acestuia și a de înlocui unele piese cu altele 
cosmetizate. 

Utilizarea interactivă a portofoliului implică luarea deciziilor cu privire la conținutul și utilizarea 
acestuia împreună cu elevii. Este important ca elevii să aleagă singuri lucrările, piesele pe care le atașează, 
cadrul didactic hotărând doar categoria și cantitatea. Discuția în sine poate constitui un bun prilej de 
evaluare non-formală a elevului.  

Învățătorul poate încuraja elevii să își revizuiască portofoliul împreună cu un coleg, să se sfătuiască, 
să colaboreze. Este absolut necesar ca elevii să fie instruiți să facă în mod colegial comentarii și observații 
critice constructive. Cadrul didactic va urmări cu mare atenție discuția despre portofoliu și va avea grijă să 
se poarte în termeni pozitivi, de apreciere, mai ales față de elevul al cărui portofoliu este analizat. Se va 
adopta o atitudine pozitivă, de încurajare, respect. 
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Nu există doi elevi la fel, nu învață la fel, nu le este la fel de ușor sau de greu să realizeze lucrări la 
disciplina arte vizuale și abilități practice. Portofoliul, ca succesiune de materiale adunate pe parcursul 
învățării la această disciplină școlară, reflectă strădania și responsabilitatea asumată de elev în procesul de 
învățare. 

Aprecierea portofoliului are în vedere progresul realizat, și, de asemenea, efortul depus pentru 
realizarea acestuia. De aceea, nu se vor aplica aceleași criterii de evaluare tuturor elevilor. La unul se vor 
aprecia ordinea și rigoarea cu care au fost selectate lucrările, mai ales dacă este un elev dezordonat de 
obicei, la altul se poate aprecia creativitatea, elementul distinctiv, personal, care îl individualizează. 

Saltul calitativ evident între prima lucrare și ultima piesă atașată portofoliului trebuie să fie criteriul 
comun de evaluare, iar elevii trebuie să fie încurajați să urmărească ei înșiși acest aspect. Elevii vor deveni 
conștienți de progresul realizat și le va crește încrederea în forțele proprii. 

Deși evaluarea prin intermediul portofoliului este mai puțin riguroasă decît cea prin metode 
tradiționale, are marele avantaj că o personalizează și oferă informații variate pe baza cărora învățătorul 
poate realiza o imagine completă asupra performanțelor elevului, asupra atitudinii față de disciplina școlară 
respectivă. 

 

Bibliografie: 

 

 ***(2000), Noi didactici în viziune trandisciplinară. Suport de curs. Proiectul Profesorul 2000+. Un 
profesionist al educației centrate pe elev, Centrul Educația 2000+, București.     
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EVALUAREA INIȚIALĂ 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 

 
Prof. înv. preșcolar: CERNĂTESCU NORICA 

G.P.P. NORD 1 RM. VÂLCEA 
 

 
’’Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.’’ (D. Ausubel) 
Evaluarea preșcolarilor este dificilă și permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă și 

necesară pentru educator și copii, pentru cunoașterea nivelului atins în dezvoltarea personalității, care este 
departe de cristalizare, pentru individualizare și eficiență în activitate. 

Învățământul preșcolar are caracter oral, nu există teme pentru acasă, iar evaluarea se face oral sau 
prin fișe de evaluare. Preșcolarii trebuie evaluați unul câte unul, educatorul trebuie să rețină ce a spus 
copilul, nu se poate relua corectarea ca în lucrările scrise. Desigur, fișele de evaluare pot fi reluate, dar ele 
nu conțin concepte, reguli, legi, ci doar rodul activității copilului, la care el poate ajunge și din întâmplare, 
fără o înțelegere verificabilă împlinirii celor propuse prin obiective. 

Totodată, evaluarea se extinde și la activitatea de predare și la măiestria educatorului de a realiza 
obiectivele propuse, de a individualiza învățarea, de a facilita achiziția noilor cunoștințe, dar mai ales de a 
forma, de a educa tânăra generație în vederea integrării într-o societate dinamică și solicitantă. Creativitatea, 
spontaneitatea, independența, spiritul critic, modul de autoevaluare sunt mai dificil de supus unei evaluări 
obiective. Este mai ușor să evaluăm fișele de activitate matematică decât creațiile plastice ale copiilor sau 
nivelul autonomiei personale. 

Așadar, prin evaluare, educatoarea își îndeplinește misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o 
integrare fără disfuncții în școală, de a urmări ce se întâmplă cu el și după terminarea grădiniței, furnizând 
învățătorilor datele necesare continuării acțiunii instructiv-educative pe diferite trepte. Urmând pașii unei 
evaluări eficiente și respectând cerințele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza procesul de 
învățământ, precum și de a spori rolul educației în formarea personalității. 

Evaluarea inițială oferă preșcolarului și educatoarei o reprezentare a potențialului de învățare, dar și 
a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu 
își propune aprecierea performanțelor globale ale preșcolarilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe preșcolari să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării inițiale, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, preșcolarii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel 
rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă ei au pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei noi 
învățări. 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care preșcolarul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă educatoarei și preșcolarului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situației existente și de aformula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică 
demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare.  

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 
următoarele: tratarea diferențiată a elevilor, selecția riguroasă a conținutului învățarii, utilizarea a acelor 
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metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale ,care asigură învățarea 
activă și formativă, îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe). 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele preșcolarilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării preșcolarilor cu excesiv de mult feedback transmis 
într-o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii 
care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile curriculumului pentru învățământul preșcolar 
și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de pregătire al copiilor,pe care să se plieze cât mai 
bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că ” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare, prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a 
preșcolarilor pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O 
evaluare inițială, urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu 
ajutorul căruia se perfecționează activitatea pusă în beneficiul preșcolarului. 
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1. Bocoș, M., (2003), Teoria și practica instruirii și evaluării, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-
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EVALUAREA ÎN GRĂDINIȚĂ                                                          
între online și tradițional 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. CERNEA ANDREEA                                                
G. P. P. „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”, TG-JIU 

 
„Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.” (D. Ausbel) 
 

Evaluarea preşcolară reprezintă un ansamblu de activităţii dependente de anumite intenţii. Acestea 
transcend datele imediate şi contingente, raportându-se la o serie de funcţii şi scopuri bine determinate. 
Scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecţiona procesul educativ.  

Raportat la derularea unei secvenţe de învăţare sau prin relaţionare la un ansamblu structurat de 
activităţi de formare, se desprind funcţii ale evaluării specifice dimensiunii normative (constatativă, 
diagnostică, prognostică), respectiv funcţii specifice dimensiunii formative (motivaţională, decizională, 
informaţională). 

 
Pentru preşcolar, funcţiile specifice ale evaluării sunt: 

 îl ajută să fixeze, să consolideze şi să reţină cunoştinţele prin repetare şi întărirea pozitivă pe care 
evaluarea o determină, să le integreze în sisteme 

 să-i mărească încrederea în forţele proprii şi să-i descurajeze comportamentele negative 
 îi susţine interesul pentru cunoaştere stimulându-i şi dirijându-i învăţarea 
 contribuie la formarea capacităţii de autoapreciere şi la stimularea tendinţei de autoafirmare 
 contribuie la întărirea legăturii grădiniţei cu familia 
 
Toate aceste funcţii demonstrează necesitatea includerii evaluării în activitatea didactică. Ele apar şi 

se actualizează diferenţiat, prin prevalenţa uneia faţă de alta la un moment dat. O probă evaluativă oarecare 
nu îndeplineşte toate funcţiile posibile în aceeaşi măsură. Toate funcţiile se pot întrezări, mai mult sau mai 
puţin, în toate situaţiile de evaluare. 

Activitatea educativă în grădiniţă este așadar complexă şi solicită forme de evaluare variate, multiple, 
adaptate la particularităţile preşcolarilor și noului context. Diversitatea situaţiilor didactice, precum şi 
multitudinea de obiective ale evaluării presupun conceperea şi aplicarea unor strategii diferite care să 
mijlocească procesul evaluative, iar în cazul actual, transferarea procesului de evaluare în mediul online. 

Se pierde enorm în perioada asta de predare-învățare-evaluare online la abilitatea de cooperare și colaborare 
a copiilor, care este un indice al securității financiare și emoționale pe termen lung. 

Știu despre fiecare copil în parte pentru că îl văd la clasă, iar în ultimele două luni de când am început 
grădinița, am avut măcar 5-6 activități și am și un protocol de observații, itemii aceștia de evaluare care 
sunt formulați ca niște comportamente specificate în fișa de evaluare a progresului copilului preșcolar și, 
pe baza a ceea ce am observat eu, pot să dau părintelui o imagine foarte clară despre cine e copilul lui, câte 
lucruri sunt în grafic. Însă în mediul online, totul devine abstract. Nu mai pot să fiu obiectivă, nu am 
certitudinea că răspunsul aparține în totalitate copilului.  

Acum trebuie să împărțim intervenția mea în cel puțin trei felii: o felie care ar trebui luată acum în 
brațe de familie, fiindcă familia stă cu copiii acasă,copiii find prea mici pentru a știi să manipuleze un 
laptop, calculator etc.  

O felie care încă se mai poate transmite online prin joculețe cu copiii, aplicații și o felie care nu poate 
fi recuperată și pe care trebuie s-o țin bine minte, că atunci când ne întoarcem la clasă, iar planificarea să 
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aibă în vedere acest aspect pe care l-am ratat în perioada pandemiei datorită lipsei materialelor sau 
nepriceperii bunicilor, fraților mai mari etc. 

Sarcinile, probele de evaluare trebuie formulate foarte simplu, ca pentru părinți, nespecific, 
neprofesional, nu cu limbajul de lemn sau profesionist pentru ca fiecare dintre ei să înțeleagă care e partea 
lor de treabă și cam unde e copilul. Însă nu toți conștientizează granița sau nu au răbdare să se conecteze 
cu copiii, să le punem la dispoziție materiale, calculatoare. 

 Este foarte greu să vorbesc, în pandemie de grădiniță și mai ales de evaluarea în mediul preșcolar 
deorarece e foarte ușor imposibil să poți menține copiii atenți la calculator la distanță și să asiguri educația 
preșcolară în condițiile în care educația preșcolară este în primul rând despre activarea celor cinci simțuri: 
tactil, olfactiv, vizual și așa mai departe și deconectarea emoțională. Daca predarea și învățarea mai pot fi 
adaptate, evaluarea cu siguranță presupune „ a ne fura singuri căciula”. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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Cucoş, C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom; 

Ionescu, M., (2003), Instrucţie şi educaţie, Editura Garamond, Cluj-Napoca; 
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Evaluarea în învățământul preșcolar 

 
Prof. înv. presc. Chera Alexandra Elena 

G. P. P. Nr. 6, Rm. Valcea 
 
 

 

„Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.” (D. Ausbel) 

Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 
rezultatelor şi progreselor învăţării. 

Prin urmare, predarea se justifică numai dacă generează învăţare, dacă îi motivează pe elevi şi îi 
implică în efortul de învăţare, obiectivele acesteia şi modul de realizare fiind deduse din obiectivele 
învăţării. 

Spre deosebire de perspectiva clasică a învăţământului, ce avea în centrul procesului, actul predării, 
în concepţia modernă, accentul se pune funcţiile învăţării, participarea elevilor/ preşcolarilor în  dobândirea 
cunoştinţelor şi formarea de priceperi şi deprinderi. 

Evaluarea, în calitate de reglator al procesului, este indispensabilă atât predării, cât şi învăţării, mai 
mult, aceasta fiind intrinsecă. Prin evaluare, cadrul didactic urmăreşte cum învaţă elevii / preşcolarii, îi 
ajută să conştientizeze propriile succese sau eşecuri, să-şi amelioreze performanţele şi eforturile, îşi 
evaluează propria sa activitate, elaborează judecăţi de valoare despre el însuşi, ca educator, despre calitatea 
lecţiilor, reuşita sau nereuşita unor strategii utilizate. 

 
Deşi apare ca instrument de transformare  a învăţării şi predării, evaluarea se modelează, la rândul 

său în raport cu cerinţele acestora:  

 extinderea acţiunii de evaluare de la verificarea şi aprecierea rezultatelor, la evaluarea procesului, a 
strategiei care a condus la anumite rezultate; evaluarea nu numai a elevilor, ci şi a conţinutului, a metodelor, 
a obiectivelor, a situaţiei de învăţare 

 luarea în calcul şi a altor indicatori, alţii decât achiziţiile cognitive, precum conduita, personalitatea 
elevilor, atitudinile etc. 

 centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive şi nesancţionarea în permanenţă a celor negative 
 transformarea copilului într-un permanent partener al educatorului prin autoevaluare, interevaluare 

şi evaluare controlată 
 raportarea rezultatelor la obiectivele definite şi la evoluţia societăţii 

Funcţiile evaluării preşcolarului 

Evaluarea preşcolară reprezintă un ansamblu de activităţii dependente de anumite intenţii. Acestea 
transcend datele imediate şi contingente, raportându-se la o serie de funcţii şi scopuri bine determinate. 
Scopul evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecţiona procesul educativ. Raportat la 
derularea unei secvenţe de învăţare sau prin relaţionare la un ansamblu structurat de activităţi de formare, 
se desprind funcţii ale evaluării specifice dimensiunii normative (constatativă, diagnostică, prognostică), 
respectiv funcţii specifice dimensiunii formative (motivaţională, decizională, informaţională).\ 

Pentru preşcolar, funcţiile specifice ale evaluării sunt: 

 îl ajută să fixeze, să consolideze şi să reţină cunoştinţele prin repetare şi întărirea pozitivă pe care 
evaluarea o determină, să le integreze în sisteme 
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 să-i mărească încrederea în forţele proprii şi să-i descurajeze comportamentele negative 
 îi susţine interesul pentru cunoaştere stimulându-i şi dirijându-i învăţarea 
 contribuie la formarea capacităţii de autoapreciere şi la stimularea tendinţei de autoafirmare 
 contribuie la întărirea legăturii grădiniţei cu familia 

Toate aceste funcţii demonstrează necesitatea includerii evaluării în activitatea didactică. Ele apar şi 
se actualizează diferenţiat, prin prevalenţa uneia faţă de alta la un moment dat. O probă evaluativă oarecare 
nu îndeplineşte toate funcţiile posibile în aceeaşi măsură. Toate funcţiile se pot întrezări, mai mult sau mai 
puţin, în toate situaţiile de evaluare. 

Strategii de evaluare în grădiniţă 

Activitatea educativă în grădiniţă este complexă şi solicită forme de evaluare variate, multiple, 
adaptate la particularităţile preşcolarilor. Diversitatea situaţiilor didactice, precum şi multitudinea de 
obiective ale evaluării presupun conceperea şi aplicarea unor strategii diferite care să mijlocească procesul 
evaluativ. Astfel, în grădiniţă sunt utilizate următoarele strategii şi forme  

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Evaluarea iniţială trebuie considerată ca o componentă a unui sistem ce cuprinde, alături de aceasta, 
şi o etapă anterioară, precum şi una viitoare. Evaluarea precedentă poate fi evaluarea finală realizată în anul 
şcolar anterior, iar etapa următoare este evaluarea continuă ce se va realiza cu ajutorul rezultatelor evaluării 
iniţiale. 

Această formă de evaluare determină o anumită planificare a secvenţelor de învăţare pentru a aprecia 
viitoarele progrese ale preşcolarilor, dar şi pentru a permite educatoarei să-şi evalueze strategia didactică 
folosită. 

de evaluare. 

Evaluarea formativă (continuă) este indispensabilă înr-o pedagogie a formării centrate pe copil. 
Rezultatele se raportează, după fiecare secvenţă, la obiective, cu scopul de a înregistra lacune, greşeli sau a 
confirma eficienţa învăţării. Evaluarea formativă ajută la prevenirea unor distorsiuni în învăţare, provenite 
din surse afective (nesiguranţă, încredere nejustificată, indiferenţă). 

Evaluarea formativă are implicaţii atât în activitatea educatoarei/institutorului, cât şi în cea a 
copilului. Funcţia diagnostică şi prognostică sunt valorificate pentrul copil în stabilirea caracteristicilor 
viitorului program instructiv-educativ. Copilul va învăţa mai eficient dacă beneficează de rezultatele 
evaluării, şi le asumă parţial ca autoevaluare, dacă înţelege semnificaţia evaluării. Este o evaluare continuă, 
ea evită ruperea procesului de învăţare sau reluarea unor trasee lungi (greşit parcurse), printr-o învăţare 
conştientă de obiectivele, desfăşurarea şi rezultatele sale (feed-back). Continuitatea propriu-zisă nu este 
însă nci posibilă, nici necesară. Nu pot fi fixate norme de timp sau cantitate de informaţii ce se evaluează, 
evaluarea depinde de amplitudinea proceselor cognitive implicate, complexitatea activităţii, posibilităţile 
celui educat. 

Evaluarea este necesară după fiecare secvenţă semnificativă a învăţării, fără care nu se poate înainta 
în proces. Chiar dacă cere un consum mare de timp, frecvenţa evaluării nu poate fi prea mare. 

Evaluarea formativă se mai caracterizează prin punerea în legătură a rezultatelor sale cu activitatea 
trecută şi cu cea viitoare. Astfel, este o evaluare sumativă repetată, de sancţionare a copiilor care nu obţin 
performanţe în timp, cu scopul de a cultiva încrederea în propriile capacităţi de reuşită în învăţare. 

Evaluarea sumativă este tipul de evaluare prin care se constată nivelul de performanţă atins în raport 
cu anumite exigenţe de formare care au fost stabilite la începutul unei perioade lungi de învăţare sau care 
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se formulează abia în momentul evaluării. Constatările se exprimă în calificări atribuite copiilor, clasificări 
sau promovări ale acestora. 

În grădiniţă putem vorbi de evaluare iniţială în momentul venirii copilului în instituţie şi evaluare 
finală, la părăsirea acesteia, când trebuie să i se completeze fişa psiho-pedagogică finală (profil de 
personalitate, inventar de cunoştinţe, interese şi posibilităţi de învăţare) pentru a se recomanda înscrierea la 
şcoală. 

Autoevaluarea este o formă de trecere la autonomie (de exemplu reconstituirea unei imagini din 
bucăţele poate fi autoevaluată). Există activităţi pe care preşcolarul nu este capabil să le autoevalueze fără 
exerciţiu prealabil. Pentru autoevaluare este necesară cunoaşterea obiectivului şi a căii de realizare. Atunci 
când preşcolarul se autoevaluează, rezultatele sunt superioare. 

 

Bibliografie:  

1. Radu, I. T. (1999) – „Evaluarea în procesul didactic”, Bucureşti, EDP; 
2. Stoica, A. (2000) – „Reforma evaluării în învăţământ”, Bucureşti, Ed. Sigma 
3. „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, (2019) 
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Evaluarea în învăţămȃntul preuniversitar - între online și traditional 

 

Prof. înv. prescolar - Chesnoiu Floarea 
Grădiniţa „Fraţii Grimm”- 2 Mai, judeţul Constanţa 

 

 
Evaluarea reprezintă o activitate complexă prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate 

informaţiile privind potenţialul de funcţionare, starea şi funcţionarea unui sistem, rezultatele acestora. 
Informaţiile obţinute permit aprecierea în baza unor criterii prestabilite şi fundamentarea deciziilor ce 
urmează a fi adoptate în scopul îmbunătăţirii rezultatelor şi funcţionării sistemului.  

Evaluarea iniţială reprezintă strategia de măsurare-apreciere-decizie realizată la începutul unei 
secvenţe a procesului de învăţământ (ciclu de instruire, an de instruire, semestru şcolar, capitol, subcapitol, 
grup de lecţii, lecţie), fiind realizată: pentru determinarea cunoştinţelor şi capacităţilor care reprezintă baza 
asimilării noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe; pentru detectarea potenţialului de instruire, 
potenţialului de dezvoltare şi a potenţialului de educare, adică a zonei dezvoltării proxime a copilului; 
pentru stabilirea unui punct "de plecare" ce ar servi drept reper la evaluarea progresului şcolar. 

Rezultatele evaluării iniţiale asigură datele necesare pentru stabilirea unor competențe accesibile, 
elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv-educative care să ţină cont de datele culese, utilizarea 
acelor mijloace, metode, tehnici de lucru care să formeze copiilor  priceperile şi deprinderile de bază, 
necesare integrării active în activitatea educaţională din învăţământul preşcolar.  

Consider că prin intermediul evaluării iniţiale se pot identifica lacunele existente la fiecare copil şi 
putem stabili în ce măsură trebuie abordat un anumit aspect al activtăţii instuctiv-educative. Menţionez că 
voi avea în vedere faptul că jocul este activitatea fundamentală şi de aceea activităţile vor fi prezentate şi 
desfăşurate sub formă de joc, astfel încât copiii să nu sesize efortul intelectual, ci să se simtă motivaţi în 
realizarea cât mai eficientă a sarcinilor. De asemenea, este necesar să respect particularităţile de vâstă şi 
individuale, motiv pentru care mă voi raporta la fiecare copil în parte şi nu-l voi raporta pe el la colectiv. 

Pentru preșcolar, funcțiile specifice ale evaluării sunt: 
*îl ajută să fixeze, să consolideze și să rețină cunoștințele prin repetare și întărirea pozitivă pe care 

evaluarea o determină, să le integreze în sisteme 
*să-i mărească încrederea în forțele proprii și să-i descurajeze comportamentele negative 
*îi susține interesul pentru cunoașterestimulându-i și dirijîndu-i învățarea 
*contribuie la formarea capacității de autoapreciere și la stimularea tendinței de   autoafirmare 
*contribuie la întărirea legăturii grădiniței cu familia 
Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 

măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. 
Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 

permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ. 

Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi 
de studiu. 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. Tipuri de portofolii: 

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări); 
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- portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii); 
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.) 
Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de instruire, ciclu de învățământ, an școlar 

și oferă școlarului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a eventualelor lacune ce 
trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își propune aprecierea 
performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea la bareme de 
evaluare (apreciere).  

Scopul evaluării inițiale este mai bine atins atunci când reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate.  

Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, școlarii se pot concentra liber și în mod 
expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. Ausubel preciza în legătură cu evaluarea inițială că 
”ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare.  

Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință”.  
 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 
* Ausubel, P. D., Robinson, R. F. (1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 

EDP.; 
* Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
Botnariuc P, Cucoș C, ,,Școala Online-elemente pentru inovarea educației”(raport de cercetare, mai 

2020 https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf 
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EVALUAREA ONLINE – O NOUĂ PROVOCARE 

 

prof. Elena Chicioroagă 
Școala Gimnazială Nr. 4, Rm. Vâlcea 

 

 

„Scopul educației este înaintarea în cunoaștere și distingerea adevărului.” (J. F. Kennedy) 
 

Educația înseamnă iluminarea ființei, scoaterea la suprafață a adevărului, înțelegere și revelare. Prin 
educație, omul se eliberează de întunericul din el și din jurul său, intrând în sfera luminii adevărului, a 
binelui, a dreptății, a valorii.  

De-a lungul timpului, conceptul de evaluare a suferit modificări majore. De la simpla verificare a 
cunoștințelor însușite de către elev și notarea/aprecierea lor de către profesor, s-a ajuns la extinderea 

rolurilor sale, fiind percepută astăzi ca parte esențială în procesul de învăţământ, având rolul de 
reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare, 

Evident, acest lucru a dus la o antiteză între metodele de evaluare tradiționale și cele moderne.   
 
Metodele tradiţionale au următoarele caracteristici: 
- expresiile sinonime cele mai frecvent folosite pentru desemnarea activității de evaluare sunt: 

examinare, verificare, ascultare, control, chiar daca această activitate se desfașoară  într-un context cotidian, 
și nu la finalul unui program de instruire;   

- se finalizează cu clasificarea/clasamentul elevilor. (evaluare comparativa); 
- nu iau în calcul și alte domenii ale învățării mai greu de evaluat referitoare la atitudini, 

comportamente, trăsături de personalitate; 
-  sunt centrate doar pe acumularea de cunoștințe, nu și de competențe 
- au un caracter formal şi stimulează competiția; 
- stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare; 
- relaţia profesor-elev este autocratică. 
 
În schimb, metodele moderne de evaluare se remarcă prin faptul că: 
 
- prioritează latura formativă a educaţiei, încurajează participarea elevilor, inițiativa și creativitatea.; 
- sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire; 
- sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la elev;  
- stimulează motivaţia intrinsecă; 
 
Situația pandemică care continuă din martie 2020 a determinat apariția unor noi forme de evaluare, 

familiare unui grup relativ restrâns de cadre didactice, în special celor ce activau în domeniul tehnologiei 
informației. Cu toții, cadre didactice, elevi, părinți am înțeles că în sistemul de învățământ sunt absolut 
necesare modificări. Și astfel,fără să conștientizăm imediat, am fost conduși spre progres. A apărut o formă 
nouă de educație, școala online, și deci un concept nou: evaluarea online. 

Teoretic, despre școala online se știa, fiind frecvent folosită de învățământul la distanță în școlile 
occidentale. În România însă, platformele educaționale fiind contracost, puține școli din sistemul public 
aveau acces la ele până la începutul actualei pandemii. 

 Școala online ne-a îndemnat la evoluție, generațiile actuale fiind adaptate tehnologiei digitale și 
operând mult mai ușor cu mijloacele specifice acesteia. Astfel, a apărut și necesitatea unor metode/ strategii 
didactice adaptate evaluării online. 
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Cadrele didactice consideră monitorizarea învățării/ evaluării în mediul online ca fiind dificil de 
realizat. Vorbim despre imposibilitatea verificării notițelor elevilor și  uneori a răspunsurilor lor la 
întrebările noastre, mulți accesând manualele digitale sau alte surseîn acest sens. Dificilă este și 
administrarea  probelor evaluative pentru care e nevoie să se apeleze, adeseori, la altă resursă digitală online.  

Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare clasică, care presupune 
folosirea unei bucăți de hârtie și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în 
învățare, adică un document electronic. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. 

La disciplina Educație tehnologică și abilități practice, evaluarea bazată pe proiect, cu utilizarea 
media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. Experiența mea este că le place acest lucru, creativitatea 
manifestată fiind uluitoare. 

Instrumentele/ aplicațiile online ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor sunt variate: 
- Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 

vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 
- Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedbackdar 

și pentru a crea teste scrise. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de 
răspuns, sau nu.) Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect. 

-  Kahoot este una din aplicațiile ce e folosesc cu succes în orice moment al activității : în recapitularea 
cunoștințelor, în fixarea cunoștințelor, în etapa de predare a lecției, ca evaluare formativă sau chiar ca 
evaluare sumativă. 

- Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

- Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori.  

- Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 
următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

- LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. 

Evident, sunt multe alte aplicații care pot fi adaptate pentru o evaluare online eficientă.  
Ideea este că pe viitor profesorul trebuie să-şi schimbe concepţia şi metodologia instruirii şi educării 

și să integreze atunci când actul didactic se desfășoară în clasă, atât aplicațiile digitale  destinate acestui 
scop, cât și pe cele desemnate în literatura de specialitate ca fiind modern. 

  
 
Bibliografie: 
 
Cucoş, Constantin, 2008, Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iaşi. 
Oprea Crenguţa,2009, Strategii didactice interactive,EDP, București 
https://proform.snsh.ro/campanie-online/evaluarea-scolara-repere-conceptuale-tendinte-de-

modernizare 
https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 
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INSTRUMENTE DE EVALUARE UTILIZATE ÎN ȘCOALA ONLINE 

 

Prof. Mirela Chidon-Frunză                                                             
Școala Gimnazială ”Bogdan Vodă”, Rădăuți, jud. Suceava 

 
În contextul pandemiei de SARS-CoV-2, am fost nevoiți cu toții să ne adaptăm cerințelor deosebite 

ale școlii online, astfel încât formarea și dezvoltarea competențelor elevilor să fie continue, în acord cu 
programele școlare, însă și cu noile modalități de organizare a procesului de predare- învățare- evaluare, în 
anul școlar 2020-2021. 

Un rol important în acest sens l-au avut și familiile elevilor școllii noastre, acestea trebuind să-i ajute 
pe cei mici să se adapteze cât mai rapid noilor condiții socio-educaționale. Este foarte bine cunoscut rolul 
prioritar al familiei în ce privește educarea fiecărui copil, sintagma ”familia – prima școală” fiind una 
frecvent uzitată în mediul didactic, dar și în mass-media. Parteneriatul familie – școală – societate are un 
rol determinant și o pondere decisive în formarea viitorului adult. În situația actuală, fără aportul familiilor, 
școlarii și cadrele didactice nu ar fi reușit să desfășoare un proces instructiv-educativ de calitate. Familia 
deține un loc privilegiat și are un rol determinant între factorii educaționali, evoluând odată cu tipul de 
societate la a cărei formare își aduce contribuția.  

Chiar dacă mulți dintre părinții elevilor nu erau pregătiți pentru școala online, din rațiunea de a-și 
ajuta copiii au făcut efortul unui ”upgrade” informatics fără precedent înainte de această perioadă. Același 
lucru au trebuit să-l facă și cadrele didactice, învățând, descoperind, participând la cursuri și webinarii, 
accesând sau creând resurse educaționale deschise (RED). 

Iată câteva dintre instrumentele de evaluare pe care le-am utilizat în cadrul școlii online la clasa a III-
a, pe platforma Google Clasroom a școlii 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 sumativă https://exam.net/  

- Nearpod.com pentru evaluarea interactive https://nearpod.com/  

Elevii s-au logat pe platforma școlii de Google Classroom, cu dispozitivele care i-au ajutat să 
participle la orele de pe Google Meet, au participat la activități de tip sincron (predare, 
consolidare/sistematizare, recapitulare, evaluare), precum și la activități de tip asincron (teme individuale, 
eseuri, quiz-uri, teste online, proiecte colaborative, proiecte, portofolii ș.a.).  

În permanență, în perioada în care școala s-a desfășurat online, am avut în vedere adaptarea itemilor 
din punct de vedere calitativ și cantitativ, adaptarea la situația în care s-a aflat fiecare dintre elevi, am 
manifestat toleranță și maleabilitate față de postura părinților elevilor, m-am străduit să-mi motivez elevii 
să participle active la orele online, dar și să-i încurajez pe părinții acestora să-i susțină în cea mai inteligentă 
manieră.  

În vederea motivării 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 lucrărilor realizate. 
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EVALUAREA – TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE 

 

Prof. Chilom Dan                                                                      
Școala Gimnazială nr. 1 Roșia 

 

 

Atunci când evaluăm încercăm să verificăm cât mai exact pentru a putea cuantifica efectele strategiei 
abordate la catedră cât și munca depusă de elev. În funcție de rezultatul matematic al evaluării putem să 
stabilim dacă au fost atinse obiectivele și în ce proporție. 

În cazul evaluării în incinta clasei corectitudinea depinde nu numai de calitatea demersului cât și de 
supravegherea elevilor care sunt tentați să suplinească activitatea de învățare cu o scurtă informare din 
imediata vecinătate. Șansele vicierii rezultatului sunt relativ reduse așa că evaluarea este relativ corectă . 

În cazul evaluării online situația este mult mai complexă pentru că între evaluator și evaluat intervin 
o mulțime de factori perturbatori. Evaluatorul nu mai are un control strict asupra factorilor perturbatori iar 
evaluatul primește o serie de “unelte” pentru a vicia rezultatul chiar pe deviceul pe care lucrează.  

Soluțiile sunt multiple dar cred că cel mai bun lucru este să modificăm modul de evaluare a învățării 
căutând să evităm ierarhizarea după cuantificarea rezultatelor și să transformăm activitatea de evaluare  
pentru a deveni un mod indirect de învățare. În loc să descurajăm informarea paralelă și comunicarea între 
elevi să încurajăm acest lucru determinând elaborarea unei lucrări în grup dar cu amprenta personală și apoi 
să evaluăm rezultatul.  

Rostul activității la catedră, fie și una virtuală , este să asigurăm transferul de informație și să asigurăm 
formarea de membrii ai societății de mâine cu un comportament și abilități necesare folosind tot ce avem 
la dispoziție într-un mod cât mai eficient . Pentru a ne asigura de eficiența demersului putem proceda la 
verificarea periodică a elevilor nu neaparat în mod diferit de situația normală ci ușor ajustat. 

Examinarea orală este posibilă și în mediul online prin folosirea sunetului , imaginii și a “tablei” puse 
la îndemână de platforma de lucru. Chiar dacă există posibilitatea unei vicieri prin informare suplimentară, 
o astfel de abordare este destul de eficientă însă este mare consumatoare de timp și predispune la izolarea 
participanților la oră. Timpul alocat activității online este o problemă abordată și de medici care au tras, 
încă înainte de ivirea pandemiei, un semnal de alarmă în ce privește problemele generate de utilizarea 
telefonului și a tabletei mai mult de trei ore pe zi. 

De multe ori se preferă o listă de întrebări cu răspunsuri cât mai scurte pentru a limita timpul necesar 
și a asigura participarea tuturor elevilor. Google permite o asfel de abordare pe platforma oferită gratuit 
instituțiilor, dar se constată că o astfel de abordare nu are o acuratețe foarte bună și necesită deprinderi 
deosebite de a tasta cu repeziciune.  

Elaborarea de eseuri ori abordarea unei probleme individual este destul de greu de cuantificat corect 
datorită duratei relativ mari de efectuare. Volumul de muncă este ridicat atât pentru evaluat cât și pentru 
evaluator însă este o variantă viabilă ce poate fi analizată din mai multe puncte de vedere și deci permite o 
evaluare mai complexă.  

În mod normal ar trebui să avem efective reduse numeric în clase, cel puțin oficial așa este, fapt care 
permite supravegherea grupului relativ eficient dacă se utilizează camere funcționale și corect așezate. 
Teoretic se pot folosi toate metodele de evaluare și de predare chiar dacă avem o comunicare ceva mai 
deosebită interacționând în primul rând cu un aparat și în spatele acestuia cu o ființă.  
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 Utilizarea învățării și evaluării online poate deveni o activitate normală dacă o vom folosi permanent 
alocând un interval de timp în structura anului școlar chiar dacă nu vom avea pandemii ori alte probleme 
de acest tip.  

Folosirea în activitatea curentă a învățării de acest tip poate asigura o bază solidă și viabilă în cazuri 
de forță majoră chiar dacă este nevoie de timp pentru a ajunge din urmă modul clasic ce are în spate mulți 
ani de șlefuire și adaptare.  

Tendința de a anula valorile anterioare , atât de vizibilă în ultima vreme , nu e cea mai corectă abordare 
și nu duce la rezultate mai bune decât cele din trecut. Școala tradițională este bine ancorată în societate și 
se bazează pe relația directă pe când cea online așază o interfață între oameni și trebuie să găsim soluții 
pentru a atenua efectul acesteia asupra celor implicați. Rezolvarea problemei necesită timp și multă 
implicare dar nu numai din partea cadrelor didactice.  
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DEFICIENȚE ȘI SOLUȚII PENTRU EVALUAREA ONLINE 

 

Prof. Chilom Rodica Lidia                                                               
Școala Gimnazială nr. 1 Finiș 

 
Utilizarea calculatorului și a rețelelor de calculatoare pentru evaluare  este o idee mai veche dar care 

a devenit necesară datorită pandemiei din acești ani. Calculatorul ZxSpectrum al firmei Sinclair oferea 
programe de verificare a cunoașterii din diferite domenii care foloseau un sistem de apreciere diferit de la 
caz la caz.  

Calculatoarele cu magistrala de 8biți nu aveau însă puterea necesară pentru a prelucra imagini cu 
înaltă definiție ori scene animate. Odată cu apariția și generalizarea internetului se folosesc diferite aplicații 
în domeniul evaluării care, în cazul sistemului de operare Linux, erau oferite chiar în pachetul de instalare.  

Problema principală a aplicațiilor de acest tip era și rămâne încă faptul că elaborarea este făcută de 
programatori care nu au o puternică legătură cu activitatea la catedră. Rigiditatea și procedurile relativ 
complicate de creare a unui chestionar , ori de evaluare a răspunsurilor este un puternic motiv pentru care 
utilizarea unor aplicații de acest fel a fost lăsată în umbră. 

Relația dascăl – elev într-o incintă izolată de perturbații externe permite schimbul de informație pe 
cea mai scurtă rută iar evaluarea eficienței este suficient de precisă. În cazul interacțiunii prin intermediul 
internetului între cei doi subiecți se interpun o serie de factori perturbatori, unii independenți de aceștia cum 
ar fi viteza de transfer, ori penele de curent. Faptul că elevul interacționează în imediata vecinătate cu o 
mașină pe care în mod normal o folosește pentru activități voluntare și fără un control exterior îl determină 
să reacționeze în mod diferit de situația din clasa normală. Posibilitățile de fraudare a comunicării devin 
mult mai ample, iar evaluarea problematică. 

Gigantul Google, dar și alții, oferă platforme, considerate de ei ca practice și ușor de utilizat,  
construite de programatori care încearcă să aproximeze necesarul pentru activitatea didactică. Predarea nu 
este o simplă expunere impersonală a informației ci un proces complex care necesită un mediu adecvat și 
flexibil în funcție de grupul de lucru și materia de studiu.  

Nu putem nega faptul că activitatea online, cu toate problemele ei, este o plută de salvare pentru 
generația actuală de elevi și cadre didactice care permite continuarea demersului didactic fără a permite 
infectarea cu virusul care face atâtea victime. Sănătatea celor implicați în activitatea online nu este însă 
protejată în totalitate datorită efectelor secundare ale activității în fața calculatorului, tabletei ori telefonului 
mobil.   

Medicii au atras atenția că o perioadă lungă de utilizare a telefonului mobil crează dependență, dar și 
modificări la nivelul creierului care pot duce la boli destul de grave. Interesant este faptul că mulți presează 
pentru ca activitatea online să dureze la fel ca o oră normală de studiu fără a ține cont de eventuale efecte 
negative asupra utilizatorilor. 

Evaluarea scade în eficență pentru că elevii au la dispoziție o serie largă de posibilități pentru a 
falsifica rezultatele acesteia. În cazul chestionarelor, chiar dacă au timp limitat de răspuns, falsificarea este 
simplă prin folosirea unui telefon mobil care asigură comunicarea cu sursa de informție. Rezolvarea de 
probleme matematice este ușor de abordat folosind metode asemănătoare de informare. 

Soluții pentru a putea eficientiza există, dar evaluarea online ar putea deveni mai degrabă un mod nou 
de a învăța admițând informarea în timpul elaborării lucrării pentru a completa cele învățate la ora 
propriuzisă. Repetarea unui chestionar cu întrebări asemănătoare dar puse în ordine diferită poate determina 
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o activitate de recuperare a informației și respectiv de învățare la materia propriuzisă cât și la construirea 
de metode și strategii pentru obținerea informației. 

Alternarea activității online cu cea față în față ar putea să devină o practică la ordinea zilei în viitorul 
apropiat mărind randamentul învățării, dar poate crea și noi deprinderi necesare pentru viitor.  

Dacă se vor construi platforme de învățare care țin cont de realitățile școlii putem să trecem de la un 
învățământ bazat pe evaluare și activități extracurriculare la unul creativ ce se perpetuează în lungul întregii 
vieți active a elevului ca viitor membru cu drepturi și îndatoriri în societatea de mâine. 
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Evaluarea în învățământul preuniversitar între online și tradițional 

 

CHIMIAC IONELA – MARIA 

 

Pentru a putea cerceta care sunt strategiile și metodele de evaluare potrivite pentru învățământul 
online dar și modul în care acestea sunt aplicate, trebuie să definim noțiunea de evaluare. Evaluarea este o 
modalitate complexă inclus în tot procesul de învățământ si care susține accentuarea calității cunoștințelor 
asimilate și valoarea lor în mod curent, regulat sau la final, concluzionând astfel valoarea și potențialul 
elevilor. Ea decide promovarea sau nepromovarea elevilor într-un ciclu de învățământ în altul, dar atunci 
când ea se realizează sub formă de concurs ea garantează un loc de muncă.  

Calitatea și eficiența înaltă a evaluării presupun sârguință, priceperi, mare corectitudine și o 
responsabilitate deosebită din partea profesorilor examinatori. Totodată, este nevoie de eliminarea 
subiectivității în evaluarea persoanelor examinate pentru că pot exista momente de subiectivitate. Evaluarea 
îndeplinește următoarele funcții: funcţia de control, de clasificare şi selecţie, educativă şi socială. Aici 
putem include şi funcţia didactică. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 
cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. Totodată, e necesară 
folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune. Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, 
portofoliul, observarea, investigaţia, autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul 

Utilizând noua tehnologie, se poate face posibilă evaluarea frecventă și variată în mediul online. 
Trebuie ținut cont, însă, că cel mai important lucru pentru evaluarea în mediul online este să se evidențieze 
realizarea itemilor în concordanță cu scopurile și obiectivele de instruire. Așadar, chiar daca tehnologia 
poate ușura procesul de evaluare în cel mai eficient mod,noi, ca și profesori trebuie să alegem cele mai bune 
oportunități de evaluare doar atunci când evaluarea este esențială în timpul procesului de predare – învățare. 

Instrumentele de evaluare online permit atât evaluarea formativă, cât și cea sumativă a învățării 
elevilor. Evaluarea formativă urmărește nivelul de înțelegere al elevilor, dar și zonele slabe din timpul 
procesului de învățare, permițându-i astfel, profesorului, să-și adapteze predarea în consecință. Evaluările 
sumative vor măsura global, la sfârșit de unitate, de capitol sau de semestru, competențele dobândite de 
copii pe parcursul unei perioade mai lungi de învățare. 

Multe cadre didactice consideră că, în predarea online, evaluarea elevilor este limitată la teste cu 
alegeri multiple sau la eseuri tradiționale. Cu toate acestea, printr-o atentă proiectare și o bună utilizare a 
tehnologiei, există multe alte opțiuni de evaluare eficientă într-un curs online. Ca și în clasă, evaluarea este 
mai ușoară atunci când se începe cu rezultate observabile, măsurabile. 

Forme de evaluare 

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

 metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
 metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
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A se preciza că nu am identificat în literatura românească o metodă modernă de evaluare cu ajutorul 
calculatoarelor, chiar dacă aceasta este tratată de multe ori ca suport al evaluării în multe articole. În 
continuare voi încerca să fac abstracție de la electronic. 

În oricare din formele de evaluare prezentate, în momentul realizării structurii testului de verificare 
trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. 

După elaborarea testului acesta trebuie validat. Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară 
ceea ce este destinat să măsoare 

 Conținut: cunoașterea conținutului; 
 Construct: inteligența, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme; 
 Concurență: verifică dacă are cunoștințe și din alte domenii conexe concurente; 
 Predictivă: dacă va putea folosi acele cunoștințe în materii viitoare; 
 Fidelitatea testului – obținerea de rezultate constante în cazul aplicărilor succesive; 
 Obiectivitatea – gradul de apreciere între diferiți evaluatori independenți; 
 Aplicabilitatea – concordanța dintre forma și conținutul testului. 

Menționez că validitatea testului este un proces care poate produce rezultate corecte abia după mai 
multe cicluri de examinare. În istoria evaluărilor mele on-line, am încercat de multe ori să asigur că testul 
a fost obiectiv și fidel prin compararea graficelor de tip Gauss aplicate pe rezultate obținute de diferite 
generații de studenți. 

Am integrat următoarele platforme pentru a realiza evaluarea elevilor: 

- Google Classroom: aici am discutat cu elevii, în acest fel am putut realiza evaluarea orală, am putut 
oferi feed-beak direct acolo unde unii elevi au avut nevoie. 

- Google Forms: aici platforma permite conceperea unor formulare pentru a obține  
feed-beak dar și pentru a creea teste scrise.  Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu 

mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. 
Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria 
profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire 
eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, 
explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

-  Utilizând aplicația KAHOOT pentru a provoca elevii şi acasă, prin accesarea butonului Challenge. 
Astfel, se generează testul ca temă, Create HomeworkChallenge, şi se stabilește termenul limită de 
rezolvare a testului (o zi, o săptămână etc.). 38 • Testul poate fi distribuit elevilor cu ajutorul unui link, al 
unui cod (pe care elevii şi-l vor nota) sau folosind Google Classroom. • Pentru efectuarea temei, elevii vor 
intra acasă pe kahoot.it, vor scrie codul notat în clasă şi vor putea rezolva testul propus. Răspunsurile corecte 
vor fi colorate cu verde, iar răspunsurile greşite cu roşu. • La sfârşitul testului, elevul poate să-şi 
îmbunătăţească scorul, parcurgând testul de la început. • Ca profesor, pot urmări răspunsurile elevilor din 
contul meu, apăsând butonul Viewresults. 

Avantajele evaluării online: 

- permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil. 
- se obține un feedback instantaneu. Învățare este mai activă; putem crește implicarea prin sondaje 

online sau prin întrebări de testare în timpul lecțiilor. Aceste sondaje ajută la implicarea tuturor elevilor, 
inclusiv a celor timizi care în mod normal nu ar ridica mâna în clasă. 

Dezavantajele evaluării online: 

- elevii nu au acces egal la resurse tehnologice. 
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- evaluarea are tendința de a fi bazată doar pe cunoștințe și nu pe partea practică. 

Este adevărat că avantajele sunt mai mari decât dezavantajele, dar cheia tehnologiei în clasă va fi 
întotdeauna relația profesor-elev, pentru că acolo are loc educația, respectiv evaluarea. 

Concluzionez, spunând că tehnologia în educație poate deschide uși către noi experiențe, noi 
descoperiri și noi moduri de învățare și colaborare, însă nici o tehnologie din clasă nu poate înlocui 
profesorii talentați și inspirați. 

“Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.” 
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EVALUAREA ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

PROFESOR CHINȚOIU AURELIA                                                      
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ - BUZĂU 

 
S-a încheiat un an școlar! Așa am gândncit la finalul anului școlar 2019/2020. Un an inedit, de care, 

gândeam, că ne vom aduce aminte multă vreme. Realitatea însă ne-a surprins, dintr-odată, am simțit că 
trebuie să ne reinventăm, să ne resetăm. Am fost obligați să reacționăm rapid, cu claritate, cu consecvență, 
cu optimism și mai conștiincios ca altădată. 

Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 
probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). 

Lucrul în afara şcolii, departe de profesori și colegi, a dus la asumarea unor responsabilități mai mari 
ale elevilor, dacă își doreau să reuşească la cursurile online. Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, 
învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva metode prin care elevii au fost încurajaţi 
să-şi administreze propria învăţare şi evaluare.  

În contextul actual, evaluarea online a crescut în popularitate și va deveni o parte importantă în 
măsurarea progresului elevilor în cadrul orelor desfășurate online. Evaluarea bazată pe utilizarea 
calculatorului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca acele întrebări cu alegere multiplă, ci poate 
îmbogăţi experienţa elevilor.  

Prin intermediul platformelor și aplicațiilor disponibile online, dispunem de diverse tehnologii utile 
în predare și evaluare, ținând cont, bineînțeles, de faptul că pedagogia primează, urmată îndeaproape de 
tehnologie. Contextul actual ne dovedește că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție, în mod 
adecvat, și că sunt de real ajutor. Profesorii caută cele mai noi și atractive modalități de evaluare prin 
integrarea tehnologiei în procesul de învățare. Exercițiile sau testele online sunt aparent mult mai atractive 
decat exercițiile clasice pe hârtie, sunt mai interesante vizual și folosesc mijlocul cel mai apreciat de elev – 
calculatorul (și internetul). 

Diversitatea platformelor digitale este o noutate în evaluarea online care facilitează evaluarea. Pentru 
gestionarea claselor rămân la aprecierea că cel mai util la ora actuală este Google Classroom, dar și 
Microsoft Team. Pentru probele orale putem folosi fără nicio problemă comunicarea video-audio unu la 
unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune 
răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat   
Evaluarea online poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, 

continuă şi cumulativă Astfel, în sprijinul profesorului și 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 și poate fi oferit feedback 
direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai 
frecvente comentarii oferite elevilor etc. 

- Google Jamboard reprezintă un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii 
pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

-Wordwall – diverse tipuri de activități potrivite pentru predare și evaluare într-un mod interactiv 
(potrivite mai mult pentru predarea/evaluarea la clasele primare). Wordwall este o aplicație unde se creează 
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diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor 
cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale gata create de alți utilizatori. Folosind 
instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul predării 
sincrone sau asincrone 

– Google Forms care permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține 
feedback, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru 
interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, 
cu mai multe variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback 
prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici 
abilitatea profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de 
gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul 
greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai 
profundă și mai semnificativă în predarea online. 
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Chestionar referitor la condițiile în care copilul învață online 

 

Prof. înv. primar Chiorean Maria - Carmen 
Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Târnăveni 

 
 

Stimați părinți, vă rog să completați acest chestionar. Scopul lui este de a ne ajuta să ne adaptăm 
activitatea de predare la nevoile copiilor, în condițiile impuse de virusul SARS-Cov-2. Menționăm că 
răspunsurile dumneavoastră nu vor fi comunicate nimănui.  

Vă rugăm să încercuiți varianta corectă de răspuns sau să completați pe spațiul liber. 
Vă mulțumesc! 

1. Cine ajută copilul să se conecteze zilnic pe platformă? 
a) Unul dintre părinți 
b) Fratele sau sora 
c) Bunicii 
d) Bona 
e) Se conectează singur nesupravegheat de nimeni 
f) Se conectează singur supravegeat  
g) Altă variantă de răspuns, și anume______________________________ 
 
2. În timpul activității online, copilul este 
a) Supravegheat 
b) Nesupravegheat  
 
3. Ce aspecte pozitive ați observat de când orele se desfățșoară online? 
a) Se simte în largul lui în mediul familial 
b) Este mai atent decât la școală 
c) Are mai multă încredere în forțele proprii 
d) Este mai motivat să participe, să răspundă la întrebările profesorului 
e) Altă variantă de răspuns, și anume______________________________ 
 
4. Ce aspecte negative ați observat la copil de când orele se desfășoară online? 
a) Timiditate 
b) Anxietate 
c) Refuz de a răspunde solicitărilor profesorului 
d) Altă variantă de răspuns, și anume______________________________ 

 

5. Ce probleme a avut copilul în procesul de învățare de când lucrează online? 
a) Nu are competențele digitale necesare  
b) Nu are echipamnet potrivit 
c) Dificultăți tehnice care conduc la întreruperea conexiunii la clasa virtuală 
d) Altă variantă de răspuns, și anume______________________________ 
 
6. Cît timp petrece copilul în fața calculatorului/telefonului/tabletei, în afara celui petrecut la 

activitățile online? 
a) O oră sau mai puțin 
b) Două-trei ore 
c) Altă variantă de răspuns, și anume______________________________ 
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7. Ce sugestii aveți pentru a îmbunătăți procesul online de predare-învățare-evaluare. Vă rugăm să 
enumerați toate sugestiile dumneavoastră, deoarece încă nu sunt studii după care să ne ghidăm, care să ne 
semnaleze problemele cu care se confruntă părinții și copiii, dat fiind faptul că nicăieri în lume nu s-a lucrat 
exclusiv online până acum. 
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Relația dintre curriculum și evaluare 

 

Autor: Prof. înv. primar Chira Emőke 

 

 
Termenul de curriculum este un concept-cheie nu numai în științele educației, ci și în cadrul 

practicilor educaționale contemporane. Etimologia cuvântului sugerează programul activității educaționale 
în integralitatea și funcționalitatea sa, care se concretizează în planuri de învățământ, programe școlare, 
manual, ghiduri metodice, material pentru evaluarea rezultatelor, manuale alternative etc, toate conducând 
la realizarea finalităților și obiectivelor educației. În sens larg, curriculum include întregul sistem de procese 
decizionale care preced sau însoțesc proiectarea, implementarea, evaluarea și revizuirea experiențelor de 
învățare oferite de școală. 

O încercare de conceptualizare comprehensivă a termenului de curriculum (Potolea, 2002) propune 
ca premise admiterea caracterului multidimensional al acestuia, a faptului că el poate fi definit doar în 
asociere sau conjuncţie cu alţi termeni şi a caracterului extrem de dinamic (este permanent redefinit şi 
îmbogăţit). Discursul se centrează asupra caracterului multidimensional al curriculumului, o perspectivă 
care facilitează şi expunerea ideilor noastre cu privire la evaluare. Potolea analizează două modele 
structurale ale curriculum-ului: 

 modelul triunghiular care include finalităţile educaţionale, conţinuturile instruirii şi timpul de 
instruire/învăţare ; 

  modelul pentagonal care conservă componentele modelului triunghiular la care se adaugă 
strategiile de predare-învăţare şi strategiile de evaluare.  

Acest ultim model justifică întreg demersul de cercetare, dar şi de reformă curriculară în sistemul 
educaţional românesc. Termenul se legitimează tocmai prin acest tip de abordare, care subliniază 
deopotrivă extensiunea şi nuanţele sale. 

Evaluarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor constituie alături de predare-învățare a treia 
componentă fundamentală a actului didactic. Ea oferă cadrului didactic cantitatea și calitatea predării-
învățării, demonstrând eficiența proiectării didactice. 

Reprezentând o activitate de mare complexitate, evaluarea subsumează, în fapt, două demersuri, după 
cum urmează:  

a) mai întâi, o activitate de măsurare care trebuie să fie foarte riguroasă şi foarte precisă; 
b) în al doilea rând, o activitate de apreciere care trebuie să acorde semnificaţiile curente vis -a - vis 

de informaţiile recoltate prin intermediul primului demers.  
La modul general, măsurarea presupune o descriere cantitativă a comportamentelor formate la elevi 

în urma realizării instruirii. Aprecierea presupune dimpotrivă emiterea unor judecăţi de valoare în legătură 
cu aceste comportamente şi, cum uşor se poate anticipa, ea este consecutivă măsurării. În concluzie, 
evaluarea presupune îmbinarea celor două demersuri şi, pentru a deveni relevantă, fiecare dintre acestea 
trebuie să se realizeze la nivel optim. 

Oferind date şi informaţii referitoare la felul cum s-a desfăşurat procesul de instruire, există şanse 
mari să se identifice atât elementele pozitive ale acestuia, cât şi lacunele sau disfuncţionalităţile care îl 
perturb şi, în consecinţă, să se opereze corecţii şi ameliorări care să determine ulterior optimizarea şi 
eficientizarea sa. 

Evaluarea trebuie abordată în strânsă legătură cu finalităţile educaţionale, conţinuturile şi strategiile 
de predare-învăţare, la care s-ar putea adăuga – potrivit unor pedagogi – mijloacele de învăţământ şi timpul 
şcolar. Orice modificare la nivelul uneia dintre componentele curriculumului, va genera în mod logic, 
transformări, ajustări la nivelul procesului de predare - învăţare - evaluare. 

Evaluarea trebuie concepută nu numai drept un control al cunoștințelor sau ca mijloc de măsurare 
obiectivă, ci drept o cale de perfecționarea ce presupune o strategie globală a formării. Operația de evaluare 
nu este o etapă supraadăugată ori suprapusă procesului de învățare, ci constituie un act interact activității 
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pedagogice. Constituie o ocazie de validare a justeței secvențelor educative, a componentelor procesului 
didactic și un mijloc de delimitare, fixare și intervenție asupra conținuturilor și obiectivelor educaționale. 

Când se pune problema unor judecăți de valoare, apar întrebările:  
 Ce trebuie evaluat? O stare existentă a individului ori o transformare sau evoluție a acestuia?  
 Când evaluăm? La începutul, pe parcursul ori la sfârșitul procesului? 
  Ce se evaluează? Cunoștințe, priceperi, deprinderi, componente ale evaluării? 
  Cum să evaluăm? 
  Cine evaluează, pentru ce și în numele a ce evaluăm? 
Evaluarea reprezintă, cu certitudine, o variabilă foarte importantă a procesului de instruire, iar poziţia 

ei a fost reconsiderată mai ales în ultimele patru, cinci decenii, când au fost elaborate foarte multe lucrări 
pe această temă şi când au fost întreprinse numeroase cercetări care să investigheze o serie de aspecte ale 
evaluării.  

Relaţia dintre curriculum şi evaluare este deosebit de complexă, ceea ce implică abordarea procesului 
de predare-învăţare-evaluare în mod unitar. Orice schimbare produsă la nivelul uneia dintre aceste activităţi 
influenţează modalităţile de realizare a celorlalte, generând o adevărată reacţie în lanţ, care impune reveniri 
şi revizuiri permanente. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Între online și tradițional 
 

 
PROFESOR CHIRAN MAGDALENA 

LICEUL UDRIȘTE NĂSTUREL 
/ȘC. GIMN. ACADEM. M. VOICULESCUGIURGIU 

 
 
 
Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judecăți privind starea, funcționarea, evoluția 

viitoare probabilă a elevului, profesorului, unității școlare pe baza informațiilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de măsură. 

 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită.  

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Sistemele online de administrare și evaluare a examenelor facilitează furnizarea unei experiențe de 
învățare personalizate pentru elevi, deoarece notele și performanțele lor sunt urmărite în sistemul 
centralizat. Aceste sisteme ajută la:  

Centralizarea și eficientizarea administrării și evaluării examenelor  

• Reduceți costurile, eforturile și timpul necesar pentru evaluarea manuală a fișelor de răspunsuri  

• Scanarea și criptarea copiilor foilor de răspunsuri pentru partajare rapidă și sigură  

• Opțiuni pentru adăugarea de comentarii și feedback pentru referința elevului  

• Caracteristici de clasificare automată pentru a reduce erorile umane  

• Evaluarea scripturilor de răspuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web • 
Recuperarea ușoară a scripturilor de răspuns la cererea elevilor sau profesorilor 

 • Urmărirea rezultatelor fiecărui elev și a progresului acestuia în timp Evaluarea în timp util facilitată 
de platformele online reduce timpul de așteptare și oferă elevilor rezultate instantanee ale testării. 

 Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza progresul lui de învățare, punctele 
forte și punctele slabe rapid. Procesul de evaluare online eliberează, de asemenea, timpul profesorilor, 
Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica domeniile de performanță scăzută, astfel încât profesorii să 
se poată concentra asupra acestor lacune de învățare. Rapoartele detaliate ajută la crearea unor programe 
de învățare specifice pentru acești cursanți, ceea ce duce la un rezultat mai bun al învățării și sporește 
încrederea elevilor. Sistemele de evaluare online simplifică sarcina de a aduna și corecta manual 
documentele de răspuns și de a împărtăși rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea 
materialelor. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 
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Să enumerăm câteva: 

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

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt.  

Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria 
profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire 
eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, 
explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 

Bibliografie: 

- Andreea Văsi, facilitator, expert în tehnici de învățare 
- Prof. coordonator Vișan Florina Viorica                                                                                                             

STRATEGII DE EVALUARE ÎN MEDIUL ONLINE - Suport de curs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

757



 
TEST DE EVALUARE ONLINE 

 
 

Prof. CHIRIAC CĂTĂLINA-ELENA 
Grădinița cu P. P. Sânpetru, jud. Brașov 

 
 

 
Test de evaluare finală- activitate matematică 
Grupa mijlocie 
 
Comportamente urmărite: 
 Să numere corect și conștient în limitele 1-5; 
 Să recunoască și să denumească corect cifrele de la 1 la 5; 
 Să asocieze/raporteze corect cantitatea la cifră și cifra la cantitate; 
 Să formeze șă să recunoască mulțimi după un criteriu dat (formă, cantitate, culoare). 
 
Itemi: 
 Numără corect și conștient în limitele 1-5; 
 Recunoaște și denumește corect cifrele de la 1 la 5; 
 Asociază corect cantitatea la cifră și cifra la cantitate; 
 Formează mulțimi după un criteriu dat: formă, cantitate, culoare. 
 
Observații: 
 Testul a fost folosit la grupa mijlocie în etapa de evaluare finală; 
 Testul este realizat în google forms; 
 Necesită o pregătire mai amănunțită, timp mai mult; 
 Fiecare cerință este puctată cu 10 puncte, astfel că  este punctat cu 100 de puncte; 
 Rezultatele copiilor se înregistrează automat și pot fi urmărite, contorizate mai ușor de către cadrul 

didactic, dar nu este atât de concludent, deoarece a fost realizat acasă alături de părinți; 
 Este accesibil și plăcut copiilor, astfel am observat că s-au implicat mult mai mulți copii decât atunci 

când primeau fișe de lucru; 
 Atașez și link-ul:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewC73zCoBY5HK7O8UYGZpGEFFkoRD8skYFO
A-MrIccr435qw/viewform?usp=sf_link 

 
1. Câți iezi avea Capra din poveste? Numără și alege cifra corespunzătoare!  
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2. Denumește animalul din imagine și spune câte picioare are! Alege cifra corespunzătoare! * 

  
 

     
 

3. Denumește mijlocul de transport din imagine și spune câte roți are! Alege cifra 
corespunzătoare!  

 
 

     
 
4. Din câți membri este formată familia de pisicuțe? Numără și alege cifra corespunzătoare!  

 
 

     
5. Câți pești lipsesc din acvariu? Alege mulțimea corespunzătoare peștilor care lipsesc! 

 
 

               
6. Alegea mulțime cu obiecte de culoare galbenă!  
 

 

7. Alege mulțimea cu obiecte de culoare roșie!  
 

                                        
 

8. Dă-i copilului tot atâtea mașini câte arată cifra de pe cartonașul din mână!  
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9. Câți pui are găina? Numără și alege cifra corespunzătoare.  

 
 

     
10. Iepurașii ar dori să mănânce 2 morcovi. Selectează mulțimea formată din 2 morcovi!  
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MODALITĂȚI DE EVALUAREA ON-LINE A ELEVILOR 

 

Prof. înv. primar Chirilă Ramona - Mariana                                                
Școala Gimnazială „Marius Șandru” Reșița 

      

 
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. Voi enumera câteva: 

– Google Classroom: aici putem discuta cu elevii – Meet video chat e inclus; pot fi corectate temele 
și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă 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 răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să posteze imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.)  

Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un 
test cu răspunsuri la alegere au răspuns correct sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască 
distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un mod de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai 
buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le 
primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, ar trebui să 
explorăm și să permitem si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesorii din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Într-o societate a cărei evoluție, în special tehnologică, cunoaște o accelerare puternică, utilizarea 
calculatorului în procesul de învățământ devine din ce în ce mai mai mult o necesitate. Utilizarea 
instrumentelor IT și a mediilor electronice promovate de TIC pot duce la o îmbunătățire complexă a 
procesului de învățare.  

Avantaje ale utilizării platformelor și instrumentelor online sunt:  

 Stocarea într-o bază de date online a materialelor didactice, elaborate atât de către profesor cât și 
de către 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 și smartphone-uri; 

 Utilizarea platformelor și instrumentelor online încurajează crearea unui climat de învățare plăcut 
și relaxant; 

 Majoritatea platformelor permit stocarea rezultatelor, iar unele platforme elaborează rapoarte 
statistice complexe privind rezultatele evaluate; 

 Feed-back pentru elev și profesor; 
 Interactivitate; 
 Autoevaluare; 
 Elevii pot relua o activitate în caz de eșec, nefiind frustrat; 
 Elevii lucrează în ritm propriu, nefiind perturbat de activitatea celorlalți din jur; 
 Stimulează creativitatea; 
 Majoritatea platformelor și a instrumentelor online propun un șir de prototipe de teste, prezentări, 

colaje, etc., care pot fi modificate și adaptate la subiectul studiat și la vârsta elevilor. 
 

Platformele și instrumentele online sunt înțelese și utilizate diferit în procesul de predare-învățare-
evaluare. Rolul cadrului didactic este de utiliza metode de predare axate pe tehnologii online, de a explica 
și a învăța elevul cum se lucrează cu un anumit instrument sau o anumită platformă online.  

O activitate didactică are caracter captivant, dacă ea conține elemente neobișnuite, neașteptate, 
comice, surprinzătoare, care trezesc interesul elevilor, contribuie la crearea unei atmosfere emoționale 
pozitive de învățare cît și de evaluare. Platformele educaționale ne permit să elaborăm materiale didactice 
cu caracter captivant pentru elevi, deci nu ne rămâne decât să le utilizăm.    

Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre către 
educație. 

 

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 comunicație, multimedia și e-learning în 
educație. Note de curs. Biblioteca virtuală a Universității Spiru Haret, 2014. 

Platforme educaționale online pentru cadrele didactice https://www.facebook. com/groups 
/1644070182575784/ 
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Metode de evaluare tradiționale 

 

Prof. înv. primar Chirilov Mihaela Simina                                                 
Liceul Tehnologic Nr. 1 Popești 

 

Pentru a putea măsura consecințele instruirii rezultatele școlare pot fi cuantificate, adică le sunt 
atribuite unele simboluri exacte, termeni cantitativi (cum ar fi scorul, cifrele, statisticile, etc.), acestea 
neimplicând formularea unor judecăți de valoare asupra lor, deoarece măsurarea ține mai mult de 
dimensiunea impersonală a evaluatorului.  

Astfel, putem defini evaluarea pedagogică ca fiind un proces de colectare sistematică a unor date 
specifice privind evoluția și performanțele evidențiate în respectiva situație de evaluare, pe baza unui set 
de obiective bine definite, un proces de interpretare contextuală a acestor date, precum și de elaborarea unei 
judecăți cu caracter integrator care poate fi folosită 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 și de precizie. Experiența pedagogică a demonstrat că soluția cea mai potrivită o reprezintă 
îmbinarea diferitelor metode și nu folosirea exclusivă a uneia dintre ele. În lucrările de specialitate se discută 
despre două categorii de metode de evaluare: metodele tradiționale de evaluare și metodele contemporane. 

Dintre metodele tradiționale de evaluare putem aminti: 

 Probele orale care sunt instrumente de evaluare proiectate, administrate și corectate de către profesor 
și pot fi administrate individual sau colectiv. Avantajele acestei probe ar fi faptul că elevul are posibilitatea 
să-și manifeste originalitatea și capacitatea de argumentare, obișnuindu-se cu dialogul, cu comunicarea 
directă, de asemenea dialogul profesor-elev fiind flexibil oferă posibilitatea alternării diferitelor tipuri de 
întrebări, schimbând totodată și nivelul lor de dificultate.  

Metoda prezintă și unele dezavantaje fiind mare consumatoare de timp și putând provoca blocaje 
elevilor timizi, de aici și dificultatea asigurării obiectivității, care poate fi afectată de factori subiectivi cum 
ar fi starea emoțională a elevului în momentul răspunsului sau comportamentul evaluatorului. Pentru ca 
această metodă să fie eficientă se recomandă o evaluare orală combinată, adică examinarea frontală să fie 
îmbinată cu procedee de ascultare individuală. 

 Probele scrise sunt cel mai des utilizate deoarece prezintă multiple avantaje printre care : 
posibilitatea examinării unui număr mare de elevi în aceeași unitate de timp, obiectivitatea este ridicată 
deoarece probele se întocmesc pe baza unor criterii de evaluare clar specificate și prestabilite, avantajează 
elevii care întâmpină unele probleme emoționale, aceștia putând elabora răspunsurile într-un ritm propriu. 
Și această metodă are unele dezavantaje făcând dificilă aprecierea unor răspunsuri incomplete sau ambigue, 
pentru că evaluatorul nu mai are posibilitatea de a cere lămuriri suplimentare ca și în cazul probelor orale. 

Principalul instrument de evaluare scrisă îl reprezintă testul. Acesta presupune un set comun de 
instrucțiuni ce ghidează răspunsurile și un set de reguli în funcție de care sunt calculate scorurile finale. 

 
Testele pot fi de două tipuri:  
 
o teste standardizate care sunt elaborate de instituții specializate și utilizează itemi de o calitate tehnică 

superioară, fiind furnizate pe norme de vârstă, existând unele ghiduri care ajută la administrarea și 
corectarea testului, precum și la interpretarea și mai apoi la utilizarea răspunsurilor obținute 

o  testele elaborate de către evaluator reprezintă produsul muncii profesorului. În elaborarea lor se 
ține cont de anumite cerințe: alegerea tipului de itemi, numărul acestora, nivelul lor de dificulate și 
respectarea principalelor calități ale unui instrument de evaluare adică fidelitate, obiectivitate, aplicabilitate. 
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 Probele practice stabilesc nivelul de dezvoltare al anumitor deprinderi practice dobândite de către 
elevi într-un anumit interval de timp.  

 
Desfășurarea oricărei activități practice presupune respectarea unui set minimal de cerințe precum: 

cunoașterea de către elevi a tematicii lucrărilor practice propuse spre îndeplinire de către evaluator, 
cunoașterea în detaliu a resurselor puse la dispoziție, precum și a altor resurse ce pot fi utilizate pe parcursul 
desfășurării probei, cunoașterea criteriilor de evaluare și asigurarea timpului necesar pentru pregătirea 
probei. 

 

Bibliografie:  

Învățarea școlară – teorii-modele-condiții-factori; Bonchiș Elena coord. 

Editura Universității Emanuel, Oradea 2002 
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Proiectului tematic, metodă alternativă de evaluare 

 

Prof. înv. primar Chiriță Cană Monica 
Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Brăila 

 
 

 
În pedagogia modernă se urmărește permanent dezvoltarea de metode, tehnici și instrumente de lucru 

care să ajute, să mobilizeze și să sprijine copilul în procesul de predare, învățare și evaluare. Strategia 
didactică interactivă câștigă teren tot mai mult în procesul de instruire.  

Metodele tradiționale aplicate preponderent în deceniile trecute devin eficiente astăzi doar dacă se 
regăsesc în activitatea didactică alături de metode complementare. Selectarea metodelor didactice la clasă, 
utilizarea echilibrată atât a celor tradiționale cât și a celor moderne, reprezintă o dovadă clară a măiestriei 
cadrului didactic.  

Dacă în procesul de predare al instruirii didactice metodele sunt lesne de selectat, atunci când se 
vorbește de învățare și evaluare, menirea cadrului didactic este una deosebit de importantă. Prin metodele 
selectate pentru desfășurarea acestor două procese elevului i se dezvoltă competențe. El este ,,învățat să 
învețe”, cunoștințele dobândite fiindu-i completate de abilități, valori și atitudini. Astfel, cadrul didactic 
dezvoltă competențe în acord cu cerințele programei școlare cât și cu profilul de formare al absolventului 
de clasa a IV-a. ,,A învăţa făcând” – devine din ce în ce mai mult unul dintre principiile de bază ale 
învăţământului contemporan. Aristotel spunea că „ceea ce urmează să facem după ce am învăţat, învăţăm 
numai făcând”. 

Pe lângă metodele tradiționale de învățare și evaluare, sunt folosite cu succes în instruirea didactică, 
metodele și procedeele moderne: interviul, enunțurile incomplete, investigația, evaluarea cu ajutorul 
calculatorului, jocurile de rol, dramatizările, jocurile didactice, competițiile, concursurile, chestionarele, 
expozițiile, activitățile casnice și gospodărești, îngrijirea unor animale, confecționarea de portofolii, pliante, 
postere, puzzle-ul, albumele și proiectul în sine. 

Proiectul poate deveni o metodă alternativă și complementară de învățare și evaluare, puternic 
motivantă pentru copii deoarece acesta vizează aspecte teoretice și practice din domenii variate, 
implică un volum sporit de activități, permite respectarea particularităților de vârstă ale copiilor motivându-
i să participe efectiv cu bagajele de cunoştinţe, deprinderi, priceperi, abilităţi, valori și atitudini. 

Activitățile de învățare propuse în cadrul proiectelor tematice au un caracter interdisciplinar şi permit 
abordarea subiectelor din mai multe unghiuri, dezvoltând multilateral personalitatea copilului. 

 
Această metodă modernă de evaluare cuprinde trei etape, după cum urmează: 

– DEBUTUL PROIECTULUI (preparatorie, de iniţiere atât pentru învăţător cât şi pentru elevi) care 
constă în alegerea temei de investigat, stabilirea scopului, a competenţelor specifice predării integrate 
specifice temei alese, analiza resurselor materiale, umane şi de timp necesare derulării proiectului tematic, 
conceperea hărţii proiectului tematic de către învăţătoare în colaborare cu elevii, alcătuirea inventarului de 
probleme (ceea ce ştiu elevii deja şi ceea ce nu ştiu şi ar trebui să afle despre această temă), amenajarea 
spaţiului tematic, discuţii cu persoanele implicate. 

 

– CONŢINUTUL PROIECTULUI, care constă în activităţile practice ale elevilor (documentare, 
investigare), stabilirea de roluri şi responsabilităţi, aranjarea spaţiului tematic, strategiile didactice utilizate 
în derularea proiectului (resurse materiale, umane şi de timp, metode tradiţionale) – realizarea propriu-zisă 
a proiectului. 

 

–  
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– EVALUAREA TEMEI, care constă în evaluarea propriu-zisă a temei abordate pe o perioada de 
timp bine delimitată. Evaluarea poate fi făcută sub diferite forme: convorbiri, dramatizări, portofolii cu 
lucrările elevilor, machete, lucrări colective, albume şi CD-uri cu poze, probe orale, probe practice, probe 
scrise etc. 

Pentru realizarea proiectului elevii au de rezolvat probleme şi situaţii diferite. Ei formulează judecăţi 
de valoare în urma prelucrării datelor cunoscute ale problemei, combină ideile, îşi atribuie responsabilităţi, 
relaţionează, îşi respectă limita capacităţilor individuale în cadrul grupului, fac analogii între diferite 
situaţii, activităţi desfăşurate, participă cu interes la proiectarea secvenţelor de lecţie, fac transfer de 
cunoştinţe de la un proiect la altul, de la o lecţie la alta. 

Cadrului didactic i se oferă ocazia de a evalua cunoștințele, abilitățile și atitudinile elevilor atât în 
timpul derulării proiectului cât şi la sfârşitul acestuia. Se obțin astfel informații despre stilul de învăţare al 
elevilor, performanţele individuale, strategiile individuale şi de grup în rezolvarea unor situaţii problemă, 
cuvinte şi expresii noi însuşite, respectarea regulilor şi principiilor, implicarea directă în realizarea 
condiţiilor materiale necesare proiectului, strategia de soluţionare a provocărilor apărute, capacitatea de a 
adresa întrebări, corectitudinea, progresul răspunsurilor la întrebări, impactul aplicaţiilor practice asupra 
copiilor, capacitatea de înţelegere a noilor concepte, idei, noţiuni, modul de prezentare a produselor 
realizate, experienţa de viaţă a elevilor legată de subiect, cauza dificultăţilor întâmpinate, limitele şi 
avantajele proiectului, soluţiile originale găsite de elevi, care au 
condus la reuşita proiectului, capacitatea copiilor de a 
formula ipoteze, de a propune noi proiecte la „proiectul mamă”, 
calitatea surselor de informare. 

Foto: Proiectul tematic  
,,Anotimpul Toamna” 

 
 

 
 

Fiecare proiect generează noi idei pentru proiectul următor, convinge elevii că misterul este unul nou, 
necunoscuta proiectului le creează situaţii concrete de investigare, dezbatere, prelucrare a informaţiilor, 
valorizare a aptitudinilor. Lucrul la proiect nu este o activitate individuală a cadrului didactic, ci un demers 
care antrenează o sumă de parteneri şi colaboratori care contribuie realmente la atingerea ţintelor propuse. 

 
Se poate afirma că metoda proiectelor tematice este una dintre cele mai eficiente metode de evaluare  

atât pentru elevi, cât şi pentru cadrul didactic. Ea implică un studiu individual susţinut, o pregătire 
meticuloasă şi serioasă în privinţa documentării, o multitudine de materiale didactice, o imensă muncă de 
căutare a modalităţilor celor mai potrivite în stabilirea inventarului de activităţi.  
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Prin reconsiderarea rolului învățătoarei și responsabilizarea copilului, având la bază rezultatele 
obținute și experiențele dobândite, se promovează metoda proiectelor ca fiind o foarte bună strategie de 
organizare, desfășurare și evaluare a procesului educațional în școală. 

 
Demersul educativ presupune pregătirea noii generaţii cu cât mai multe competențe care să constituie 

premise ale succesului în viitor. 
 
 
Bibliografie: 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  

Între online și tradițional 

 
PROF. CHIȘ ANCA NICOLETA                                                         

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 SĂRMĂȘAG/                                              
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SĂRMĂȘAG, JUDEȚUL SĂLAJ 

 
Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 

acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă.  

Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de învăţământ, având 
rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Dacă evaluarea tradițională presupune „verificarea” orală prin întrebări adresate în cadrul orelor, teste 
și fișe de lucru, portofolii sau alte metode de evaluare în sala de clasă, evaluarea în mediul online vine cu 
noutăți impuse de acest mediu total diferit de cel traditional. 

Atunci când aducem în discuție „verificarea” în mediul online, acest tip de evaluare este o etapă din 
procesul de învățare care se desfășoară în mediul online. 

Primii care au de învățat în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a învăța lucruri 
noi și de a produce schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și ar fi mult mai greu să se realizeze. 
La polul opus apar incertitudini, sisteme de așteptări diferite. La prima interacțiune cu educația online este 
necesar să se cunoască cum funcționează aceasta, precum și ce instrumente și tehnici sunt potrivite pentru 
grupul țintă (elevi sau cadre didactice). 

Pentru evaluarea în mediul online, profesorul are posibilitatea de a folosi o serie de platforme sau 
aplicații pentru a face acest proces de evaluare cât mai interesant și mai accesibil elevilor. 

Printre primele aplicații folosite pentru evaluarea în mediul online sunt Google Forms, sau Google 
Drive cu ajutorul cărora se pot realizarea documente la care elevii pot colabora în timp real folosind 
smartphone-uri, tablete și laptopuri, calculatoare. Se pot adăuga tipuri de întrebări, imagini. Întrebările pot 
fi aranjate în ordinea dorită, se poate personaliza formularul cu teme simple de fotografii sau culori 

O altă metodă de evaluare în mediul online o reprezintă evaluarea prin aplicația Kahoot. Este o 
aplicație care are la bază jocul, cu ajutorul căreia se pot realiza teste interactive. Se poate folosi Kahoot! și 
cu Google Classroom, fiind oferite noi posibilități. Această aplicație este utilă deoarece elevii primesc 
imediat feedback-ul prin slide-uri animate. 

O altă aplicație la fel de interesantă pentru evaluarea în mediul online este ASQ (another smart 
quistion). Aceasta poate fi accesată atât pe web cât și pe telefon. În contul profesorului se specifică unitatea 
de învățământ din care face parte, se adaugă disciplina și clasele la care predă. Profesorul vede în timp real 
ce lucrează elevii, nota se calculează automat din aplicație. Aceștia își pot verifica evoluția, văzând cât la 
sută mai au până să stăpânească anumite conținuturi.  

Aplicația Wordwall sau platforma Quizizz. sunt alte instrumente folosite în mediul online. Quizizz 
poate fi folosit ca instrument de „verificare” care dezvăluie modul în care elevii cunosc noțiunile teoretice. 
Profesorii pot folosi Quizizz pentru a atribui elevilor temele. 

Indiferent de aplicația folosită de profesor în mediul online, scopul evaluării  este atins atunci când 
elevul își dezvoltă gândirea critică și sunt dezvoltate cât mai multe competențe cuprinse în programa 
școlară. 

 
 

Bibliografie: 
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 
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EVALUAREA INIŢIALĂ LA CLASA PREGĂTITOARE 

 

 
Prof. înv. primar CHIŞ SIMONA-SILVIA 

Şcoala gimnazială nr. 16, Oradea 
 

 
În acest an şcolar am început aventura cunoaşterii cu clasa pregătitoare. După cum bine ştim, această 

clasă, are un specific aparte, adică, asigură trecerea gradată a elevului de la educaţia în familie şi grădiniţă 
la formarea iniţială asigurată de şcoală. Activităţile educative trebuie să se realizeze sub forma celor de la 
grădiniţă, introducând treptat micul şcolar în universul şcolii.  

Din acest motiv, am fost un pic nehotărâtă în legătură cu evaluarea iniţială la clasa pregătitoare, 
planificându-mi la început, doar observarea sistematică a elevilor, excluzând ca instrument de evaluare, 
testul scris. Mi-am planificat pentru primele două săptămâni, realizarea observării elevilor şi consemnarea 
celor observate în grile de specificaţie. Am fost extrem de surprinsă, să constat faptul că aceşti copii au 
venit de la gădiniţă fără mari achiziţii, în contextul actual în care ne aflăm, cred că nu sunt singura dintre 
colege care a avut acest prim şoc.  

Ei, dar ce este de făcut? Se pare că acel an jumătate de grădiniţă online, au avut un effect negativ în 
dezvoltarea copiilor, aşa că am decis să abordez evaluarea iniţială cu o seriozitate maximă, să reuşesc să îi 
cunosc pe copii, pentru a şti care este nivelul şi ritmul lor de dezvoltare, gradul în care stăpânesc cunoştinţe, 
abilităţi şi competenţe necesare învăţării.  

David Ausbel a fost unul dintre primii psihologi americani care au promovat psihologia cognitivă. În 
opinia lui, oamenii învaţă atunci când asimilează noi informaţii la schemele existente şi reconstruiesc, 
transformă sau acomodează schemele existente la noul material. Pe acest principiu se bazează evaluarea 
iniţială.  

Dar ce şi cum evaluăm? Pentru că nu există un set unitar de probe de evaluare iniţială pentru copiii 
de 6 ani, selectarea probelor de evaluare sau conceperea lor, trebuie făcută cu multă responsabilitate, 
consultând bibliografia de specialiate şi curriculum-ul pentru clasa pregătitoare, ţinându-se seama de 
comportamentele specifice fiecărui domeniu de dezvoltare. 

Accentul trebuie plasat pe evaluarea dezvoltării capacităţilor, atitudinilor ce ţin de domeniul 
dezvoltării cognitive şi a limbajului şi comunicării, a dezvoltării socio-emoţionale (a trăi şi lucra împreună 
sau alături de alţii, a gestiona emoţii, a respecta diversitatea), dezvoltarea fizică (motricitate fină şi grosieră, 
sănătate şi alimentaţie sănătoasă), dezvoltarea atitudinilor şi capacităţilor de învăţare (curiozitate şi interes, 
iniţiativă, persistenţă în activitate, creativitate). 

În momentul intrării în şcoală copilul trebuie să deţină un anumit volum de însuşiri exprimate prin 
maturitate şcolară, stare de pregătire pentru şcoală, aptitudine de şcolaritate. Acestea vizează dezvoltarea 
limbajului, cultivarea inteligenţei, a spiritului de observaţie, independenţa în gândire şi acţiune, stimularea 
creativităţii, familiarizarea copiilor cu limbajul tehnic, artistic, literar, dezvoltarea perceptiv-motrică şi 
accentuarea pregătirii pentru scris, dezvoltarea deprinderilor de integrare în activitate, de adaptare la mediul 
înconjurător. 

Evaluarea iniţială se poate realiza după o recapitulare prealabilă de câteva zile, sau se poate realiza 
deja din primele zile de şcoală pentru a planifica programul de remediere dacă este necesar. Evaluarea 
iniţială oferă informaţii exacte despre ce ştie şi ce nu ştie elevul, se identifică nevoile elevului, iar profesorul 
va şti cât de lungă va fi perioada de reactualizare a cunoştinţelor, dar şi care sunt conţinuturile pe care se 
pune accentul. 

În primele zile de şcoală, evaluarea poate lua forma unor desene realizate liber cu teme ca: Familia 
mea, Vacanţa de vară, Autoportret, Jucăria mea preferată, etc. În cadrul acestei forme de evaluare putem 
urmării motricitatea fină a elevilor, modul în care ţin creionul în mână, cum acoperă foaia, ce culori folosesc 
şi în ce mod, dacă desenul are coerenţă. În continuare se poate evalua dezvoltarea limbajului, vocabularul, 
exprimarea şi organizarea ideilor, prin explicarea desenului de către copii. Toate aceste informaţii se pot 
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consemna cu ajutorul grilei de observaţie şi poate deveni unul dintre instrumentele din setul de evaluare 
iniţială.  

O altă formă a evaluării iniţiale la clasa pregătitoare este jocul didactic. Tranziţia de la joc la învăţare, 
în clasa pregătitoare, nu trebuie să fie bruscă. Trecerea trebuie să fie realizată treptat, prin introducerea în 
activităţi de tip joc a unor secvenţe de învăţare activatoare de efort voluntar conştient, care vor anticipa 
demersuri de învăţare sistematice, organizate, integrate în strategii de învăţare şi evaluare perfecţionate, 
însoţite de procese evaluative organic inserate în activităţile instructive-educative.  

Din acest motiv şi evaluarea iniţială se poate realiza prin jocuri didactice bine organizate care să ofere 
profesorului informaţii despre comportamentul şi personalitatea elevilor prin observare. Jocurile didactice 
pot să ofere informaţii despre recunoaşterea literelor, a silabelor, a cifrelor, a formelor geometrice, culorilor, 
a diferitelor cunoştinţe matematice, etc. Toate aceste informaţii necesită a fi consemnate şi analizate pentru 
o cât mai bună cunoaştere a elevilor. 

Un instrument valoros al evaluării iniţiale, poate fi testul docimologic. Conceperea acestui test 
necesită o atenţie deosebită. Designul testului trebuie să fie cât mai atractiv pentru copii, dar din punct de 
vedere ştiinţific este necesar să corespundă cerinţelor. Primul pas în realizarea testului este gândirea setului 
de obiective. Ce vreau să evaluez? Fiecărui obiectiv, trebuie să îi corespundă cel puţin un item de evaluare, 
care trebuie ales cu mare grijă, să nu depăşească nivelul de înţelegere a elevilor, dar nici să fie prea simpli. 
Testul docimologic oferă informaţii cu privire la dezvoltarea cognitivă a elevilor şi la punctul de pornire în 
învăţare.  

În concluzie, evaluarea iniţială este extrem de importantă la începutul clasei pregătitoare şi nu numai. 
Pentru a cunoaşte nivelul de dezvoltare la care se află elevii la începutul unui ciclu de pregătire, este necesar 
un set de probe de evaluare iniţială, conceput cu profesionalism şi seriozitate.  

Analiza rezultatelor acestui set de probe, ne poate oferi informaţii importante pentru realizarea 
planificării conţinuturilor pentru următorul an în vederea reuşitei şcolare a fiecărui copil în parte şi a 
egalităţii de şanse. 
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Paradigma între tradițional și modern 
 
 

Profesor înv. primar Chișcă Ana-Maria 
Şcoala Gimnazială ,,Profesor Mihai Dumitriu, Valea Lupului,, 

Localitatea- Iași, Țara -România 
 

  
            «Școala cea bună e aceea în care și școlarul învață pe profesor.» (Nicolae Iorga)  

Profesorul a avut şi va avea în continuare un rol esenţial în formarea elevului în desăvârşirea 
personalităţii acestuia. Dacă în trecut, dascălul decidea totul cu privire la procesul instructiv-educativ, acum 
el trebuie să devină doar un liant în formarea elevului, un suport pentru dezvoltarea autonomiei şi pentru 
formarea în spiritul responsabilităţii şi culturii civice.   

Dacă altădată metoda predominantă de desfăşurare a lecţiei era expunerea, care oferea posibilitatea 
profesorului să-şi etaleze bagajul de cunoştinţe, astăzi se pune accent pe metode moderne,interactive, care 
să transforme profesorul în manager al învăţării, iar elevului să i se creeze cadrul unei manifestări proprii, 
pentru a-şi putea forma puncte de vedere personale,experienţe şi trăiri din care poate învăţa lucruri noi şi 
utile pentru viitor. 

În paradigma tradiţionalistă, educatorul era cel care transmitea informaţii, mereu aceleaşi, având o 
poziţie ce se baza pe autoritate. O autoritate ce nu putea fi contestată şi care domina elevul. Profesorul avea 
iniţiativa şi tot el decidea cantitatea de informaţii pe care trebuia să o ofere elevilor, fără a ţine cont de 
particularităţile acestora. Instrucţia era aceeaşi pentru toţi şi aceleaşi informaţii erau solicitate tuturor 
elevilor. Lecţia, demersul educativ de bază, nu era altceva decât o succesiune monotonă de secvenţe, în 
care elevul îşi asuma rolul pasiv de a recepta informaţii, pe care trebuia apoi să le reproducă întocmai, fără 
a le îmbogăţi. 

Dincolo de latura informativă a educaţiei, trebuie să se pună accent pe formativ, astfel încât elevii să 
poată face faţă unor situaţii noi, care necesită nu numai cunoştinte solide, ci şi capacități şi competențe. 
Însuşi procesul de învăţământ se îmbogăţeşte cu o nouă latură, evaluarea, care vine să completeze predarea 
şi învăţarea, astfel încât cadrul didactic îşi sporeşte atribuţiile, dar, pe de altă parte, dă posibilitatea elevului 
să ia parte la instruirea proprie, profesorul coordonând acest proces. 

Lecţia, ca formă de bază a desfăşurării instrucţiei şi educaţiei, devine o suită de evenimente care pot 
fi segmentate, fiecare având coerenţă şi conducând elevii spre realizarea obiectivelor. 

Câmpul şcolar educativ modern se desfăşoară, aşadar, între două elemente care trebuie să participe 
în egală măsură. Profesorul, manager şi formator al procesului instructiv-educativ, şi elevul, obiect şi 
subiect al acestui proces, dobândind autonomie şi formându-se în spiritul responsabilităţii şi al culturii 
civice. Pedagogia activă, caracteristică învăţământului modern, face posibilă trecerea de la transmiterea de 
cunoştinţe la formarea de deprinderi şi de abilităţi, accentuând astfel latura formativă a educaţiei. 

Pedagogia modernă modifică, astfel, rolul jucat de polii educaţionali, 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 dominantă a învăţământului modern este 
ce rol alege şcoala să joace în societatea actuală şi cât de pregatită este ea să facă faţă schimbărilor provocate 
de globalizare. Idealul educaţional este legat de valorile culturale ce trebuie asimilate, de tipul de 
personalitate impus de societate, dar şi de nevoile elevului. Nu mai este vorba de un model educaţional 
standard, ci de unul dinamic, în concordanţă cu noile realităţi şi capabil să reziste la schimbări.. 
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Deci modelul tradiţional de predare nu răspunde noilor tendinţe in didactica modernă, fiind fondat pe 
„triada învăţare frontală – studiul manualului – chestionarea”, pe un model de învăţare pasiv. În mod 
tradiţional, cadrului didactic îi revine rolul major şi activ în cadrul procesului didactic (cel de emiţător), 
acela de a transmite cunoştinţele spre un receptor aproape pasiv, determinat să memoreze şi să reproducă 
informaţia. 

Noul model de învăţare este un model activ şi presupune implicarea directă a elevului în procesul de 
dezvoltare a capacităţilor de învăţare, în asimilarea cunoştinţelor şi dobândirea gândirii critice.Acest model 
impune în activitatea la clasă un nou tip de relaţionare pe mai multe direcţii: profesor – elev, elev – elev, 
elev – profesor, aflate în opoziţie cu tipul unidirecţional profesor – elev ce caracterizează modelul standard. 

În didactică sunt încercări de a prezenta raportul între procesul de învăţare activ şi procesul de învăţare 
pasiv ca reflex al raportului teoretic – practic, informal – formativ. În lumina celor afirmate putem spune 
că activ – pasiv în procesul de învăţare nu se identifică cu teoretic – practic şi nici cu informal – formativ, 
ci aceste atribute ale profesorului se completează, se influenţează, se suprapun în combinaţii metodice mai 
mult sau mai puţin reuşite. 

În învăţământul de tip tradiţional se cultivă competiţia între elevi cu scopul ierarhizării acestora şi 
activitatea individuală. Competiţia stimulează efortul şi productivitatea individului şi pregăteşte elevii 
pentru viaţă, care este foarte competitivă, dar poate genera conflicte şi comportamente agresive, lipsă de 
comunicare între colegi, marginalizarea nedreaptă a unora dintre aceştia, amplifică anxietatea şi teama de 
eşec, cultivă egoismul. 

Modelul învăţământului modern face apel la experienţa proprie a elevului, promovează învăţarea prin 
colaborare, pune accentul pe dezvoltarea gândirii în confruntarea cu alţii. Munca în grup stimulează 
interacţiunea dintre elevi, creşterea stimei de sine, încrederea în forţele proprii, diminuează anxietatea faţă 
de şcoală şi intensifică atitudinile pozitive faţă de cadrele didactice. În acelaşi timp, munca în grup, prin 
colaborare, nu pregăteşte elevii pentru viaţa care este foarte competitivă, metodele activ – participative 
aplicate în activitatea pe grupe sunt mari consumatoare de timp şi necesită experienţă din partea cadrului 
didactic, iar elevilor le trebuie timp ca să se familiarizeze cu acest nou tip de învăţare. 

Metodele de învăţământ bine alese şi aplicate duc la realizarea obiectivelor informaţionale şi 
formative ale lecţiei şi ale activităţilor extraşcolare.  

Nicolae Iorga aprecia că „metoda cea mai bună are valoarea pe care i-o dă omul care o întrebuinţează. 
Ea nu are valoare generală democratică, prin care orice minte omenească ajunge a nimeri pe acelaşi la 
aceeaşi siguranţă în ţintă. Iar valoarea omului care întrebuinţează metoda atârnă, desigur şi de o anume 
inteligenţă, care nu e apanajul oricui, dar atârnă şi de mijloacele pe care i le pune la îndemână numai cultură 
generală, multilaterală, dând trei virtuţi fără care nici ştiinţa în cel mai înalt sens al cuvântului nu se poate. 
Aceste trei virtuţi sunt: orizont, disciplină şi omenie”.  

În şcolile din România se practică în proporţie mai mare modelul tradiţional faţă de cel modern, 
ţinându-se spre implementarea celui din urmă, dar fără anularea primului, ci realizarea unei simbioze 
structurale între cele două. Modelul modern nu va putea supravieţui fără fundamentul celui tradiţional. 

Profesorul trebuie să deprindă măiestria de a le combina şi a le demonstra eficienţa şi aplicabilitatea 
În diverse experienţe de învăţare, înclinând balanţa în favoare celui modern, mult mai uşor acceptat de 
elevi. 
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TEST DE EVALUARE 

 

Școala Profesională Specială ,,Ion Pillat” Dorohoi                                           
Profesor Chițac Iulia 

 

 

Învățământ special 

Disciplina: Citire-scriere-comunicare 

CLASA a IV a 
 

I.  COMPETENȚE   EVALUATE: 
 

C.1. Citirea și înțelegerea globală a cuvintelor mono-silabice, bi-silabice, tri-silabice și  a propozițiilor 

C.2. Copierea cuvintelor și a propozițiilor  

C.3. Transcrierea literelor, cuvintelor, propozițiilor 

C.4. Scrierea după dictare a literelor, cuvintelor, propozițiilor 
  

CONȚINUTUL PROBEI 
 

I.1 Citește cuvintele și propozițiile următoare (probă orală): 

sac, fâșneț, bomboane, vai, bunătate, Vasile, haină, suc, Benone, Gabriel, zmeu, jucării, Botoșani, 
ghete, Enache, nori, Fifi, Ioana, elegant, foc, lalele, copil, înghețată, 

chibrituri, cenușă, buchet, sandale, copilaș, geantă, Gheorghe,  

Este ziua colegului de bancă. Sorin și Mihai sunt la el. Acesta îi servește cu bomboane și dulceață. 
Copiii sunt pe derdeluș. Toți au schiuri. 

I.2 Copiere: 

latră, cățelul, copii, vagoane, horă, Nuța, învață, acasă, Tincuța, Relu, gherghef, cercei, ghete, fulger, 
cireșe, merge, Cinel, Ghiță, ureche  

Cățelul latră furios. 

Tache  și Țica sunt acasă. 

Gogu și Gavrilă sunt în gară. 

 Elevii sunt la cinema.  

Ghiță și Cecilia sunt cu patinele pe gheață. 

Anghelina cu Ursache ajung și ei. 
   

I.3. Transcriere: 

Anghelina 
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Gavrilă, Horia, Hâncu și Țicu sunt la Anghelina. Horia este cu mama la bucătărie. Gavrilă și Hâncu 
sunt în sufragerie. Țicu mănâncă o prăjitură.  

Acum ei privesc la un film. 

I.4. Dictare: 

o, M, i, P, d, s, U, c, l, R, C,a, F, ă, v, G, b, I, j, S, e, î, z, Ț, N, r, T, ă, Ș, h, ș, H, Z, z, X, u, ce, ge, che, 
Ghe, Chi, Ce, ci, Ce, ghe 

coș, cal, vulpe, găleată, lalele, pălărie, Vasile, Dorohoi, Botoșani 

Ioana este la școală. 

Acolo vin mulți elevi. 

Ei învață bine. 

Anghelina eate cu Tache la serbare. 

Cecilia merge la schi. 
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Fișă de lucru                                                                          

 

Școala Profesională Specială ,,Ion Pillat” Dorohoi                                           
Profesor Chițac Iulia 

 

 

Învățământ special 

Disciplina: Limba română 

Clasa a VI a 

1. Se dă textul: 

-Cri-cri-cri 

Toamnă gri,  

Nu credeam c-o să mai vii 

Înainte de Crăciun 

Că puteam şi eu s-adun 

O grăunţă cât de mică, 

Ca să nu cer împrumut  

La vecina mea furnică, 

Că ea nu-mi dă niciodată, 

Şi-apoi umple lumea toată 

Că m-am dus şi i-am cerut... 
 

Cerinţe: 

a) Subliniaţi, cu roşu, un substantiv propriu din text. 
b) Subliniaţi, cu albastru, două substantive comune din text. 
c) Transcrieţi substantivele scrise cu litere îngroşate din text , apoi despărţiţi-le în silabe. 
....................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

 

2. Schimbaţi numărul substantivelor: 

Copac-.............................................. 

Televizoare-...................................... 
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Copii-................................................ 

Poezie-.............................................. 

Dulapuri-.......................................... 

3. Precizaţi genul substantivelor: 

Maşină-............................................................. 

Aragaz-............................................................. 

Tablou-............................................................. 

Băiat-............................................................... 

Iarnă-................................................................ 

 

4. Completaţi enunţurile: 

a)Substantivele sunt de două feluri: substantive ................................şi substantive ............................ . 

b)Substantivele proprii se scriu cu literă .................... indiferent de locul lor în propoziţie. 

c)Substantivele care primesc la singular un şi la plural doi  sunt de genul..................................... . 

d)Substantivele care primesc la singular un şi la plural două  sunt de genul..................................... . 

e)Substantivele care primesc la singular o şi la plural două  sunt de genul..................................... . 
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ÎNVĂȚAREA ȘI EVALUAREA COPIILOR PREȘCOLARI                                  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 

PROF. CHIȚAN ELENA CRISTINA,                                                     
G. P. P. ,,ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” DOROHOI 

 

 
În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora. 

O lume nouă se întrezărește la orizont, iar în ce măsură se va și instaura rămâne să descoperim. Certă 
este necesitatea unui efort individual și curajul de a ieși din zona de confort. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. 

Învățământul online va continua să fie o provocare și în următoarea perioadă, dar noi trebuie să 
conștientizăm că aceste generații de copii care trăiesc momentele actuale, au nevoie de o educație și 
instrucție de calitate, altfel, după terminarea pandemiei, vor avea mari lacune în conținutul informațional, 
dar mai ales în aplicativitatea lui. 

Învățarea online la nivel preșcolar, având în vedere faptul că, la această vârstă, foarte puțin copii 
utilizează limbajul scris (poate la grupa mare), ei utilizând telefonul sau tableta pe baza stereotipiilor 
învățate în joacă. Astfel, noi educatoarele suntem dependente 100% de prezența părinților, atunci când 
desfășurăm activități cu preșcolarii. 

Unul dintre cele mai importante aspecte ale activității mele în grădiniță online reprezintă comunicarea 
permanentă, activă, cu părinții copiilor de la grupă. De aceea, am păstrat un dialog constant cu aceștia, iar 
încurajările și susținerea au venit din ambele părți. Educația în timpul pandemiei ne-a adus pe toți împreună, 
cadru didactic alături de părinți, în beneficiul copiilor.     Astfel, mi-am desfășurat activitățile de la distanță 
împreună cu preșcolarii mei, cu ajutorul părinților, bineînțeles, prin aplicația WhatsApp și Google 
Classroom și pot spune că am avut un feedback pozitiv din partea tuturor. Pe grupul format împreună cu 
părinții, le-am trimis sugestii de activități, conform programului zilnic și temei săptămânale, așa cum le 
aveam stabilite în planificarea anuală, ținând cont de particularitățile de vârstă ale copiilor. 

Ca participanți la această activitate online, copiii au început să interacționeze cu mediul digital, s-au 
obișnuit mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul a venit interactiv pentru ei. Bineînțeles că 
în activitățile pe care le-am propus, accentul a căzut mai mult pe practică și mai puțin pe teorie, iar părinții 
am avut acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la executarea sarcinilor, 
putând fi astfel la curent cu adevărat cu nivelul de pregătire al preșcolarului. 

Sunt și dezavantaje în învățământul online, interacțiunea dintre cadru didactic și copil este mai 
dificilă, mai ales dacă preșcolarul are dificultăți în a înțelege ceva, copii interacționează mai puțin între ei, 
iar distanțarea fizică afectează relațiile lor emoționale și aptitudinile de socializare, copiii comunică mai 
greu și sunt mai dependent de tehnologie și de mediul online, aceasta fiind o problemă majoră a vremurilor 
actuale. 

Cum poți evalua cunoștințele însușite online la nivel preșcolar? Iată adevărata provocare. În mod 
normal și firesc, pentru fiecare feedback oferit de copii prin intermediul părinților, este important să acorzi 
felicitări și recompense digitale, gen emoticoane, medalii sau diverse imagini sugestive. Am încercat să 
observ în mod sistematic comportamentul copiilor în întâlnirile pe care le-am creat în mediul online, astfel 
au putut să dovedească că și-au însușit cunoștințele. De asemenea, am folosit și materiale create în aplicația 
Jumboard, asemănătoare unor concursuri interactive prin care ei puteau să-și consolideze informațiile 
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primite și să obțină diverse punctaje, antrenându-i astfel într-o competiție constructivă și încurajând pe toți 
să participe. 

De asemenea, le-am propus părinților să creeze împreună cu copilul și cu ceilalți membri ai familiei 
diverse postere sau lucrări colective în legătură directă cu tema abordată anterior, iar acest mod de evaluare 
a avut un succes neasteptat, încurajând astfel toate echipele familiale să participe. Probabil că, dacă 
pandemia va continua o bună perioadă de timp, creativitatea, îndemânarea și răbdarea vor fi puse la 
încercare în mod susținut și vom găsi și alte modalități standard sau non -standard de evaluare. 

Vorbind de educație, criza provocată de Covid-19 este un moment de răscruce, poate în sens pozitiv, 
deoarece a creat oportunitatea activizării rapide a resurselor online disponibile și i-a determinat pe profesori 
să găsească soluții alternative de a comunica cu copiii și părinții acestora, de a proiecta și organiza altfel: 
ONLINE. 
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Evaluarea tradiţională şi cea moderna - avantaje şi dezavantaje 

 

Liceul Gheorghe Surdu, oraș Brezoi                                                       
Prof. Chițoiu Elena Carmen 

 
Evaluarea este un proces didactic complex, care face parte din procesul de invătământ, alături de 

predare si învătare. Cuvântul “a evalua” îndrumă spre multe alte cuvinte cu un rost asemănător: a 
estima, a aprecia, a judeca, a măsura, a examina, a considera, a constata, a cântări, a nota, a observa, a 
valida (sau invalida), a valoriza (sau devaloriza), a expertiza.A evalua rezultatelor şcolare înseamnă a 
determina măsura în care obiectivele programului de instruire au fost atinse,precum şi eficienţa 
metodelor de predare-invătare 

Evaluarea este punctul final într-o succesiune de acţiuni cum sunt: stabilirea scopurilor 
pedagogice,proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor,măsurarea rezultatelor aplicării 
programului. Esenţa evaluării este cunoaşterea efectelor acţiunii desfăşurate,pentru ca,pe baza informaţiilor 
obţinute,această activitate să poată fi ameliorată şi perfecţionată la timp. Evaluarea ne permite să ne 
pronunţăm asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din perspectiva informaţiilor pe care la 
culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în raport cu o anumită normă la care ne 
raportăm. Se poate asocia termenul de strategie, definit astfel, cu activitatea didactică în general şi cu cea 
de evaluare. 

Aşadar, a stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce 
formă, cu ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc. Desigur, în final, în funcţie de 
concluziile desprinse, elevul îşi va modifica strategia de învăţare, profesorul pe cea de predare în particular. 
Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin operaţiile de 
măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/ educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările tradiţionale la 
evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice, a situaţiilor de instruire/învăţare. 

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 şi tehnicile moderne de evaluare au multiple valenţe formative care le recomandă ca 

modalităţi adecvate de optimizare a practicilor evaluative, fiind susceptibile, în primul rând, să 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. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
 
 

Prof. înv. preșc. Chitoşcă Alexandra – Miruna 
G. P. P. „Lumea Poveștilor” Constanța 

 

 
„Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 

un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.” (D. Ausbel) 
 
Evaluarea reprezintă un act didactic complex, integrat în procesul de învățământ, ce urmărește 

măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, valoarea,  performanțele și eficiența acestora la un moment 
dat, oferind soluții de îmbunătățire a actului didactic. 

După părerea lui Ausbel, evaluarea este finalul unei succesiuni de evenimente, care cuprinde 
următorii: pași: 

1. Stabilirea obiectivelor pedagogice, în privința comportamentului dezirabil al copiilor. 
2. Planificare activităților în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse. 
3. Consemnarea rezultatelor obținute. 
4. Evaluarea rezultatelor. 
Evaluarea preșcolarilor se realizează în majoritatea timpului pe care copilul îl petrece în grădiniță. 

Are drept scop măsurarea si aprecierea cunoștințelor, priceperilor si deprinderilor dobândite de preșcolari 
în cadrul actului educațional, având la bază toate planurile personalității lor: intelectual-cognitiv, afectiv-
atitudinal, psihomotric, capacitatea creativă). În același timp, sunt urmărite si aspectele formative ale 
muncii cadrului didactic, concretizate in atitudinile si comportamentele dobândite de preșcolar în urma 
procesul de învățământ. 

Cele mai cunoscute forme de evaluare sunt: evaluarea inițială, continuă și finală. 
Evaluarea inițială este realizată la începutul unui program de „formare” și stabilește nivelul de 

pregătire a preșcolarilor în momentul începerii programului respectiv, constituind o condiție hotărâtoare 
pentru reușita activităților următoare, oferind educatoarei posibilitatea de a cunoaște potențialul fiecărui 
copil. 

Evaluarea continuă, formativă sau sumativă își propune să verifice preșcolarii asupra conținuturilor 
predate, fapt ce permite ca educatoarea să cunoască nivelul de asimilare a cunoștințelor, identificarea 
lacunelor, după fiecare etapă de învățare să adopte măsuri ameliorative procesului de învățământ. 

Evaluarea finală apare la sfârșitul unei perioade lungi de învățare, la sfârșit de semestru, de an școlar 
sau de ciclu de învățământ. Este realizată prin verificări pe întregul parcursul al programului și o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanț, regrupând mai multe unități 
de studiu.  

 
Metode și tehnici de evaluare  
 Tradiționale 
a. probe scrise (fișe cu sarcini de lucru) 
b. probe orale (întrebări, discuții) 
c. probe practice 
 Alternative 
a. portofoliile cu lucrările copiilor 
b. jocuri didactice 
c. jocuri de rol 
d. observări sistematice, înregistrate în timpul activităților 
e. consemnarea rezultatelor pe domenii experiențiale 
f. aprecieri verbale 
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g. autoevaluarea 
 
În contextul online, majoritatea cadrelor didactice utilizează aceleași tehnici, pe care le folosesc și în 

mod tradițional. Adaptate la noul mediu de lucru, metodele și formele de evaluare își păstrează același scop, 
acelea de a determina cunoștințele și deprinderile dobândite de preșcolari, într-o anumită perioadă de timp. 

Este adevărat că multitudinea de aplicații și platforme, unde se pot desfășura activitățile instructiv-
educative, nu este la fel de ofertante ca și desfășurarea în mod „fizic” a acestora, dar acest fapt nu ne 
împiedică să dezvoltăm potențialul unui copil.  

Evaluare copiilor nu trebuie să stagneze datorită unor condiții epidemiologice. Tehnologia trebuie 
fructificată astfel încât să se poată evalua toate laturile procesului de învățământ. Performanțele 
preșcolarilor, din online, sunt cea mai bună dovadă că se poate oferi calitate sub orice formă. 
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EVALUAREA ONLINE – O PROVOCARE 
 
 

Prof. CHIȚU Mariana 
Liceul Teoretic ”Grigore Antipa” Botoșani 

 
 
 
Situația globală actuală a impus noi tendințe în sistemul de învățământ, prin mutarea conținutului și 

a interacțiunii în mediul online. Nimeni nu prevăzuse o astfel de schimbare, dar contextul actual a făcut în 
așa fel încât educatorii au găsit soluțiile potrivite pentru a continua procesul de învățare. 

Experiența actuală ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. În contextul online, 
implicarea este esențială și instrumentele alese pentru predare și evaluare trebuie să creeze o interacțiune 
umană mai profundă și mai semnificativă. Creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva 
despre care noi, profesorii, trebuie să vorbim pozitiv. 

Dacă într-o primă fază atenția s-a axat pe organizarea clasei virtuale, pe sincronizarea conținutului și 
instruirea elevilor, acum a sosit momentul evaluării conținutului parcurs. 

Evaluarea didactică modernă este o evaluare formativă, axată pe proces. Ea este dinamică, flexibilă 
și asigură reglarea din mers a activității educaționale. Toate aceste principii simple funcționează perfect în 
mediul educațional din cadrul unei clase fizice. Dar ce se întâmplă, dacă suntem nevoiți să realizăm o 
evaluare în mediul digital. Cum se pot asigura profesorii că este transparentă și reflectă adevăratul potențial 
al elevilor? 

Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei 
bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină 
autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. 

Testarea online poate fi utilizată pentru realizarea diferitelor activităţi didactice de examinare, 
evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cunoştinţelor, feedback 
operativ, comunicarea cu cei examinaţi, etc 

Profesorii constată avantajele și dezavantajele în aplicarea testelor online: 
Avantaje: permite oricărui evaluator realizarea unor teste cu maximă precizie şi profesionalism în 

doar câteva minute, utilizând colecţii profesionale de itemi, elaborate, permite monitorizarea rapidă a 
progresului unui număr mare de cursanţi; utilizarea unor bănci de teste, cu mixarea întrebărilor şi 
răspunsurilor care pot preveni copierile la examene; includerea unui număr mare de diverse tipuri de 
întrebări într-un test, acoperind mai bine materia studiată, pentru profesori și elevi: adaptare la nivelul 
elevilor – ușor, mediu, greu; rapiditate în interpretare; motivare pentru studiu individual; posibilitate de 
rezolvare pentru a 2-a oară a testului; formare și dezvoltare competențe IT; utilizarea telefonului mobil în 
cadrul procesului educațional; învățare unii de la alții, monitorizarea momentului în care s-a realizat 
rezolvarea, imposibilitatea comunicării elevilor între ei chiar dacă au același tip de test, etc.) 

Dezavantaje: limitarea posibilităţilor de testare a abilităţilor, accentul fiind pus pe memorare şi 
recunoaştere; costuri ridicate în faza iniţială; cunoştinţe suplimentare în zona de informatică; limitările 
sistemelor computerizate privind itemi deschiși şi altele. atribuire de răspunsuri la întâmplare de către elevi, 
timp pentru elaborarea testelor și transmiterea către elevi, imposibilitatea modificării unor itemi în cadrul 
testelor create de către alți autori, elevi care nu au mail sau telefon. 

Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri, o 
experimentează cu succes. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance Learning) reproduce învățarea 
la fața locului, profesorii noștri au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care să permitӑ elevilor să 
îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online. 
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În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare,  flexibilizare și meta-învățare. Cu alte cuvinte, exersăm alături de elevi și suntem modele pentru 
elevi. 

Ne propunem să ținem o legatură cât mai apropiată cu elevii, astfel cât să trecem cu bine peste acest 
moment dificil. Credem cӑ feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea elevilor; acest lucru este 
valabil mai ales în mediile de învățare on-line, atunci când elevii nu sunt în măsură să pună întrebări, așa 
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 grădiniţe nu este permisă testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul 

curriculum este promovată ideea încurajării şi dezvoltării imaginii pozitive de sine, a încrederii în forţele 
proprii ale copiilor şi progresul individual în ritm propriu. 

In activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora. 

În aceasta perioadă, când ținem legătura cu copiii și părinții online, educatorul nu are o sarcină ușoară. 
Deci reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față”. 

În aceste circumstanțe au apărut, inevitabil, o serie de impedimente de natură logistică, pedagogică, 
tehnică și de conținut în domeniul multor discipline școlare, in special la grădiniță unde copii nu pot fi pusi 
in fata dispoztivelor și nu se pot face activitati sincron cu ei. 

In activitatea din gradiniță ca forme metode de evaluare utilizam: 
-metode tradiționale: probe orale, probe practice, probe scrise, (foarte rar) 
-metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului,, portofoliul, 

autoevaluarea. 
Dar există multe instrumente, jocuri online și pentru copii preșcolari. Prin platformele și aplicațiile 

disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea 
ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătății pedagogia folosită. Deci, pedagogia 
mai întâi; apoi tehnologia. 

Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul online, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care 
faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. Și continuӑm împreunӑ, în mediul online, sӑ oferim aceeași educație de 
înaltă calitate și să ne îndeplinim misiunea noastră în contextul în care grădinița/ școala ”fațӑ în fațӑ” este 
închisӑ. 

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 fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, atunci cand 
copiii dorea sa stam de vorba, dar fara ca preșcolarul sa simtă ca este evaluat. 

In activitatea de evaluare on-line continuă si sumativă am folosit cu succes probe scrise 
(desenate) pentru a observa cunoștinele acumultate de copii. Pentru a evalua cunoștintele acumulate la o 
tema dată, dar și pentru a-i stimula în compunerea spațiului plastic am aplicat în mod repetat copiilor testul “ 
Completează cum doresti”, pe baza a trei teme: 

Tema nr. 1 – Ce poti desena dintr-un pătrat? 
Tema nr. 2 – Ce poti desena pornind de la un punct? 
Tema nr. 3 – Ce poti desena dintr-un triunghi? 
În urma aplicării repetate a probelor, s-a observat un salt calitativ si cantitativ privind nivelul de 

cunoștințe, deprinderi de lucru ale copiilor precum și o evoluție a creativitatii lor. 
Pentru a observa nivelul creativității am analizat și cercetat compozițiile elaborate de copii în cadrul 

activităților 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 cerneală”- Preşcolarilor care au vrut sa participe la 
acest exerciţiu de creativitate le sunt prezentate intr-o imagine pe monitor pe o coală mai multe pete de 
cerneală, iar fiecare preşcolar trebuie să enumere cât mai multe obiecte cu care se aseamănă fiecare pată de 
cerneală. 

,,Realizarea unor poveşti” a fost o alta modalitatea de a evalua cunoștintele si abilitățile preșcolarilor- 
am pornit de la cateav cuvinte inregistrate si am cerut copiilor sa alcatuiască cu ele o poveste, oricât de 
scurtă .(exemplu cuvinte: copac, veveriță, baltă, fericită, ghinde). 

In perioada de predare-invatare-evaluare on-line cu prescolarii am realizat ca activitatea didactcică 
poate fi realizata și de la distanta, iar instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de 
posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. 
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Evaluarea online-avantaje și dezavantaje 

 

CICEU BIANCA, prof. înv. primar                                                       
Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”, Cluj-Napoca 

 
 

Evaluarea reprezintă o componentă a procesului de învățământ, alături de predare și învățare. Are ca 
scop „cunoașterea randamentului școlar, respectiv a raportului dintre performanțele realizate de elevi și 
demonstrate de elevi și performanțele anticipate şi proiectate de cadrul didactic.” (M. Bocoș, D. Jucan, 
2007) 

Evaluarea didactică reprezintă “totalitatea activităților prin care se colectează, organizează şi 
interpretează datele obținute în urma aplicării unor instrumente de evaluare, în scopul emiterii unei judecăți 
de valoare, pe care se bazează o anumită decizie în plan educațional”. (I. Magdaş, D. Vălcan, 2007). 

Învățământul online a devenit o experiență de învățare pentru elevi, de adaptare, de descoperire a 
conținuturilor didactice, în forme variate. Evaluarea online a fost pentru început o provocare pentru cadrele 
didactice, aceea de a înlocui metodele și strategiile de evaluare utilizate la clasă cu altele ancorate în 
realitatea actuală. Provocarea a constat in elaborarea instrumentelor de evaluare. 

În perioada de desfășurare a activității didactice online am încercat să folosesc metode și instrumente 
diferite de evaluare: evaluarea prin intermediul proiectelor, evaluarea orală, evaluarea scrisă. În ceea ce 
privește evaluarea scrisă, au fost utilizate teste pe care elevii le rezolvau pe fișe/ caiete, apoi redirecționau 
pentru a fi corectați și notați (am folosit platforma Teams, iar fiecare elev primea feedback punctual, cu 
explicațiile necesare) și teste online (Forms).  

Avantajul testelor de evaluare pe fișe/caiete este acela că elevii erau familiarizați cu modul acesta de 
evaluare din clasă, însă dezavantajul a fost lipsa de transparență, de corectitudine, atmosfera de lucru e 
diferită, observarea comportamentului elevilor se poate face doar în cazul în care camerele sunt pornite... 
și, da, spre surprinderea mea, au fost elevi ajutați de părinți în timpul rezolvării itemilor, astfel încât 
calificativele nu au reflectat întru totul realitatea.  

O altă 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 că, atât elevii, cât și cadrul 
didactic primesc feed-back imediat; timpul de lucru este scurt; elevii folosesc device-urile cu ușurință, pot 
vizualiza itemii la care s-a dat răspuns greșit și pot repeta testul. 

O modalitate de evaluare care a fost de succes la clasa mea a fost evaluarea prin proiecte. De exemplu, 
la lectură, am stabilit împreună cu copiii un termen în care să citească o carte, apoi, la finalul acestui termen 
se prezintă cartea citită. Proiectele au fost prezentate și în perioada de cursuri online. Avantajul prezentării 
acestor proiecte constă în faptul că munca elevilor este validată prin aprecierea colegilor, iar proiectul a 
reprezentat o recomandare de lectură pentru colegi. În această perioadă unii copii au învățat să lucreze în 
PowerPoint, alții și-au învins teama de a vorbi în fața unui public, și toți erau încântați la primirea 
aplauzelor. 

Provocarea cea mai mare pentru dascăl nu este elaborarea instrumentelor de evaluare online, ci de a 
ține pasul cu tehnologia, documentarea în acest scop, descoperirea resurselor, a surselor de informare, 
exercițiul, încercările, însă bucuria reușitei e pe măsura muncii depuse. 

„Adevărat că mai cinstit lucru nu este în lume, și mai scump și mai curat, decât omul procopsit la 
învățătură.”  (Mihail Sadoveanu) 
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Evaluarea online și tradițională 

 

Cifor Ionela- Prof. înv. primar 

 
Învățarea online este educația care are loc pe internet. Acest concept de învățare online este  un tip de 

învățare la distanță. Cu toate acestea, în ciuda popularității educației online, foarte multe persoane resping 
astfel de metode, în mare parte datorită situației financiare și a faptului că nu se respectă dreptul liber la 
educație, un drept condiționat de accesul la electricitate, accesul la device-uri, accesul la internet, etc. În 
același timp, în ciuda popularității în creștere a cursurilor online, formarea tradițională se luptă și încearcă 
să adopte mijloace mai noi de a menține interesul cursanților.  

Există întotdeauna doua fețe ale unei monede. Pentru unii indivizi, formarea on-line este mai potrivită, 
în timp ce pentru alții formarea în clasa este metoda preferată, însă  în situația unei pandemii, situație pe 
care o trăim acum în contextul pandemiei de Covid 19, educația on line este cea mai potrivită, însă 
inaccesibilă tuturor. 

Procesul pedagogic online a devenit o necesitate ce oferă atât oportunități, cât și pericole. Într-o 
perioadă de timp scurtă s-a făcut tranziția de la o societate relativ stabilă la o societate definită de schimbări 
și discontinuități. 

În calitate de profesor e necesară concentrarea pe crearea experiențelor utile elevilor care ar genera 
cel mai bine învățarea. Fiecare participant la un curs poate, și ar trebui să fie și profesor și elev. Profesia 
trece de la a fi unica sursă de cunoștințe, la a fi un ghid și un model de rol. Profesorul modelează discuțiile 
și activitățile elevilor pentru a facilita dobândirea obiectivele de învățare ale clasei. 

Dimensiunile psihologice și pedagogice ale acestui proces trebuie să rămână o reflecție prioritară, iar 
tehnologia trebuie adaptată în funcție de particularitățile de învățare cunoscute și să respecte trăsăturile 
beneficiarilor. 

Cursurile traditionale sunt mai potrivite pentru preșcolari și școlarii mici. Participarea frecventă la 
cursuri îi ajută să interacționeze cu alte persoane de vârsta lor, să fie mai bine disciplinați, să urmeze un 
program regulat și să-și îmbunătățească aptitudinea fizică și vigilența mentală, își formează o mulțime de 
deprinderi, deprinderi de comunicare, ascultare,deprinderi de viață independentă, deprinderi de muncă, 
deprinderi de stil de viață sănătoasă, etc. 

Învățarea în clasa îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite 
profesorilor să cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, să acționeze ca 
mentori și să ghideze preșcolarul/copilul în atingerea obiectivelor propuse. 

Într-o clasă tradițională, elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și clarifice propriile 
întrebări cu profesorul, obținându-și astfel răspunsurile imediat. 

De asemenea, învățarea în clasă este mai utilă datorită unei interacțiuni continue între cursanți si 
profesori, deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la examene, ceea ce rareori se poate 
întâmpla cu îndrumarea online. În cele din urma, interacțiunile cu profesorii buni contribuie la motivația 
elevilor de a obține note mai mari. 

Pentru  copiii de grădiniță, precum și pentru clasele pregătitoare și clasa I, este foarte dificil să 
pornești în procesul  de învățare on line, care este condiționat total de disponibilitatea unui adult care să 
ajute copilul atât în mânuirea mijloacelor tehnice, cât în colectarea materialelor de lucru, și apoi grădinița 
înseamnă socializare, interactiunea copiilor, activități în grup, activități în echipă, formarea unor deprinderi, 
deprinderi care se formează în activitățile din grădiniță și nu în fața unui ecran. 
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Considerații teoretice și metodologice                                                      
asupra evaluǎrii ȋn procesul de ȋnvǎțǎmȃnt 

 

Prof. pentru ȋnvǎțǎmȃnt primar Cȋlniceanu Daniela Liliana 

 

Analiza structurii și funcționalitǎții activitǎții instructive-educative, prin abordarea acesteia ca 
sistem,a pus ȋn evidențǎ-ȋntre altele-interacțiunea multiformǎ a procedelor de predare-ȋnvǎțare-evaluare. 
fiecare dintre ecestea implicǎ acțiuni specific,iar ansamblul lor configureazǎ mecanismele proprii acestei 
activitǎți și, ȋn cele din urmǎ, unitatea ei. De asemenea, rolul evaluǎrii este să depisteze limitele învăţării, 
greşeli, lacune, nivel prea scăzut de cunoştinţe, dificultăţi în interpretarea şi aplicarea cunoştinţelor, pentru 
depăşirea acestora şi realizarea progresului şcolar.  

Oportunitatea și modurile de realizare a acțiunilor evaluative urmeazǎ sǎ fie apreciate ȋn funție de 
mǎsura ȋn care acestea permit reglarea și sprijinǎ actul predǎrii,orienteazǎ și stimuleazǎ activitatea de 
ȋnvǎțare a elevilor și permit ameliorarea  continuǎ a procesului didactic. Atȃt evaluarea tradiționalǎ cȃt și 
evaluarea desfǎșuratǎ online, are aceleași etape care trebuie parcurse: 

Etapele procesului de evaluare: 

a) precizarea domeniului de aprecieri: 

          -volumul de cunoştinţe; 

          -înţelegerea şi interpretarea cunoştinţelor; 

          -aplicaţii ale informaţiilor însuşite; 

          -abilităţi intelectuale de ordin general; 

b) descrierea informaţiilor necesare şi depistarea celor disponibile pentru formularea aprecierilor; 

c) stabilirea graficului şi modului de obţinere a informaţiilor necesare; 

d) alegerea instrumentelor de colectare a informaţiilor şi analiza lor; 

e) elaborarea aprecierilor şi luarea deciziilor concretizate în calificative, note şi măsuri de acţiune 

Este necesar ca procesele evaluative sǎ realizeze o diagnozǎ a rezultatelor pentru a permite 
ameliorarea activitǎții de predare-invǎțare. Cu  cȃt  procesele evaluative sunt realizate mai operativ,cu atȃt 
se creeazǎ condiții favorabile ameliorǎrii continue a activitǎții instructiv-educative ȋn ansamblul 
ei,evaluarea ȋndeplinindu-și funcțiile ei specifice: 

Funcţii principale şi specifice ale evaluării; 

-Funcţia diagnostică - ce vizează depistarea lacunelor, greşelilor şi înlăturarea acestora ; 

-Funcţia prognostică-care anticipeaza performanţele viitoare ale elevilor; 

-Funcţia de selecţie- permite clasificarea şi ierarhizarea elevilor ; 

-Funcţia de certificare-care relevă competenţele ţi cunoştinţele elevilor la finele unui ciclu; 

Funcţia motivaţională sau de stimulare a activităţii de învăţare a elevilor şi se manifestă prin 
valorificarea pozitivă a feed-back-ului oferit de evaluare, în sensul aprecierii propriei activitǎți;  

-Funcţia de orientare şcolară-intervine în alegerea unei anumite forme de educaţie. 
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-Realizarea acestor funcţii ale evaluarii presupune folosirea echilibrată a strategiilor de evaluare, 
diversificarea tehnicilor şi instrumentelor de evaluare. 

Integrarea acțiunilor evaluative ȋn procesul de ȋnvǎțǎmȃnt sub forma evaluǎrii inițiale,sumative 
(cumulative)și formative (continue) devine fecundǎ, realizȃndu-și funcțiile, doar dacǎ se integreazǎ ȋn 
profunzime,organic ȋn procesul ȋnsuși. sistemul metodologic al evaluǎrii randamentului școlar cuprinde mai 
multe forme de verificare,metode și procedee de evidențiere a performanțelor școlare;observare curentǎ a 
comportamentului elevilor in timpul lecțiilor cu prezențǎ fizicǎ sau desfǎșurate online, verificǎri orale,probe 
scrise,probe practice,portofolii de evaluare, etc. Accentul trebuie sǎ se punǎ pe diversificarea și pe 
ȋmbunǎtǎțirea calitǎții lor,ȋn sensul de a stimula posibilitatea elevilor de a reflecta profund și personal,de a 
descoperi noțiunile care exprimǎ esențialul. 

Ȋn acest sens,probele de evaluare nu trebuie sǎ ia forma  unei simple activitǎți de reproducere a 
continuturilor predate, ci e necesar ca ele sǎ stimuleze creativitatea, originalitatea ȋn construcția (elaborarea) 
unor noi cunoștințe și acțiuni. Repetarea automatǎ,mecanicǎ a regulilor, a legilor, a definițiilor ȋn cadrul 
probelor de evaluare atrage dupǎ sine, ȋn mod inevitabil, stereotipia acțiunii(reacțiilor) elevilor, rigiditatea 
deprinderilor și a competențelor vizate și neputința aplicǎrii acestora in alte situații diferite de acelea ȋn care 
au fost dobȃndite inițial. 

Tehnologia,prin platformele și aplicațiile online oferǎ modalitǎți multiple de evaluare,ȋmbunǎtǎțind 
pedagogia folositǎ.Provocarea pentru profesor este de a alege instrumentele de evaluare adecvate secvenței 
ce urmeazǎ a fi evaluatǎ,el putȃnd opta pentru aplicațiile: Google Classroom,Flubaroo,Google 
Forms,Kahoot,Wordwall și alte numeroase aplicații. 

Google Forms permite editarea unor formulare pentru obținerea feedback-ului,confirmǎri de 
participare la un eveniment online,dar si crearea de teste scrise.Testele elaborate pot conține o diversitate 
de tipuri de itemi:cu rǎspuns scurt,cu rǎspuns sub forma unui paragraf,cu rǎspunsuri multiple,casete de 
selectare,dropdown,scarǎ liniarǎ,grilǎ cu mai multe varianteAplicația permite profesorului sǎ includǎ 
imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elevi.Funcția Quiz areavatare 
amuzante,tabele live,teme,muzicǎ,conținȃnd o bazǎ de date cu mii de teste create de profesori.Ea permite 
oferirea de feedback rapid și prompt,putȃnd fi accesatǎ de cǎtre elevi de pe telefoanele mobile,tablete,laptop 
sau calculatoare conectate la internet. 

Kahoot este o platformǎ gratuitǎ cu ajutorul cǎreia se pot crea teste interactive. Elevii pot deveni chiar 
ei „profesori”,construind ei ȋnșiși itemi de teste.Kahoot-urile se joacǎ cel mai bine ȋn grup, de exemplu, o 
clasǎ.Jucǎtorii rǎspund ȋntrebǎrilor de pe propriile dispozitive,ȋn timp ce ȋntrebǎrile și rǎspunsurile sunt 
afișate pe un ecran comun ,pentru a da lecției un caracter unitar.Jocul creeazǎ un „moment-foc de 
tabǎrǎ”,ȋncurajȃnd jucǎtorii sǎ interacționeze. 

Wordwall oferǎ mai multe activitǎți potrivite pentru evaluarea elevilor din ȋnvǎțǎmȃntul primar,și nu 
numai,putȃnd fi utilizat pentru a crea activitǎți de evaluare atȃt interactive,cȃt și imprimabile. Activitǎțile 
sunt create folosind un sistem de șablonare. Pentru a efectua o activitate nouǎ,se ȋncepe prin selectarea 
șablonului și apoi se introduce conținutul. Nu estenevoie sǎ te mulțumești cu activitǎțile gata pregǎtite pe 
platformǎ. Dacǎ gǎsești o activitate care nu corespunde ȋntocmai dorințelor tale,poți personaliza cu ușurințǎ 
materialul pentru a se potrivi cu clasa și stilul tau de predare. 

Indiferent de modalitǎțile de evaluare(tradiționale sau online),ele contribuie la creșterea continua a 
eficienței demersului didactic,evaluarea rezultatelor reprezentȃnd o condiție necesarǎ pentru realizarea unui 
proces didactic reușit. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

PROF. CÎNCESCU BEATRICE                                                          
LICEUL TEHNOLOGIC ”AL. IOAN CUZA”, SLOBOZIA 

 
 

Evaluarea, înţeleasă în modul cel mai general, „este procesul de verificare, măsurare şi apreciere a 
calităţii sistemului educaţional sau a unei părţi a sistemului respectiv;  este procesul prin care se apreciază, 
pe baza unor criterii, dacă sistemul îşi îndeplineşte funcţiile pe care le are, deci  dacă obiectivele sistemului 
sunt realizate.  

Sensurile termenului, dacă ne raportăm și la limbile străine, în speță, limba engleză, pot fi extrem de 
nuanțate; astfel, assessment, este un termen care evidenţiază ideea formulării unei judecăţi, a formării unei 
opinii, prin măsurarea unei performanţe şi evidenţierea evoluţiei înregistrate (progres, stagnare sau regres). 
Poate că ar trebui mers la originea cuvântului, la etimologie:  latinescul assidere – „a sta lângă”, sugerează 
legătura dintre evaluator şi evaluat pe tot parcursul procesului didactic, pe de o parte, şi legătura activităţii 
de evaluare cu activitatea de proiectare şi implementare a curriculum-ului, pe de altă parte.  

Distincţia dintre evaluare şi assessment este de la întreg la parte, întrucât evaluarea va implica toţi 
factorii care influenţează curriculumul, inclusiv obiectivele, activitatea de proiectare, materialele, 
metodologia, performanţa curriculumului. Activităţile evaluative sunt capabile să realizeze cunoaşterea şi 
aprecierea schimbărilor produse la nivel de curriculum în toate planurile personalităţii lor (cognitiv, volitiv, 
afectiv-atitudinal, creativ s.a.), evidenţiind astfel legătura structurală şi funcţională dintre procesele 
didactice şi efectele acestui proces. Prin deciziile luate în urma realizării unor acţiuni evaluative specifice, 
evaluatorul de curriculum extinde evaluarea asupra proiectării, selectării curriculumului, asupra 
implementării curriculumului.  

Fiecare profesor a înțeles, mai ales prin practica la clasă, că evaluarea este mai mult decât o operaţie   
sau o tehnică; este o acţiune complexă prin care se precizează: relaţia dintre conţinuturile şi obiectivele ce 
trebuie evaluate, în ce scop şi în ce perspectivă se evaluează (perspectiva deciziei), când se evaluează, cum 
se evaluează, în ce fel se prelucrează datele şi cum sunt valorizate informaţiile; pe baza căror criterii se 
apreciază. Actul de evaluare este înţeles, mai ales, ca acţiuni de îmbunătăţire a demersului didactic în 
etapele următoare: să măsoare şi să aprecieze valoarea rezultatelor sistemului de educaţie sau a unei părţi a 
acestuia; eficacitatea resurselor, condiţiilor, operaţiilor; eficienţa activităţii sistemului; toate acestea în 
vederea luării deciziilor privind ameliorarea acestuia (a curriculumului).  

Măsurarea, aprecierea şi decizia – trei trepte, trei etape principale, trei operaţii ale actului evaluativ; 
a măsura devine echivalent cu a desemna  procedeele  prin care se stabileşte o relaţie între un ansamblu de 
evenimente, caracteristici şi anumite simboluri (cifre, litere, expresii), dar și a recurge la o simplă 
clasificare, ajungând la valorizarea părților ” tari” din comportamentul și pregătirea elevului;   aprecierea 
presupune emiterea unei judecăţi de valoare asupra rezultatelor măsurării; implică și ea o atitudine 
axiologică, deci o raportare a rezultatelor la un sistem de valori (criterii). Decizia exprimă scopul evaluării 
şi implică evaluatorul în roluri de factor decizional: stabilirea obiectului evaluării (ce se doreşte a fi evaluat) 
în concordanţă cu obiectivele deciziilor care urmează să fie adoptate, adoptarea de măsuri amelioratorii 
pentru etapele următoare ale dezvoltării de curriculum.  

Funcţiile verificării şi evaluării şcolare se referă la efectele/consecinţele şi semnificaţiile acestora atât 
în plan individual, cât şi social. Funcţiile evaluării vizează incidenţa activităţii de evaluare, a cărei exercitare 
conferă unitate şi echilibru curriculumului. În activitatea didactică privită ca sistem, evaluarea este un 
element component al acestuia, alături de activitatea de proiectare şi cea de implementare a curriculumului. 
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De aceea, pentru a surprinde cât mai exact funcţiile îndeplinite de evaluare, se impune a avea în 
vedere interacţiunea cu celelalte componente ale curriculumului. Funcţiile evaluării sunt date de contribuţia 
sa specifică la realizarea (sau împiedicarea realizării) finalităţilor acestuia; funcţia constatativă, de diagnoză 
și de prognoză reglează și corectează demersul evaluativ.  

Funcţia de feed-back (de reglare) a devenit prioritară în demersurile mele didactice, dictate de situația 
pandemică; îmi  indică  nivelul rezultatelor şcolare, a  constituit, mai acut ca în activitatea cu prezență fizică,  
o valoroasă sursă de feed-back formativ şi sumativ. Atunci, nu de puține ori, când m-am confruntat cu 
furnizarea unui feed-back negativ, am încercat eliminarea/anularea aspectelor negative, a 
disfuncţionalităţilor în comunicare, a confuziilor, a impreciziilor în formularea sarcinilor de lucru, a 
stângăciilor în alegerea metodelor și a mijloacelor de învățare. Am ieșit din zona de confort, am accesat 
site-uri de specialitate, am introdus în scenariul didactic aplicații favorabile activităților interactive, am 
limitat la maximum metodele tradiționale, în favoarea celor care implică suportul IT, fără a cădea în 
derizori, atunci când a fost vorba de conținuturile programei școlare ( VOKI – pentru efectuarea unor teme, 
youtube- la capitolul Povestirea, pentru înțelegerea ”ramei” textului narativ, ca o analogie cu păpușile 
Matrioșka, Vboard, la capitolul despre ”Istoria ieroglifică” de Dimitrie Cantemir, story jumper și book 
creator pentru elaborarea portofoliilor, aplicarea unor chestionare prin Google forms, prin Mentimeter, 
Google Jamboard în locul banalului PPT).  Rezultatele nu m-au dezamăgit;furnizarea din partea elevilor a  
unui feed-back pozitiv, m-a determinat să accentuez  aspectele pozitive, mi-a sugerat noi soluţii, noi 
dezvoltări, alte surse de  performanţă.  

Sub acest aspect, ca profesor, am ajuns să ştiu permanent cum să-mi dozez conţinutul lecţiei, 
metodele, ce trebuie reluat în paşi mai mici, mai în detaliu, mai explicit, unde apar sau unde pot să apară 
sursele de eroare. Elevul îşi reglează efortul de învăţare (sub aspectul dozării timpului de lucru şi al energiei 
investite), îşi dă seama dacă este ameninţat cu o situaţie nefavorabilă promovării; graţie evaluării, elevul ia 
act de cerinţele şi de pretenţiile mele, conturându-şi specificul şi nivelul aspiraţiilor proprii. Nu trebuie 
excluși părinții din această ecuație a evaluării;  părinţii îşi pot da seama dacă, în principiu, copilul lor poate 
face faţă cerinţelor şcolii şi la ce nivel, deci  pot lua decizia de a-l sprijini.  

 

BIBLIOGRAFIE:  

(Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic,EDP,BUC., 1998, p. 246 ș.u.) 
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Evaluarea 
Metode, tehnici, practici de evaluare 

 
 

Prof. înv. primar: Ciobănoiu Elena 
Liceul Tehnologic ,,Ion Barbu” Giurgiu 

 

 
Este știut faptul că evaluarea face parte dintr-un tot și nu se poate vorbi izolat despre aceasta. 
Evaluarea constituie o acțiune complexă care presupune realizarea mai multor operații, principalele 

fiind: măsurarea fenomenelor pe care le vizează, interpretarea și aprecierea datelor obținute și adoptarea 
deciziilor ameliorative. 

Pentru realizarea evaluării găsirea unor noi metode și tehnici de evaluare originale este mai dificilă, 
însă este de dorit. 

Metodele tradiționale de evaluare folosite în practica școlară sunt probele orale, probele scrise și 
probele practice. Fiecare dintre aceste metode are avantaje și dezavantaje. 

În realizarea probelor orale trebuie avute în vedere câteva aspecte și anume ritmicitatea examinării, 
necesitatea antrenării întregii clase, corectarea răspunsurilor elevilor precum și extinderea verificării de la 
informația memorată de elevi și a posibilității de a o reda la capacitatea de transfer și de a opera cu 
cunoștințele în explicarea unor fenomene. 

Probele scrise se pot realiza prin mai multe tipuri de lucrări: probe scrise de control curent, lucrări la 
sfârșit de capitol sau lucrări semestriale. 

Comparativ cu probele orale verificarea prin probele scrise nu permite ca unele erori ale elevilor în 
formularea răspunsurilor să fie lămurite și corectate pe loc. 

Probele practice se folosesc, în special pentru verificarea conținutului experimental și practic al 
instruirii. Astfel de probe se aplică mai mult la obiecte de învățământ precum matematica, cunoașterea 
mediului.   

Pe lângă metodele tradiționale de evaluare, se pot folosi și metodele alternative: observarea 
sistematică, investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. Aceste metode oferă cadrului didactic 
informații suplimentare despre activitatea și nivelul pregătirii elevului.   

Observarea sistematică se realizează prin fișe de observații curente, fișe de evaluare, scara de 
clasificare, lista de control, fișa de de caracterizare. 

Investigația solicită elevul în îndeplinirea unei sarcini de lucru precise, prin care poate demonstra în 
practică un întreg complex de cunoștințe și capacități. 

Proiectul este o activitate mai amplă ce permite o apreciere mai complexă și nuanțată a învățării. Este 
o formă de evaluare motivantă pentru elevi, deși implică un volum de muncă sporit. 

Autoevaluarea are scopul de a-i ajuta pe elevi să-și dezvolte capacitățile de autocunoaștere și de 
autoevaluare. 

Portofoliul este un instrument de evaluare complex, care include experiența și rezultatele relevante 
prin celelalte metode de evaluare, urmărește progresul global înregistrat de elev, nu numai în ceea ce 
priveștecunoștințele acumulate pe o unitate de timp, ci și atitudinile acestuia. În realizarea lui, elevului i se 
rezervă un rol activ în învățare. 

Evaluarea înseamnă măsurare prin procedee specifice și instrumente de măsură, interpretarea și 
aprecierea rezultatelor prin criterii unitare și obiective și adoptarea deciziei printr-o judecată expertă. 
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Evaluarea online 
 
 

Prof. CIOBANU ILEANA-LOREDANA 
Liceul „Hercues” Băile Herculane 

 
 
 
Şcoala noastră încotro? În contextul actual epidemiologic, şcoala a fost tot mai mult sub “lupa” celor 

avizaţi, dar mai ales a celor neavizaţi. A fost pusă sub semnul întrebării calitatea actului educaţional în 
contextul lipsei de comunicare faţă în faţă, comunicare care implică automat şi lipsa unui oarecare control 
al activităţii efective a elevilor. 

Consider că, în ciuda unor impedimente tehnice, în anumite situaţii, şcoala românească  a reuşit să îşi 
realizeze menirea, profesorii şi elevii obişnuindu-se rapid cu noua formă de transmitere şi de receptare a 
informaţiilor,dar şi cu noua modalitate de evaluare – cea realizată online. Desigur, în acest sens a trebuit să 
ne restructurăm, să regândim itemii pe care îi propunem elevilor.În mare parte, testele online se bazează pe 
itemi obiectivi. Pot fi însă propuşi şi itemi semiobiectivi, care au şi avantajul unui timp mai scurt necesar 
pentru răspuns. 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 franceză. În  prealabil, elevii au vizionat un document 
audio – video. 

 
Public ţintă: 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 şi notare 
I.Se punctează astfel fiecare structură subliniată: 
- “pour le plaisir” – 1p. 
-“ pour être en forme” – 1p 
II. Se punctează orice răspuns adecvat cerinţei, inclusiv cele preluate din textul support (de exemplu, 

“pour le plaisir”, “ pour être en forme”) : 
-corectitudine lexicală -2p 
-corectitudine gramaticală – 0,5p 
- corectitudine ortografică - 0,5p 

Puncte tari Puncte slabe 
- se evaluează şi se notează cu un grad de obiectivitate 
ridicat 

- nu  permite evaluarea unor competențe 
taxonomice de nivel superior, precum 
analiza/sinteza/ rezolvarea de probleme și nu 
încurajează dezvoltarea acestora 

- textul indus permite depistarea înțelegerii greșite a 
sensurilor unui termen/concept, integrarea noțiunilor 
într-un ansamblu, organizarea logicii interne 

 

794



 

 
 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
- între online și tradițional – 

 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: CIOBOTARU AMALIA                        
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LIVEZI 

 
 

Evaluarea reprezintă o activitate complexă prin care sunt colectate, prelucrate și interpretate 
informațiile privind potențialul de funcționare, starea și funcționarea unui sistem, rezultatele acestora. 
Informațiile obținute permit aprecierea în baza unui criterii prestabilite și fundamentarea deciziilor ce 
urmează a fi adoptate în scopul îmbunătățirii rezultatelor și funcționării sistemului. 

Evaluarea inițială reprezintă strategia de măsurare-apreciere-decizie realizată la începutul unei 
secvențe a procesului de învățământ (ciclu de instruire, an de instruire, semestru școlar, capitol, subcapitol, 
grup de lecții, lecție), fiind realizată: 

 pentru determinarea cunoștințelor și capacităților care reprezintă baza asimilării noilor conținuturi 
și formarea competențelor; 

 pentru detectarea potențialului de instruire, potențialului de dezvoltare și a potențialului de 
educare, adică a zonei dezvoltării proxime a copilului; 

 pentru stabilirea unui punct „de plecare” ce ar servi drept reper la evaluarea progresului școlar. 
Consider că prin intermediul evaluării inițiale se pot identifica lacunele existente la fiecare copil și 

putem stabilii în ce măsură trebuie abordat un anumit aspect al activității instructiv-educative. Trebuie să 
avem în vedere faptul că jocul este activitatea fundamentală și de aceea activitățile vor fi prezentate și 
desfășurate sub formă de joc, astfel încât copiii să nu sesizeze efortul intelectual, ci să se simtă motivați în 
realizarea cât mai eficientă a sarcinilor. De asemenea, este necesar să respectăm particularitățile de vârstă 
și individuale, motiv pentru care ne vom raporta la fiecare copil în parte și nu-l vom raportat la colectiv. 

Evaluarea inițială de la începutul semestrului I vizează nivelul de cunoștințe și deprinderile pe care 
copiii le au la începutul anului școlar, în vederea reglării demersului didactic din perioada următoare. 

Evaluarea trebuie adaptată la faptul că învățământul preșcolar nu face din transmiterea și acumularea 
de cunoștințe un obiect expres de preocupări, ci se folosește de acestea pentru a ușura și optimiza procesul 
întegrării copilului în mediul social, ca și pentru a declanșa și stimula dezvoltarea potețialului nativ al 
copilului. 

În concluzie, constatările evaluarii inițiale evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce priveşte 
nivelul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi şi abilităţi însuşite, deci o evoluţie în ceea  ce priveşte 
dezvoltarea fizică şi intelectuală. Rezultatele evaluării iniţiale ne asigură datele necesare pentru stabilirea 
unor obiective accesibile, pentru elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv - educative care să ţină 
cont de datele culese, utilizarea mijloacelor, metodelor, tehnicilor de lucru care să formeze copiilor 
priceperile şi deprinderilor de bază, necesare integrării active în activităţile educaţionale din învăţământul 
preşcolar. 

Bibliografie:  

1. Voiculescu, E., (2001), Pedagogie preșcolară, Editura Aramis; 
2. Cartea educatoarei, (2000), Ghid practic-alpicativ, Târgu Mureș; 
3. Ionescu, M., (2003), Instrucție și educație, Editura Garamond, Cluj-Napoca; 
4. Bocoș, M., (2003), Teoria și practica instruirii și evaluării, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca; 
5. Ccoș, 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,                                                                     

Școala Gimnazială ,,Scarlat Longhin” Dofteana, Bacău 

 
La nivel internațional, rețeaua informatică a deschis calea pentru predare și învățare. Învățarea online 

este acum aici și va rămâne mult timp. Înlocuiește multe dintre metodele tradiționale și schimbă modurile 
în care profesorii își desfășoară activitatea educațională.  

Avantajul utilizării învățării online este faptul că elevii vor putea învăța ceea ce vor, când vor, unde 
vor, cât vor și, cel mai important, vor putea evalua ceea ce au învățat. Responsabilitatea învățării îi revine 
acum elevului.  

El trebuie să fie activ, autodisciplinat, motivat și să învețe prin descoperire. Deși educatorii de la toate 
nivelurile de învățământ au adoptat utilizarea tehnologiei ca instrument de predare, problema evaluării 
nivelului învățării elevilor într-un curs online nu a fost abordată în detaliu. Cu toate că instruirea online 
poate fi mai eficientă, mai convenabilă și mai flexibilă atât pentru elevi, cât și pentru profesori, trebuie 
subliniat faptul că tehnologia ar trebui utilizată pentru a facilita predarea și a promova învățarea. 

Evaluarea online este mai mult decât o simplă testare a elevilor. Ținând cont de câteva principii de 
bază, profesorii care utilizează învățarea online își pot adapta activitățile de evaluare pentru a oferi feedback 
util, responsabilitate, oportunități elevilor și pentru a demonstra calitatea actului educativ. Procesul de 
evaluare este un sistem de măsurare a performanțelor academice.  

Doar pentru că poate fi dificil de măsurat nivelul învățării, nu înseamnă că învățarea nu a avut loc. 
Ideea este că, dacă profesorii care predau online își îmbunătățesc în continuare strategiile de predare, elevii 
vor învăța mai mult și mai bine. Profesorii trebuie să organizeze foarte bine activitatea educațională atunci 
când susțin cursuri online. 

Elevii trebuie beneficieze de corelarea materialului cu aplicații din lumea reală. Cursurile trebuie să 
aibă obiective de învățare, metode de evaluare pentru a măsura rezultatele învățării și componente de 
feedback către și de la elev.  

Astfel, evaluarea are trei componente de bază: măsurarea obiectivelor de învățare, autoevaluări pentru 
ca elevii să-și măsoare propriile realizări, interacțiunea și feedbackul între profesor și elevi. Pentru ca 
evaluarea să îmbunătățească predarea și învățarea, trebuie să fie un proces continuu la care toți participanții 
sunt angajați. Evaluarea eficientă trebuie să fie activă și autentică în predarea online.  

Evaluarea tradițională este practicată în sala de clasă, astfel încât profesorii pot să monitorizeze mai 
bine progresul elevilor, să înțeleagă și să promoveze învățarea și să își mărească capacitatea de a ajuta elevii 
să devină mai eficienți, să se autoevalueze și să se auto-direcționeze. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR –                                 
Între online și tradițional 

 
 

Prof. Inv. Primar: Ciocîrlan Nicoleta Simona                                               
Școala Gimnazială Jirlău 

 
 
 
Perioada pe care o traversăm reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită, întregul 

nostru stil de viață este pus la îndoială pe o durată nedeterminată. 
Tot ceea ce înseamnӑ proces de predare-învӑțare- evaluare a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura 

de proces educațional la distanțӑ. Cu toții am fost nevoiți să ne mutăm activitatea în mediul on-line și am 
fӑcut cunoștintӑ cu aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De aceea, elevii 
trebuie evaluați sistematic, iar la sfârșitul semestrului și al anului, să li se încheie o medie care să reflecte 
atât înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

Inovația în procesul de educație constă în preocuparea cadrelor didactice de a găsi metode, soluții 
ingenioase care să aibă rolul de a menține elevul și nevoile sale de învățare în prim plan, fie că este vorba 
de o lecție 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 lecției. Totuși, în etapa de evaluare și mai ales autoevaluare, nu 
foarte mulți folosesc ”gadgeturile”, cu care elevii sunt extrem de obișnuiți, din diverse motive.     

Un instrument online deosebit de eficient și ușor de folosit și de aplicat, atât la clasele primare, cât și 
la cele gimnaziale, în procesul de evaluare (inițială, continuă sau sumativă) și autoevaluare este Plickers, 
aplicația poate fi utilizată în beneficiul tuturor participanților la procesul de evaluare. 

Evaluarea elevilor – în diferitele stadii: inițială, continuă, sumativă, presupune un grad de efort atât 
din partea cadrului didactic, cât și din partea elevilor. Dacă, în general, rolul elevului se rezumă la a susține 
diferitele teste și în unele cazuri, la a se autoevalua și autocorecta, rolul profesorului este ceva mai complex. 

Cadrul didactic trebuie să țină cont de un minim set de argumente în gândirea, conceperea, evaluarea 
testelor pe care le propune elevilor. Metodele tradiționale de evaluare sunt bine cunoscute și utilizatate 
frecvent la toate nivelurile de învățamânt. Acestea crează un anumit grad de satisfacție și confort, pornind 
de la ideea că ceea ce este experimentat și implementat de mulți și de o mai lungă perioadă, are șanse 
ridicate de succes. Elevii au însă un disconfort, aproape întotdeauna când sunt evaluați. Ce pot face cadrele 
didactice să diminueze, sau chiar să elimine acest disconfort? 

Unul dintre răspunsurile pe care le dau frecvent profesorii este ca testul să cuprindă elemente de care 
elevii sunt interesați, adecvate vârstei, nivelului de pregătire și înțelegere. Un bun început ar putea fi 
folosirea aplicației Plickers (http://plickers.com) – un instrument interactiv și totodată, o modalitate 
versatilă de a crea teste de tip grilă și adevărat/ fals pentru elevii din ciclul primar. 

Profesorii care folosesc aplicația Plickers beneficiază de avantaje de asemenea. Nu mai este necesar 
ca testele să fie corectate în afara clasei, aplicația oferind notele/ scorul elevilor. Notarea este deci obiectivă, 
pe măsura cunoștiințelor elevilor. De asemenea, aplicația oferă reprezentări grafice cu răspunsurile elevilor, 
făcând astfel ierarhizarea lor mai ușoară.  

Primele trei întrebări care au primit cele mai slabe răspunsuri din parte elevilor sunt afișate, astfel 
încă profesorul poate să-și facă o idee generală asupra celor mai importante elemente asupra cărora trebuie 
să se revină în perioada ce urmează testului. Aplicația Plickers oferă gratuit cardurile pentru răspunsuri (ce 
pot fi imprimate și laminate) pe care profesorul le poate duce și folosi la orice clasă (fiecare card are un 
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număr, astfel putând fi atribuit câte unul fiecărui elev din clasă în ordinea alfabetică, de exemplu). Fiecare 
latură a cardului reprezintă varianta de răspuns pe care elevul o va arăta pentru a fi scanată. 

Alte variante folosite cu succes de catre cadrele didactice sunt cele prin intermediul platformelor si 
aplicaților. Prin utilizarea lor în activitatea online, elevii pot fi evaluați sincron și asincron. Instrumentele 
de lucru asincrone avantajează elevii introvertiți sau nesiguri pe competențele lor. În termenul dat de 
profesor, ei pot pune întrebări sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, și cadrul didactic are timp 
să facă evaluarea pe măsură ce primește temele, să trimită feedback. De asemenea, dacă se poate îmbunătăți 
această temă în urma feedback-ului elevilor, la altă clasă se poate trimite varianta revizuită.   

De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se alocă teme, fișe de lucru, chestionare 
și se poate trimite feedback. Chiar dacă necesită crearea unui cont sau logare, elevul are timp să o facă și 
să lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitată creativitatea la maxim. Pe această platformă elevii pot primi și un 
test quizizz în care pe lângă itemi cu alegere multiplă sau cu completarea spațiilor libere pot apărea și itemi 
cu răspuns deschis. Rezolvarea celor din urmă se fotografiază și se trimite la finalul orei de curs. Elevii și 
profesorul sunt logați pe meet pe perioada rezolvării testului. De asemenea, profesorul are posibilitatea să 
posteze o fișă de lucru sau un test de evaluare pe email, elevii rezolvă sarcinile de lucru într-un interval de 
timp alocat, fotografiază rezolvarea și o trimit pentru a fi evaluată. Autoevaluarea sau evaluarea reciprocă 
a temelor se poate realiza cu suces.  

Dacă profesorul dorește să ilustreze instant aprofundarea unor cunoștințe sau să colecteze date pentru 
folosință imediată, poate apela la instrumente de lucru sincrone. Cu ajutorul acestora, se poate face o 
evaluare a cunoștințelor sau a lacunelor elevilor pentru a se remedia imediat sau se poate motiva elevul care 
are o toleranță mică la stresul provocat de așteptarea notei. Unele din aceste instrumente sunt: Google meet, 
Zoom- se poate iniția un dialog între elev si professor, - Google docs – se pot crea paragrafele unui raport 
de către elevi diferiți, de exemplu - Miro, o tablă interactivă la care elevii se conectează și colaborează în 
diferite formate - Poem generator, o aplicație cu specii de poezii distincte pe care elevii le creează pe loc - 
Mentimeter, program pentru colectare de date sau evaluare - Facebook messenger, Whatsapp pentru 
dezbaterea unei teme. Avantajul acestor instrumente este că profesorul poate oferi feedback pe loc sau se 
poate asigura că însuși elevul este cel care lucrează. Ca un alt plus, profesorul poate face un screenshot al 
ecranului și păstra întreagă activitate drept prezență, rezultate, calitate în scopul evaluării etc 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile, întrebările și discuțiile depe platformă pe 
care profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile, proiectele, referatele și testele finale date la sfârșitul unei 
unități de învățare, proiect, semestru, sau an școlar. 

Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul poate filma 
prezentarea acestora și o poate posta on-line. 

În astfel de condiții, în care confortul personal devine un atu al celui testat, nu putem decât să ne 
așteptăm ca elevii noștri să performeze din ce în ce mai bine. 
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PARAMETRII EVALUĂRII ONLINE 
 
 

PROF. CIOCÎRLEA TAMARA 

 

 

Elaborarea unei strategii de evaluare este obligatorie, indiferent de mediul în care are loc procesul 
educational.  

Strategia de evaluare reprezintă un ansamblu de decizii 
operaționale și articulate, asumate de profesorul evaluator cu 
referire la: 

 formele și tipurile de evaluare utilizate; 
 metodele (evaluare orală, scrisă, prin probe practice, 

pe bază de proiect, portofoliu, investigație, autoevaluare, 
observare), tehnicile și instrumentele de evaluare (probe, teste, 
protocoale) a performanțelor învățări, coerența cu care sunt 
articulate în raport cu finalitățile prestabilite (competențe, 

obiective de performanță), modalitățile de îmbinare a lor, momentele și frecvența de utilizare. 
 criteriile și descriptorii de performanță, baremelele și sistemul de notare, maniera în care vor 

fi valorificate rezultatele evaluării. 

Metode şi tehnici de evaluare 
online: Google Classroom,  Google 
Jamboard, Google Forms, Kahoot, 
Wordwall, Prezi, Animaker , 
Platforma Adservio , Quizizz, etc 

Parametrii evaluării online: 

 Interfața cu elevul este una mediată. În interacțiunea cadru didactic-elev  se interpune mediul virtual 
cu caracterul său (ușor) artificial, distanța fizică, posibilitățile limitate de control al contextului evaluării 
(ale variabilelor de context în care se află elevul evaluat), feedback-ul vizual și auditiv limitat;  

 Legătura cu elevul este dependentă de condiții tehnice concrete și de abilitățile tehnice/ 
competențele digitale ale profesorului evaluator, respectiv ale elevului evaluat; 

 Pot fi conștientizate și valorificate o serie de avantaje și oportunități create de însăși prezența 
mediului și instrumentelor electronice. Iată câteva dintre acestea: 

�economie de timp și costuri (la nivelul instituției, 
profesorului, elevilor); 

�mai multe opțiuni și o mai mare libertate în privința 
programării și locului desfășurării evaluării; 

�livrarea (distribuirea) centralizată a testelor/probelor; 
�transparență a procedurii de evaluare (procedurile stabilite 

de profesor și măsura în care elevii se încadrează în respectivele 
proceduri); 

�posibilitatea de a stoca ușor dovezile (răspunsurile, 
produsele activității elevilor, timpii de reacție) și de a le reaccesa la nevoie; 

�posibilitatea înregistrării audio-vizuale a sesiunii de evaluare; 
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�reducerea riscului de a greși prin facilitățile de procesare și notare automată a răspunsurilor. 
�mai multe opțiuni de acordare a unui feedback personalizat și a feedbackului constructiv (pe 

parcurs, la sarcinile pe parcurs, atât prin punctaj, cât și narativ); 
�opțiuni de valorificare formativă a feedbackului (oferirea posibilității de a-și revizui răspunsul în 

urma feedbackului primit, elevul știe ce a greșit chiar dacă nu revizuiește răspunsul); 
�opțiuni de urmărire a progresului elevilor; 
�se pot include itemi de evaluare mai variați și se pot evalua rezultate ale învățării mai diverse (itemi 

deschiși, de tip proiect, subiectivi); 

 accesul nemijlocit la materiale autentice (surse principale de informare – baze de date, articole 
științifice). 

 presiunea de dezvoltarea accelerată a competențelor digitale și de reconsiderare sau dezvoltare a 
competențelor psiho-pedagogice și didactice 

Există o serie de riscuri, care pot fi, într-o oarecare măsură, evitate sau reduse prin acțiuni specific: 

 probleme tehnice ce pot surveni în timpul examenelor;  
 expunerea ridicată a profesorului și a elevilor evaluați, provocată de  prezența audio-vizuală ce poate 

fi înregistrată/modificată/manipulată/distorsionată;  
 riscul crescut al litigiilor, provocat de transparența procedurilor de evaluare, care pot fi interpretate 

variat; 
 cyber-bullying-ul (poate conduce la limitarea sau chiar la renunțarea la intervenții on-line din partea 

elevilor); 
 dificultăți în utilizarea tehnologiei: 
 Lipsa comunicării reale/fizice: 
 Situații limită: o persoană este într-un anumit context în care nu poate avea acces la internet sau nu 

își 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 ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 
 

Prof. pentru învățământul preșcolar Ciocoiu Alexandra 
Școala Gimnazială Nr. 11 / Grădinița cu P. N. ”Floare de colț”, Botoșani 

 
 

”Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna un 
raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării”  D. Ausbel 

 
 

Dacă-l parafrazăm pe George Bernard Shaw, care spunea că este de preferat să vedem copilul în 
căutarea cunoaşterii şi nu cunoaşterea în urmărirea copilului, înţelegem că idealul educaţiei este acela de a 
aprinde setea de conţinuturi revelatoare de lumină, nu doar de a transmite fluxuri nesfârşite de informaţii 
ce corvodesc mintea şi personalitatea copilului, urmărindu-l şi amintindu-i la nesfârşit de propria-i 
ignoranţă. Aşadar, un bun educator îşi dedică existenţa formării copilului în spiritul explorării cognitive, îl 
înnobilează pe acesta cu spirit de investigaţie, cu iniţiativă şi-i lasă libertatea de a-şi urma interesele în 
conformitate cu potenţialul său intelectual fără ca vreodată să-i limiteze imaginaţia şi creativitatea, cele 
două făcând diferenţa oricând între mediocritate şi excelentă. 

Cunoaşterea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la fiecare dintre cele 
trei componente ale procesului instructiv educativ: predare, învăţare şi evaluare. Dacă pedagogiile 
tradiţionale păstrau în umbră evaluarea, considerând că predarea şi învăţarea depăşesc cu mult importanţa 
acesteia, în pedagogiile moderne evaluarea  capătă valenţă de instrument corector, de indice al calităţii 
predării şi învăţării prin funcţiile ei de control, reglare şi predicţie. 

Evaluarea nu se prezintă decât în strânsă interreleţionare cu predarea şi învăţarea, ea fiind chiar o 
modaliatate de a asigura achiziţii temeinice şi o coerenţă continuă în întregul demers educaţional.  

Aşadar, evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea,  performanţele şi eficienţa acestora la un moment 
dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. Evaluarea face posibilă aprecierea rezultatelor, în 
comparaţie cu obiectivele propuse, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea 
psihofizică a copilului, precum şi date despre nivelul de cunoştinţe şi deprinderi ale acestuia. Se urmăreşte 
prin aceasta, să se realizeze însuşirea tematicii, sistematizarea şi consolidarea celor învăţate anterior. În 
urma rezultatelor obţinute, se impune stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu 
rezultate foarte bune şi programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai puţin bune. 

Buna cunoaştere psihologică a copilului e importantă in preşcolaritate cu atât mai mult cu cât la 
această vârstă, evoluţia e foarte rapidă şi diversificată, iar educarea trebuie să-şi adapteze activitatea la 
particularităţile copiilor. 

În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu 
atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca 
document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să 
folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. Învățarea – și evaluarea – 
bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. Experiența mea este că le place 
acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din vedere natura academică a misiunii 
– cu alte cuvinte, ce doriți ca preșcolarii să vă arate că știu – au învățat să facă? 
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Educatorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

 
Să enumerăm câteva: 
 

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

 Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

  Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt.  

 Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 
primar. 

 
Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi.  În contextele online, 

implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă 
și mai semnificativă. Produsele preșcolarilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar 
creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri 
ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 

Educaţia presupune progres, evaluarea este instrumentul de cuantificare şi conducere a preşcolarului 
spre evoluţie, fiindu-i educatoarei cea mai la îndemână metodă de control şi analiză a demersului pedagogic, 
în vedere atingerii finlităţilor proiectate şi formării copilulului pentru o integrare optimă în următorul modul 
evolutiv, şcoala. 

Educatoarea se găseşte de cele mai multe ori în situaţia de a trasa o cale nouă acolo unde toate 
drumurile îşi au doar început, sau parafrazându-l pe Ralph Waldo Emerson putem spune că educaţia nu 
constă neapărat în a merge unde te duce drumul, ci, mai degrabă, să mergi pe unde nu există un drum şi, 
tocmai pe acolo, să laşi o urmă.  

 
 
 
Bibliografie: 
 
1. Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „Pedagogia secolului XX. Învăţarea în 

şcoală”, București, EDP.; 
2. Andreea Văsi, facilitator, expert în tehnici de învățare - Cum facem evaluarea în online? Pedagogia 

mai întâi, apoi tehnologia 
3. Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic 
4. Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna” Bucureşti, EDP; 
5. Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
 

  

804



 
 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                  
Între online și tradițional 
EVALUAREA ONLINE 

 
 

Ciocoiu Lavinia-Ionela, profesor pentru învățământul primar,                                
Școala Gimnazială Ungureni 

 
 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici putem discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă 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 răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, trebuie să 
exploram și permitem si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Test de evaluare                                                                        

Domeniul Limbă și Comunicare - “Rățușca cea urâtă” 

 
 

Educatoare: Cioflec Roxana                                                             
Grădinița cu Program Normal, Scoreiu, jud. Sibiu 

 
1. Alege forma corectă și colorează pătratul cu roșu dacă este adevărat și cu albastru dacă este fals.  
 
1. O rață a clocit cinci ouă.  
 

 A.         F.  

2. Când au ieșit din ouă doar un pui era frumos. 
 
     A.             F. 
 
3. Rățușca cea urâtă a decis să plece. 
 
A.                                  F. 
  
4. Când rățușca a crescut și-a dat seama că era defapt o lebădă. 
 
A.                                  F. 
  
5. Lebăda era apreciată pentru frumusețea ei. 
 
 
A.                        F.                                   
 
 
 
 
2. Desparte în silabe cuvintele care denumesc imaginile. Trasează în fiecare căsuță atâtea linii 

orizontale câte silabe are cuvântul. 
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3. Alege răspunsul corect prin încercuire.  
 
 Cine a clocit oul de lebădă? 
                                                                                       

 

 

 

 Cum crezi că se simţea puişorul când fraţii lui râdeau de el?  
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 Cum crezi că s-a simțit rățușca cea urâtă când a văzut că este o lebădă atât de frumoasă ? 

 

 

                                                                         
 
 

4. Răspunde oral la următoarele întrebări din poveste: 
 Cine a scris povestea „Rățușca cea urâtă”? 
 Care este personajul principal al poveștii? 
 De ce era tristă rățușca? 
 De ce a plecat rățușca? 
 Ce era defapt rățușca? 
 
5. Desenează ce crezi că s-ar fi întâmplat dacă rățușca cea urâtă nu era batjocorită? 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 
 

 

Prof. înv. primar Ciornei Liliana                                                         
Scoala Gimnaziala ,,Acad. Al. Zub” Varfu Campului Botosani 

 
 
 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu.             

Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un 
proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru 
răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot 
relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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,,Familia-un partener de succes în evaluarea online” 

 
CIOROGAR MARIA                                                                   

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT PITICOT DEJ                                  
DEJ, JUDEȚ CLUJ 

 
 Lucrarea de  față încearcă să ofere o perspectivă asupra  ideii că şansa diversificǎrii activitǎţilor şi 

implicarea pǎrinţilor alǎturi de elevi şi dascǎl în desfǎşurarea  şi evaluarea acestora, valorificând potenţialul 
creativ al lor este o idee foarte plauzibilă și de actual interes. 

Munca în parteneriat cu familia copiilor, mai cu seamă  în această perioadă pe care o traversăm, o 
perioadă dificilă ,este un program de formare continuă şi constituie un  model de realizare a activităţilor în 
procesul instructiv educativ.                                      

Munca în parteneriat facilitează înlăturarea unor bariere de comunicare şi poate clarifica  probleme 
frecvent  întâlnite în practica didactică. De aceea, consider că numai împreună  putem reuşi să dăm societăţii 
un cetăţean pregătit, gata să înfrunte problemele inerente ce apar, capabil să relaţioneze, să se integreze în 
colectivitate, să facă faţă cerinţelor actuale. Fiind parteneri  vom recunoaşte  interesele comune şi 
responsabilităţile pe care le avem faţă de copii şi vom lucra împreună pentru a crea  oportunităţi pentru 
copii. 

Există diferite metode prin care putem colabora cu familia în vederea realizării educației informale 
,cadrul didactic va lua legătura cu părinții telefonic sau printr-o vizită la domiciliu pentru a stabili sub ce 
formă continuă învățarea pe perioada suspendării cursurilor. 

De asemenea, transmiterea săptămânală/bilunară de resurse de învățare/ fișe de lucru, lăsându-le la 
sediul grădiniței/școlii sau la un punct stabilit de comun acord. 

Motivarea permanentă a fost prezentă, colectivul didactic s-a implicat în elaborarea de filme 
educative, resurse de învățare digitală, analizarea și îmbunătățirea în grup a fiecărei resurse.  

 

Idei utile pentru comunicarea eficientă cu părinţii: 

 

*Aplicarea de  chestionare părinților pentru a stabili: 

*variantele de comunicare adecvate/ la dispoziție pentru activitatea pe platforme sincron și asincron; 

*variantele de transmiterea a sugestiilor de activităţi recomandate; 

*variantele de difuzare legală a fotografiilor, filmelor realizate în scop de diseminare. 

 

Am constituit și  grupuri închise pe Facebook, WhatsApp sau pe alte platforme cum ar fi Teams, on-
line, pentru grupă. 

Construirea unei rutine comune a fost o altă caracteristică. De exemplu, Povestea de seară , stabilită 
în fiecare seara la o anumită oră și citită prin rotație, de fiecare dintre educatoare, pentru toți copiii care se 
conectează. 
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Am cerut și oferit copiilor și părinților feedback referitor la efort, rezultat, comportamente,  progres! 

Am realizat  filme scurte de evaluare cu lucrările copiilor folosind imaginile transmise de către părinţi. 

Abordarea de  teme săptămânale legate de viața reală, de zi cu zi, de anotimp, locul în care trăiesc, 
etc. 

Marcatul evenimentelor importante din viața copiilor, a familiei, a comunității sau a grădiniței s-a 
realizat în mood activ. 

 

Oferirea ocaziei copiilor  și posibilitatea de a alege teme de studiu, pentru proiecte individuale, pe 
care să le aprofundeze cu sprijinul familiei a fost un obiectiv major, iar în acest caz,e vorba de 
abordarea învățării inversate. 

Propunerea, din când în când, de teme care să fie legate de preocupările și activitățile părinților, 
oferindu-le posibilitatea de a împărtăși copiilor din viața lor profesională. 

Propunere de  activități în care se face apel la cărți, pentru a trezi interesul pentru lectură și informație, 
pentru frumusețea limbii române. 

Valorificarea, în activitățile cu copiii a textelor cu tâlc, învățăturile moralei creștine, valori precum 
bunătatea, corectitudinea, ajutorarea, respectul. 

Am propus activități gospodărești care să creeze în familie momente plăcute și relaxante (prepararea 
unor feluri de mâncare/deserturi, udatul florilor din casă/curte, ştergerea prafului, aranjarea jucăriilor, 
confecționare de jucării, hrănirea păsărilor și animalelor din curte, adunatul frunzelor). 

Înlocuirea în activitățile practice realizate cu materiale costisitoare cu activități în care să utilizați: 
cutii de pantofi, resturi de hartie, ambalaje, reviste vechi, suportul de la hârtia igienică sau prosoape, nasturi 
etc. 

Stimularea copiilor să își extindă deprinderile de autoservire: să învețe să-și lege șireturile, să coasă 
un nasture, să aranjeze masa, să așeze cărțile în bibliotecă, să spele cana/ farfuria, să împrecheze șosetele. 

Provocarea copiilor la cercetare prin mici experimente pe care le-ar putea face: amestecarea oțetului 
cu bicarbonatul, plantarea respectând/nerespectând condițiile de care au nevoie plantele să se dezvolte.  

Am trimis părinților înregistrări cu povești citite de educatoare, astfel încât copiii să le asculte în 
diferitele momente de răgaz de acasă. 

Am sugerarat părinților să pregătească împreună cu copiii pastă pentru modelaj (cocă de jucărie din 
faina, sare, apă), oferindu-le rețeta și sugestii de lucru. 

Am oferit de asemenea, sugestii de tehnici interesante pentru desen și pictură: amprentarea (folosind 
cartof sau bețișoare de bumbac), copierea, redarea unor obiecte/plante/animale din mediul apropiat, pe care 
le pot vedea în momentul activității. 

Ca educatoare a grupei, am încercat să organizez activități în sala de grupă,pe care le-am transmis în 
ideea de a păstra copilul în mediul educațional, pentru a asigura continuitatea spațiului și a materialelor. 

Am adaptat  durata întâlnirii on-line la vârsta și capacitatea de concentrare a copiilor. 

Am realizat întâlniri interactive, în care fiecare copil să participe activ, să fie ascultat și apreciat,de 
asemenea și întâlniri în grupuri mici (5-6 copii) pe platforme sincron, în funcție de programul părinților. 

Am început  fiecare întâlnire alocând câteva minute împărtășirii noutăților, răspunzând unor întrebări 
deschise. 

Am anunțat  părinții în avans dacă în timpul întâlnirii pe platforma sincron copiii au nevoie de diferite 
materiale (mingi, creioane, foi colorate,etc). 
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Atât copiii, cât și părinții au dat dovadă de implicare în procesul de învățare, chiar dacă această 
învățare nu s-a realizat în cadru instituționalizat,ci în mediul lor,în confortul casei,al familiei. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE                                                  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
Prof. înv. preșcolar: Ciorogariu Camelia                                                   

Grăd. P. P. Nr. 5 Lugoj 

 
 

Evaluarea reprezintă actul didactic complex,integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea,  performanţele şi eficienţa acestora la un moment 
dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.  

 
În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 

următorii paşi:  
 
• Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
• Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
• Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  
• Evaluarea rezultatelor.  
 
Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.        
În grădiniță putem vorbi de evaluare inițială în momentul venirii copilului în instituție și evaluare 

finală, la părăsirea acesteia, când trebuie să i se completeze fișa psiho-pedagogică finală (profil de 
personalitate, inventar de cunoștințe, interese și posibilități de învățare) pentru a se recomanda înscrierea la 
școală. 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unormăsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari.    

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ. 

Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi 
de studiu.  

Autoevaluarea este o formă de trecere la autonomie (de exemplu reconstituirea unei imagini din 
bucățele poate fi autoevaluată).  

 
Există activități pe care preșcolarul nu este capabil să le autoevalueze fără exercițiu prealabil. Pentru 

autoevaluare este necesară cunoașterea obiectivului și a căii de realizare. Atunci când preșcolarul se 
autoevaluează, rezultatele sunt superioare. 
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În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora 
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Evaluarea în mediul online 
 
 

Prof. Înv. Primar Ciorogariu Ileana Maria 
Şcoala Gimnazială Racoviţa, Jud. Sibiu 

 
 
 
Există diferite înţelesuri acordate termenului de evaluare: 
ꞏ- în sens larg, evaluarea vizează totalitatea proceselor şi produselor care măsoară natura şi nivelul 

performanţelor atinse de elevi în învăţare. 
ꞏ- în sens restrâns evaluarea face parte din învăţământ şi este în raport direct sau indirect cu progresul 

calitativ şi cantitativ al învăţării. 
 
Metode de evaluare 

a) Verificarea orală face parte din categoria metodelor tradiționale de evaluare și este cea mai utilizată 
în clasa de elevi din sistemul românesc de învățământ, dar în situația examenelor naționale, utilizarea ei 
este redusă sau lipsește. 

Examinarea orală se realizează printr-o conversație cu rol de verificare a cantității și calității 
procesului de instruire, prin întrebări și/sau sarcini de lucru care solicită răspunsuri orale sau în scris. 

 
b) Verificarea scrisă constituie, de asemenea o metodă tradițională de evaluare, adecvată pentru 

evaluarea formativă, fiind concretizată într-o gamă variată de suporturi scrise: lucrări de control, teze, 
referate, eseuri. 
 

c) Verificarea practică permite identificarea capacităților de aplicare a cunoștințelor dobândite, a 
gradului de încorporare a unor deprinderi și și priceperi  practice – acționale . 

Probele practice oferă posibilitatea elevului de a-și dezvolta atât competențe generale (comunicare, 
analiză, sinteză, evaluare), cât și pe cele specifice (manipularea instrumentelor de lucru, 
interpretarea rezultatelor). 
Probele practice reflectă cel mai bine ceea ce știu elevii să facă, demonstrând explicit utilitatea celor 

învățate, motivând elevii pentru a învăța în continuare. 
 
d) Verificarea în mediul online 
Acest tip de evaluare este o etapă din procesul de învățare care se desfășoară în mediul 
online. Primii care au de învățat în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a învăța 

lucruri noi și de a produce schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și ar fi mult mai greu să se 
realizeze. La polul opus apar incertitudini, sisteme de așteptări diferite. La prima prima interacțiune cu 
educația online este necesar să se cunoască cum funcționează aceasta, precum și ce instrumente și tehnici 
sunt potrivite pentru grupul țintă (elevi sau cadre didactice). 

 
În rândurile ce urmează voi prezenta câteva platforme, instrumente / aplicaţii  utilizate în evaluarea  

online a elevilor:  
1. Google Jamboard este un mod de vizualizare  foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 

vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 
 

2.Google Forms Este o aplicație Google Drive care permite realizarea documentelor la care elevii pot 
colabora în timp real folosind smartphone-uri, tablete și laptopuri, calculatoare. 

Se pot adăuga tipuri de întrebări, imagini. Întrebările pot fi aranjate în ordinea dorită, se poate 
personaliza formularul cu teme simple de fotografii sau culori. 
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Răspunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets, fiind ușor de urmărit. 
 

3. Wordwall este o platformă în care se pot crea, pentru elevi,  diferite activităţi 
interactive cum ar fi: fişe de jocuri, chestionare. Această aplicaţie se poate folosi atât sincron, cât şi 

asincron la începutul orei cu scopul de a capta atenţia elevilor, dar şi la sfârşitul lecţiei pentru  a asigura 
feed-back-ul . 

 
4. O altă platformă folosită în etapa de evaluare a lecţiei este ,,Liveworksheets”. 
Modalitatea de accesarea platformei: 
Cadrul didactic:  trebuie să aibă cont deschis pe   platforma ,,liveworksheets”. Contul este gratuit. 

După realizarea sau elegerea testului corespunzător temei, se generează un link. Linku-ul respectiv este 
transmis elevilor. 

Elevii: prin accesarea link-ului primit. 
Elevii rezolvă cerinţele testului, iar la final vor primi nota. Nota se generează în momentul în care se 

,,dă” ,,finish”. 
Pentru realizarea unui test de evaluare  în aplicaţia ,,Liveworksheets” se pot folosi diferite   tipuri de  

itemi: 

. ITEMI OBIECTIVI 

Prin itemii obiectivi se testează un număr mare de conținuturi diferite care solicită capacități 
cognitive simple: 
- de recunoaștere (itemi cu alegere multiplă); 
- de stabilire a valorii de adevăr (itemi cu alegere duală); 
- de identificare a elementelor componente (itemi de tip pereche). 
Caracteristici: 
- solicită din partea elevilor selectarea răspunsului corect dintr-o serie de variante; 
- pot fi corectați și notați obiectiv; 
- pot acoperi o gamă largă de obiective; 
- sunt relativ, ușor de administrat, corectat și notat; 
- permit un feed-back rapid; 
a) Itemi cu alegere duală 
- cerințele vor fi de genul: ,,Răspundeți prin A (adevărat) sau F (fals)” 
 
b) Itemi cu alegere multiplă 
- solicită elevul să aleagă un răspuns dintr-o listă de alternative oferite pentru o singură premisă; 
- cerințele vor fi: ,,Alegeți răspunsul corect” 
c) Itemi de tip pereche 
- elevii trebuie să stabilească corespondențe/asociații între cuvinte, propoziții, numere sau alte 
categorii de simboluri dispuse pe două coloane 
- cerințele vor fi: ,,uniți elementele din coloana A cu cele din coloana B”, ,,indicați prin săgeți”, 

,,stabiliți corelații, relații”. 
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Evaluarea în mediul online 
 
 

Profesor CIOVICA ANA-MARIA 
Liceul Tehnologic ”Petrache Poenaru”, Balcesti, Valcea 

 
 
 

La nivel internațional, rețeaua informatică a deschis calea pentru predare și învățare. Învățarea online 
este acum aici și va rămâne mult timp. Înlocuiește multe dintre metodele tradiționale și schimbă modurile 
în care profesorii își desfășoară activitatea educațională. Avantajul utilizării învățării online este faptul că 
elevii vor putea învăța ceea ce vor, când vor, unde vor, cât vor și, cel mai important, vor putea evalua ceea 
ce au învățat. Responsabilitatea învățării îi revine acum elevului. El trebuie să fie activ, autodisciplinat, 
motivat și să învețe prin descoperire. 

Deși educatorii de la toate nivelurile de învățământ au adoptat utilizarea tehnologiei ca instrument de 
predare, problema evaluării nivelului învățării elevilor într-un curs online nu a fost abordată în detaliu. Cu 
toate că instruirea online poate fi mai eficientă, mai convenabilă și mai flexibilă atât pentru elevi, cât și 
pentru profesori, trebuie subliniat faptul că tehnologia ar trebui utilizată pentru a facilita predarea și a 
promova învățarea. 

În calitate de profesori, de unde știm că îndeplinim aceste cerințe atunci când livrăm învățare online? 
Răspunsul ar putea fi utilizarea evaluării online! În timp ce profesorii selectează metodologiile de instruire 
și includ învățarea online ca mecanism de predare, aceștia trebuie să reflecteze și asupra strategiilor de 
evaluare.  

Oportunitatea educației online aduce noi considerații în evaluare. Evaluarea online este mai mult 
decât o simplă testare a elevilor. Ținând cont de câteva principii de bază, profesorii care utilizează învățarea 
online își pot adapta activitățile de evaluare pentru a oferi feedback util, responsabilitate, oportunități 
elevilor și pentru a demonstra calitatea actului educativ. Procesul de evaluare este un sistem de măsurare a 
performanțelor academice. Doar pentru că poate fi dificil de măsurat nivelul învățării, nu înseamnă că 
învățarea nu a avut loc. Ideea este că, dacă profesorii care predau online își îmbunătățesc în continuare 
strategiile de predare, elevii vor învăța mai mult și mai bine. 

Indiferent dacă profesorii predau într-o sală de clasă tradițională sau cu ajutorul internetului, 
instrumentele de evaluare ar trebui să fie concepute pentru a oferi elevilor feedback imediat, a-i ajuta să 
înțeleagă și să aplice ceea ce au învățat. Elevii trebuie beneficieze de corelarea materialului cu aplicații din 
lumea reală. Cursurile trebuie să aibă obiective de învățare, metode de evaluare pentru a măsura rezultatele 
învățării și componente de feedback către și de la elev. Astfel, evaluarea are trei componente de bază: 
măsurarea obiectivelor de învățare, autoevaluări pentru ca elevii să-și măsoare propriile realizări, 
interacțiunea și feedbackul între profesor și elevi.  

Pentru ca evaluarea să îmbunătățească predarea și învățarea, trebuie să fie un proces continuu la care 
toți participanții sunt angajați. Evaluarea eficientă trebuie să fie activă și autentică în predarea online. 
Evaluarea tradițională este practicată în sala de clasă, astfel încât profesorii pot să monitorizeze mai bine 
progresul elevilor, să înțeleagă și să promoveze învățarea și să își mărească capacitatea de a ajuta elevii să 
devină mai eficienți, să se autoevalueze și să se auto-direcționeze. 

Mutarea cursurilor din clasa tradițională într-un cadru online schimbă fundamental interacțiunea 
umană, comunicarea, paradigmele de învățare și tehnicile de evaluare. Profesorul trebuie să dețină 
competențe academice pentru conținutul cursului înainte de a dezvolta un instrument de evaluare eficient. 
Deoarece metoda de învățare s-a schimbat, profesorii trebuie să schimbe și modurile în care demonstrează 
eficacitatea predării și învățării.  

Învățarea online impune elevilor să inițieze procesul de învățare. Elevii trebuie să fie responsabilizați 
să citească materialul, să exploreze legăturile, să participe la discuție, să pună întrebări, să decidă să învețe 
și să aloce timp pentru a învăța. În mediul online, accentul se îndepărtează de profesor și permite o mai 
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mare colaborare între elevii dintr-o clasă. Interacțiunea care are loc online imită pe cea a unei discuții în 
grup mic.  

Experiența educațională poate fi mai stimulatoare și poate favoriza mai mult gândirea critică decât 
prelegerea tradițională. În acest context, profesorii trebuie să fie pregătiți să implice elevii, să-i facă să 
interacționeze în comunicarea sincronă (prezență simultană, în timp real, de exemplu, camere web) sau 
asincronă (secvențială, pe platforme, prin e-mail, în forumuri de discuții). 

De asemenea, trebuie să îndrume elevii care au dificultăți în a utiliza tehnologia. Multe dintre 
cursurile online derulate de profesori se bazează foarte mult pe sistemele de e-mail și chat. În absența unei 
săli de clasă care să servească drept loc de întâlnire, o parte dintre elevi nu pot să acceseze mijloacele 
digitale fără îndrumarea unui instructor și aici ne referim la elevii cu cerințe educaționale speciale.  

Profesorii trebuie să îndrume facilitatorii acestor elevi pentru a promova un sentiment de conexiune 
între toți elevii, camerele web fiind folosite pentru a încuraja interacțiunea socială între participanți, iar 
platformele online pentru a îmbunătăți experiența de învățare, bazându-se pe relația elev-profesor. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 
 

Profesor Învăţământ Preșcolar: Ciovică Maria-Casiana 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7, Drobeta Turnu-Severin, Judeţul Mehedinţi 

 
 
 
În didactica tradițională, actul predării este îndreptat de la cadru didactic spre copil și are ca obiectiv 

transmiterea de cunoștințe structurate, pe care aceștia urmează să le asimileze. 
Necesitatea elaborării unor modele, în care predarea să nu mai fie atribuită doar profesorului, ci să 

implice și copilul a reprezentat o viziune, care a schimbat radical, în didactica modernă, predarea. Aceasta 
nu mai este concepută ca o activitate de comunicare, de transmitere de cunoștințe, ci ca o problema de 
organizare și conducere a proceselor de învățare.  

A preda înseamnă a organiza experiențe de învățare, care să provoace schimbări dezirabile în 
comportamentele copiilor.  

În situația actuală, putem afirma că această pandemie a provocat un adevărat experiment în domeniul 
educației.  

La nivel mondial, sistemele educaționale sunt nevoite să se adapteze situației, să se reinventeze. 
Milioane de copii au fost obligați să stea în casă, iar profesorii au fost puși în situația de a-și muta activitatea 
didactică de predare-învățare-evaluare în mediul online. A trebuit să învețe să utilizeze diferite tehnologii 
și platforme digitale pentru a continua predarea și pentru a păstra legătura cu elevii.  

Prin acest fapt s-a demonstrat că atât profesorii, cât și elevii au fost capabili să se adapteze la noul 
mod de abordare al educației și la un nou mod de comunicare. 

Cu toate că a existat deschidere din partea cadrelor didactice, precum și a copiilor pentru desfășurarea 
activității educaționale online, au fost câteva dificultăți, pe care unii le-au întâmpinat.  

Amintim aici lipsa unui mijloc de conectare (laptop, tabletă, telefon), lipsa conexiunii la internet, 
lipsa cunoștințelor în domeniul tehnologiei pentru unii părinți sau profesori. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul, în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită.  

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea și evaluarea bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Creativitatea manifestată este uluitoare. Copiii au petrecut mult timp în familie, alături de părinți, s-au 
bucurat de prezența și sprijinul acestora în realizarea sarcinilor de lucru. Ei și-au desfășurat activitatea într-
un mediu familiar, plăcut și fără zgomotul și agitația din clasă. 

Activitățile online nu începeau atât de devreme, precum cele de la școală și ei s-au putut bucura de o 
oră de somn în plus dimineața. 

Relațiile între școală și familie au avut de câștigat, deoarece părinții au putut observa în mod direct 
efortul făcut de cadrul didactic, în reușita procesului de predare și învățare 

Această perioadă a favorizat învățarea și dezvoltarea unor noi aptitudini părinților, prin folosirea 
instrumentelor și platformelor pe care lucrează copiii.  

Predarea online a favorizat colaborarea profesorilor, prin împărtășirea de noi experiențe, schimbul de 
materiale și idei. 

În ceea ce constă predarea tradițională (față în față), ce a lipsit cel mai mult copiilor în aceste luni de 
școala a fost lipsa de socializare, satisfacerea nevoii de socializare, de a petrece timp împreuna cu colegii.  
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În cadrul activităților organizate, față în față, cadrul didactic deține un mai bun control în menținerea 
atenției copiilor, precum și în dirijarea modului de realizare a sarcinilor individuale de lucru. 

Prin crearea unui mediu educațional stimulativ, prin utilizarea materialelor didactice atractive, prin 
crearea de situații de învățare și concretizarea acestora în experiențe de învățare, cadrul didactic permite 
dezvoltarea creativității copilului. 

Școala sau grădinița favorizează dezvoltarea autonomiei și independenței copilului, favorizând 
dezvoltarea globală a acestuia. 

Ceea ce s-a putut trăi reprezintă o situație aparte, iar măsurile luate au fost extraordinare, fiind nevoie 
de soluții de urgență și de o adaptare din mers, atât a cadrelor didactice, cât și a copiilor și părinților, 
deoarece era absolut necesară continuarea învățării și a comunicării educaționale.  

Pe viitor, se dorește ca un model de predare de tip hibrid să rămână în educație, iar lecțiile învățate 
de profesori și elevi în această perioadă, datorită nevoii de adaptare, să fie un plus de valoare adus sistemului 
educațional din țara noastră. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
- între online și tradițional- 

 

 
Prof. înv. primar Cîrciumaru Dana - Andreea 

Liceul Tehnologic ”M. Eminescu” – Slobozia, jud. Ialomița 
 

 
 
Situația de criză a momentului a scos la iveală anumite probleme care vor impune o schimbare 

radicală a mentalității oamenilor. Aceste schimbări trebuie să-i facă mai conștienți pe educabili, să-i facă 
mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine. Această schimbare trebuie să includă, implicarea 
mai largă a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în 
educația tinerei generații. Elevii ar trebui să fie învățați să învețe, devenind fideli parteneri ai dascălilor, 
deschiși să învețe în primul rând pentru sine, valorificând eficient multiplele sale inteligențe, care ulterior 
să devină achiziții importante pentru progresul societății. 

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

În evaluarea tradițională, cele mai frecvente expresii folosite pentru denumirea activității de evaluare 
sunt: examinare, verificare, ascultare, control, chiar dacă această activitate se desfașoară  într-un context 
cotidian, și nu la finalul unui program de instruire;   este sinonimă cu aprecierea clasică, cu notația sau 
corecția, cu controlul continuu al învățării școlare; se finalizeaza cu clasificarea (clasamentul elevilor) 
(evaluare comparativă). 

Se selecteaza și exclude anumite domenii ale învățării mai greu de evaluat: atitudini, comportamente, 
trăsături de personalitate, este centrată pe cunoștințe. 

Notarea este un scop în sine, un mijloc de clasificare sau de certificare, fiind sinonimă cu noțiunea de 
control al cunoștințelor.  

Evaluatorul constată, compară și judecă; este centrată deci pe elev și apreciază conformitatea 
cunoștintelor predate (lectia învățata) cu o scară de valori care este lăsată la aprecierea profesorului .  

Evaluarea modernă este asociată grijii față de măsurarea și aprecierea rezultatelor. Aceasta nu 
reprezintă un scop în sine, ci se realizează în vederea adoptării unor decizii și măsuri ameliorative. Se pune 
accent pe problemele de valoare și pe emiterea judecății de valoare și acordă preponderență funcției 
educative a evaluării. Acest tip de evaluare acoperă atât domeniile cognitive, cât și pe cele afective și 
psihomotorii ale învățării școlare, dezvoltă tot timpul o funcție de feed-back pentru elev, dar tinde să-și  
informeze personalul didactic asupra punctelor tari și punctelor slabe ale eforturilor depuse, asupra 
eficientei activitatii didactice. 

Iși asumă un rol activ, de transformare continuă a proceselor de predare și de învățare, de intervenție 
formativă devenind un proces continuu și integrat organic procesului de instruie. 

Elevul devine partener cu drepturi egale, într-o relație educațională ce are la bază „un contract 
pedagogic”.  

Este accentuată importanţa folosirii metodelor alternative de evaluare în complementaritate cu cele 
tradiţionale, astfel încât finalitatea evaluării să ofere o oglindă cât mai fidelă a nivelului de pregătire a 
elevului.  

Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul la distanță (online) s-a făcut destul de brusc 
și au fost identificate anumite particularități, în comparație cu învățământul organizat în școală. O  sursă 
importantă au fost platformele educaționale existente, dar și instrumentele digitale pentru asigurarea 
învățământului online, managementul timpului și a resurselor pentru elevi în condiții de criză . 
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În viitor trebuie pus accentul pe elementele învățării personalizate/ individualizate, dar și pe 
posibilitățile copilului. Elevii nu vor pune accent doar pe conținuturi, ci și pe analiza strategiilor și 
modalităților de învățare, precum și pe relațiile stabilite între participanții la actul învățării elevilor. 

Profesorii caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare. Dintre acestea, amintim: 

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

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu. 

 Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi 
de teste. 

Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi.  În contextele online, 
implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă 
și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

 
  

821



 
 

Evaluarea elevilor la disciplina Educație socială 
 

 
Prof. Cireș Adriana 

Școala Gimnazială Nr. 117 București 
 

 
Un obiectiv principal al disciplinei Educație socială este explorarea fenomenului creșterii atitudinilor 

și comportamentelor de drept în rândul tinerilor din România. Creșterea este un rezultat al schimbărilor 
dementalitate socială din România de după “Revoluția” din 1989. Școala de gâ ndire „Gimme More” 
(întâlnită în SUA) poate fi exploatată folosind metodologia de cercetare calitativă care rezultă din 
experiențele dascălului și din cercetarea ca educator. Profesorul poate contribui la dezvoltarea unor cetățeni 
mai responsabili și mai empatici, în ciuda nivelului de clasă, rasei, statutului socio-economic și a altor 
elemente care uneori afectează o problemă de bază și diferă de alegere. 

Evaluarea elevilor s-a schimbat în noul mileniu. Deși există ceva de spus pentru metodele clasice, 
gen: testul de evaluare, considerat deja ]n Occident de modă veche, noile tehnologii evoluează zilnic pentru 
a asista profesorii în această sarcină. 

 
Ce este evaluarea? 
 
Evaluarea este pur și simplu procesul de colectare a informațiilor despre ceea ce știu elevii pe baza 

experienței lor educaționale. Rezultatele evaluării sunt de obicei utilizate pentru a identifica domeniile de 
îmbunătățit și pentru a se asigura că conținutul cursului satisface nevoile de învățare. 

Există două tipuri de bază de evaluări: 
Evaluările formative au loc în cadrul unui curs sau lecție online și sunt folosite pentru a determina cât 

de bine învață un student. Acestea sunt cele mai bune atunci când sunt continue, consecvente și oferă 
feedback critic elevilor. 

Evaluările sumative sunt uneori denumite examen final și măsoară ceea ce a învățat studentul după 
finalizarea unui curs. Ei pot valida cât de bine conținutul dvs. susține obiectivele generale de învățare ale 
cursului. 

Evident, evaluările sunt mai mult decât simple note. Când sunt semnificative și bine construite, îi 
ajută pe elevi să se pregătească pentru success, provocându-i să reflecteze, să interacționeze și să-și aplice 
cunoștințele pentru a răspunde la întrebări, a rezolva probleme și a comunica informații. 

Există o serie de practici care se pot utiliza pentru a evalua elevii cu atenție. Cea mai bună metodă va 
varia în funcție de nevoile și obiectivele de învățare. De exemplu, un test online va fi potrivirea perfectă 
dacă obiectivul este să măsoare rapid cunoștințele și competențele. Dar dacă se dorește testarea abilităților 
de elevilor, este mai bine să se utilizeze o simulare de dialog. 

 
 
Metodele cele mai comune de evaluare pentru a sprijini învățarea elevilor sunt: 
 
1. Teste online 
Testele sunt un instrument tradițional de evaluare. În plus, atunci când sunt asociate cu tehnologia, 

acestea sunt o modalitate excelentă de a angaja învățarea elevilor. Întrebările pentru chestionare pot lua mai 
multe forme, cum ar fi alegerea multiplă, completarea spațiilor libere și hotspoturile. Un beneficiu al testelor 
este că sunt scurte și ușor de evaluat. Un alt lucru este că ordinea întrebărilor și opțiunile pot fi randomizate, 
astfel încât chestionarul fiecărui elev este unic. 

Testele online sunt ideale pentru măsurarea rezultatelor învățării la un public larg. Deoarece fiecare 
elev susține același test, se poate compara și contrasta rezultatele în diferite clase, școli saucomunități. Un 
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test online nerealizat poate fi oferit înainte de începerea lecției pentru a obține o măsurare de bază a 
cunoștințelor existente ale unui elev. 

Cum se poate crea un test online? Testele online pot fi create cu ușurință folosind un set de 
instrumente de autor eLearning, cum ar fi iSpring Suite. iSpring Suite include uninstrument de testare 
care oferă 14 tipuri de întrebări. Trebuie pur și simplu să alegeți șabloanele adecvate pentru a pune 
împreună un test pentru elevii dvs. rapid și ușor. Se poate îmbunătății testul oferind feedback-ul detaliat al 
răspunsului, adăugând diapozitive informative și creând căi individuale de învățare, în funcție de 
performanța fiecărui angajat la test. 

 
2. Întrebări deschise/Eseu 
 
Întrebările deschise sau de tip eseu sunt una dintre cele mai populare metode de evaluare calitativă. 

Îi determină pe cursanți să-și exploreze gândurile, sentimentele și opiniile, testând în același timp 
înțelegerea generală a unui subiect. Acest tip de întrebare încurajează gândirea critică și este cel mai potrivit 
pentru evaluarea învățării la nivel superior. Întrebările referitoare la eseuri necesită un timp mai lung pentru 
ca elevii să gândească, să organizeze și să compună răspunsurile lor. 

 
Cum se poate crea o evaluare deschisă? 
 
Evaluările deschise sunt unul dintre tipurile de întrebări disponibile în iSpring Suite. Spre deosebire 

de multe alte tipuri de întrebări, acestea nu pot fi punctate automat la cursurile online, astfel încât instructorii 
vor trebui să-și ia timpul să le revizuiască unul câte unul. 

 
 
3. Activități de tragere și plasare Drag-and-drop-urile sunt un tip de evaluare care arată capacitatea 

unui elev de a lega informații și de a aplica cunoștințe pentru a rezolva o problemă practică. Se pot încorpora 
atât imagini, cât și text într-o activitate de drag-and-drop, oferindu-i o senzație din lumea reală, care este 
atât provocatoare, cât și captivantă. Este esențial să se utilizeze acest tip de evaluare atunci când se dorește 
ca elevii să poată aplica cunoștințele într-o situație din viața reală. Cum pot crea o activitate de drag-and-
drop? 

iSpring Suite oferă un șablon de glisare și plasare care permite mutarea de casete de text, imagini și 
forme într-un anumit loc de pe pagină. Pentru a crea o evaluare, trebuie să se încărcarce imaginile într-un 
șablon de întrebare și apoi să se identifice pur și simplu ținta de renunțare. 
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EVALUAREA - ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
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În ultimul timp, situația de criză a scos la iveală anumite probleme care vor impune o schimbare 

radicală a mentalității oamenilor. Aceste schimbări trebuie să-i facă mai conștienți pe educabili, să-i facă 
mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale. Această schimbare trebuie să 
includă, implicarea mai largă a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai 
cadrelor didactice, în educația tinerei generații. 

Un domeniu important al statului este și trebuie să rămână educația, care la rândul său, are nevoie de 
o formare continuă pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății și să pregătească tinerii pentru a se 
integra activ în viața socială și personală. 

În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională 
apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea 
de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. Apariția calculatorului ca 
sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop evolutiv, pătrunderea hardware-ului 
și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare pentru educație.  

Când vine vorba despre evaluare, la ciclul primar aceasta se realizează în ritm continuu, dar în actuala 
situație și aici au survenit modificări. Evaluările se realizau exclusiv fizic, față în față, cu transmiterea 
emoției aferente susținerii evaluării, fie ea scrisă, fie orală. 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 desfășurat asincron pe platform Classroom.  Elevii clasei a II-a au evaluat o unitate de 
învățare printr-o activitate integrată- Familia, leagănul copilăriei.  Ei au avut de vizionat un filmuleț despre 
membrii familiei (https://youtu.be/cNKDWdm-b-U ) , de realizat un colaj cu orice material doresc, în care 
să cuprindă membrii familiei lor (în timp ce lucrează pot asculta cântecele despre familie   
https://youtu.be/unHFJ0LYSkI )  și să realizeze un scurt text (5-7 propoziții) despre propria familie.  
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Lucrările realizate au fost postate pe platform, dar nu înainte de a primi o fișă de autoevaluare în care 

să noteze respectarea criteriilor de lucru. 
 

 
Cum ai lucrat astăzi? - AUTOEVALUARE 
CALIFICATIV FOARTE BINE BINE SUFICIENT 
Ai identificat membrii familiei tale Identificarea 

tuturor membrilor 
  
  
  

Identificarea 
părinților, dar nu 
și 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 

  

Alcătuirea textului Redactarea textului 
din 5-7 propoziții 

  
Prezentarea 
membrilor familiei 

  
Scrierea ordonată și 
corectă, cu 0-1 
greșeli de scriere. 

Redactarea 
textului din 3-4 
propoziții, cu 
prezentarea 
membrilor 
familiei 

  
Scrierea 
ordonată, cu 2-3 
greșeli de scriere 

  

Redactarea textului 
din 2-3 propoziții, cu 
prezentarea 
incompletă a 
membrilor familiei, 
având mai mult de 4 
greșeli de scriere  

  

Câte frunzulițe ai adunat?  
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Cum te-ai simțit în urma realizării acestor activități? 
 

 
 
Elevii au realizat evaluarea activității, fără a simți constrângere, emoție distructivă sau trac pentru 

prezentarea lucrărilor, dar am descoperit în realizarea lucrărilor un adevărat curcubeu al emoțiilor.  
Atât evaluarea tradițională, cât și cea online, prezintă avantaje și dezavantaje. Important este ca noi, 

cadrele didactice, să pătrundem în sufletul educabilului și să descoperim comoara ce se ascunde acolo 
pentru a o dezvălui grupului, pentru a forma o reală personalitate eliberată de constrângerea notării în urma 
unor evaluări standard. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. Procesul 
evaluativ îşi relevă pe deplin funcţia de feed-back atunci când educatorul şi elevii se regăsesc în calitate de 
parteneri în cadrul procesului educaţional. Aceasta presupune ca fiecare dintre parteneri să conştientizeze 
rolul pe care îl deţine la nivelul interacţiunii didactice şi să folosească reacţiile celuilalt pentru a-şi optimiza 
propriul comportament. 

În contextul importanței care se pune pe evaluare în zilele noastre, este o provocare să ținem pasul cu 
toate schimbările. Nicio evaluare nu este suficientă pentru a determina ce știu cu adevărat elevii noștri și ce 
fac aceștia în viitor cu privire la cunoștințele legate de conținuturi.  

Așadar, pronind de la idea că finalul oricărui demers constituie un punct de început, cu pași mărunți, 
dar siguri, să construim cu încredere un viitor frumos elevilor noștri prin utilizarea unor instrumente 
adecvate de evaluare, instrumente adaptate așteptărilor elevilor de astăzi.  
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L’EVALUATION DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ENTRE LE 
TRADITIONNEL ET LE NUMERIQUE - L’EVALUATION FORMATIVE 

 
 

PROFESOR CÎRSTEA SILVIA, 
COLEGIUL NAȚIONAL “IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE 

 
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 merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.” (D. Ausubel) 

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare actului didactic. 

 
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de 
verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. 
Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de predare 
a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi adoptarea unor 
măsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

 
Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 

permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ. 

 
Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de an şcolar, ciclu 

de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare globală a 
rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi de studiu. 

 
Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 

directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura, poate să-și 
justifice răspunsul. 

 
Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 

considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului.  
 
Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate, observații asupra evolutiei copilului, 

lucrari ale acestuia, poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar. 
În concluzie, portofoliul nu este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ 
pentru crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe. 

 
Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 

se înscriu următoarele: 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: 

* Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
* Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, EDP.;  
* Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna”m Bucureşti, EDP;  
* Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic 
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EVALUAREA – ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI MODERN 

 
prof. înv. preșc: Ciubotaru Florina Aurora                                                 

Grădinița cu program prelungit nr. 23                                                     
Municipiul Ploiești, Județul Prahova 

 
,,Copilul trebuie învățat să își folosească ochii – nu numai pentru a vedea, dar și pentru a privi; 

urechile-nu numai pentru a auzi, dar și pentru a asculta cu atenție; mâinile –nu numai pentru a apuca 
obiectele, ci și pentru a le pipăi și a le simți!” (Lonwenfeld) 

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învățământ, rolul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, cu precădere în ultima vreme, datorită numeroaselor studii și cercetări pe această 
temă. Evaluarea școlară are rolul de reglare, optimizare și eficientizare a activităților de predare –învățare.  

Ea determină valoarea rezultatelor și progreselor învățării. Aceasta oferă copiilor posibilitatea de a 
demonstra ce știu, dar mai ales ce sunt capabili să facă, punând astfel în valoare ceea ce au învățat. Prin 
evaluare, cadrul didactic urmărește modul în care învață preșcolarii, îi ajută să conștientizeze propriile 
succese sau eșecuri, dar și să își amelioreze performanțele și eforturile, își evaluează propria sa activitate și 
elaborează judecăți de valoare despre el însuși (ca educator), despre calitatea activităților, succesul sau 
eșecul strategiilor utilizate. 

Deși este văzută ca un instrument de transformare a învățării și a predării, evaluarea se modelează, la 
rândul său, în raport cu cerințele acestora. 

O activitate de evaluare reușită și eficientă depinde foarte mult de pașii urmăriți în structura sa: ce 
evaluăm? (sistemul ca întreg sau una dintre componentele sale: nivelul de performanță, competențe, 
abilități, capacități, atitudini, etc), cu ce scop evaluăm? (formativ, de orientare), cum evaluăm? (prin 
stabilirea clară a parcursului: scopuri, obiective, insrumente de evaluare, rezultate, interpretare, 
comunicare), când evaluăm? (la începutul unui proces, pe parcursul său sau la finalul acestuia), cu ce 
evaluăm? (cu ce instrumente, metode și tehnici), cine beneficiază de rezultatele evaluării (preșcolarii, 
educatorii, părinții). 

Înainte de începerea pandemiei, când toate erau la locul lor și aveau rostul lor, evaluarea îmbina 
metodele clasice, tradiționale cu cele moderne. Vremurile însă s-au schimbat și odată cu ele, s-au schimbat 
și anumite componente ale învățământului. Pe lângă metodele amintite mai devreme, evaluarea, ca și 
predarea, se poate realiza și online. 

Evaluarea online este o modalitate de evaluare care poate răspunde eficient situațiilor identificate, 
putând fi aplicată oricărei forme de evaluare tradițională: inițială, continuă sau finală. Cea mai frecventă 
formă a evaluării online este reprezentată de testele de tip chestionar.  

Acestea pot fi realizate sub forma raspunsurilor de tip ,,da/nu”, ,,adevărat/fals”, asociere de imagini, 
tete sau întrebări cu răspuns deschis.  Prin urmare, evaluarea online prin teste de tip chestionar poate fi 
aplicată indiferent de domeniul de activitate, având un nivel înalt de obiectivitate și îndemnând preșcolarii 
la o atenție sporită. Și prin intermediul conversației, repovestirii, lecturii după imagini se poate realiza 
evaluarea online. 

Există, de asemenea o multitudine de aplicații și platforme online, care facilitează procesul de 
evaluare, precum Wordwoll, Quizz, Picvoice, ChatterPix, Book Creator, Im a puzzle, Storyjumper, etc. 
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În concluzie, învățământul – prin componenta sa maleabilă- oferă posibilitatea de adaptare la nou și 
necunoscut. În acest sens, evaluarea – atâta timp cât este corect structurată și efectuată- se poate realiza atât 
în mod tradițional, cât și în mod online, ținând pas cu vremurile actuale. Important este să nu ne îndepărtăm 
de la rolul său atât de benefic pentru educabili și să încercăm, în baza rezultatelor obținute, să identificăm 
măsurile ameliorative potrivite în vederea îmbunătățirii procesului de predare–învățare-evaluare. 
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Școala online între provocare și adevăr 
 

 
Prof. Ciungan Maria Alina 

Școala Gimnazială Viișoara, jud. Cluj 
 
 
 
Școala online? Da! O adevărată provocare, un adevărat maraton de învățare, ore de studiu, zeci de 

tutoriale, o ”altfel de școală – să știi mai multe, să fii mai bun...”. Și acum îmi vin în minte cuvintele unui 
fost profesor  ”Ce este posibil s-a făcut, ce este imposibil se va face...”, iar noi, cadrele didactice și, ei, 
elevii, și, dumnealor, părinții, am reușit să facem ce a fost mai bine ca procesul instructiv-educativ să 
continue în condiții, cât de cât, optime. 

Sunt profesor de limba și literatura română într-o școală din mediul rural, cu o vechime de 27 de ani 
la catedră. Mă bucur și mă mândresc că fac parte dintre profesorii care doresc, cu tot sufletul, să participe 
la procesul educațional al elevilor lui și care, nu a renunțat niciodată, în a-și îndruma învățăceii, chiar și în 
această perioadă dificilă.   

Evaluarea este un proces complicat și complex care scoate în evidență perspicacitatea și vigilența 
profesorului, dar și dexteritatea elevilor și a părinților (în mod special în perioada școlii online). Multe mi-
au fost dat să aud și să văd pe parcursul orelor online: părinți care șopteau copiilor ce să răspundă, părinți 
care erau nevoiți să stea în cameră cu elevul pentru a fi sigur că intră la ore, frați mai mici sau mai mari 
care răspundeau la întrebările adresate celor în cauză. De nenumărate ori nu mai funcționa camera sau 
microfonul exact în momentul în care copilul era provocat la răspuns. Dacă nu termina de scris schema 
lecției în ritmul celorlalți, nu mai recupera conținutul, deși era urcată pe platformă la sfârșitul fiecărei 
activități. Deci, ceea ce se numea continuitate, își pierdea și forma și conținutul.  

La începuturile școlii online ne-am format grupuri pe whatsapp sau messenger, în funcție de 
posibilitățile și accepțiunea fiecărei clase și trimiteam schema lecției, iar ei postau temele pentru acasă. 
Greu, dar decât nimic... Era un început bun. Apoi am descoperit ZOOM. Ceva mai bine... Ne puteam auzi 
și vedea. În acea perioadă preferam evaluările orale cu întrebări problematice, cu răspunsuri deschise, care 
erau formulate în funcție de lecție, dar și de elev. De ce? Pentru că nu puteam pune întrebări foarte dificile 
unui elev slab, deoarece îl blocam și mai tare sau nu puteam pune întrebări ușoare unui elev foarte bun, 
deoarece nu urmăream reproducerea unor informații, ci înțelegerea lor.  

 
Dintre exemplele de întrebări pot aminti:  
 
 Ce ai fi făcut tu în locul personajului X? 
 Cum ai fi reacționat tu în situația Y? 
 Cum te-ai fi simțit tu, dacă erai implicat într-o astfel de situație? 
 De ce crezi că acțiunea se desfășoară în pădure? Care sunt cuvintele din text care te ajută să răspunzi 

la această întrebare? 
 Identifică, din fragmentul trei, cinci cuvinte sau expresii care indică timpul desfășurării acțiunii. 
 
Important: răspunsurile trebuiau formulate în timp limitat, informație ce era dată elevului la începutul 

evaluării. Consider că, formulate în acest mod cerințele, elevul nu mai are timp să se inspire sau să 
colaboreze cu cineva.   

Odată cu începerea anului școlar 2020-2021 am trecut pe Google Classroom, un alt nivel al procesului 
instructiv-educativ. Interesant! Evaluarea orală a continuat în aceeași manieră cu situații problemă, iar 
evaluarea scrisă consta în formularea de întrebări cu alegere multiplă, în Google Forms cu posibilitate de 
salvare în Google Drive, între 9 și 45 de itemi, în funcție de tipul de test (din lecția de zi sau la sfârțit de 
unitate). E important de reținut că fiecare întrebare avea punctajul și timpul stabilite. Elevul trebuia să 
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aleagă varianta corectă încadrându-se în timpul dat, apoi să transfere profesorului fișierele. În urma 
corectării automate se primeau rezultatele într-un interval scurt de timp.  

 
Ex. NUMELE ȘI PRENUMELE *...................................................................................... 
1. În propoziția ”Este frumoasă ca o zână înaltă și subțire.” există: *      1 punct 
a. 1 adjectiv 
b. 3 adjective 
c. niciun adjectiv 
2. În propoziția ”Grei, dar plăcuți ani am petrecut noi împreună.” adjectivele sunt: *  1 punct 
a. noi, împreună 
b. grei, plăcuți 
c. am, am petrecut 
 
Un alt instrument de verificare a cunoștințelor deținute de elevi și nu numai, erau proiectele și 

referatele tematice desfășurate într-un timp limitat și încărcate profesorului pe platformă. Acestea nu erau 
evaluate cu note, ci doar cu calificative, deoarece urmăream doar progresul elevului, puterea lui de 
concentrare, modalitatea de selectare a informațiilor și gruparea lui în formatul proiectului.  

Evaluarea online nu e, nici pe departe, atât de eficientă ca și evaluarea tradițională, față în față, 
deoarece profesorul nu mai are acelați grad de control, de supraveghere, de implicare emoțională. Sunt de 
părere că gestica și mimica dascălului sau privirea unui coleg de clasă pot influența pozitiv învățarea și 
evaluarea unui elev.  
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Evaluarea în învățământul preuniversitar – între online și tradițional 

 

Ciurbe Elvira – profesor pentru învățământul preșcolar                                      
Grădinița cu P. P. „Dumbrava Minunată” Zalău 

 

Sistemul de învățământ românesc a cunoscut noi schimbări datorate de situația globală actuală. 
Mediul online a devenit principalul mijloc de comunicare și interacțiune din sistemul de învățământ iar 
profesorii s-au străduit să găsească cele mai bune soluții pentru a continua procesul de învățare. 

Evaluarea didactică modernă, axată pe procesul de învățare este o evaluare formativă care trebuie să 
asigure reglarea din mers a activității educaționale. Evaluarea reprezintă un proces flexibil care are rezultate 
semnificative în cadrul unei clase fizice. Dar ce se întâmplă, dacă suntem nevoiți să realizăm o evaluare în 
mediul digital. Cum se pot asigura profesorii că este transparentă și reflectă adevăratul potențial al elevilor? 

Conform Ordinului nr. 413 din 19 mai 2020 predarea și evaluarea online a elevilor au fost introduse 
de Ministerul Educației în fișa-cadru a postului pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar. 
Astfel, au fost introduse criterii care țin de: 

 proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de evaluare 
aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică; 

  utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor de 
învățare pe platforme educaționale; 

 organizarea și desfășurarea activităților didactice, curriculare și extracurriculare în mediul școlar, 
extrașcolar și online; 

 utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor online; 
  realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online, valorizarea rezultatelor 

evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev[1]. 

Evaluarea realizată în mediul online are atât avantaje cât și dezavantaje. Astfel, printre atuuri trebuie 
menționat faptul că se oferă o evaluare precisă, rapidă și obiectivă. Contestatarii acestui tip de evaluare 
vorbesc despre insuficiența unui feed-back sau chiar lipsa acestuia și chiar despre o comunicare deficitară 
între profesori și elevi. Dar, indiferent de acestea, evaluarea din mediul online a cunoscut o dezvoltare 
rapidă, fiind un mijloc folosit, din ce în ce mai mult de profesori și chiar agreat de elevi. Pentru gestionarea 
claselor, un număr semnificativ de profesori recurg la instrumentele de evaluare puse la dispoziție la ora 
actuală de Google Classroom, dar și de Microsoft Team.  

O evaluare orală se poate realiza cu ușurință în timpul videoconferințelor când evaluatul poate să 
prezinte un răspuns la o întrebare sau o lecție învățată. On-line-ul pune la dispoziția evaluatorilor 
recomandări pentru realizarea testelor pentru probele scrise. O mare problemă care apare în acest caz e 
reprezentată de corectitudinea rezultatelor și chiar de respectarea identității. Pentru a crește gradul de 
corectitudine a unui test on-line, trebuie respectate mai multe principii precum: 

 alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii; 
 definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri multiple, 

răspunsuri scurte și multe alte variante; 
 limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de 

dificultate, validat în prealabil; 

835



 închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat. 

Evaluarea din cadrul activității online are, dincolo de avantajele evidente, limite în relaționarea cadru 
didactic – elev care pot avea un impact negativ asupra învățării eficiente. Astfel, sprijinul pe care în mod 
tradițional profesorii îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este greu de oferit 
online, date fiind limitările tehnologice implicite. 

În domeniul evaluării asistăm la un proces de îmbogățire a acesteia și tranziția rapidă de la 
manifestarea ei ca instrument de măsură și control la un demers centrat pe învățarea de către elev, pe 
procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea și pe autoreglarea cunoașterii. Evaluarea în mediul online 
trebuie să urmeze aceeași paradigmă, să favorizeze autoreglarea și autoreflecția. 
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”Metode și tehnici de evaluare în învățământul online” 
 

 
Prof. Clim Mihaela Ecaterina 

G. P. P. ”Steluțele Mării” Constanța 
 

 
Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea 

rezultatelor şi progreselor învăţării. Prin urmare, predarea se justifică numai dacă generează învăţare, dacă 
îi motivează pe copii şi îi implică în efortul de învăţare, obiectivele acesteia şi modul de realizare fiind 
deduse din obiectivele învăţării. Prin evaluare, cadrul didactic urmăreşte cum învaţă preşcolarii, îi ajută să 
conştientizeze propriile succese sau eşecuri, să-şi amelioreze performanţele şi eforturile, îşi evaluează 
propria sa activitate, elaborează judecăţi de valoare despre el însuşi, ca educator, despre calitatea 
activităților, reuşita sau nereuşita unor strategii utilizate.  

Metodele alternative de evaluare presupun o investigare de mai lungă durată a comportamentului 
preşcolarilor. Astfel, procedeuri tradiţionale, precum observarea curentă a comportamentului copiilor, 
întrebări de evaluare, exerciţii, probe scrise şi practice, etc. sunt completate de teste de diagnostic, fişe de 
evaluare, chestionare, studii de caz, interviuri individuale, teste standardizate, teste de randament, de 
aptitudini, formative, fişe individuale de progres, probe pentru evaluarea originalităţii şi creativităţii, 
elaborări şi eşantionări de proiecte. 

În ultima perioadă s-au făcut diverse eforturi de a integra anumite tehnologii noi în procesul măsurării 
şi aprecierii, spre exemplu, tehnicile bazate pe utilizarea calculatorului, tehnicile video, de înregistrare 
audio,ş.a. Educatoarele sunt încurajate să pregătească propriile lor probe de diagnostic, acestea fiind utile 
pentru depistarea greşelilor copiilor şi pentru analizarea şi explicarea lor. Dealtfel, este încurajată şi 
„evaluarea complementară” prin utilizarea unor mari varietăţi de strategii alternative, destinate evaluării 
calitative. 

Menţionez câteva dintre aceste metode, întâlnite mai des în activitatea educatoarelor: observarea 
sistematică a comportamentului copilului; fişa de evaluare individuală, investigaţia; studiul de caz; 
evaluarea cu ajutorul calculatorului. 

Fişa de evaluare este completată de educatoare, care înregistrează date factuale despre evenimentele 
cele mai importante pe care le identifică în comportamentul copiilor (anumite fapte, probleme de 
comportament, aptitudini deosebite ale preşcolarului în anumite domenii). Pe lângă aceste date se adaugă 
interpretările educatoarei în legătură cu cele observate. Un dezavantaj major al fişelor de evaluare este 
faptul că implică foarte mult timp şi are grad redus de obiectivitate. În realizarea fişelor de evaluare, 
educatoarea poate utiliza următoarele tehnici de înregistrare a datelor: înregistrări factuale şi înregistrările 
narative (de tip jurnal). 

Înregistrările narative sau de tip jurnal sunt aprecieri, impresii asupra activităţilor individuale sau de 
grup care prezintă aspecte reuşite sau mai puţin reuşite şi se fac la sfârşitul zilei. 

Fişa de evaluare este un formular pe care sunt formulate sarcini ce urmează a fi rezolvate de 
preşcolari, în timpul activităţii, de regulă după predarea unei secvenţe de conţinut. În aceste condiţii, fişa 
de evaluare se foloseşte, mai ales, pentru obţinerea feedback-ului de către educatoare, pe baza căruia poate 
face precizări şi completări, noi exemplificări etc., în legătură cu conţinutul predat. În funcţie de 
complexitatea conţinutului predat, se pot aplica fişe de evaluare pe domenii experienţiale (pot evalua 
cunoştinţele copiilor dintr-un singur domeniu de cunoaştere), pot fi interdisciplinare sau transdisciplinare. 
Fişa de evaluare are un pronunţat caracter de lucru, de optimizare a învăţării, ceea ce o şi deosebeşte de 
testul de evaluare care se foloseşte, prioritar, pentru aprecierea şi notarea preşcolarilor. Aceasta mai poate 
fi folosită şi pentru înregistrarea rezultatelor observării sistematice a comportamentului şi activităţii 
copilului, în această situaţie evaluarea având un rol sumativ. 
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Investigaţia oferă copilului posibilitatea de a aplica într-un mod original şi creativ cunoştinţele 
însuşite, în situaţii noi şi variate, pe parcursul unei activităţi sau pe o perioadă mai îndelungată. Investigaţia 
solicită copilul la îndeplinirea unei sarcini de lucru, prin care poate pune în practică şi demonstra 
cunoştinţele şi capacităţile sale. Această metodă presupune definirea unei sarcini de lucru, cu întrebări 
precise şi înţelegerea sarcinilor de către preşcolari şi promovează interrelaţiile în grup şi deprinderile de 
comunicare, stimulează iniţiativa copiilor pentru luarea deciziilor. Prin utilizarea investigaţiei se poate 
realiza o acumulare de cunoştinţe, se exersează anumite abilităţi de investigare a fenomenelor, se evaluează 
capacităţile, competenţele copiilor de a realiza asemenea demersuri. Ca metodă de evaluare, investigaţia 
aduce în prim plan potenţialul creativ al preşcolarilor, punându-se accent pe iniţiativă, cooperare, 
comunicativitate, flexibilitatea gândirii, capacitatea de argumentare şi de rezolvare a situaţiilor problemă. 

Prin utilizarea studiului de caz, educatoarea deprinde preşcolarii de mici să observe şi să analizeze 
situaţiile sau fenomenele supuse atenţiei, să asculte şi să accepte schimbul de opinii, să participe activ la 
analiza unei situaţii problemă. Prezentat sub forma unei povestiri, a unei întâmplări reale ( sau aparent 
reale), cazul supus analizei şi dezbaterii determină copiii să se manifeste critic faţă de o situaţie dată. A-i 
învăţa pe copii să gândească critic înseamnă a-i învăţa să gândească democratic, ceea ce-i va face să caute 
soluţii multiple la situaţiile variate în care se vor găsi, formându-şi o viziune mai largă despre realitate. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului constituie un mijloc modern şi necesar în realizarea procesului 
evaluativ. Deoarece lucrul la calculator este o activitate foarte îndrăgită de copii poate constitui un prilej de 
evaluare care asigură unitate cunoaşterii, depăşind graniţele disciplinelor printr-o abordare interdisciplinară 
a conţinuturilor.  

Jucându-se la calculator, copilul este pus în situaţia de a aplica în contexte noi şi variate cunoştinţele 
acumulate anterior. Evaluarea cu ajutorul calculatorului poate fi utilizată în diferite situaţii: la sfârşitul unor 
activităţi frontale, în timpul unor jocuri didactice, a activităţilor integrate, în cadrul activităţilor liber alese 
şi la activitatea opţională, dacă se desfăşoară la grupă. Jocuri, cum ar fi: „Piti-clic îşi alege o meserie”„La 
fermă”, „ Cine ştie, câştigă!”, „ Cu matematica în lumea poveştilor”, „ Hai la şcoală”, ”Alfabetul”, „Vreau 
să ştiu” pun copiii în situaţia de a-şi valorifica cunoştinţele acumulate la diferite domenii de cunoaştere ( 
DŞ, DLC, DEC, DOS ).  

Evaluarea cu ajutorul calculatorului prezintă anumite caracteristici: răspunsurile sunt apreciate cu 
exactitate, timpul util de lucru este gestionat corect, rezultatele sunt confirmate sau infirmate imediat,există 
posibilitatea abordării unui subiect printr-un joc, dar cu nivel diferit de complexitate, fapt ce oferă satisfacţii 
tuturor copiilor . Dezavantajul acestei metode constă în faptul că se măsoară mult mai greu abilităţile, stările 
afective, atitudinile şi conduita preşcolarului. 
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Evaluarea este inseparabil legată de proiectare deoarece, pe de o parte, programul de instruire şi 
educare trebuie să prevadă criteriile, indicatorii de performanţă, instrumentele pentru control şi, pe de altă 
parte, rezultatele evaluării constituie baza reluării procesului instructiv-educativ. Este importantă stabilirea 
încă din faza de proiectare a tipurilor de efecte urmărite la elevi.  

După modul în care se integrează în desfășurarea procesului didactic, putem identifica trei strategii 
de evaluare:  

 evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la 
care se situează elevii;  

 evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în 
rândul tuturor elevilor;  

 evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire;  
M. Scriven definește conceptul de evaluare formativă ca fiind acea “evaluare internă axată pe proces 

care constă într-o apreciere globală sau sectorială a schimbărilor ce se produc în timpul unei activități de 
formare, care permite persoanelor responsabile de conducerea activităţii de formare să orienteze, să 
îmbunătățească și să ducă la bun sfârșit această activitate.” (Meyer, Genevieve, 2000) 

Evaluarea formativă promovează un nou demers în cadrul căruia “interesează din ce în ce mai mult 
progresul elevului în timp, în raport cu obiectivele pedagogice dinainte definite.” (Idem) Dezvoltându-se 
pe terenul inovaţiei pedagogice, evaluarea formativă sprijină realizarea unei pedagogii diferențiate care 
“permite o reglare interactivă” în cadrul căreia “formatorul nu mai e interesat numai de rezultat, ci şi de 
procesul care conduce la acest rezultat.” (Idem)  

Evaluarea formativă este sistematică și însoțește desfășurarea procesului de instruire. Se realizează la 
intervale mici de timp, de exemplu la sfârșitul fiecărei unități de învățare, pentru a se constata gradul în 
care elevii și-au însușit materia, ori pentru a fi identificate lacunele și dificultățile care apar în învățare. Are 
rol în diagnosticarea și ameliorarea rezultatelor învățării, permițând clarificarea anumitor noțiuni prin 
revenirea la conținut. Totodată, acest tip de evaluare îi permite cadrului didactic să mediteze asupra actului 
de predare și, dacă este nevoie, să schimbe strategia didactică. Mai mult decât atât, prin comunicarea 
rezultatelor evaluării elevilor este asigurat feedback-ul imediat. 

Dezvoltând interesul pentru autoevaluare, noțiunea de evaluare se transformă: din evaluare formativă 
în evaluare formatoare, respectiv din evaluarea centrată pe control în evaluarea centrată pe învățare. 

Noile direcții de dezvoltare a evaluării în pedagogia postmodernistă, reclamă transferul de la 
evaluarea centrată pe control, la evaluarea centrată pe învăţare sau altfel spus, de la evaluarea centrată pe 
inițiativa profesorului de a controla, la cea care pune accentul pe iniţiativa elevului de a reflecta la propriul 
proces de cunoaștere, învățând din greșeli. 

Strategiile de evaluare centrate pe învăţare, precum şi cele dialogate, formative şi formatoare se 
înscriu în rândul strategiilor de evaluare interactivă. Evaluarea interactivă presupune existenţa unui 
parteneriat între agenţii educaţionali, care are la bază procese de colaborare şi de negociere constructivă şi 
care vizează responsabilizarea educatului şi mobilizarea iniţiativelor acestuia în cadrul proceselor de 
învăţare şi evaluare. Scopurile principale ale evaluării interactive sunt cel de stimulare a capacităţii de 
autoevaluare a subiectului implicat în proces, de conştientizare a necesităţii acesteia şi de sporire a încrederii 
în forţele proprii ale educatului. 
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Conceptul de evaluare se transformă atât la nivel macrostuctural cât şi microstructural. La nivelul 
procesului de învăţământ interesează nu numai desfăşurarea evaluării didactice, ci şi formarea şi 
dezvoltarea capacităţii elevilor de autoevaluare. Astfel dezideratele educaţionale cuprind un registru nou 
de competenţe, spre deosebire de atribuţiile tradiţionale centrate pe transmiterea de informaţii şi evaluarea 
însuşirii informaţiilor transmise. Astfel pilonii educaţiei viitorului ar putea fi următorii: 

 
Să înveți cum să:  
 înveți 
 faci 
 devii 
 (auto)evaluezi 
 
Evaluarea didactică interactivă reprezintă o modalitate de verificare și examinare a comportamentelor 

obiectivate, în care intervenția profesorului se concretizează în interesul pedagogic și sprijinul prompt, 
sistematic și continuu acordat elevilor, în vreme ce implicarea acestora îmbracă forma autoevaluării și 
respectiv interevaluării. 

Autoevaluarea ajută elevii să-și dezvolte capacitățile de autocunoaștere, să-și valorizeze atât 
cunoștințe, cât și atitudini și comportamente. Elevii au nevoie să se autocunoască. Aceasta le va da încredere 
în sine și îi va motiva pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Elevul ajunge să își evalueze propriile 
capacități învățând mai întâi să-și aprecieze rezultatele în activitatea de învățare. Autoevaluarea este 
evaluarea efectuată de către elev a ceea ce el a realizat și/sau a comportamentului său. Co-evaluarea se 
realizează de către mai mulți elevi. Caracterul formativ rezultă din faptul că ea îi oferă elevului un ghid 
metodologic despre învățare și un instrument de motivare și responsabilizare. 

Autoevaluarea permite elevului aprecierea propriilor performanțe în raport cu obiectivele prestabilite. 
Este din ce în ce mai folosită, având scopul de a-i ajuta pe elevi: 

- să își dezvolte capacitățile de autocunoaștere și de autoevaluare; 
- să compare nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele învățării și standardele 
educaționale; 
- să își dezvolte un program propriu de învățare; 
- să își autoevalueze și să își valorifice atitudini și comportamente. 
Strategiile didactice interactive de predare-învățare, corelate cu cele evaluative conduc împreună la 

eficientizarea activității desfășurate de profesor cu elevii săi, motiv pentru care am optat să prezint câteva 
metode de evaluare interactivă. 

 Diagrama Veen-Euler 
Presupune compararea de către elevi a două elemente, idei concepte, evenimente, obiecte. Sunt 

evidențiate atât elemente comune, cât și cele care le diferențiază. Se reprezintă sub forma a două cercuri 
care se intersectează. În primul cerc se notează elementele specifice primului obiect, în al doilea cerc cele 
ale celuilalt obiect, iar în zona de intersecție elementele comune celor doi temeni. Metoda se poate aplica 
și în etapa de evaluare. Elevii identifică asemănările și deosebirile dintre doi termeni în funcție de criteriile 
precizate de profesor sau elaborate chiar de către ei. Este folosită pentru a-i ajuta pe elevi să-și sistematizeze 
cunoștințele, să diferențieze informațiile asemănătoare. Cunoștințele elevilor sunt mai precise și se 
păstrează în timp. Metoda poate fi folosită cu succes în evaluarea cunoștințelor de limba română, istorie, 
geografie, științe, educație plastică. 

 Cvintetul 
Este un instrument de evaluare a înțelegerii textului și de exprimare a creativității elevilor. Se 

realizează individual, în perechi sau în echipă. În cinci versuri se sintetizează un conținut de idei. 
Este un instrument rapid și eficient de reflecție, de sinteză, rezumare a conceptelor și a informațiilor. 

Operarea cu noțiuni de limba română (substantiv, adjectiv, verb) sprijină elevii în elaborarea creației 
artistice în versuri. 

 Metoda proiectului 
Proiectul este o activitate personalizată, elevii pot decide asupra conținutului, dar  și în privința formei 

de prezentare. Se desfășoară pe o perioadă de timp de câteva zile sau câteva săptămâni. Începe în clasă prin 
precizarea temei, definirea și înțelegerea sarcinilor de lucru, continuă în clasă și acasă și se încheie în clasă 
prin prezentarea unui raport despre rezultatul obținut și expunerea produsului realizat. Poate lua forma unei 
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sarcini de lucru individuale sau de grup. Proiectul tematic valorizează experiența cotidiană, informațiile și 
interesele elevilor, stimulează acumularea de cunoștințe, dezvoltă capacitățile și abilitățile de comunicare, 
colaborare și  ajutor determinând învățarea reciprocă. 
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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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ÎNVĂȚAREA ONLINE – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRUMĂZEȘTI 

PROF. ÎNV. PRIMAR: COCA ECATERINA 
 
 

 
Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se asigură 

continuarea procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin 
intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distanță.  

Educația online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea digitală le-a pus la 
dispoziție. Nu mai trebuie să fim prezenți fizic la clasă pentru a învăța și, în timp ce mediul învățării online 
este diferit de configurația tradițională a clasei, nu înseamnă neapărat că este mai puțin eficient. 

În primul rând, pentru a fi la fel de eficientă ca instruirea faţă-în-faţă, trebuie să se regăsească sub 
forma învăţării mixte (blended learning – on line şi faţă-în-faţă). Prezența fiecăruia dintre aceste tipuri de 
interacțiune, atunci când este integrată în mod semnificativ, crește rezultatele învățării. 

În al doilea rând învățarea online de calitate înseamnă: timp de planificare, pregătire și dezvoltare 
pentru o lecție, situația actuală determinându-ne mai degrabă să acționăm cu resurse minime disponibile și 
într-un timp redus. 

Planificarea atentă a învățării online presupune nu doar identificarea conținutului de parcurs, ci și 
proiectarea atentă a tipurilor de interacţiune, cu scopul de a susţine procesul de învăţare. Apoi, trebuie 
adaptată particularităților de vârstă și chiar individuale ale elevilor, pretându-se mai bine vârstelor mari, 
ciclului liceal, studenților și adulților în contexte de formare. 

Există avantaje și dezavantaje clare ale utilizării noilor media în clasă. Acum dezbaterea este mai 
presantă ca niciodată, deoarece programele de învățământ încorporează tot mai mult tehnologia și profesorii 
experimentează noi metode de predare. Pe de o parte, tehnologia îți permite să experimentezi în pedagogie, 
să reorganizezi sala de clasă și să implici mai bine elevii. Pe de altă parte, unii susțin că tehnologia din clasă 
poate distrage atenția și poate încuraja înșelăciunea. 

Elevii sunt nativi digitali. Au crescut cu tehnologia. De fapt, este una dintre abilitățile de bază ale 
secolului XXI de care vor avea nevoie în școală și la locul de muncă. 

A avut loc o trecere, relativ rapidă, de la paginile cărților la paginile web online. De exemplu, 
volumele de enciclopedii, mult apreciate de generațiile trecute, au devenit acum mai învechite, deoarece 
aceste cunoștințe sunt ușor accesibile prin internet și CD-ROM-uri. Copiii din învățământul primar învață 
cum să folosească noile media mai rapid și mai bine decât părinții lor. 

Ca profesor pentru învățământul primar, am început să încorporez platformele digitale în demersul 
didactic și am constatat că folosirea rețelelor de socializare poate să-i implice pe elevi foarte bine în cadrul 
orei. Astfel pentru a încuraja participarea elevilor la ore, tehnologia poate fi utilizată pentru a completa 
planurile de lecție cu materiale digitale, videoclipuri, știri, discuții online. Unul dintre principalele avantaje 
ale accesării paginilor de pe web este că majoritatea au hiperlinkuri ce ne conduc către o altă pagină și ne 
deschid o cantitate vastă de informații. 

 
Avantaje: 
• Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil, să învețe automotivația și 

autodisciplina 
• Se obține un feedback instantaneu. Învățare este mai activă; putem crește implicarea prin sondaje 

online sau prin întrebări de testare în timpul lecțiilor. Aceste sondaje ajută la implicarea tuturor elevilor, 
inclusiv a celor timizi care în mod normal nu ar ridica mâna în clasă 

• Există nenumărate resurse care fac învățarea mai distractivă și mai eficientă. De la aplicații și 
manuale electronice până la platformele educaționale, nu lipsesc instrumente care pot transforma sala de 
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clasă. Unii profesori se orientează spre „gamificarea” clasei, utilizarea scenariilor competitive și distribuirea 
de puncte și recompense pentru a face clasă mai distractivă și mai antrenantă 

• Se pot automatiza o mulțime de sarcini obositoare cum ar fi urmărirea prezenței și performanței 
elevilor 

• Elevii au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de învățare 
• Favorizează un mediu de învățare mai colaborativ. Elevii, conectați în rețea online, pot împărtăși 

informații, pot lucra împreună la proiecte de grup și pot interacționa cu cadrul didactic.  
 
Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate oricând 

și oriunde, cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul nu este 
determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil. Fiecare elev poate parcurge în mod 
independent materialul propus, putând accelera procesul de învățare sau  încetini. 

Învățarea online permite și elevilor și profesorilor să interacționeze într-o comunitate online, fără a fi 
prezenți în același loc sau timp. Din altă perspectivă,  elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe 
informații. 

 
Dezavantaje:  
 Autodisciplinarea elevului. Pentru elevii care au fost obișnuiți să-și dedice timpul sarcinilor școlare 

sau să fie ordonați în viață prin fixarea unui țel, predarea on-line nu le afectează procesul de învățare. Mai 
greu va fi pentru aceia care nu sunt încă familiarizați cu autodisciplinarea. Haosul și lipsa unui program fix 
nu vor face decât să adâncească neputința de a te organiza singur. Capacitatea de concentrare scade, și 
randamentul la fel. Deci, rezultatele învățării pot fi mai proaste sau nesemnificative. Apare selecția naturală 
printre elevi. 

 Tendința de a copia și de a nu mai fi creativ. Elevul are sentimentul că timpul este gestionat exact 
așa cum vrea el. Orele virtuale se desfășoară repede, fără multe intervenții din partea lui. Temele, la fel. 
Imediat se accesează cele mai ușoare informații aflate la îndemână. Acest tip de învățare va sabota treptat 
accesul la carte, la enciclopedii, la consultarea unor materiale care necesită mai multă investiție de timp 
până la desprinderea concluziilor solicitate de profesor. 

 Absența diversității. Aceleași haine, același mediu, doar elevul cu sine însuși. Unii elevi „se 
hrăneau” prin concurența pe care o afișau față de colegii lor. Cei ambițioși, obișnuiți să arate mereu că sunt 
cei mai buni, nu mai au „victimele” în imediata apropiere. Nu mai pot râde înfundat atunci când un coleg 
oferă un răspuns la care nu este tocmai pregătit. Dispare concurența în direct. 

 Izolarea. Elevii nu mai socializează, nu mai serbează nimic împreună. Comunicarea virtuală nu 
formează caractere vii, ci doar persoane care se învață că nu este nevoie să primească și să ofere afecțiune 
prin limbajul trupului. De aceea, este necesar să fie combinate destul de des metodele de abordare ale 
învățării, pentru ca elevii să fie provocați să comunice între ei și să colaboreze în mod constant. 

 Lipsa clarității. Până acum, școala avea un parcurs clasic cu care ne obișnuisem din generație în 
generație. Timpurile însă s-au schimbat. Apar îndoieli, incertitudini. Critica se transformă în frică. 

Am putut expune câteva idei, însă cu toții știm că internetul este foarte util în învățare, atât a celor 
mici, cât și a celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o 
motivație puternică pentru a o utiliza în mod eficient. 

Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite 
profesorilor să cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, să acționeze ca 
mentori si să ghideze elevii în posibilitățile lor de carieră. 

Într-o clasă tradițională, elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și clarifice propriile 
întrebări cu profesorul, obținându-și astfel răspunsurile imediat. 

Înțelegând modelul de întrebări și răspunsuri și sugestiile oferite de profesori cu experiență, elevii pot 
găsi mai multe informații utile decât atunci când utilizează note și sugestii online generalizate. 

Învățământul online determină valențe formative, este modern, rapid, asigură diferențierea învățării, 
are o plajă largă de aplicabilitate, dar… lipsesc sentimentele, încurajările, socializarea, empatia, foșnetul 
filei de caiet, sunetul cretei (marker-ului) pe tablă, zâmbetul sincer și zgomotul râsului…               
Evident, profesorul de astăzi trebuie să se transforme în „profesor digital”, să se plieze pe dorințele elevilor, 
pe necesitățile reale ale societății! 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR –                                 
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

EVALUAREA TRADIȚIONALĂ ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 

LICEUL TEORETIC MIHAIL SĂULESCU PREDEAL                                     
COCĂ ELISA CRISTINA 

 

 
Esența educației fizice o constituie mișcarea umană pusă în slujba îmbunătățirii condiției fizice și 

mentale a oamenilor, a dezvoltării fizice armonioase și întreținerii stării de sănătate. Întrucât mișcarea 
umană, sau motricitatea omului este reprezentată de totalitatea actelor și acțiunilor motrice, desfășurate de 
om cu scopul de întreținere a relațiilor cu mediul natural și social, educația pentru mișcare reprezintă nu 
numai o necesitate, ci chiar o condiție a existenței umane. Activitatea de educație fizică trebuie privită, 
astfel, ca o necesitate personală a omului, alături de alimentație, îmbrăcăminte, învățătură, apă, soare, relații 
umane, spațiu de locuit etc. 

Evaluarea reprezintă o componentă stabilă a procesului de învățământ, având preponderent un rol 
regulator, atât pentru activitatea de instruire a elevilor, cât și pentru îmbunătățirea strategiilor didactice. În 
ceea ce privește evaluarea în lecțiile de educație fizică, putem spune ca aceasta are un rol esențial. 

În educație fizică evaluarea are o caracteristică mai mult tradițională, criterială și mai puțin normativă. 
Chiar și cu activitatea în online, evaluarea tot păstrează această linie directivă, deoarece evaluarea în 
educație fizică se bazează foarte mult pe bareme și norme sportive și foarte puțin pe reușitele elevilor și 
progresul acestora în activitatea de educație fizică. 

Fazele evaluării la educație fizică: 
‐ verificarea - este procesul prin care subiectul executa o proba. Uneori proba este însoțită și de norme 

(baremuri) care exprimă scala valorică de efectuare a probei. 
Metode de verificare: trecerea probelor de motricitate prevăzute de S.N.Ș.E la disciplina E.F.S., 

aplicat în funcție de opțiunile profesorului și elevilor, privind probele prevăzute; Trecerea unor probe de 
motricitate, stabilite de fiecare profesor pentru orele din C.D.S., conform principiului autonomiei; Trecerea 
unor probe de cunoștințe teoretice de specialitate (la clasele cu profil de educație fizică); măsurarea unor 
indici de dezvoltare fizică; Executarea unor deprinderi și priceperi motrice, în condiții analoage probei sau 
activității respective; Executarea unor deprinderi și priceperi motrice în condiții concrete de concurs; 
Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau metodico-didactice, conducerea unor verigi 
din lecție, arbitraj, conducerea gimnasticii zilnice, conducerea recreației organizate pentru elevii claselor I-
IV, aducerea unor materiale din vestiare; Observarea curentă a elevilor și înregistrarea datelor observației 
(reacție la efort, atitudini, comportamente în ansamblu și în situații deosebite). 

‐  aprecierea - constă în estimarea valorii, nivelul perfomanțelor, capacitățile la un moment dat. Se 
utilizează atât aprecierea verbală, care este curentă cu rol de feed-back pentru orice exersare a elevilor, dar 
și utilizarea unor simboluri numite note, calificative. Dacă probele sunt măsurabile, aprecierea este 
obiectivă și presupune efort mic. Dacă probele nu sunt măsurabile, aprecierea poate să capete influențe 
subiective și depinde de competenta profesională, experiența didactică și nivelul de cunoaștere al modelului 
E.F.S. 

‐ notarea - măsoară și validează rezultatul pregătirii elevului. Se materializează prin note și 
calificative. 

Metode de apreciere și notare: metoda aprecierii verbale, atunci când aprecierea este însoțită 
permanent de acordarea unor calificative; Aprecierea și notarea pe baza unor norme (baremuri) prestabilite 
la nivel național sau local. Se mai numește metoda absolută și se aplică la unele probe pentru calitățile 
motrice; Aprecierea și notarea prin comparație (metoda relativă). Comparația se face la nivel de clasă, 
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profesorul așează în ordine rezultatele și face scalarea acestora pe intervale corespunzătoare calificativelor; 
Progresul individual se calculează în funcție de indicele de progres calculat în funcție de valoarea 
performanțelor inițiale și finale; Nivelul de execuție tehnică sau tactică a deprinderilor și priceperilor 
motrice în condiții de exersare parțială sau globală. Depinde de competența profesională a profesorului; 
Aprecierea și notarea în funcție de modul în care elevii îndeplinesc unele sarcini organizatorice sau 
metodico-didactice. 

Formele evaluării: 
Evaluarea inițială: se realizează pentru elevii și clasele începutului de ciclu sau la clasele unde 

profesorul de educație fizică predă pentru prima oară și nu beneficiază de rezultatele probelor din anul 
precedent, care să-i permită cunoașterea posibilităților colectivului de elevi.  

Evaluarea continuă: se face prin verificări sistematice pe parcursul programului de instruire, pe 
secvențe mai mici, având drept scop cunoașterea gradului de însușire de către elevi a elementelor predate, 
putându-se finaliza cu notare.  

Evaluarea sumativă: se utilizează la probele de control care necesită o perioadă mai lungă de pregătire 
și cu un grad ridicat de dificultate, cum sunt alergarea de rezistență, jocul sportiv. Se finalizează, de regulă, 
cu notarea elevilor. 

În ultima perioadă, în contextul digitalizării tot mai accentuate și proporția mare a orelor desfășurate 
în online, se simte și în educație fizică necesitatea trecerii de la evaluarea tradițională la una mai modernă.  

Caracteristica esențială a activițății evaluative o reprezintă astăzi abordarea acesteia atât în termeni 
de procese, cât și de proceduri privind măsurarea rezultatelor învăţării. Activitatea presupunând 
desfăşurare, procesualitate, reglare, autoreglare etc. Căutarea echilibrului între învățarea ca proces și 
învățarea ca produs; între aspectele sumative, clasificatoare, certificatoare și cele care permit identificarea 
cauzelor/dificultăților întâmpinate de elevi în învățare, precum și între mecanismele reglatorii și cele 
autoreglatorii.  

Evaluarea formativa, concept operant în teoria și practica evaluării reprezintă: 1) nucleul priorităților 
în deciziile privind combinatorica între procesele de învățare și compețentele văzute ca rezultat al învățării; 
2) coresponsabilizarea celui care învață, prin dezvoltarea capacităţii de autoreflecţie asupra propriei 
învăţări, și funcţionalitatea mecanismelor metacognitive/cunoaștere despre autocunoaștere; 3) centrarea 
învățământului pe competențe generale și specifice, pe parcursul și la finalul unui ciclu de instruire, al unui 
an de studiu etc. În prezent, teoria pedagogica dar si practica în domeniu au drept țintă: - diversificarea 
metodologiei, dispozitivelor, tehnicilor și instrumentelor de evaluare pentru a realiza ceea ce G. de 
Landsheere aprecia: evaluarea școlară să devină mai exactă din punct de vedere științific și mai echitabilă 
din punct de vedere moral; „cultura a evaluării”, centrată pe procesele socio-cognitive, metacognitive în 
învățare; asigurarea feedbackului orientat spre finalitățile proiectului evaluativ. 

La nivelul clasei de elevi, trebuie să se insiste pe un mix rezultat din complementaritatea metodelor 
tradiționale (evaluări orale, scrise, probe practice etc) cu altele noi, moderne (portofoliul, proiectul, 
investigația, autoevaluarea etc), in fapt alternative. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. CONSILIER SCOLAR COCA ILEANA                                            

Scoala Gimnaziala Iorgu G. Toma Vama, Suceava 

 

Evaluarea poate fi orală, în scris, bazată pe activităţi practice, pe referate şi proiecte, interviuri, 
portofolii, precum şi alte instrumente elaborate de catedrele unităţii de învăţământ şi aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale şi de inspectoratele şcolare. În timpul învăţământului 
primar, fiecare evaluare a elevilor (continuă, formativă sau sumativă) pentru fiecare disciplină se 
materializează într-un calificativ dintre următoarele: insuficient, suficient, bine şi foarte bine. Calificativul 
final semestrial şi anual pentru fiecare disciplină trebuie să fie încadrat în unul dintre cele patru calificative 
menţionate anterior. 

Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei 
bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină 
autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. 

Modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare: 

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

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

 
Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 

Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri, o 
experimentează cu succes de aproape trei sӑptӑmȃni. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance 
Learning) reproduce învățarea la fața locului, profesorii noștri au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care 
să permitӑ elevilor să îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online. 

În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare și meta-învățare. Cu alte cuvinte, exersăm alături de elevi și suntem modele pentru 
elevi 
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Ne propunem să ținem o legatură cât mai apropiată cu elevii, astfel cât să trecem cu bine peste acest 
moment dificil. Credem cӑ feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea elevilor; acest lucru este 
valabil mai ales în mediile de învățare on-line, atunci când elevii nu sunt în măsură să pună întrebări, așa 
ar fi în mod normal, în cadrul clasei. 
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Testul docimologic: tipuri de teste, tipologia itemilor 

 

Școala Gimnazială Cleja,                                                                
Grădinița cu P. N. Nr 2 Cleja, Județul Bacău 

Prof. Înv. Preșc. Cochior- Balan Angelica 
 
 
 
Testele sunt instrumente folosite în evaluarea educațională. În Latina veche ,,testimonio" însemna 

<<mărturie, dovadă" a ceea ce se întampla în spiritul adevărului(d. Ungureanu,op. citata) .In limba engleză 
,,to test"inseamna ,,a incerca, a pune la încercare, la probă". https://www.scritub.com/profesor-
scoala/TESTUL-DOCIMOLOGIC82198.php  

O primă observaţie care se impune în prezentarea testului docimologic este aceea că nu toate probele 
scrise sunt sau trebuie să fie teste docimologice. Deşi o parte din literatura românească recentă destinată 
problematicii evaluării sugerează exact acest fapt, ne exprimăm convingerea că proba scrisă tradiţională 
(lucrarea de control sau extemporalul) nu îmbracă întotdeauna forma unui test.  

Nu e mai puţin adevărat că se recomandă utilizarea mai frecventă a testelor docimologice în evaluarea 
la clasă, cel puţin în perspectiva pregătirii elevilor pentru evaluările şi examenele naţionale. În ultimii ani, 
acestea din urmă sunt cu certitudine elaborate în acord cu exigenţele testelor docimologice. 

Testul poate fi definit ca: 

„o probă de evaluare a unei persoane în raport cu o serie de criterii, cu scopul de a obţine informaţii 
despre raportul dintre acea persoană şi aria de referinţă” (Karmel şi Karmel, 1978, p. 5) sau ca 
„instrument care presupune rezolvarea unui set de întrebări/ sarcini standard, aceleaşi pentru fiecare subiect. 
Răspunsurile la întrebări se traduc în expresii sau valori numerice, suma lor reprezentând o formă de 
caracterizare a subiectului în ceea ce priveşte anumite procese şi abilităţi” (McMillan, 1992, p. 114). 

Dacă aceste definiţii ne pot lămuri cu privire la accepţiunea testului în spaţiul educaţional, nu putem 
afirma că maniera de clasificare a acestora este la fel de clară. În mod evident, testul docimologic  
utilizat în evaluarea școlară s-a dezvoltat în strânsă legătură cu testul psihologic, iar toate criteriile de 
clasificare, precum şi exigenţele de elaborare sunt aceleaşi ca în cazul acestuia.  

Practic, în spaţiul educaţional se utilizează atât teste psihologice, cât şi teste docimologice, iar 
acestea din urmă trebuie să răspundă aceloraşi exigenţe de construcţie şi de elaborare ca şi cele dintâi. Cele 
două categorii de teste diferă doar în ceea ce priveşte obiectul evaluării: în timp ce testele psihologice 
vizează procese cognitive, trăsături de personalitate etc., testele docimologice vizează cunoştinţe sau alte 
tipuri de achiziţii şcolare. (N. Popa, 2009, p.26) 

Testele docimologice se deosebesc de examene prin faptul că ele presupun o muncă meticuloasă de 
pregătire, iar secvențele procedurale sunt foarte stricte. Ele permit însă standardizarea condițiilor de 
examinare, a modalităților de notare, aducând un spor de obiectivitate. În același timp, ele prezintă o triplă 
identitate: identitatea de conținut, identitatea condițiilor de aplicare și identitatea criteriilor de apreciere. 
(Cucoș, 2008, p.212)  

Standardizarea unui test se face pe linia conținutului, a condițiilor de aplicare, a formulării 
răspunsurilor și a criteriilor de apreciere. Standardizarea implică păstrarea identității testului pornind de la 
construirea sa experimentală și până la aplicarea lui efectivă asupra unei populații școlare. (Cucoș, 2008, 
p.212) 

Testele pot asigura îndeplinirea mai multor funcții (Cucoș, 2008, pp.207-208): 

 Identificarea nivelului de pregătire a elevilor; 
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 Evaluarea eficienței predării și a demersului educațional în genere; 

 Diagnosticarea dificultăților și a neîmplinirilor în învățare; 

 Selecționarea pentru accederea la trepte superioare ale instrucției și certificarea. 
 
 
Bibliografie: 

 
 Popa, Nicoleta Laura (2009), Teoria și practica evaluării, curs pentru programul de studii 

Pedagogia învățământului primar și preșcolar ID, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 
  Cucoș, C. (2008), Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iași.  
 https://www.scritub.com/profesor-scoala/TESTUL-DOCIMOLOGIC82198.php - accesat la data 

de 15.10.2021 
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EVALUAREA ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Cocina Daniela, Liceul Mătasari 

                  

 

Problematica pe care o generează acţiunea de evaluare face parte din ansamblul teoriei educaţiei sau 
mai exact teoria evaluării, ca sistem de concepţii şi tehnici referitoare la măsurarea şi aprecierea rezultatelor 
şcolare şi a procesului didactic. Evaluarea este o componentă a procesului didactic, orice activitate, mai 
ales cea de instrucţie şi educaţie care este atât de complexă şi cu atât de numeroase implicaţii sociale, 
economice, pedagogice se impune să fie evaluată. Progresul în orice aspect al activităţii umane se bazează 
pe o măsurare cât mai exactă posibil a acestora. 

„Evaluarea apare ca o componentă a actului pedagogic de instruire şi educare a elevilor, cât şi a 
oricărei strategii de organizare şi conducere a învăţământului în ansamblu”.  

Înţelegerea deplină a naturii acestui proces şi a locului sau în ansamblul activităţii de învăţământ face 
însă necesară precizarea scopului urmărit, a funcţiilor ce le îndeplineşte, a condiţiilor de realizare şi a rolului 
său în corelaţie cu multiple laturi ale activităţii de instrucţie şi educaţie. 

Scopul actului de evaluare este întotdeauna de a se constata în mod obiectiv efectele unei acţiuni 
pedagogice şi de a aprecia aceste rezultate în perspectiva obiectivelor stabilite. Această funcţie se exprimă 
în măsurarea şi descrierea concretă a stării existente, a rezultatelor obţinute. Ea furnizează datele şi 
informaţiile necesare pentru adoptarea măsurilor de ameliorare a activităţii. O bună măsurare şi apreciere a 
rezultatelor şi a proceselor încheiate poate să aducă contribuţii semnificative la îmbunatăţirea activităţii. 

Actul de evaluare poate fi definit ca fiind, „procesul menit să măsoare şi să aprecieze valoarea 
rezultatelor sistemului de educaţie sau a unei părţi a acestuia, a condiţiilor şi a operaţiilor folosite în 
desfăşurarea activităţii, prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, în vederea luării deciziilor 
privind ameliorarea activităţii în etapele următoare”.  

Scopul evaluării nu este de a ajunge la anumite date, ci de a perfecţiona procesul educativ. Nu este 
suficient să stabilim o judecată asupra randamentului şcolar, ci trebuie stabilite acţiuni precise pentru a 
adapta necontenit strategiile educative sau evaluative la particularităţile elevilor şi situaţiile didactice, la 
condiţiile economice şi instituţionale existente. Activităţile de evaluare ne furnizează date imediate pe care 
trebuie să le raportam la o serie de funcţii şi finalităţi. 

Funcţia educativă urmăreşte stimularea obţinerii de performanţe superioare ale elevilor, ca urmare a 
influenţelor psihomotivaţionale şi sociale ale rezultatelor obţinute şi pentru aceasta se cere conştientizarea 
rezultatelor evăluarii în situaţii de succes, insucces sau mediocritate şcolară. 

Funcţia socială este cea prin care se realizează informarea comunităţii locale, a familiei asupra 
rezultatelor obţinute de preşcolari. Aceste funcţii se întrepătrund, tratarea lor distinctă având scop didactic. 
În practică, în raport cu scopul evaluării, unele funcţii vor avea o pondere mai mare decât altele sau se vor 
urmări în exclusivitate . 

Evaluarea şcolară îndeplineşte următoarele funcţii: 

 diagnostică în sensul că permite nu numai constatarea stării de fapt a unei situaţii, ci sunt analizaţi 
şi făcuţi cunoscuţi factorii care conduc la obţinerea anumitor rezultate de către elevi, în vederea analizării 
sau restructurării demersului pedagogic: „realizează o reflectare cât mai obiectivă şi mai exactă cu putinţă 
a rezultatelor, activităţii, proceselor în cauză, însoţită de determinarea sau explicarea cauzelor sau factorilor 
care au generat situaţia existentă”; 
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 prognostică, în sensul posibilităţii de a emite presupoziţii şi de a anticipa performanţele viitoare ale 
elevilor, luând în consideraţie rezultatele înregistrate. Această funcţie este necesară pentru a organiza şi 
planifica secvenţele didactice următoare, asociindu-se celei de diagnoză, fiind complementare; 

 de certificare a nivelului de cunoştinţe şi abilităţi ale elevilor la sfârşitul unei perioade lungi de 
instruire (ciclu de învăţamânt); 

 de selecţie a copiilor pentru accesul într-o treaptă superioară de învăţământ sau într-un program 
specific de instruire; 

 motivaţională, de stimulare a învăţării, bazându-se pe rezultatele oferite de realizarea operativă şi 
eficientă a conexiunii inverse care ajută la îmbunătăţirea demersurilor instructiv-educative; 

 de feed-back, asigură conexiunea inversă rapidă, reglând procesele de învăţare şi predare; 
 ameliorare, de perfecţionare, dar şi de optimizare a activităţii prin clasificarea ideilor şi adoptarea 

celor mai bune modalităţi de ameliorare sau recuperare; 
 de supraveghere (de control sau monitorizare) prin efectuarea de verificări obiective, sistematice şi 

riguroase privind îndeplinirea obiectivelor, progreselor înregistrate, eficienţa acţiunilor (timp, resurse şi 
energie consumate); 

După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, evaluarea poate fi de trei tipuri: 

1. evaluarea iniţială se realizează la începutul unui nou ciclu de învaţare sau al unui program de 
instruire, în scopul stabilirii nivelului de pregătire al preşcolarilor. Prin intermediul evaluarii iniţiale se 
identifică nivelul achiziţiilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul de a se asigura 
premisele atingerii obiectivelor propuse pentru etapa de învăţământ respectivă. Informaţiile obţinute în 
urma realizării unei evaluări iniţiale sprijină planificarea activităţilor viitoare ale cadrului didactic, din 
perspectiva adecvării acestora la posibilităţile preşcolarilor sau a iniţierii, dacă este cazul, a unor programe 
de recuperare. 

2. evaluarea formativă însoţeşte întreg parcursul didactic, realizându-se prin verificări sistematice ale 
tuturor preşcolarilor asupra întregii materii. Din acest motiv, efectele sale ameliorative asupra activităţii de 
învăţare sunt considerabile, oferind permanent posibilitatea de raportare la obiectivele operaţionale propuse 
şi de evidenţiere a progresului înregistrat de la o secvenţă la alta a instruirii. În cazul evaluarii formative, 
feedback-ul obţinut este mult mai util şi eficient, ajutând atât elevul, cât şi profesorul să-şi adapteze 
activitatea viitoare la specificul situaţiei. 

3. evaluarea sumativă se realizează, de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de instruire 
(capitol, semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ) oferind informaţii utile asupra nivelului de perfomanţă a 
elevilor în raport cu obiectivele de instruire propuse. 

Atunci când vorbim de învăţare suntem mereu tentaţi să o raportăm la fiinţa umană. Învăţarea nu este 
un fenomen exclusiv uman. Ea se regăseşte şi în conduita animalelor şi, în general, în întreaga lume vie, 
împletindu-se strâns cu un alt fenomen, anume cel de adaptare. Unii autori chiar definesc învăţătura ca fiind 
un proces de adaptare. Unii autori chiar definesc învăţătura ca fiind un proces de adaptare a organismului 
la mediu. Semnificaţia învăţării pentru organism depinde de treapta de evoluţie pe care se află organismele 
care sunt supuse învăţării. 

Practic, învăţarea are la baza atât motive externe (nota, lauda, pedeapsa), cât şi motive inferioare 
activităţii ca atare. Un şcolar învaţă la început sub presiunea unor cerinţe externe, pentru ca ulterior să fie 
animat de un interes cognitiv, care ţine de categoria motivelor intrinseci alături de aspiraţiile cu direcţionare 
profesională, de satisfacţia lucrului bine făcut. 

Astăzi, ponderea influenţei instructiv-educative s-a deplasat spre structurile mai adânci, afective ale 
personalităţii, spre regiunile mai greu de sesizat şi de tradus în termeni verbali şi ştiinţifici. Psihologii şi 
pedagogii îşi dau seama că nu este posibilă asimilarea autentică şi durabilă a cunoştinţelor fără adeziunea 
de natură afectivă din partea subiectului, nu există activitate intelectuală, de învăţare, fără interes, fără 
motivaţie adâncă şi susţinută. 
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Metode  tradiționale de evaluare 

 

G. P. P. ”Rază de Soare” Urziceni 
Prof. înv. preșc. Cocioc Veronica 

 
Indiferent că vorbim despre evaluarea în învățământul preșcolar, primar, gimnazial sau cel de liceu, 

metodele de evaluare tradiționale se rezumă la buna comunicare dintre cadrul didactic și elev. Fără o bună 
interacțiune și comunicare, evaluarea nu poate avea loc ca  urmare a faptului că nu se cunosc în realitate 
așteptările și cerințele. 

Etimologia cuvântului „evaluare” se poate îndrepta către mai multe sensuri în funcție de context: a 
estima, a judeca, a măsura, a constat, a observa, a valoriza, a cântări, etc. Atunci când vorbim despre 
evaluarea tradițională în învățământ, ne referim la măsura în care cunoștințele transmise de cadrul didactic 
au fost asimilate de către elev – măsurarea realizându-se prin note sau calificative.  

Deoarece în acest articol ne vom rezuma la evaluarea tradițonală este necesar să explicăm 
semnificația termenului „tradițional” – adică evaluarea realizată în mediul fizic, în cadrul clasei de elevi. 

Pentru a se putea realiza evaluarea tradițională, sunt necesare stabilirea de obiective SMART de către 
cadrul didactic, tehnici și metode de predare ca mai apoi să se evalueze atingerea acestor obiective.  

Evalarea tradițională este baza modelării cunoștințelor și aptitudinilor elevului, fiind o operațiune 
extrem de complexă formată din acțiuni, atitudini, stări afective care duc spre identificare unor aspecte: 

- Obiectivele evaluate 
- Menirea evaluării 
- Instrumente de evaluare 
- Mod de prelucrare a datelor 
- Valorificarea informațiilor 
- Crieterii de evaluare 

Formele de evaluare sunt:  

A) Evaluare inițială / predictivă – realizată la începutul unei activități de instruire, având ca scop 
cunoașterea nivelului de pregătire de la care se începe 

B) Evaluare continuă / formativă – se măsoară rezultatelor elevilor pe întregul parcurs al derulării 
unui proces ( de la începerea până la sfârșirea acestuia) 

C) Evaluare cumulativă / sumativă – este modul tradițional de evaluare ce constă în controlul final 
al întregului proces al actului pedagogic.  

Evaluarea tradițională a elevului se poate face: 

1) Metodă de evaluare orală – cea mai răspândită formă de evaluare ce constă din întrebări (de la 
cadrul didactic către elev)  și răspunsuri (de la elev către cadrul didactic). Această metodă este folosită în 
evaluare inițială, continuă și cumulativă. Ca tehnici de evaluare sunt folosite: conversația de verificare / 
conversația cu suport vizual / descrierea și reconstituirea / completarea unor dialoguri incomplete. 

2) Metoda de evaluare scrisă – cu ajutorul acestuia se poate verifica într-o singură oră sau interval 
orar o întreagă sală de elevi (această metodă nu este folosită în cadrul învățământului preșcolar). Acest tip 
de evaluare se poate realiza prin: extemporal / activitate de muncă independetă în clasă / lucrare de control 
/ temă pentru acasă / test. 

3) Metodă de evaluare practic – ce îi oferă elevului posibilitatea de a pune efectiv în practică 
cunoștințele teoretice însușire. Acest tip de evaluare se poate realiza prin diverse forme: confecționare 
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obiecte / lucrări experimentale / întocmirea unor desene, schițe, grafice, etc. / interpretare rol / probe 
sportive.  

Evaluarea este un proces esențial atât pentru cadrul didactic cât și pentru elev. Pentru cadrul didactic 
este un indice bun al gradului de înțelegere al noțiunilor de către elevi (în acest fel cadrul didactic poate să 
își dea seama dacă metodele sale de predare sunt optime sau nu pentru elevi). Pentru elev, evaluare este un 
indice prin care își dă seama la ce disciplie este bun și ce direcție poate să urmeze pe viitor.  

 

Bibliografie: 
 

Cucoș, C., 2006. Pedagogie. București: Polirom. 

Radu, I. T., 2004. Evaluarea in procesul didactic. Bucureșit: EDP. 
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Evaluarea online 
 
 

Grădinița P. P. ,,Licurici” - Structura ,,Zig-Zag                                             
Prof. înv. preșc.: Cocoșilă Ramona 

 
 
 
Procesul de învățare se desfășoară la orice vârstă și este un lucru care ne definește, este necesar să 

cunoaștem mediul din care facem parte, să aprofundăm și să ne autodepășim. 
 
Cea mai nouă tendință în învățământ care a apărut ca o necesitate, este învățarea de tip online și pentru 

că tânăra generație este atrasă de tot ce presupune tehnologie au fost destul de receptivi. 
Cele trei elemente de bază, predare- învățare- evaluare, au trebuit adaptate acestui tip de învățare și 

au fost condiționate de o serie de factori interni sau externi: infrastructura, resursele materiale și resursele 
informaționale. 

 
Învățarea de tip online presupune și o flexibilizare de ambele părți, crearea unei punți de legătură 

între profesori-elevi-părinți, pentru a se crea un mediu stabil și optim pentru desfășurarea activităților de  
învățare. 

 
Alternarea învățământului tradițional cu cel online, permite fiecărui elev să abordeze conținutul într-

un ritm propriu de învățare, să-și valorifice cunoștințele dobândite. 
Este foarte importantă calitatea și nu cantitatea informațiilor transmise, conținutul predat a trebuit să 

fie adaptat noilor cerințe. 
 
Profesorii au fost primii care au trebuit să se adapteze pentru a putea să-i mobilizeze atât pe părinți 

cât și pe elevi, ambele părți au avut de învățat despre platforme, aplicații, au trebuit să achiziționeze 
echipamente care să le permită desfășurarea optimă a lecțiilor. 

Tipul de învățare online este o etapă din întreg procesul de învățare care se desfășoară altfel decât în 
mod tradițional. 

În procesul de evaluare online este foarte important și designul evaluării se recomandă utilizarea unui 
model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri cognitive: cunoaștere /înțelegere, aplicare 
și raționament. 

Sarcinile și conținutul probelor de evaluare devin mai interesante în mediul online, decât în modul 
tradițional, evaluarea rigidă devine o experiență exploratorie, interactivă. 

Orice act de evaluare este și un act de învățare, care permite personalizarea sarcinilor pentru elevi. 
Platformele utilizate de profesori și elevi oferă într-un timp mai scurt rezultatele testării, iar acest 

lucru permite o bună analiză a progresului de învățare, se determină astfel punctele slabe și punctele forte. 
În perioada online, rezultatele evaluării sunt identificate de profesori într-un timp mai scurt, se pot 

crea anumite programe de învățare specifice care duc la un rezultat mai bun la învățare și elevii sunt mai 
motivați. 

Instrumentele de tip online oferă o multitudine de posibilități de evaluare, cum ar fi autoevaluarea 
prin intermediul căreia fiecare elev își poate expune părerea despre activitatea sa, dar și o evaluare 
comparativă, în care se realizează comparația cu ceilalți colegi. 

Este foarte importantă analiza amănunțită a rezultatelor obținute, tocmai pentru a determina 
deficiențele de învățare, pentru a putea aplica o serie de măsuri ameliorative. 

 
Evaluarea online poate răspunde eficient situațiilor identificate, putem observa în ce măsură 

obiectivele au fost atinse și cât de eficiente au fost metodele de predare-învățare și implicit evaluare. 
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EVALUAREA – ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 
 
 

Prof. COCULESCU GABRIELA 
Liceul Tenologic ,,Ion Mincu” TULCEA 

 
 

  
 Analiza pedagogică a evaluării tradiționale:  
 
-a evalua = a examina, a verifica, a asculta, a controla, a corecta, a nota, a sancționa,  
-uzează de expresii precum constatare, comparare, verificare, examinare, ascultare, control, etc.,  
-verificarea sau aprecierea reprezintă momente distincte în activitatea didactică,  
-se realizează periodic (evaluare sumativă sau finală),   
-de cele mai multe ori se stabilește o relație de sinonimie între evaluarea  tradițională  și  corecție,  
notare,  
-apropó de nota școlară, aceasta este utilizată frecvent ca standard de clasificare și certificare,  
-evaluarea tradițională este centrată pe cunoștințe, cel mai mult interesând respectarea programei  
școlare și atingerea obiectivelor educaționale prestabilite,  
-face apel la gradul de reținere/ memorare a cunoștințelor și reproducerea acestora la solicitare,  
-criteriile de evaluare sunt reprezentate de volumul și corectitudinea cunoștințelor, de reproducerea  
fidelă a informațiilor,  
-este restrictivă, exclude anumite  domenii  ale  învățării  precum  atitudinile,  comportamentele,  
trăsăturile de personalitate,  
-vizează conformitatea cunoștințelor redate pe baza unei grile de evaluare constituită de profesor,   
-induce teamă, inhibiție, pasivitate în rândul elevilor,   
-solicită memoria reproductivă, nu dezvoltă creativitatea,  
-apelează la metode de evaluare scrise, orale, practice,   
-este centrată pe produs,   
-presupune clasificarea și ierarhizarea elevilor,   
-este lipsită de transparență, de rigoare,   
-rolul evaluatorului (profesorului) este acela de a constata, verifica, sancționa și compara.   
  
 Analiza pedagogică a evaluării moderne:  
 
-a evalua = a aprecia, a lua decizii, a optimiza, a emite judecăți de valoare,  
-evaluarea modernă se realizează continuu, pe tot parcursul procesului instructiv-educativ,  
-nu este un simplu control, ci se realizează în vederea adoptării unor decizii și măsuri ameliorative,  
-accentul cade pe emiterea judecăților de valoare,  
-cuprinde o sferă  largă  de  domenii  ale  învățării  (domeniul  cognitiv,  cel  afectiv,  atitudinal,  
psihomotor),  
-este centrată pe competențe, pe elev,   
-este transparentă, holistică,  
-este privită într-un continuum: predare – învățare – evaluare, cu accent pe reglarea, optimizarea și  
perfecționarea procesului didactic,  
-este preocupată de funcția de feed-back,   
-oferă informații cu privire la punctele forte și slabe ale activității didactice (atât profesorilor, cât și  
elevilor),  
-este activă, dinamică, formativă,  
-utilizează metode  specifice:  observarea  sistematică  a  comportamentului  elevului  în  cadrul  
activității didactice, portofoliul, proiectul, investigația, autoevaluarea,  
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-printre criteriile de evaluare se regăsesc capacitatea  
elevilor  de  a  transpune  în  practică  cele  

învățate, originalitatea ideilor,   
-tehnicile și metodele de evaluare sunt adecvate 

particularităților situației didactice concrete,  
-primează nevoile elevilor, potențialul lor de învățare,  

formarea  de  atitudini  și  deprinderi dezirabile,  
-presupune rigoare metodologică,  
-elevul devine partener cu drepturi egale într-o relație 

educațională care are la bază un contract pedagogic,  
-profesorul deține rolul de îndrumător, organizator; ameliorează și motivează,  
-apreciază eficacitatea ansamblului de procese care trebuie să conducă la învățare. 
 
Evaluarea tradițională: 
 
- a evalua = a examina, a verifica, a asculta, a controla, a corecta, a nota, a sancționa,  
- folosește expresii precum constatare, comparare, verificare, examinare, ascultare, control, etc., - 

verificarea sau aprecierea reprezintă momente distincte în activitatea didactică, 
- se realizează periodic (evaluare sumativă sau finală),   
- privind nota școlară, aceasta este utilizată frecvent ca standard de clasificare și certificare, 
- evaluarea tradițională este centrată pe cunoștințe, cel mai mult interesând respectarea programei 

școlare și atingerea obiectivelor educaționale prestabilite,  
- face apel la gradul de reținere/ memorare a cunoștințelor și reproducerea acestora la solicitare,  
- criteriile de evaluare sunt reprezentate de volumul și corectitudinea cunoștințelor, de reproducerea 

fidelă a informațiilor,  
- este restrictivă, exclude anumite domenii ale învățării precu atitudinile, comportamentele, trăsăturile 

de personalitate,  
- vizează conformitatea cunoștințelor redate pe baza unei grile de evaluare constituită de profesor,   
- induce teamă, inhibiție, pasivitate în rândul elevilor,  
- solicită memoria reproductivă, nu dezvoltă creativitatea,  
- apelează la metode de evaluare scrise, orale, practice,   
- este centrată pe produs, presupune clasificarea și ierarhizarea elevilor,   
- este lipsită de transparență, de rigoare,   
- rolul evaluatorului (profesorului) este acela de a constata, verifica, sancționa și compara.     
 
Evaluarea modernă:  
 
- a evalua = a aprecia, a lua decizii, a optimiza, a emite judecăți de valoare,  
- evaluarea modernă se realizează continuu, pe tot parcursul procesului instructiv-educativ,  
- nu este un simplu control, ci se realizează în vederea adoptării unor decizii și măsuri ameliorative, 

- accentul cade pe emiterea judecăților de valoare, - cuprinde o sferă largă de domenii ale învățării  
(domeniul  cognitiv,  cel  afectiv,  atitudinal, psihomotor),  

- este centrată pe competențe, pe elev,  este transparentă, holistică,  
- este privită într-un continuum: predare – învățare – evaluare, cu accent pe reglarea, optimizarea și 

perfecționarea procesului didactic, este preocupată de funcția de feed-back,  
 - oferă informații cu privire la punctele forte și slabe ale activității didactice (atât profesorilor, cât și 

elevilor),  
- este activă, dinamică, formativă, utilizează  metode  specifice:  observarea  sistematică  a  

comportamentului elevului  în  cadrul activității didactice, portofoliul, proiectul, investigația, 
autoevaluarea,  

- printre criteriile de evaluare  se  regăsesc  capacitatea  elevilor  de  a  transpune  în  practică  cele 
învățate, originalitatea ideilor,   

- tehnicile și metodele de evaluare sunt adecvate particularităților situației didactice concrete, 
- primează nevoile elevilor, potențialul lor de învățare, formarea  de  atitudini  și  deprinderi dezirabile,  
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- presupune rigoare metodologică, elevul devine partener cu drepturi egale, într-o  relație educațională  
care  are la  bază  un  contract pedagogic,  

- profesorul deține rolul de îndrumător, organizator; ameliorează și motivează,  
- apreciază eficacitatea ansamblului de procese care trebuie să conducă la învățare. 
 
Evaluarea este mai mult decât o operaţie sau o tehnică! Ea este o acţiune complexă, un ansamblu de 

operaţii mintale şi acţionale, intelectuale, atitudinale, afective care precizează: 
 
 obiectivele şi conţinuturile ce trebuie evaluate 
 scopul şi perspectiva deciziei 
 momentul evaluării ,,la început, pe parcurs, la sfârşit” 
 cum se evaluează 
 cum se prelucrează datele şi cum sunt valorizate informaţiile 
 criteriile pe baza cărora se evaluează. 
 
Când elevii au acces la învățarea online prin interrnediul platformelor se pot folosi urrmătoarele 

metode și instrumente de evaluare: evaluarea orală pe parcursul orei, fișe de lucru, teste de evaluare, eseuri, 
referate, proiecte, portofolii. 

Testele de evaluare și fișele de lucru se pot încărca pe platforrnă. Pe parcursul  orei elevii trebuie să 
rezolve fișa de lucru sau un test de evaluare și să trimită rezolvarea pe platforrnă, în acest interval de timp. 

Testele de evaluare pot fi create in Google Forms, Kahoot   sau cu ajutorul altor aplicații, iar elevii le 
rezolvă în timpul orei de curs, într-un interval de timp indicat de profesor. 

Temele pentru referate, proiecte sau portofolii se pot posta pe platforrnă; ele pot fi individualizate. 
Profesorul indica o perioadă de timp în care trebuie realizate. 

Pentru disciplinele care au activitati de învățare practice/aplicative(experimente de laborator) se pot 
evalua și experimente simple care pot fi realizate cu obiecte la îndemână în casă, pe care în prealabil 
le realizează profesorul și le prezintă pe Google Classroom sau altă platforrnă. 

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 orală este cea mai ușor de făcut, utilizand Zoom, Meet, Skype, sau orice altă 
modalitate de întâlnire online gen videoconferință. 

Testele online care permit evaluarea automată, rezultatele sunt rapide atât pentru profesor cât și  
pentru elev. Ele permit adăugarea de itemi cu un singur răspuns sau cu alegere multiplă sau itemi cu 
răspunsuri scurte. Testul trebuie să includa și feedback sau acesta poate fi oferit elevilor cât mai repede 
pentru a clarifica și fixa conținuturile. 

Sarcini date pe grupe de elevi, în clasă sau pentru acasă, care să se finalizeze cu un produs (afiș, 
broșura, referat, schița, desen etc) care să fie prezentat clasei și evaluat de către ceilalți elevi. 

Miniproiect cu o temă, pentru care elevii să poata utiliza cunoștințele de la alte discipline  
E-portofoliul cuprinde realizările elevilor pe o perioadă mai lungă de timp. Se creează un folder 

unde toți elevii adaugă lucrări realizate de ei. Avantajul este 
că se poate vedea evoluția elevului, atât de către profesor, cât 
și de către elev și părinte care nu știe cum  ține elevul pasul 
cu școala on-line. 

Eseul de 1 minut solicită elevului să raspundă într-un 
timp scurt la una sau mai multe întrebări care ar putea fi: 
,,Care au fost cele mai importante aspecte învățate 
săptamâna aceasta?", ,,Ce nu ai înțeles  bine din ceea ce am 
învățat săptămâna aceasta?", ,,Ce propuneri. idei ai pentru 
desfașurarea lețiilor mai departe?''. 

 
Acest tip de evaluare oferă o imagine despre nivelul general al ciasei.  
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METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE                                              
IN INVATAMANTUL PRIMAR 

 
 
 

Prof. înv. primar, Viorica Codreanu, 
Școala Primară Sârbești-Alimpești 

 

 
Pornind de la afirmația ,,A învăța un copil nu înseamnă să-i dăm adevărul nostru, ci să-i dezvoltăm 

propria gândire, să-l ajutăm să înțeleagă cu gândirea lui lumea”, Ioan Ceghit propune o succesiune de 
metode alternative, în viziunea autorului aceastea fiind destinate ,,evaluării calitative”: 

•     Elaborarea și susținerea proiectelor; 
•     Organizarea expozițiilor; 
•     Alcătuirea jurnalelor personale; 
•     Lucrările de grup; 
•     Interviurile și dezbaterile. 
 Ca orice metodă de evaluare, observarea sistematică a comportamentului elevilor față de învățare, 

prezintă o serie de avantaje, dar și dezavantaje. Deși oferă numeroase resurse de cunoaștere a elevilor, prin 
prisma preocupărilor și a intereselor lor, a motivației pentru învățare, toate acestea raportate la exigențele 
școlii, din păcate utilizarea ei este destul de rară. 

,,Deși este subapreciată de către o parte dintre cadrele didactice, fiind percepută ca un mod informal, 
ocazional de cunoaștere a progresului elevilor, ea pune direct în evidență ceea ce toate celelalte metode de 
evaluare oferă numai indirect - și anume - cunoașterea interesului și a atitudinii elevului față de învățare. 
Îndeplinirea sistematică a îndatoririlor școlare, oferta de răspuns pe care o fac în timpul lecțiilor, dorința de 
a parti-cipa la ceea ce se întreprinde pe parcursul acestora și alte manifestări de acest fel sunt sem-nificative 
pentru pregătirea și gradul de pregătire al elevilor” 

Observarea sistematică este eficientă și indispensabilă atunci când evaluarea tradițională ne oferă doar 
date parțiale. Ea facilitează urmărirea exactă și înregistrarea corectă a unor manifestări comportamentale 
ale elevilor. 

Observarea sistematică constă în a privi, a asculta, a analiza: 
• atitudinea elevului față de lecții; 
• atitudinea elevului față de temele pentru acasă; 
• atitudinea față de activitățile extracurriculare și modul în care el se implică în aceste activități; 
• multitudinea conduitelor și comportamentelor elevilor în diferite situații educaționale. 
Clasificarea observațiilor se face ținându-se cont de mai multe criterii, norme stabilite în funcție de 

diferite perspective. 
Perspectiva cu importanță deosebită este cea psihopedagogică, iar în concordanță cu aceasta criteriile 

de care vom ține cont sunt: 
• Numărul de elevi : - colectivă; - individuală. 
• Modul de organizare : - integrală ;  - selectivă/parțială. 
•Modul de realizare și obiectivitate : - directă ;   - indirectă. 
•Gradul de explicare al ipotezei : - spontană ;  - metodică. 
Dominique Morissette afirmă în lucrarea ,, Les examens de rendement scolaire” că cele mai eficiente 

și funcționale forme de observare ce pot fi folosite în învățământ sunt: 
•  Observația nestructurată (atenția cadrului didactic este orientată asupra cerințelor momentulu 
Observația discretă (cadrul didactic observă comportamentul elevilor sau face analiza prestațiilor); 

Observația sistematică (constă în observația unor comportamente stabilite anterior precum și în 
consemnarea judecăților de valoare formulate asupra comportamente-lor). 

Fiind o metodă complexă, observarea se desfășoară în mai multe etape: 
a)  Pregătirea cadrului didactic. Acestă etapă presupune: lansarea ipotezelor, documen-

tarea,  precizarea scopului urmărit,  pregătirea materialelor și a instrumentelor necesare. 
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b)   Observarea propriu-zisă. Această etapă constă în : observații repetate, validare prin altă modalitate 
a rezultatelor obținute, în scopul atenuării subiectivismului, păstrarea pe cât posibil a caracterului natural 
al fenomenului studiat, notarea observațiilor promt și cât mai fidel. 

c)  Prelucrarea și interpretarea datelor. Această etapă constă în: precizarea elementelor primordiale, 
stabilirea raporturilor precum și a cauzelor ce au condus la aceste raporturi, extragerea concluziilor. 

Ca orice metodă, observarea sistemică prezintă avantaje dar și limite. 
Principalul avantaj pe care îl prezintă constă în faptul că ea descoperă fenomenele psihologice în rit-

mul și maniera lor firească de manifestare. 
Marele dezavantaj constă în faptul că este ce mai subiectivă dintre toate metodele iar pentru a fi 

veridice rezultatele obținute este nece-sar să fie completate cu rezultate obținute prin alte metode. 
Investigaţia ca modalitate de evaluare, oferă posibilitatea elevului de a aplica în mod creativ cunoştinţele 
însuşite, în situaţii noi şi variate, pe parcursul unui interval mai lung sau mai scurt. Ea ,,constă în solicitarea 
de a rezolva o problemă teoretică sau de a realiza o activitate practică pentru care elevul este nevoit să 
întreprindă o investigaţie (documentare, observarea unor fenomene, experimentarea etc.) pe un interval de 
timp stabilit.” 

 Investigația îndeplineşte mai multe funcţii: 
•acumularea de cunoştinţe; 
•exersarea unor abilităţi de investigare a fenomenelor (de proiectare a acţiunii, alegerea metodelor, 

emiterea unor ipoteze, culegerea şi prelucrarea datelor, desprinderea concluziilor); 
•exersarea abilităţilor de evaluare a capacităţii de a întreprinde asemenea demersuri; 
   Activitatea didactică desfăşurată prin intermediul acestei practici evaluative poate să fie organizată 

individual sau pe grupuri de lucru, iar aprecierea modului de realizare a investigaţiei este de obicei, de tip 
holistic. (SNEE) 

Cu ajutorul acestei metode profesorul poate să aprecieze: 
•gradul în care elevii îşi definesc şi înţeleg problema investigată; 
• capacitatea de a identifica şi a selecta procedeele de obţinere a informaţiilor, de colectare şi 

organizare a datelor; 
•abilitatea de a formula şi testa ipotezele; 
• felul în care elevul prezintă metodele de investigaţie folosite; 
• conciziunea şi validitatea raportului de analiză a rezultatelor obţinute; 
 
Proiectul reprezintă o metodă alternativă de evaluare care se desfăşoară pe parcursul a câtorva zile, 

câtorva săptămâni şi, uneori, pe perioade chiar mai lungi. 
Titlul şi conţinutul proiectului de cercetare dat elevilor vor fi alese cu foarte mare grijă. Este o formă 

de evaluare puternic motivantă pentru elevi, deşi implică un volum de muncă sporit – inclusiv activitatea 
individuală în afara clasei. 

În alegerea proiectului trebuie să se ţină seama ca elevii să aibă un anumit interes pentru subiectul 
respectiv, să cunoască dinainte unde îşi pot găsi sursele de documentare, să fie dornici de a crea un produs 
de care să fie mândri. 

Planul de lucru, precizările şi clarificările vor fi făcute în clasă, urmând ca elevul să continue 
activitatea în mod independent. 

Spre deosebire de investigaţie, proiectul de cercetare are un caracter practic mult mai accentuat. 
Modul său de realizare se face conform paşilor cunoscuţi în metodologia cercetării. 

Portofoliul este un instrument de evaluare complet, prin care se urmăreşte progresul la o anumită 
disciplină, dar şi atitudinea elevului faţă de acea disciplină. El reprezintă „cartea de vizită“ a elevului 
urmărind procesul global înregistrat de acesta, nu numai în ceea ce priveşte cunoştinţele achiziţionate pe o 
unitate mare de timp, dar şi atitudinile acestuia; este un mijloc de a valoriza munca individuală a elevului, 
acţionând ca factor al dezvoltării personalităţii, rezervându-i elevului un rol activ în învăţare. 

Portofoliile sunt foarte utile, deoarece prin folosirea lor la clasa de elevi aceştia devin parte a 
sistemului de evaluare şi pot să-şi urmărească, pas cu pas, propriul progres; elevii şi profesorii pot colabora 
în ariile de îmbunătăţire a activităţilor; elevii, profesorii şi părinţii pot avea un dialog concret despre ceea 
ce elevii pot realize şi despre progresul care poate fi făcut în acel domeniu pe viitor; factorii de decizie, 
având la dispoziţie portofoliile elevilor, vor avea o imagine mai clară asupra a ceea ce se realizează în clasă. 
Portofoliul reprezintă ,,o oglindă” a elevului, prin care cadrul didactic poate să-i urmărească progresul – în 
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plan cognitiv, atitudinal şi comportamental – la o anumită disciplină, de-a lungul unui interval mai lung de 
timp, (o etapă dintr-unsemestru, un semestru un an şcolar sau chiar un ciclu de învăţământ). 

Alcătuirea portofoliului este o ocazie unică pentru elev de a se autoevalua, de a-şi descoperi valoarea 
competenţelor şi eventualele greşeli. În alţi termeni, portofoliul este un instrument care îmbină învăţarea cu 
evaluarea continuă, progresivă şi multilaterală a procesului de activitate şi a produsului final. Acesta 
sporeşte motivaţia învăţării.”  

Portofoliul este o metodă de evaluare ce implică şi alte metode alternative ca investiga-ţia şi 
autoevaluarea, prin autoevaluare elevii asumându-şi responsabilitatea asupra activităţii desfăşurate, 
regândindu-şi propriul proces de învăţare, de gândire şi de evaluare. 

Autoevaluarea este un demers care indeplineşte o funcţie de reglare/autoreglare a oricărui sistem, iar 
experienţa ne demonstrează faptul că atunci când demersurile evaluatoare şi/sau autoevaluatoare nu se 
produc, activitatea în cauză se dereglează până la starea în care ea încetează de a mai fi utilă. Cultivarea 
capacităţii autoevaluative devine necesară din considerente care privesc organizarea activităţii şcolare. 
Pentru a forma capacităţi autoevaluative se pot folosi diferite proceduri cum ar fi: 

•,, notarea reciprocă ”, în sens de consultare a colegilor elevului evaluat; 
•,, autonotarea controlată ”, cel evaluat şi-a autoevaluat rezultatele, motivând. 
,, Autoevaluarea este posibilă şi necesară întrucât serveşte cunoaşterii (perceperii) de sine 

(autocunoaşterii) şi dezvoltării conştiinţei de sine (autoconştiinţei), aspecte esenţiale ce vor da posibilitatea, 
cu timpul, fiecăruia să descopere sensul propriei valori, premisă necesară oricărei depăşiri; o disponibilitate 
privită în perspectiva educaţiei permanente, care presupune angajarea individului nu numai în procesul 
propriei formări, ci şi în acţiunea de evaluare a propriei formări pentru a deveni capabili de 
autoperfecţionare”. 

Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performanţe în raport cu obiectivele operaţionale. Are 
drept scop să-i ajute pe elevi să-şi dezvolte capacităţile de autocunoaştere şi de autoevaluare, să compare 
nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele învăţării şi de standardele educaţionale, să-şi dezvolte 
un program propriu de învăţare, să-şi autoevalueze şi valorizeze atitudini şi comportamente. 

Autoevaluarea trebuie făcută sub atenta îndrumare a cadrului didactic. Toate aceste metode 
complementare de evaluare asigură o alternativă la formulele tradiţionale, a căror prezenţă este 
preponderentă în activitatea curentă la clasă, oferind alte opţiuni metodologice şi instrumentale care 
îmbogăţesc practica evaluativă. 

În concluzie, procesele evaluative îşi relevă deplin funcţiile feedback, atunci când cadrul didactic şi 
elevii se regăsesc în calitate de parteneri în cadrul procesului educaţional. Aceasta presupune ca fiecare 
dintre interlocutori să conștientizeze rolul pe care îl deţine la nivelul interacţiunii didactice şi să folosească 
reacţiile partenerului pentru a-şi optimiza propriul comportament. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
 

Prof. Înv. preșcolar: Coforea Ortansa 
Grădinița P. N. Nereju-Mic 

 

 
„Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează mai 

mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă! (R. Ausubel , 1981) 

 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea,  performanţele şi eficienţa acestora la un moment 
dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.  

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
următorii paşi:  

 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
 Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
 Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  
 Evaluarea rezultatelor.  
Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.  
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unormăsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ.                                      

Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi 
de studiu.  

Pentru a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi utiliza următoarea schemă: 

T                                                                  : probe scrise ( fișe cu sarcini); probe orale și probe practice 

 

                                                                  :lucrări practice, portofoliile cu lucrările copiilor,               
aprecierile verbale, autoevaluarea, 

jocurile didactice, de rol și serbările; 
obervările directe/sistematice  în timpul activității și înregistrarea; 
discuții individuale;afișarea lucrărilor; 
consemnarea grafică a rezultatelor pe domenii experiențiale; 

METODE ȘI TEHNICI 

DE EVALUARE 
TRADIȚIONALE 

ALTERNATIVE 
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Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. Tipuri de portofolii:  

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări);  
- portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe.  

Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 
se înscriu următoarele:  turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica 
fotolimbajului,ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic,Harta 
conceptuală / cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul 
întrebărilor, cvintetul,  R.A.I. ( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul grupei.  

După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, ’’ astfel 
evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a 
soluțiilor de perfecționare a actului didactic.   
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Valențele formative ale metodelor alternative  de 
evaluare sunt următoarele:  

Oferă elevului posibilitatea de a arăta ceea ce 

știe într‐o varietate de contexte și situații, permit 

profesorului‐evaluator să obțină puncte de reper 

și să adune informatii asupra derularii activitatii 

copilului și implicit a sa; pe baza acestor 

informatii, educatorul își fundamentează 

judecata de valuare într‐o apreciere obiectivă a 

achizițiilor elevilor si a progreselor inregistrate. 

Oferă educatorului o imagine la zi 

asupra performanțelor copilului, dar si 

o imagine exhaustivă asupra profilului 

general  al cunoștințelor copiilor. 

 

Asigură o  realizare interactivă a actului de 

predare‐învățare, adapdată nevoilor de 

individualizare a sarcinilor de lucru pentru 

fiecare elev în parte, valorificând și stimulând 

potențialul creativ și originalitatea acestuia. 

Exersează abilitățile practic‐aplicative ale 

copiilor, asigurând o mai bună clarificare 

conceptuală și integrare în sistemul național 

a cunoștințelor asimilate, care astfel devin 

operationale. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

Prof. Cojocar Larisa-Cătălina 

 

 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare actului didactic. 

Deoarece, situația creată ne impune să extindem actul didactic în sistemul online, am fost nevoiți să 
accesăm o serie de instrumente de evaluare, astfel încât aceasta să fie efectuată corect, ținând cont de faptul 
că în mediul online, marea problemă este verificarea identității participanților la procesul de evaluare. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 
din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate sunt în prezent: utilizarea comunicării prin 
computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alcătuirea 
şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de 
tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: 
teme scrise; participarea la discuţii online; eseuri; publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor;  quiz-uri şi 
întrebări online; activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; teme colaborative; dezbateri; portofolii; 
revizuiri; examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 

În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume şi mai multe     
responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor profesorului.         S-a 
încercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi învăţarea care încurajează 
elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. Autoevaluarea, evaluarea 
de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva metode prin care elevii 
sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ opţiuni de discutare a 
activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la punctaj sau notare. 
Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea 
competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este  reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă, decât 
sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de 
discuţii sau exerciţiilor online. O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a 
temelor care poate simplifica procesul administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea 
care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îl ajută pe acesta să 
dezvolte abilităţile necesare pentru o învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

Pentru probele orale putem folosi comunicarea audio-video sau camerele web în grupurile de Skype, 
Zoom, Meet, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată.  
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Pentru gestionarea claselor, rămân la aprecierea că, cele mai utile platforme la ora actuală sunt:  
Google Classroom, Microsoft Team și Kinderpedia. 

„Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta nu poate înlocui 
pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului.” 
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Evaluarea online - metode, tehnici, strategii 

 
Prof. înv. primar Cojocaru Aurelia                                                        

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Călărași, jud. Călărași 

 
În ultimii doi ani, învățământul românesc a fost pus în fața unei provocări fără precedent- suspendarea 

cursurilor față în față și trecerea procesului de predare-învățare-evaluare în mediul online. 
 
Evident, a fost greu la început, atât pentru cadrele didactice cât și pentru elevi și părinți, însă pe 

parcurs au apărut și soluțiile. Ajutându-ne reciproc, ne-am adaptat noilor condiții și am continuat procesul 
de învățare. 

 
Platformele educaționale au luat locul sălilor de curs, facilitând interacțiunea profesor-elev în mediul 

online. 
La nivel primar, datorită specificului vârstei și particularităților individuale, desfășurarea predării- 

învățării –evaluării s-a bazat pe colaborarea profesor- părinte. 
Una dintre cele mai utilizate platforme educaționale la nivel national este Google Classroom, 

platformă care oferă instrumente specifice pentru realizarea evaluării în mediul online. 
 
Testele docimologice tradiționale au fost înlocuite cu formulare Google, profesorul putând propune 

elevilor rezolvarea testelor ce conțin itemi obiectivi (cu alegere duală, cu alegere multiplă, de tip pereche), 
semiobiectivi itemi cu răspuns scurt, întrebări structurate sau itemi cu răspuns de completare) și subiectivi 
(itemi de tip eseu). 

 
O altă modalitate de evaluare a competențelor dobândite de elevi este postarea unor teme, fișe de 

lucru, chestionare. Acestea pot fi postate de către elevi și verificate de către profesor. Este recomandată 
setarea unui termen limită pentru rezolvarea temei, astfel, la accesarea platformei elevul este anunțat că are 
de rezolvat și de postat o temă la o anumită disciplină, la un termen dat. Temele primite formează portofoliul 
elevilor, portofoliu ce poate fi evaluat și notat de către cadrul didactic. 

 
Acest tip de test este accesibil și oferă elevului feedback imediat (nota testului este returnată elevului, 

împreună cu explicațiile necesare în comentariile private). Cu astfel de mecanisme de feedback imediat , 
elevul poate analiza progresul lui de învățare, punctele forte și punctele slabe rapid, profesorul poate urmări 
mai ușor progresul sau regresul elevului, părintele are acces la rezultatele copilului său. 

 
Modalități de evaluare a înțelegerii, reflectării și aplicării conceptelor de către elevi sunt și discuțiile 

online, prin intermediul instrumentelor Google meet, Zoom.  Cu ajutorul acestora se poate face o evaluare 
a cunoștințelor sau a lacunelor elevilor pentru a se remedia imediat.  

Pentru disciplinele care au activități de învățare practice/applicative se pot evalua și experimente 
simple care pot fi realizate cu obiecte la îndemână în casă. Elevii pot încărca pe platformă filmulețe făcute 
de ei cu activitățile practice. 

 
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situațiilor identificate, poate 

fi aplicată pentru fiecare dintre formele evaluării tradiționale: inițială, continuă, sumativă însă, nu va putea 
înlocui în totalitate evaluarea tradițională, așa cum școala din mediul online, nu va putea înlocui niciodată 
școala față în față. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Între online și tradițional 

 

ÎNVĂŢAREA ONLINE 
AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE 

 

 
Prof. înv. primar, COJOCARU Cătălin-Valentin 
LICEUL TEHNOLOGIC DRĂGĂNEŞTI-OLT 

 
 
 
Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată de 

învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem apropiaţii 
şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim. 

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de până 
acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, conceptul de 
învăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesulde predare – învăţare si 
tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un concept, este parte din 
învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin economia de timp pe care o implică.E-learning 
semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa facil, rapid, în orice domeniu, nefiind 
condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un intermediar (profesorul). Acest concept permite 
flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, 
imagine şi text. 

 Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. Nu există experţi în 
clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea unui mediu de 
învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal de distribuție 
este cel online. Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, comunicarea și 
creativitatea. 

În întreaga lume, universitățile, colegiile şi şcolile trebuie să îşi pregătească profesorii pentru 
schimbare. Pe măsură ce cultura societăţii noastre se schimbă ca răspuns la inovațiile tehnologice, 
instituțiile și profesorii trebuie să se adapteze. 

Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor tehnologii pot 
reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai eficientă a timpului 
profesorului. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină oportunitățile de învățare față în 
față cu oportunitățile de învățare online. Gradul în care are loc învățarea online și modul în care este 
integrată în curriculum pot varia în funcție de școli. Strategia de combinare a învățării online cu instruirea 
școlară faţă în faţă este utilă pentru a adapta diversele stiluri de învățare ale cursanţilor şi pentru a le permite 
fiecărui cursant să studieze în ritmul propriu. 

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt convenabile 
și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai mai interesant și 
adaptat elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării. Astăzi, elevii şi profesorii 
beneficiază de resurse online gratuite și resurse online plătite. Fiecare elev preferă resurse diferite în funcție 
de subiectele de interes și de stilul de învățare. Profesorii şi elevii doresc instrumente de bună calitate care 
să fie gratuite. Pentru a ajuta colegii să găsească cele mai bune resurse online care să le ușureze viața, 
prezint o listă de mai multe link-uri utile care oferă ceea ce au nevoie pentru o lecţie bună. 

Învăţarea prin Internet 
Învăţarea prin Internet poate fi definită ca o formă de învăţământ în care se prezintă studenţilor un 

conţinut de instruire prin Internet. De aceea, condiţia de bază impusă participanţilor în procesul de învăţare 
este posedarea unui calculator şi o conexiune la Internet. 
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Când vine vorba de a sprijini programa care se foloseşte în educaţia prin internet, de cele mai multe 
ori se folosesc aşa-numitele instrumente de curs, care permit stocarea de conţinut educaţional pe un server 
Web, crearea de reţele de comunicare între participanţii la procesul de educaţie, de învăţare şi de gestionare, 
permiţând testarea independentă a cunoştinţelor lor prin intermediul diferitelor teste. 

Training-ul bazat pe Web şi WBT-Web based training-ul se face pe baza  publicării conţinutului 
pentru învăţarea pe site-ul instituţiei de învăţământ. Avantajele acestei metode de distribuire de materiale 
didactice sunt următoarele: distribuirea mai rapidă, prin accesarea www cursanţii pot intra în posesia 
materialelor didactice, este posibilă inserarea materialelor hiper mediatizate, serviciul poate fi folosit de 
către una sau mai multe persoane sau grupuri în acelaşi timp, posibilitatea de legare, multimedierea 
conţinutului, uşurinţa de reînnoire şi publicare a conţinutului, posibilitatea administrării de acces, 
conţinuturi interactive ş.a.m.d. 

E-mailul este cea mai simplă formă de interacţiune asincronă şi de cele mai multe ori este folosit doar 
ca un supliment pentru/pe lângă alte forme de comunicare. Avantajele prin e-mail: simplitate în utilizare, 
comunicarea este privată, permite suficient timp pentru reflecţie şi reacţie la răspuns. 

Listele de mail sunt un serviciu cu o formă similară de interacţiune. Avantajele şi dezavantajele sunt 
aceleaşi ca şi la e-mail, asigurând astfel utilizarea lor cu uşurinţă, adaptarea la lucru cu grupul, permite 
împărţirea studenţilor şi a secţiilor în mai multe grupuri mici, fiecare grup fiind format din participanţi cu 
caracteristici/specializări comune.  

Forum-urile şi listele online permit dezbateri deschise, se pot trimite întrebări, răspunsuri, se fac 
schimburi de opinii şi impresii, este posibilă crearea unui nou topic, pentru grup, pe un subiect pe care Dvs. 
îl alegeţi. Această metodă de comunicare permite ca fişierele de dimensiuni mari să nu se stocheze pe 
unităţile noastre, permit învăţarea prin duplicare/copiere, uz de transfer de fişiere pentru transferarea 
materialelor de curs şi formarea tabelelor pentru comunicarea cu profesorul.       

Internet relay chat (IRC) este o comunicare sincronă bazată pe mesaje text prin Internet sau Intranet 
în timp real şi permite conectarea studenţilor cu cunoştinţe aproximativ egale, evaluarea obiectivă a unui 
conţinut şi posibilitatea de recuperare a unei informaţii omise.  

Video conferinţe 
Aplicaţiile divizate (Whiteboards) sunt o modalitate de interacţiune sincronă, în care studenţii 

participă lucrând în echipă pe aplicaţia software. Există două moduri de folosire a aplicaţiei 
distribuite/divizate: ca un mijloc de a învăţa cum să utilizaţi aplicaţia în sine dar şi pentru învăţarea de 
concepte şi competenţe. Avantajele acestui mod de interacţiune sunt simularea realităţii  şi încurajarea 
învăţării în grup. 

Învăţarea electronică nu semnifică doar portaluri educaţionale, ea presupune învăţarea pe tot parcursul 
vieţii - cunoscutul „life long learning”. Desigur, cea mai consacrată formă a învăţămâtului electronic este 
cea instituţionalizată, în special sub denumirea de învăţământ la distanţă, dar şi instruire asistată pe 
calculator, instruire prin multimedia. 

E-learning câştigă 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 cunoştinţe noi pe linia de 
îndrumare de la oameni care sunt,uneori, la sute de kilometri distanţă şi a învăţa aproape complet aspectul 
acestor conţinutului în timp real, permite dobândirea de noi cunoştinţe fără stresul de zi cu zi. 

Avantajele și dezavantajele utilizării platformelor eLearning pentru activitatea de învățare și evaluare 
O platformă e-learning este un set integrat de servicii interactive online, care oferă profesorilor, 

elevilor, părințiilor și altor persoane implicate în educație, informații, instrumente și resurse pentru a sprijini 
și a spori livrarea și managementul educațional. 

 
Principalele caracteristici ale platformelor de e-learning sunt: 
 
– Autentificare 
– Generarea de conținut 
– Vizualizarea conținutului 
– Diferite medii cu un profesor / tutore 
– Efectuarea de activități, cum ar fi sarcini, grupuri de lucru 
– Raportul activităților întreprinse de către elev 
– Instrumentele de evaluare 
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Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare: 
•           sincronă, în care instructorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi 

monitorizând mediul educaţional 
•           asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de colaborare şi 

învăţare la distanţă. 
Având la bază tehnologiile e-Learning (multimedia), platformele eLearning au o serie de avantaje, 

precum: 
•           Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație 
•           Centrare pe elev/participant 
•           Elevii pot colabora și învăța împreună 
•           Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări 
•           Permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă 
•           Profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul tradițional 
•           Materialele pot fi personalizate 
•           Posibilitatea modificării informației difuzate 
•           Accesibilitate, comfort, flexibilitate 
•           Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri 
•           Elevul poate învăța în ritmul lui propriu 
•           Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent 
•           Costuri reduse de distribuție a materialelor 
•           Învățământul online este organizat pe subiecte, nu pe grupe de vârstă 
•           Învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional 
•           Posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului de download-uri 

efectuate de către elevi 
•           Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a informației 

comparativ cu locațiile fizice sau hard discurile individule 
•           Permite interacțiune sincronă și asincronă între profesor și elevi 
Dintre dezavantajele create de instruirea online amintim: 
•           Pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea unui curs tradițional 
•           Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea, de joasă 

performanță în ceea ce privește sunetul, imaginile și anumite grafice 
•           Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru socializare 
•           Nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor eLearning 
•           Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor 
•           Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online 
•           Posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității de exprimare verbală a 

examinatului, însoțită de o pierdere a capacităților de prezentare-argumentare-contraargumentare și 
accentuarea gradului de dezumanizare, paradoxal chiar în condițiile în care tehnica și tehnologia au deschis 
noi drumuri și au oferit noi instrumente și tehnici pentru comunicarea interumană. 

Observând numărul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem spune că utilizarea 
platformelor eLearning este o oportunitate oferită celor care doresc să obțină o formare continuă. Ea nu 
exclude educația clasică, în care sunt utilizate obiecte reale ca sursă de informare ci îi adaugă resursele 
virtuale. Este indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare și a celor eLearning pentru 
a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor elevilor. 

De ce este invatarea online pe placul elevilor 
Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte aceeași imagine: un elev 

excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea pierdută către un teanc intimidant de cărți, 
culegeri, caiete, manuale sau gazete matematice. 

Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante sau jocuri online spectaculoase, adolescenții 
rezonează destul de greu cu vechile metode de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presuspus 
și dezvoltarea unor produse educaționale create în acord perfect cu noile generații de elevi ai erei digitale. 

De ce elevii învață cu plăcere folosind platformele online 
Pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme rezolvate în pași, exerciții 

cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe noțiuni – iată doar câteva dintre motivele pentru 
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care tot mai mulți elevi de gimnaziu descoperă eficiența platformelor online de învățare, așa cum este și 
ExamenulTau.ro, de pildă. Aceste metode educaționale alternative completează în mod firesc studiul la 
clasă susținut de profesori și îi încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de învățare. 

 
Mai plăcut decât predarea clasică 
 
Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are câteva beneficii 

indubitabile. În cazul platformei electronice, informațiile sunt accesibile oricând, elevii putând accesa acest 
produs educațional online atunci când au timp. În plus, filmele de predare pot fi vizualizate de câte ori este 
nevoie, fie că elevii vor să se pregătească pentru temele zilnice, fie pentru teze sau Evaluarea Națională. Și 
în ceea ce privește problemele rezolvate în pași, dar și testele, copiii de gimnaziu au posibilitatea să-și 
verifice cunoștințele și să aprofundeze materia la Limba Română sau Matematică. 

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 și dificultăți / 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 învățământul preuniversitar 
 

 
Prof. Cojocaru Adina Camelia, Școala Gimnazială Vața de Jos, jud. Hunedoara 

Prof. Cojocaru Sorin, Liceul Teoretic Avram Iancu, Brad, jud. Hunedoara 
 
 

 
Învățarea și evaluarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se 

asigură continuarea procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, prin intermediul 
diverselor instrumente informatice de comunicare la distanță.  

Această modalitate alternativă este studiată de pedagogi, experți în design curricular și experți în noi 
tehnologii comunicaționale. 

Pentru a fi la fel de eficientă ca instruirea faţă-în-faţă, trebuie să se regăsească sub 
forma învăţării mixte (blended learning – on line şi faţă-în-faţă). Prezența fiecăruia dintre aceste tipuri de 
interacțiune, atunci când este integrată în mod semnificativ, crește rezultatele învățării. 

Evaluarea online de calitate înseamnă: 
 timp de planificare 
 pregătire și dezvoltare unui test sau a unei secvențe de evaluare prin folosirea diferitelor aplicații 

digitale 
 situația actuală determinându-ne mai degrabă să acționăm cu resurse minime disponibile și într-un 

timp redus. 
Planificarea atentă a învățării online și a evaluării presupune nu doar identificarea conținutului de 

parcurs, ci și proiectarea atentă a tipurilor de interacţiune, cu scopul de a susţine procesul de învăţare/ 
evaluare. Apoi, trebuie adaptată particularităților de vârstă și chiar individuale ale elevilor, pretându-se mai 
bine vârstelor mari, ciclului liceal, studenților și adulților în contexte de formare. 

Evaluarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe avantaje, însă putem 
să vedem și câteva dezavantaje.  

Avantaje: 

1. Distribuirea rapidă a materialelor didactice: 
 Profesorii sau administratorii pot transmite foarte repede, oricând, oriunde și oricui informațiile pe 

care le dorește. 
 Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se întâlni fizic; nimeni nu va pierde 

nimic pentru ca informațiile rămân online. 
2. Elevii/ studenții intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare: 
 Orice persoana din grupul țintă are acces la toate informațiile, oriunde și oricând. 
3. Existența conținuturilor multimedia: 
 Prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, fișiere și orice fel de materiale virtuale care 

întotdeauna au eficientizat învățarea/ evaluarea 
4. Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință: 
 Dacă distribuitorul își dă seama ca a transmis o informație greșită sau poate dorește să o 

actualizeze, el poate face acest lucru oriunde și oricând.  
5. Folosirea conținuturilor interactive, existența feed-back-ului: 
 Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experiențe, păreri sau informații. De 

asemenea, ei pot primi feed-back în timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. 
Astfel există și interacțiune virtuală și nu numai învățare individuală. 
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Dezavantaje: 
 
1. Dificultăți în utilizarea tehnologiei: 
 Tehnologia avansează zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutățile. De aceea sunt 

întâmpinate probleme de utilizare și de accesare a informațiilor sau de realizare a unor proiecte sau teme. 
De asemenea sunt întâlnite situații de confuzie și dezorientare, de unde apare și lipsa de motivație.  

2. Lipsa comunicării reale/fizice: 
 Când învățarea și comunicarea rămân axate în mediul virtual, atunci când oamenii se întâlnesc nu 

mai știu să comunice și încep să comunice tot prin tehnologie.  
3. Situații limită: 
 Există situații limită cazurile în care o persoană este într-un anumit context în care nu poate avea 

acces la internet sau nu își permite acest lucru. Din acest motiv, se poate întâmpla să piardă o anumită 
informație care îi era utilă în acel moment, dar pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste situații de criză 
chiar nu pot fi controlate. 

 
Interpretarea eronată a explicaţiilor scrise reprezintă, de asemenea, o problemă.Evaluarea online 

solicită mai multă responsabilitate, iniţiativă şi efort decât faţă-în-faţă. Feedback-ul, de exemplu, devine 
mai dificil de acordat. 

Cu toții știm că internetul este foarte util în învățare, atât a celor mici, cât și a celor mari. Pentru cei 
mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație puternică pentru a o utiliza 
în mod eficient. 

 Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru permite 
profesorilor să cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele slabe, să acționeze ca 
mentori si să ghideze studenții în posibilitățile lor de carieră. 

 Într-o clasă tradițională, elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și clarifice 
propriile întrebări cu profesorul, obținându-și astfel răspunsurile imediat. 

 Înțelegând modelul de întrebări și răspunsuri și sugestiile oferite de profesori cu experiență, elevii 
pot găsi mai multe informații utile decât atunci când utilizează note și sugestii online generalizate. 

 De asemenea, evaluarea în clasă este mai utilă datorită unei interacțiuni continue între elevi și 
profesori, deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la examene. 

 În cele din urmă, interacțiunile cu profesorii buni contribuie la motivația elevilor de a obține note 
mari.   
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE -                                                    
PROVOCĂRILE ACESTEIA 

 
 

Prof. pentru învățământul primar Colda Adina Hannelore                                    
Școala Gimnazială ”Romul Ladea”, Oravița, Caraș-Severin 

 
În zilele noastre, predarea online a devenit extrem de folosită, deoarece atât dascălii cât și elevii și-

au continuat predarea/învățarea în mediul online, chiar dacă aceasta nu a fost una favorită. 
Învățând din mers, profesorii au reușit să pună în practică aceste lucruri. Perfecționarea continuă a 

cadrelor didactice și-a spus cuvântul. 
Această învățare online a intrat în viețile noastre, înlocuind metodele tradiționale și schimbând modul 

în care profesorii și-au desfășurat activitatea educațională. Avantajul elevilor în cazul unei astfel de învățări 
este că ei vor putea învăța ceea ce vor, când vor, unde vor și cel mai important este că se vor putea evalua 
singuri despre ceea ce au învățat. Elevului îi revine sarcina de a fi responsabil pentru o bună învățare. El 
trebuie să fie motivat pentru a învăța singur și activ la ore. 

Dacă predarea cunoștințelor se poate face cât de cât ușor, problema evaluării nu a fost discutată în 
detaliu, lăsând loc de interpretare. Cu toate că instruirea online poate fi mai convenabilă, eficientă și 
flexibilă atât pentru elevi cât și pentru profesori, trebuie subliniat faptul că tehnologia ar trebui utilizată 
pentru a ușura procesul instructiv-educativ și să promovăm învățarea. 

În timpul proiectării riguroase a materiei, selectarea unor metodologii de instruire în predarea online 
profesorul trebuie să reflecteze și asupra metodelor de verificare a cunoștințelor. Această evaluare a 
cunoștințelor este mai mult decât o simplă testare a elevilor. 

Pentru a realiza o evaluare rapidă în mediul online, profesorii oferă un feedback util pentru a 
demonstra calitatea actului educativ. Că să reușească o astfel de evaluare, profesorii care predau online 
trebuie să-și îmbunătățească continuu strategiile de predare. Profesorii trebuie să organizeze foarte bine 
activitatea educațională atunci când susțin ore online. 

Analizarea diferenței dintre evaluarea predării online și  evaluarea predării tradiționale 
Chiar dacă dascălii predau tradițional sau online, instrumentele de evaluare ar trebui să fie concepute 

pentru a le oferi elevilor un feedback rapid, să-i ajute să înțeleagă și să aplice ce au învățat. Autoevaluarea, 
presupune măsurarea propriilor realizări. O evaluare eficientă trebuie să fie activă și autentică în predarea 
online. Evaluarea tradițională se practică cu precădere în timpul predării fizice la clasă, astfel încât 
profesorii pot monitoriza mai bine progresul elevilor și își măresc capacitatea elevilor de a deveni mai 
eficienți, să se autoevalueze. 

Învățarea online impune elevilor să inițieze procesul de învățare, elevii să citească mesajul transmis, 
să pună întrebări pe baza textului citit, să participe la discuție. Această experiență poate să fie mai 
stimulatoare și să se axeze mai mult pe gândirea critică. 

 

Bibliografie: 

Cucoş, Constantin, 2008, Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iaşi. 

Neacşu, I., Stoica, A. (coord), 1996, Ghid general de evaluare şi examinare, M.I., CNEE, Ed. Aramis, 
Bucureşti. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR TRADIȚIONAL 

 

COLNIȚĂ FLORICA                                                                  
GRĂDINIȚA CU PNP ,,SMILE”-BISTRIȚA 

 
 

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învățământ,statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat,mai ales în ultimele decenii,datorită numeroaselor cercetari,studii,lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea școlară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învățământ,având rolul de reglare,optimizare,eficientizare a activităților de predare învățare.  

Evaluarea are rolul de a măsura și aprecia în funcție de obiective, eficiența procesului de predare-
învățare raportată la îndeplinirea funcțiilor ei, la cerințe economice și culturale ale societății contemporane. 

Deoarece activitatea din grădiniță are preponderent un caracter formativ, educativ, cu finalități ce nu 
se pot concretiza imediat,ci într-o viziune de construcție pas cu pas, în colaborare cu alți factori, evaluarea 
este fragmentată, incompleta, unele rezultate apar mai târziu, în școală sau la finele ei. Evaluarea copiilor 
solicită timp îndelungat, răbdare și consemnarea răspunsurilor sau a observațiilor educatoarei. Sistemul 
metodologic al evaluării rezultatelor și progreselor copiilor cuprinde mai multe metode și procedee de 
examinare.  

A evalua înseamnă a determina măsura în care obiectivele propuse au fost atinse,eficiența metodelor 
de predare-învățare pe baza informațiilor obținute activitatea fiind ameliorată la timp. 

Evaluarea însă nu vizează doar preșcolarul, ci și educatoarea. Pentru educatoare, aceasta reprezintă 
un feed-back asupra eficienței activității didactice desfășurate, astfel încât prin intermediul evaluării, 
educatoarea poate afla ce au acumulat preșcolarii, ce lacune există în pregătirea acestora. 

Activitatea din grădiniță  este complexă și solicită forme de evaluare variate, adaptate la 
particularitățile preșcolarilor. Astfel în grădiniță sunt utilizate următoarele strategii și forme de 
evaluare:evaluare inițială, evaluare formativă (continuă), evaluare sumativă și finală. 

La începutul fiecărui an școlar,primele două săptămâini sunt rezervate culegerii de date pentru 
cunoașterea fiecărui copil. Metodele utilizate de educatoare sunt: observarea, dialogul, convorbirea, testul, 
studiul produselor activității.   

Metoda observație-constă în surprinderea și 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 orală- se realizează prin metoda conversației care se folosește mai frecvent și într-o formă 
mai complexă începând cu grupa mijlocie. Presupune implicarea activă a copilului, care este cu atât mai 
productivă cu cât subiectul conversației este mai accesibil. 

Evaluarea scrisă-se realizează prin utilizarea fișelor. 

Testele-reprezintă probe standardizate orale sau scrise ce pot furniza date despre nivelul cunoștințelor 
însușite. 

Evaluarea prin probe practice-se realizează prin metoda jocului și exercițiului. 

Metodele tradiționale pentru evaluarea activității preșcolarilor vor fi complectate de metode 
complementare,de metode alternative(portofoliul, investigația,studiu de caz) astfel încât educatoarea va 
concepe adevăratele strategii evaluative care să reflecte nivelul de dezvoltare atins de preșcolar. 
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Evaluarea realizată în preșcolaritate devine o modalitate de sporire a rolului educației organizate în 
formarea preșcolarității,educatoarea îndeplinindu-și misiunea nobilă de a pregătii copilul pentru integrarea 
cu succes în activitatea școlară. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚAMANTUL PREUNIVERSITAR 
Între online și tradițional 

 
 

Prof. înv. Primar, Coman Mirela 
Sc. Gimn. ,,Nicolae  Titulescu”- Ploiești 

 

 
Reforma în domeniul evaluării,constituie un subiect de analiză pentru toți cei implicați în desfășurarea 

procesului de învățămant și în elaborarea documentelor de politică educațională. 
Evaluarea și examinarea constituie, în contextul reformei educației, o componentă în care schimbările 

de structură au devenit deja vizibile.  
Obiectivele reformei în domeniul evaluării și examinării vizează:  
a) evaluarea instituțională  
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) orientează  actul de 

evaluare către elementele de creativitate, gandire critică și  acțiuni individuale, regăsite în  competențe și 
capacități, abilități și atitudini. 

Proiectarea evaluării educaționale trebuie să țină seama de răspunsul la următoarele întrebări: 
 Ce evaluăm? Sistemul ca întreg sau doar o componentă a acestuia, randamentul sau eficiența 

educațională, procesul de formare, rezultatele școlare, nivelul de performanță, competențe, aptitudini, 
abilități, atitudini etc. 

 Cu ce scop? Formativ, sumativ, de orientare 
 Pe cine evaluăm? Educabilii (elevii, un anumit grup de varstă) 
 Cum evaluăm? Prin stabilirea clară a parcursului: scopuri-obiective-instrumente de evaluare-

rezultate-interpretare-comunicare 
 Cand evaluăm? 
= la începutul unui proces (ciclu educațional, an școlar, semestru, ora de curs), pe parcursul acestuia, 

la finalul său. 
 Cu ce evaluăm? Cu metode de evaluare orală/scrisă/practică, prin observație directă, prin exerciții, 

probleme, eseuri, teme pentru acasă, prin proiecte, referate, teme individuale/de grup, prin portofolii 
individuale/instituționale, prin metode de autoevaluare. 

Pentru profesor, evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare şi 
învăţare. Ea are ca scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea procesului 
instructiv-educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete, obiectivele propuse 
inițial.  

Evaluarea în învăţământul primar stă la baza modelarii şcolarului mic. A evalua înseamnă a direcţiona  
acțiunile acestuia spre atingerea scopurilor propuse şi este mai mult decât  un procedeu. Este o operaţie 
complexă ce cuprinde intervenţii, atitudini, stări afective care conduc spre identificarea unor aspecte de 
care trebuie să se țină cont: 

   * conţinuturile şi obiectivele ce trebuie evaluate; 
   * care este menirea şi din ce perspectivă se efectuează evaluarea; 
   * momentul propice pentru a realiza evaluarea  (la început, pe parcurs, la final 
   * modalitatea  concretă de înfăptuire a evaluării(cu ce instrumente, probe); 
   * în ce fel se prelucrează datele şi cum se valorifică informațiile; 
   * pe baza căror criterii se evaluează.  
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Planificarea cursului acţiunilor de urmat în cadrul procesului de evaluare în învăţământul primar are 
valoare identică cu a determina când evaluezi, sub ce formă, cu ce metode şi mijloace, cum valorifici 
informaţiile obţinute. Bineînţeles, la final, în funcţie de concluziile rezultate, şcolarul îşi va modifica 
preferinţa de a folosi anumite stiluri şi strategii de învăţare (chiar dacă nu le conştientizează în permanenţă), 
iar învăţătorul îşi va schimba strategia de planificare, de programare, de organizare, de coordonare a 
predării. 

Situația actuală ne-a determinat să experimentăm și să înțelegem diversele tehnologii de predare și 
evaluare online. Acest nou proces, trebuie aplicat cu atenție, în mod adecvat, pentru ca rezultatele să fie la 
un nivel ridicat. 

Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document pe o foaie de 
hartie, și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.  

Învățarea  și  evaluarea, bazată pe  proiect, cu utilizarea media, poate  oferi  elevilor o serie de opțiuni. 
Creativitatea manifestată  este  uluitoare  și  ne  ajută  să  aflăm ce au învățat  elevii  să  facă. 

Există multe aplicații online, ce pot fi folosite pentru actul de predare- învățare: Google Classroom, 
Google Jamboard, Google Forms, Kahoot, Wordwall, Prezi, Animaker. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, este bine să  
explorăm  și  să  permitem  și  elevilor  să  facă  același  lucru. 

În contextele online, implicarea este absolute esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt ceamai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva  despre care profesori din diverse colțuri ale lumii  vorbesc  în 
mod constant într-un sens  pozitiv. 
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Realizarea evaluării online 

 
COMAN ANDREEA MARIA 

 
 

Literatura de specialitate oferă mai multe definiții ale evaluării, în funcție de diversitatea fenomenelor 
care fac obiectul ei: evaluarea instituțională, curriculumul, procesul de instruire, rezultatele școlare.  

Evaluarea este o activitate etapizată care vizează domenii și probleme complexe, nu doar evaluarea 
elevilor. „A evalua” reprezintă nu numai un verb de încheiere, ci și de deschidere. 

 Într-o perspectivă istorică, teoriile asupra evaluării sunt conturate în trei perioade:  

a) Perioada testelor (1920), perioadă caracterizată de intenția de eliminare a subiectivismului și 
eterogenității instrumentelor de evaluare și introducerea testelor obiective, standardizate. 

 b) Perioada măsurării, în care se dorește perfecționarea caracterului restrictive al noțiunii de test, 
asigurându-se obiectivitatea măsurătorilor și modalitatea în care rezultatele testelor pot fi utilizate.  

c) Perioada evaluării (1930) în care se încearcă descoperirea în totalitate a elevului, se realizează 
dezvoltarea altor instrumente de evaluare (analiza programelor, teste psihologice, teste afective, rapoarte 
ale părinților, profilul elevului). 

 Există multe definiții pentru evaluare, în funcție de realitățile educaționale de care se ține cont. De 
exemplu, Doina Mihalașcu (2006) consideră că: Evaluarea este activitatea care permite formularea unor 
judecăți privind starea, funcționarea, evoluția viitoare probabilă a elevului, profesorului, unității școlare pe 
baza informațiilor colectate prin intermediul instrumentelor de măsură.  

Elevul are acces la informația digitală, dar nu are obișnuința de a învăța în acest sens și acest lucru 
reprezintă un motiv în plus pentru utilizarea unui număr restrâns de soluții și aplicații digitale în realizarea 
activităților didactice online. 

Site-ul https://www.liveworksheets.com ne oferă posibilitatea evaluării 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, părinții reprezintă elevul și 
garantează că informațiile trimise la înregistrare sunt adrevărate și precise.  

Liveworksheets permite transformarea fișelor tradiționale în exerciții interactive, denumite „fișe 
interactive”. Elevii pot completa fișele online, iar mai apoi să le trimită profesorilor. Acest lucru este bun 
pentru elevi (fișele sunt motivante), pentru profesori (nu necesită timp de corectare-fișele se autocorectează) 
și pentru natură (folosim mai puțină hârtie). 

În plus de acestea, fișele interactive pot include sunete, video, exerciții de tragere și plasare, exerciții 
de unire cu săgeți, exerciții de selecție multiplă, inclusiv exerciții vorbite, pe care elevii trebuie să le 
completeze folosind microfonul. 

Cum se folosește? Profesorii creează propriile fișe interactive sau poți folosi fișele celorlalți 
profesoriv (multe fișe sunt pdf -poți descărca 10 maxim/zi). Site-ul dispune de o colecție de mii de fișe 
interactive, în mai multe limbi și subiecte. Aceștia transmit fișele elevilor, elevii lucrează fișele, după care 
le direcționează profesorilor, fișele se corectează automat, iar elevii primesc fișele corectate. 

Acest tip de evaluare este o etapă din procesul de învățare care se desfășoară în mediul online. Primii 
care au de învățat în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a învăța lucruri noi și de a 
produce schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și ar fi mult mai greu să se realizeze. La polul 

880



opus apar incertitudini, sisteme de așteptări diferite. La prima prima interacțiune cu educația online este 
necesar să se cunoască cum funcționează aceasta, precum și ce instrumente și tehnici sunt potrivite pentru 
grupul țintă (elevi sau cadre didactice). În educația online se schimbă, în primul rând, mediul de învățare.  

Nu mai există școala ca spațiu, ca tot ansamblul relaționar. Modificări apar și în ceea ce privește 
comunicarea. Aceasta este puternic filtrată de tehnologie, nu mai este atât de persuasivă și din acest motiv 
se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmează a fi investite.  

În final, se schimbă rutinele pentru învățare: de pregătire pentru școală (plecarea spre școală, drumul 
în sine au efecte psihologice asupra mobilizării învățării) și de învățare (informațiile nu mai sunt primite în 
același fel, nu se mai învață la fel). 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
Prof. înv. primar Coman Daniela – Alexandra                                              

Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”                                                      
Localitatea Pucioasa, Județul Dâmbovița 

 

 

Tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul digital 
– dinamic, colorat, interactiv. Totuși, utilizarea excesivă a computerului nu-i ajută pe cei mici să-și dezvolte 
abilități de viață reale, de aceea este necesar ca părinții să-i ghideze cu multă atenție, diplomație și pricepere. 

Viața ne arată zilnic fațete noi, ne provoacă în fel și chip, ne testează puterea de adaptare și capacitatea 
de a răspunde rapid în cele mai inedite contexte.  

Multe variabile, puține constante, totuși, unul dintre aspectele cu care ne confruntăm cu toții este 
pasiunea copiilor noștri pentru mediul online, insistența cu care cer să fie lăsați în compania gadget-ului lor 
preferat sau indiferența cu care resping orice argument din partea noastră. Mediul online e extrem de 
apreciat de cei mici încă de la vârste fragede, iar studiile noastre arată faptul că din ce în ce mai mulți copii 
petrec semnificativ de mult timp în fața ecranului – în medie între trei și cinci ore pe zi. 

Pe perioada pandemiei, cadrele didactice au trecut de la lecția tradițională, cea față în față, la cea 
desfășurată în mediul online. Copiii sunt pasionați de mediul online, iubesc jocurile și filmulețele pe care 
le descoperă pe YouTube, de pildă. În această perioadă de un real folos au fost platformele și aplicațiile 
disponibile online. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici cadrele didactice pot discuta cu elevii; pot fi corectate temele și poate fi 

oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă 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 obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Cadrele didactice au încercat să creeze un context plăcut, ludic în care copiii să revadă, să aplice ceea 
ce au învățat, să-și exersează memoria, atenția, gândirea logică sau să-și folosească inteligența emoțională 
în jocuri. Conținuturile și modul de prezentare a acestora au fost adaptate stadiului gândirii, respectând 
specificul proceselor cognitive corespunzătoare vârstei și luând în considerare interesele și preferințele 
specifice vârstei, facilitând înțelegerea și încurajând învățarea. 

Lecțiile virtuale și jocurile educaționale reprezintă un avantaj: oferă copiilor o vedere realistă asupra 
materiei repetate sau activităților întreprinse. Noi am realizat un mix ideal de mijloace audio și vizuale, 
animații cât și simulări, dar și conținut de tip text pentru a face învățarea cât mai plăcută celor mici. 
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Folosirea platformelor online de educație a oferit o serie de beneficii și avantaje celor mici spre 
mulțumirea părinților. Părinții au putut urmări progresul copilului, testarea și evaluarea activităților, 
preferințele celui mic din punct de vedere al jocurilor și materialelor educative, etc. 

Copiii au primit feedback imediat: în timp real elevul și-a putut da seama ce greșește sau ce realizează 
corect! Învățarea a fost realizată astfel într-un mod activ ce a permis evaluări formative și sumative, 
calitative și cantitative, realizate într-un mod pe înțelesul și placul lor. 

În această perioadă, copiii noștri s-au jucat și au  învățat altfel. În mod natural, această generație 
digitală a înlocuit vechile tipare de educație cu noi metode care a îmbinat studiul cu distracția. Ei nu a 
trebuit să-și facă temele și apoi să se joace, ei și-au făcut temele în timp ce s-au jucat, au  învățat bucurându-
se de filmulețe interactive, de jocuri logice sau experimente inedite din care au aflat informații noi despre 
lumea înconjurătoare. 

Copiii noștri au acces la produse de învățare revoluționare, în acord perfect cu evoluția societății și 
cu nevoile lor intelectuale și emoționale. 
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EVALUAREA TRADIȚIONALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 

Înv. Condruz Oana Mariana                                                             
SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN, TRAIAN, BRĂILA 

 

Toate evaluările se realizează pe baza standardelor naționale de evaluare pentru fiecare disciplină de 
studiu. 

Rezultatele evaluării se exprimă, prin calificative, în învățământul primar. 

Controlul utilizării și al respectării standardelor naționale de evaluare de către cadrele didactice se 
realizează prin inspecția școlară. Notarea elevilor fără utilizarea și respectarea standardelor naționale și a 
metodologiilor de evaluare constituie abatere disciplinară și se sancționează conform prevederilori legii 
educatiei nationale. 

Evaluarea se centrează pe competențe, oferă feed-back real elevilor și stă la baza planurilor 
individuale de învățare. 

Un elev cu deficiențe de învățare beneficiază, în mod obligatoriu, de educație remedială. 

La finalul clasei pregătitoare, cadrul didactic responsabil întocmește, în baza unei metodologii 
elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, un raport de evaluare a dezvoltării fizice, socioemoționale, 
cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare. 

Evaluarea elevilor trebuie realizată pe parcursul întregului semestru de către cadrul didactic care 
lucrează cu clasa respectivă, în mod regulat şi pentru toate disciplinele (obligatorii sau opţionale). Fiecare 
semestru include perioade dedicate consolidării şi evaluării competenţelor achiziţionate de elevi (evaluare 
formativă şi sumativă) - decise de cadrul didactic care lucrează cu clasa respectivă. În mod obişnuit aceste 
perioade sunt stabilite către sfârşitul semestrului şi cadrele didactice urmăresc: îmbunătăţirea rezultatelor 
procesului de predare-învăţare; sistematizarea cunoştinţelor dobândite de elevi; stimularea performanţelor 
elevilor cu rezultate foarte slabe şi foarte bune. 

Metodele şi instrumentele de evaluare sunt stabilite de cadrul didactic în funcţie de vârsta şi 
particularităţile psihologice ale elevilor, luând de asemenea în considerare specificitatea disciplinei. 

Acestea pot include: a) evaluare prin întrebări orale; b) teste scrise; c) experimente ştiinţifice şi 
activităţi practice; d) rapoarte; e) proiecte; f) teste practice, precum şi alte instrumente elaborate de catedrele 
unităţii de învăţământ şi aprobate de director sau elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de 
inspectoratele şcolare judeţene.. 

În timpul învăţământului primar, fiecare evaluare a elevilor (continuă, formativă sau sumativă) 
pentru fiecare disciplină se materializează într-un calificativ dintre insuficient, suficient, bine şi foarte 
bine.  

Calificativul final semestrial şi anual pentru fiecare disciplină trebuie să fie încadrat în unul dintre 
cele patru calificative menţionate anterior. 
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Evaluarea elevilor se face pe baza standardelor curriculare stabilite în cadrul Curriculumul Naţional 
şi a Standardelor de evaluare şi Descriptorilor de performanţă stabiliţi pentru fiecare disciplină şi fiecare 
clasă. 

Calificativul acordat de cadrul didactic în urma fiecărei evaluări trebuie să fie comunicat elevului. 

Cadrele didactice au de asemenea obligaţia de a înregistra calificativele acordate în catalogul clasei 
şi în carnetele elevilor. La sfârşitul fiecărui semestru şi la sfârşitul anului şcolar, calificativele finale pentru 
fiecare disciplină sunt înregistrate în catalogul clasei şi în carnetele elevilor.  

Calificativul final pentru fiecare disciplină este de asemenea trecut în registrul matricol al unităţii de 
învăţământ. Datele şcolare oficiale ale elevilor pentru întreaga perioadă de şcolarizare sunt cele trecute 
în cataloage şi în registrul matricol - documente şcolare cu regim de arhivare permanent la nivelul unităţii 
de învăţământ, iar ulterior la Arhivele Statului. 

Numărul de calificative care trebuie acordate semestrial fiecărui elev pentru fiecare disciplină trebuie 
să fie cel puţin egal cu numărul de ore pe săptămână prevăzut de planul cadru de învăţământ. 

La sfârşitul fiecărui semestru şi la sfârşitul anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia de a încheia 
situaţia şcolară a elevilor pentru fiecare disciplină. Încheierea situaţiei şcolare constă în stabilirea şi 
înregistrarea în documentele şcolare a calificativului final pentru fiecare disciplină. 

Pentru învăţământul primar, cadrele didactice stabilesc calificativul final astfel: 

  Pentru stabilirea calificativului final pentru fiecare disciplină: în urma evaluării sumative realizată 
în perioada de consolidare şi evaluare, cadrul didactic alege unui dintre calificativele atribuite cu cea mai 
mare frecvenţă în timpul evaluărilor continue; 

  Pentru stabilirea calificativului anual final pentru fiecare disciplină: cadrul didactic alege unul 
dintre cele două calificative finale semestriale pe baza următoarelor criterii: progresul sau regresul 
înregistrat de elev; raportul efort performanţe realizate; evoluţia motivaţiei elevului; realizarea programului 
suplimentar de pregătire sau recuperare stabilit de cadrul didactic. 

Luând în considerare rezultatele evaluării continue, cadrele didactice pot decide asupra necesităţii 
unor activităţi de educaţie remedială pentru elevii cu rezultate foarte slabe. Aceste activităţi pot fi realizate 
prin curriculumul la decizia şcolii (aprofundare) şi/sau activităţi extracurriculare, precum şi în timpul 
activităţilor de după cursuri dacă unitatea de învăţământ organizează astfel de activităţi.  

Alternativ, cadrele didactice se pot baza pe activităţi diferenţiate organizate la clasă în timpul 
programului zilnic normal. 
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EVALUAREA ÎNTRE ONLINE ȘI  TRADIȚIONAL 

 

 
P. Î. P.  CONDURACHE MARIA NICOLETA 

Școala Gimnazială BOGDAN VODĂ, Câmpulung Moldovenesc 
 

                                  
 

 „Cine nu ştie să se joace cu copiii şi este destul de nepriceput ca să creadă că acest amuzament este 
mai prejos de demnitatea sa, nu trebuie să se facă educator“  (C. G. Salzmann) 

De aproape doi ani ne străduim să găsim cele mai bune metode de predare-învățare-evaluare atât în 
orele tradiționale cât și în cele online.  

Eficienţa procesului de  predare- învățare- evaluare a cunoștințelor matematice în vederea unei 
adaptări rapide la clasa pregătitoare sau clasa I, poate fi crescută dacă se abordează prin prisma jocului 
didactic matematic. 

Prin folosirea jocului didactic matematic copiii sunt bine motivaţi, acceptă condiţiile jocului şi îşi 
însuşesc cunoştinţele de bază ale calculului matematic, îşi formează priceperi şi deprinderi necesare în 
învăţarea matematicii, ceea ce stă la baza pregătirii corespunzătoare în domeniul matematic. În cadrul 
evaluărilor continue am observat că școlarii dobândesc  mai ușor și mai repede cunostințele matematice 
transmise prin intermediul jocului, și de aceea am continuat cu activități bazate pe joc atât în predare – 
consolidarea cunoștințelor, cât și în evaluarea acestora. 

Exemplific jocul didactic “Să construim un cartier nou”, care are ca scopuri: evaluarea deprinderii de 
a forma grupe de obiecte după criteriile date și evaluarea  deprinderii de a compara două grupe global sau 
prin punere in corespondență, iar sarcina  didactică: Gruparea obiectelor date în funcție de anumite criterii; 
separarea unui element sau a mai multor elemente din grupe.  

Regulile jocului: Unul dintre copiii care a primit șapca va veni să rezolve sarcina data. Șeful de santier 
desemnat verifică dacă 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 străzi și 

spații verzi; elemente detașabile sau siluete ce reprezintă: copaci, case, bănci, blocuri, flori (de diferite 
forme și mărimi).             

Desfășurarea jocului: Copilul care primeste șapca este constructorul șantierului și trebuie să realizeze 
sarcina încredinșată. După ce o realizează se verifică de către șeful de șantier corectitudinea execuției.  

Exemple de sarcini:  a) Construiește un grup de case cu un etaj. (Copiii vor așeza cel puțin 4 case 
realizate din piese Lego.) b) Așază arborii mici cu coroana rotundă.  c) Așază o grupă de blocuri galbene 
în locul indicat.  d) Așază grupa de case cu doua etaje în perechi cu cele cu un etaj. e) Așază băncile  verzi 
în parc.  f) Așază băncile  maro în fața blocurilor. 

g) Compară grupele de banci și precizează care grupă are mai multe obiecte. 
        Toate răspunsurile se premiază cu ecusoane. 

Variantă: Copiii vor lucra in echipe. Ei primesc jetoane reprezentând: casuțe, autobuze, semne de 
circulație etc.  Fiecare echipă va avea de realizat o sarcină: 

1) Lipeste tot atâtea căsuțe câte curți sunt desenate pe panou. 
2) Așază câte un autobuz în fiecare stație. 
3) Numără tot atâtea semne de circulație câte arată cifra arătată de educatoare ți așază-le pe machetă.  
Acest joc la fel ca multe altele se pot realiza și în activitatea online folosind aplicații precum wordwall, 

endlesswordplay, kahoot, care ne ajută să le fim aproape, deși situația pandemică ne ține la distanță.  
Să nu uităm  că jocul didactic corespunde particularităţilor vârstei preșcolare / şcolare mici și cuprinde 

cele mai bogate valenţe formative, îmbinând distracţia, surpriza, buna dispoziţie cu sarcina didactică la 
potenţialul intelectual, moral şi fizic al copiilor, acesta asigură o activitate complexă, interesantă, plăcută, 
antrenantă, dezvoltând la copii deprinderi de muncă independentă, perseverenţă şi dârzenie în învingerea 
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dificultăţilor, flexibilitatea gândirii, spiritul de cooperare, stimulează iniţiativa, inventivitatea, creativitatea, 
iar competitivitatea angajează la efort toate capacităţile elevului, fără a produce oboseală. 

Jocul didactic este o metodă activ-participativă, dar şi un mijloc prin care  învăţătorul consolidează, 
precizează şi verifică cunoştinţe, pune în valoare şi le antrenează capacităţile creatoare. Poate să aducă 
varietate în exerciţiul matematic, poate înviora lecţia şi ca urmare drumul spre deprinderi este mai sigur şi 
mai plăcut. Elevii rezolva cu mai mult interes si plăcere jocurile care nu sunt altceva decât exercitii si 
probleme prezentate sub alta formă. 

Convinsă personal de valenţele formative ale jocului didactic cu conţinut matematic, am urmărit să 
pledez pentru necesitatea valorificării maximale a resurselor intelectuale şi moral-comportamentale ale 
acestei forme de activitate atât la orele tradiționale cât și la cele online.  

Pentru aceasta se impune din partea tuturor cadrelor didactice, alături de pasiune şi răspundere 
profesională, racordarea permanentă a preocupărilor la cerinţele învăţământului actual. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 
 

Prof. înv. preșcolar: Constantin Andreea Magdalena 
G. P. P. NR. 1 Călimănești 

 
 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt.  

Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria 
profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire 
eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, 
explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Între online și tradițional 
 
 

Prof. Constantin Cecilia Damaris                                                         
Liceul Teoretic, comuna Filipeștii de Pădure, jud. Prahova 

 
Evaluarea reprezintă o componentă importantă a procesului educativ și implică totalitatea activităților 

prin care se colectează și se interpretează datele obținute în urma aplicării unor metode și instrumente de 
măsurare, elaborate în conformitate cu obiectivele educaționale propuse. Evaluarea are rolul de a măsura și 
aprecia eficiența procesului de predare – învățare, de a evidenția valoarea și cantitatea cunoștințelor 
dobândite de către elevi, oferind posibilitatea perfecționării actului de predare-învățare.   

Pandemia Covid-19 a afectat puternic toate domeniile societății, dar în mod deosebit  sistemul 
educațional care a suferit modificări structurale și funcționale majore. Într-un timp scurt, peisajul 
educațional din întreaga lume s-a schimbat fundamental. Profesorii, elevii și familiile acestora au fost 
nevoiți să se adapteze, fără întârziere, la educația digitală. 

Educația digitală implică două componente esențiale. Pe deoparte, presupune un set de cunoștințe pe 
care o persoană trebuie să le aibă în ceea ce privește un sistem digital. Pe de altă parte, educația digitală 
face referire la metode digitale de predare și evaluare care să înlocuiască metodele tradiționale pe care 
educația clasică le utilizează dintotdeauna. Includerea educației digitale în sălile de clasă poate varia de la 
simpla utilizare a tabletelor în loc de hârtie, până la folosirea unor programe și echipamente software 
avansate, precum platformele educaționale.  

Educația digitală presupune adaptarea metodelor tradiționale de evaluare la mediul online. Astfel, 
metodele tradiționale de evaluare sunt înlocuite de metode alternative precum: referatul, investigația, 
portofoliul, proiectul, autoevaluarea și de utilizarea unor aplicații digitale necesare desfășurării procesului 
de evaluare în condiții optime. 

Tehnologia și instrumentele digitale oferă profesorului posibilitatea de a transforma o evaluare rigidă 
într-o experiență interesantă și provocatoare care poate deveni ulterior un act de învățare. Evaluarea în 
mediul online oferă profesorului posibilitatea de a acorda elevilor o experiență de învățare personalizată 
prin urmărirea performanțelor acestora în sistem centralizat.  

 
Acest sistem oferă următoarele beneficii: 
 
 Reducerea costurilor, a efortului și a timpului necesar pentru evaluarea manuală a fișelor de evaluare 
 Scanarea și criptarea foilor de răspuns pentru partajare rapidă și sigură 
 Adăugarea de feedback personalizat pentru fiecare elev prin comentarii 
 Recuperarea ușoară a foilor de răspuns la cererea elevilor sau profesorilor 
 Urmărirea rezultatelor fiecărui elev și a progresului acestuia în timp real 

Pentru a face din evaluare un proces interactiv și atractiv pentru elevi, profesorul are la dispoziție o 
multitudine de instrumente digitale pe care le poate utiliza în acest proces. 

Platformele educaționale precum Google Classroom reprezintă unul dintre cele mai utilizate mijloace 
de evaluare în mediul online. Profesorul poate discuta cu elevii pe Google Meet, unde poate corecta temele 
și poate oferi feedback direct fiecărui elev. De asemenea, se poate oferi un feedback mai facil prin 
constituirea unei bănci de comentarii care se creează automat pe baza celor mai frecvente comentarii pe 
care profesorul le oferă elevilor. 

Google Jamboard este un mod de vizualizare a unor răspunsuri scurte, accesibil tuturor participanților. 
Elevii pot vedea toate răspunsurile date pe bilete virtuale. 
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Google Forms reprezintă un instrument digital util în procesul de evaluare. Această aplicație permite 
conceperea unor formulare ce pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de 
participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise.  Aplicația permite profesorului să includă 
imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev.  

Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) 
Funcția Quiz permite oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la 
alegere au răspuns corect sau nu. Mai mult, pot fi incluse explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe 
care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Kahoot  reprezintă un instrument foarte bun pentru testarea cunoștințelor tuturor elevilor în timp real. 
Este nevoie de prezența profesorului pentru ca elevii să vadă întrebările. 

Wordwall oferă mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 
primar. 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc.  

Evaluarea online reduce timpul de așteptare și oferă elevilor rezultatele testelor în timp util. Aceste 
aplicații online oferă mecanisme de feedback imediat, oferind elevului posibilitatea de a analiza propriul 
proces de învățare și de a conștientiza punctele forte si punctele slabe. De asemenea, oferă profesorului 
posibilitatea de a se concentra pe anumite lacune în procesul de învățare.  

 

BIBLIOGRAFIE: 
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Metode de evaluare în educaţie fizică şi sport 

 

 
 

Prof. Constantin Iuliana Luminiţa 
                                                           
                       
 
În mod obişnuit orice preocupare omenească remarcabilă şi nu numai implică o acţiune de evaluare 

ştiinţifică chiar şi în educaţie în ceea ce priveşte disciplina educaţia fizică, ca un constituent al educaţiei 
generale. 

Sistemul Naţional Şcolar de Evaluare la Educaţie Fizică şi Sport în învăţământul primar, gimnazial, 
liceal şi profesional a fost introdus şi folosit de cadrele didactice de specialitate începând cu anul şcolar 
1999-2000.  

Conform acesteia (SNŞE) se realizează evaluarea semestrială a elevilor şi cuprinde: „minimum trei 
calificative provenite din susţinerea probelor la: viteza de deplasare, rezistenţă, forţă, complex de dezvoltare 
fizică, îndemânare, gimnastică acrobatică, joc sportiv. Probele de evaluare corespund numai unor categorii 
de conţinuturi prevăzute de programă. Celelalte conţinuturi se predau şi se apreciază prin evaluări curente”. 
Probele sunt explicate şi demonstrate de cadrul didactic înainte de a fi efectuate de elevi.   

În educaţia fizică şcolară evaluarea arată precum o unealtă prin care se realizează măsurarea şi 
examinarea funcţiei procesului de educaţie fizică în şcoli şi trebuie să fie eficientă atât pentru elev cât şi 
pentru cadrul didactic de specialitate pentru a sprijini hotărârile favorabile cu privire la obiectivele 
pedagogice.  

A. Dragnea şi colaboratorii săi menţionează în lucrarea Educaţie fizică şi sport – Teorie şi didactică 
(2006) tipurile şi metodele de evaluare grupate după cum urmează:  

a) „Evaluarea iniţială - se efectuează la începutul unui program de instruire şi este menită să 
stabilească starea sistemului sau acţiunii evaluate, condiţiile în care aceasta se poate integra în programul 
pregătit. Ea constituie una din premisele realizării acestui program.  

b) Evaluarea cumulativă - reprezintă modul tradiţional de evaluare a rezultatelor unei activităţi şi 
constă în verificarea şi aprecierea periodică, încheiate prin controlul final asupra întregului proces al 
activităţii evaluate. Ea se efectuează la sfârşitul unor perioade mai mult sau mai puţin lungi (trimestre, ani, 
cicluri etc.) Evaluarea cumulativă are un caracter retrospectiv în raport cu acţiunea estimată. Ea implică o 
comparare a rezultatului obţinut atât cu obiectivele urmărite, cât şi cu starea iniţială a sistemului (activităţii) 
supus evaluării. În cazul unei evaluări cumulative, reuşita şi eşecul sunt considerate într-o manieră globală.  

c) Evaluarea continuă - formativă se efectuează prin măsurarea şi aprecierea rezultatelor pe parcursul 
unui program, din momentul începerii lui până când se încheie. Ea constă în estimarea diferitelor faze, 
secvenţe ale procesului şi a rezultatelor obţinute, efectuându-se în trepte succesive foarte scurte, analizate 
în detaliu. Dacă progresele nu sunt cele scontate se stabileşte un diagnostic, precizându-se neajunsurile şi 
dificultăţile pentru a se opera remediile necesare. 

Prin urmare, evaluarea formativă este implicată în proces şi vizează sesizarea la timp a unor defecţiuni 
şi aplicarea măsurilor de corectare necesare”.  

  Metode de evaluare în educaţia fizică grupate după următoarele criterii (A. Dragnea): 
„În funcţie de etapele evaluării: 
- metode de verificare; 
- metode de apreciere; 
- metode de notare. 
 În funcţie de conţinutul evaluării: 
- metode de evaluare a stării de creştere şi dezvoltare fizică; 
- metode de evaluare a capacităţii motrice; 
- metode de evaluare a fitnessului; 
- metode de evaluare a capacităţii de efort. 
  În funcţie de componentele modelului de educaţie fizică: 
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- metode de evaluare a cunoştinţelor teoretice; 
- metode de evaluare a nivelului de dezvoltare fizică; 
- metode de evaluare a nivelului de dezvoltare a calităţilor motrice”. 
  A. Dragnea, I. Şiclovan, E. Firea şi Gh. Cârstea (1993, 1999, 2000), consideră că metodele de 

evaluare corespund unor criterii de evaluare ca: „progresul realizat de subiect, cantitatea şi mai ales calitatea 
elementelor însuşite în raport cu prevederile programei de specialitate, capacitatea subiectului de a aplica 
în practică elementele însuşite, capacitatea de practicare a exerciţiilor fizice în activitatea independentă a 
subiectului, nivelul cunoştinţelor teoretice privind practicarea cunoştinţelor fizice însuşite de subiect, 
atitudinea subiectului faţă de disciplina de învăţământ educaţie fizică şi nivelul dezvoltării fizice a 
subiectului”. 

  Din perspectiva acestor criterii, acelaşi autor clasifică astfel metodele de evaluare: 
 „Metode de verificare: 
- trecerea unor probe de motricitate specifice unor sisteme de evaluare; 
- trecerea unor probe de motricitate stabilite de către fiecare cadru didactic; 
- trecerea unor probe de cunoştinţe teoretice de specialitate; 
- măsurarea unor indici de dezvoltare fizică armonioasă; 
- executarea de către subiecţi a unor deprinderi şi priceperi motrice în condiţii analoage probei,   
  ramurei sau activităţii respective; 
- executarea de către subiecţi a unor deprinderi şi priceperi motrice în condiţii concrete de     
  concurs, desfăşurate conform regulamentului oficial; 
- îndeplinirea de către subiecţi a unor sarcini speciale de natură metodico-organizatorică; 
- observarea curentă a subiecţilor şi înregistrarea datelor observaţiei. 
 Metode de apreciere şi notare: 
- metoda aprecierii verbale; 
- metode de apreciere şi notare scrise; 
- metoda aprecierii şi notării, pe baza unor norme sau haremuri (metoda absolută); 
- metoda aprecierii şi notării prin comparaţia rezultatelor la nivelul unui grup de subiecţi; 
- metode de apreciere şi notare pe baza progresului individual; 
- metode de apreciere şi notare pe baza nivelului de execuţie tehnică sau tactică a unor      
  deprinderi şi priceperi motrice în condiţii de exersare parţială sau globală; 
- metode de apreciere şi notare a modului de îndeplinire de către subiecţi a unor sarcini speciale,   
  metodice sau organizatorice”. 
Evaluarea în educaţia fizică şcolară este o fază foarte importantă a procesului instructiv-educativ din 

această activitate şi de aceea trebuie să i se atribuie interesul necesar, pentru a o face cât mai plăcută pentru 
elevi şi pentru a nu deveni un factor stresant şi incomod.             

Având în vederea specificul disciplinei şi faptul că se află printre cele mai iubite discipline studiate 
în şcoală, tocmai prin natura ei de a face elevii să se bucure de jocurile dinamice şi de exerciţii, profesorul 
trebuie să organizeze şi să prezinte momentul evaluării într-o manieră atractivă explicându-le acestora cu 
calm şi răbdare ce presupune acest proces.  
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Evaluarea între online şi traditional 

 

Prof. înv. primar Constantin Mihaela                                                      
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Schitu Goleşti, Jud. Argeş 

 
Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judecăți privind starea, funcționarea, evoluția 

viitoare probabilă a elevului, profesorului, unității școlare pe baza informațiilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de măsură. 

În educația online se schimbă, în primul rând, mediul de învățare. Nu mai există școala ca spațiu, ca 
tot ansamblul relaționar. Modificări apar și în ceea ce privește comunicarea. Aceasta este puternic filtrată 
de tehnologie, nu mai este atât de persuasivă și din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu 
un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmează a fi investite. Se schimbă rutinele pentru învățare: de 
pregătire pentru școală (plecarea spre școală, drumul în sine au efecte psihologice asupra mobilizării 
învățării) și de învățare (informațiile nu mai sunt primite în același fel, nu se mai învață la fel). Ca metode 
alternative de evaluare putem aminti: referatul, investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

Este foarte important ca sarcinile și conținutul probelor de evaluare să fie interesante, provocatoare 
și să schimbe evaluarea rigidă într-o experiență exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul că orice act 
de evaluare este și un act de învățare. 

Sistemele online de administrare și evaluare a examenelor facilitează furnizarea unei experiențe de 
învățare personalizate pentru elevi, deoarece notele și performanțele lor sunt urmărite în sistemul 
centralizat.  

Aceste sisteme ajută la:  

-  Centralizarea și eficientizarea administrării și evaluării examenelor.  

-  Reducerea costurilor, eforturilor și timpului necesar pentru evaluarea manuală a fișelor de 
răspunsuri. 

-  Scanarea și criptarea copiilor foilor de răspunsuri pentru partajare rapidă și sigură  

-   Opțiuni pentru adăugarea de comentarii și feedback pentru referința elevului  

-   Caracteristici de clasificare automată pentru a reduce erorile umane  

-   Evaluarea scripturilor de răspuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web  

-   Recuperarea ușoară a scripturilor de răspuns la cererea elevilor sau profesorilor  

-   Urmărirea rezultatelor fiecărui elev și a progresului acestuia în timp 

Metodele tradiţionale de evaluare au căpătat aceasta denumire datorită faptului că, 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 către profesor.  

Probele orale reprezintă metoda de evaluare cel mai des utilizată la clasă. Aceste probe au avantaje, 
dar si dezavantaje. Principalele avantaje ar fi următoarele: au o mare importanţă in stabilirea interacţiunii 
educator – educabil, care trebuie să stimuleze modul de structurare a răspunsurilor de către elev, încurajând 
si manifestări ce permit evaluarea comportamentului afectiv – atitudinal; oferă posibilitatea modularii 
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întrebărilor în funcţie de răspunsurile copilului, oferă posibilitatea de a clasifica si corecta imediat 
eventualele greşeli sau neînţelegeri ale şcolarului, oferă mai multa libertate de manifestare a originalităţii 
educabilului, a capacităţii sale de argumentare . Dezavantaje - evaluările orale au o validitate redusă din 
cauza imposibilităţii acoperirii uniforme a conţinuturilor predate si a verificării tuturor componenţilor 
clasei, privind asimilarea conţinutului supus verificării; răspunsurile au fidelitate redusă, nu se acordă şanse 
egale tuturor elevilor, gradul de dificultate al întrebărilor fiind diferit, sunt cronofage, utilizând mult timp; 
dezavantajează copiii timizi si pe cei care elaborează mai greu răspunsurile. 

Probele scrise reprezintă o modalitate de evaluare foarte des practicată, uneori chiar preferată 
deoarece prezintă mai multe avantaje pe care nu ar trebui sa le ignorăm dacă se doreşte realizarea unui 
proces de instruire eficient si să crească gradul de obiectivitate in apreciere. Avantaje: economia de timp 
care o realizează in cadrul bugetului alocat relaţiei predare – învăţare – evaluare. Probele scrise permit 
evaluarea unui număr mare de şcolari într-un timp relativ scurt; acoperirea unitară ca volum si profunzime 
pe care o asigură la nivelul conţinutului evaluat,diminuarea stărilor tensionale de stres, care pot avea un 
impact negativ asupra performantei şcolarilor timizi sau cu alte probleme emoţionale. Probele scrise au ca 
dezavantaj relativa întârziere in timp a momentului in care se realizează corectarea unor greşeli sau 
completarea unor lacune identificate. 

Nu putem neglija faptul că generația secolului XXI se identifică cu era Internetului! 
Pentru copiii mai mici, este un joc atractiv, iar pentru cei mari, interesați și motivați, reprezintă sursa de 
informare, modul sigur de a rezolva orice problemă, de a învăța și de a fi evaluat.  Dacă putem determina 
modul în care să ”trezim” interesul elevului pentru studiu, atunci, resursele web apar pline de beneficii, 
avantaje în fața învățământului tradițional. 

Evident, profesorul de astăzi trebuie să se transforme în „profesor digital”, să se plieze pe dorințele 
elevilor, pe necesitățile reale ale societății! 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

CONSTANTINESCU MARIA – MIRELA 

 

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 
oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţare. Aunci când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu 
autentic de învăţare, poate fi de asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în 
popularitatea deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare. 

Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca aceste 
întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor.  

Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât 
sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de 
discuţii sau exerciţiilor online. O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a 
temelor care poate simplifica procesul administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, 
care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să 
dezvolte abilităţile necesare pentru o învăţare autonomă. 

 
Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 

enumerate ca: 
-posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
-monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
-evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
-evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
-furnizarea de feedback imediat. 
Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online.  

 
Flexibilitatea poate însemna: 
-susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; 
-furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice; 
-furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 
Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare.  

 
Evaluarea online poate fi utilizată: 
 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
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Evaluarea online poate furniza: 
- mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
- o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 
comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 
eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări 
cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri.  

Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ:  teme scrise, participarea 
la discuţii online, eseuri, publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; quiz-uri şi întrebări online, activităţi 
experienţiale, cum ar fi jocul de rol, teme colaborative, dezbateri, portofolii; 

 
BIBLIOGRAFIE: 
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Eficiența evaluării temelor, proiectelor și portofoliilor 

 

Profesor în învățământul primar, Copos Elena 
Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, Dej 

 
 

 
Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 

pentru autoeducaţie şi autoevaluare.  
În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării 

rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare 
mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor 
de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât 
să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare.  

Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în funcţie 
de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare 
va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, 
rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, 
competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia.  

Sistemul metodologic al evaluării performanțelor elevilor cuprinde multe forme de verificare, metode 
și procedee de examinare a rezultatelor. Metodele tradiționale de evaluare, probele orale, scrise și cele 
practice, constituie elementele principale și dominante de desfășurare a actului evaluativ. Pornind de la 
această realitate, strategiile moderne de evaluare caută să accentueze acea dimensiune a acțiunii evaluative 
care oferă elevilor suficiente și variate posibilități de a demonstra ceea ce știu și mai ales ceea ce pot să 
facă. 

Preocuparea continuă a practicienilor din domeniul educației de a găsi și valorifica noi tehnici și 
metode de evaluare, în special pentru măsurarea acelor obiective aparținând domeniului afectiv, mai greu 
cuantificabile prin metodele clasice de evaluare, s-a concretizat în identificarea și utilizarea unor metode și 
instrumente de evaluare care pot reprezenta o veritabilă alternativă la testele standardizate. Printre metodele 
alternative (complementare) de evaluare pot fi menționate: tema pentru acasă, proiectul (miniproiectul), 
portofoliul. 

Metodele amintite permit o evaluare sumativă care are avantaje: rezultatele constatate pot fi folosite 
pentru preîntâmpinarea greșelilor la alte serii de cursanți, permite aprecieri cu privire la prestația cadrelor 
didactice, a calității proceselor de instruire, a programelor de studii; oferă o recunoaștere a meritelor, dar și 
dezavantaje: nu oferă suficiente informații sistematice și complete despre măsura în care elevii și-au însușit 
conținutul predat și nici dacă un elev stăpânește toate conținuturile esențiale predate; are efecte reduse 
pentru ameliorarea, reglarea și remedierea lacunelor, efectele resimțindu-se după o perioadă mai 
îndelungată, de regulă, pentru seriile viitoare; deplasează motivația elevilor către obținerea unui rang mai 
înalt în ierarhia grupului, punând accent pe competiție; nu oferă o radiografie a dificultăților în învățare; 
generează stress, teamă, anxietate.  

Întrucât toate metodele de evaluare prezintă atât avantaje, cât și dezavantaje, strategiile de evaluare 
au la bază un sistem de metode combinate astfel încât să li se valorifice avantajele și să fie înlăturate 
dezavantajele, reușind o evaluare cât mai obiectivă. 

Verificarea și evaluarea temelor pentru acasă se realizează sistematic, la fiecare lecție, oferind 
cadrului didactic o imagine asupra progresului realizat de elevi, asupra dificultăților pe care le întâmpină, 
dându-i posibilitatea să intervină prompt, cu măsuri adecvate. În vederea sporirii eficienței verificării, este 
necesară o corectare săptămânală sau zilnică a caietelor elevilor, iar pe baza constatărilor făcute să 
organizeze, în clasă, diverse activități în vederea corectării greșelilor, completării cunoștințelor, exersării 
priceperilor și deprinderilor. În acest scop, este necesară ținerea unei evidențe clare a erorilor, lacunelor 
constatate. 
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Verificarea temelor pentru acasă trebuie să vizeze nu numai cantitatea și calitatea cunoștințelor, 
priceperilor și deprinderilor dobândite de elevi, ci și stadiul și dinamica dezvoltării proceselor psihice 
implicate în actul învățării. 

Temele au devenit un instrument de notare a competențelor copilului. Practic de aceste exerciții se 
consolidează acordarea unui calificativ, iar calificativul devine un scop în sine, uitându-se scopul real al 
temelor pentru acasă. Pentru ca elevul să obțină Foarte Bine, părintele contribuie la pervertirea scopului 
temelor. De multe ori, părinții rezolvă sarcinile copiilor, în locul acestora. Să nu uităm că acestea sunt 
sarcinile și responsabilitățile lor, ale elevilor. Uneori este posibil chiar să nu știe să le rezolve. Pentru ca 
temele să fie accesibile, realizabile prin munca lor, este necesar ca învățătorul să furnizeze în lecție toate 
datele care condiționează rezolvarea temei și să se asigure că au fost înțelese. 

Portofoliul este un instrument de evaluare complex, care include rezultatele obținute prin celelalte 
metode și tehnici de evaluare.  

Aceste rezultate privesc probele orale, scrise și practice, observareasistematică a comportamentelor 
școlare, precum și sarcini specific fiecărei discipline. Deoarece urmărește progresul elevului de la un 
semestru la altul, de la un an școlar la altul sau chiar de la un ciclu școlar la altul, portofoliul reprezintă 
cartea de vizită a acestuia. Elementele componente ale portofoliului sunt definite de către învățător. Elevul 
are însă libertatea să pună în portofoliu materialele pe care le consideră necesare și care îl reprezintă cel 
mai bine. Astfel un portofoliu ar putea cuprinde: lucrări scrise curente, colaje, machete, desene, caricaturi, 
prezentarea unor autori sau a unor opere literare, contribuții la reviste școlare, jurnalul personal al elevului, 
etc. 

Portofoliul oferă învățătorului posibilitatea de a emite o judecată de valoare bazată pe un anasamblu 
de rezultate, oglindind evoluția elevului. El preia din sarcinile evaluării curente, eliminând tensiunile induse 
de metodele tradiționale de verificare. Sintetizând activitatea elevului pe o perioadă mai mare de timp, 
portofoliul poate servi și ca evaluare sumativă. El stimulează creativitatea, ingeniozitatea și implicarea 
personală a elevului în activitatea de învățare, dezvoltând motivația internă a acestuia. 

Fără a minimaliza valoarea portofoliului și a celorlalte metode, suntem de părere că oricare dintre 
metodele de evaluare (mai vechi sau mai noi, “tradiționale sau moderne”) trebuie utilizate de învățători și 
apreciate în raport cu fidelitatea lor, adică cu gradul în care ele reușesc șă măsoare cât mai riguros ceea ce 
vrem să măsurăm, măsurarea fiind o caracteristică importantă a oricărei evaluări. 
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Evaluarea în alternativa Step by Step 

 

 

Autor: prof. Înv. Primar Corbu Cristina Paula 

 

 
 

Specificul evaluării în Programul Step by Step este învățarea / predarea centrată pe nevoile copilului. 
Învățătorii trebuie să observe cum își îndeplinesc copiii  sarcinile în situații obișnuite, unde au numeroase 
ocazii de a-și demonstra cunoștințele și aptitudinile, decât să detecteze ce nu știu și nu pot face.  

 

 

Evaluarea este permanentă și se desfășoara în mai multe moduri, astfel: 
 

 
CENTRUL DE ACTIVITATE 

 

Învățătorul împreună cu grupul de elevi discută felul în care au lucrat și corectitudinea soluțiilor. 
Învățătorul corectează munca individuală împreună cu fiecare copil. Daca găsește greșeli, acestea se 
subliniază lasându-l pe copil să se corecteze singur, după ce explica oral. Sublinierea se face cu cerneala 
albastră sau cu creionul ferindu-se de a se folosi cerneală roșie deoarece caietele trebuie să conțină munca 
elevului și nu corecturile pedagogului. 

 

 

SCAUNUL AUTORULUI   

Pe scaunul autorului elevul prezintă colegilor tema efectuată de el sau de grupul de la centrul în care 
a lucrat. Prezentarea este urmată de analiza și comentariile colegilor și învățătorului. Acest exercițiu îi 
formează pe copii în direcția înțelegerii raționamentelor colegilor și 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 și autocritic. 

 

 

EXPUNEREA LUCRARILOR 

  

Lucrările elevilor sunt expuse în clasă, pe afișaje special amenajate la fiecare centru. În aceasta 
situație copiii pot să examineze cum au lucrat și să -și comenteze lucrările. Ajung astfel să evalueze 
împreună munca lor și s-o prezinte celor din clasa. Elevii au posibilitatea să revină asupra lucrărilor 
corectându-le, realizând astfel o recapitulare a cunoștințelor și reușind să facă o analiză reală a lucrării sale. 
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PORTOFOLIUL/ MAPA  
Fiecare elev are un portofoliu în care sunt strânse toate lucrările sale. Acestea, fiind datate, sunt 

discutate cu fiecare copil și prin acord cu învățătorul alege lucrările care crede că îl reprezintă cel mai bine 
și care vor face parte din portofoliu. Acesta poate să cuprindă: mostre scrise de ciorne și lucrări finale 
ilustrând toate materiile, însemnări personale, păreri ale elevilor despre lucrările selectate, ori despre 
progresul lor general, teste, fisele de observație și orice alte aspecte considerate importante de către 
învățător. Tot ce se afla în portofoliu reprezintă munca elevului și reprezintă un document prin care se poate 
observa progresul. 

 
 

TESTE SCRISE 
Rezultatele testelor trebuiesc folosite pentru a evalua progresul fiecărui 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 independența copiilor. Copilul 

trebuie stimulat să decidă în ce măsură un anumit gen de tema îl interesează ori îi place mai mult. Părinții 
sunt implicați în rezolvarea temelor când le citesc povești sau când le ascultă compunerile. Timpul care 
trebuie să-l petreacă elevii cu temele primite la școală nu trebuie să depășească 30 de minute. 

 
 
AUTOEVALUAREA ELEVULUI 
În clasele orientate spre necesitățile copilului autoevaluarea e un aspect important. Pentru a stimula 

tendință spre autoevaluare elevii sunt încurajați de învățător să-și stabilească propriile obiective, sunt lăsați 
să mediteze la ceea ce au învățat, li se pun diferite întrebări a căror răspunsuri vor fi consemnate într-un 
jurnal. 

 
CAIETUL DE EVALUARE  

Instrument care înlocuiește catalogul. Acesta inventariază componentele achiziționate de elev și la 
rubrica observației, descrie atunci când este cazul, specificul individual al nivelului de achiziție, fară 
folosirea calificativelor. 

CONSIDERAȚII IMPORTANTE REFERITOARE LA EVALUAREA ÎN STEP BY STEP 

-Respectul fundamental pentru unicitatea și globalitatea fiecărui copil trebuie să fie în centrul tuturor 
procedurilor de evaluare; 

-Evaluarea este permanenta, obiectivă, integrată, reflexivă, descriptivă și onestă;  

-Evaluarea este centrată și pe proces și pe produs; 

-Evaluarea este un proces realizat prin colaborare, interactiv, care încurajează copiii să-și dezvolte 
obișnuință de a gândi critic și de a se autoevalua;  

-Informațiile sunt adunate și înregistrate în locuri și contexte variate; 

-Analiza perceptive a comportamentelor de învățare constituie baza luării deciziilor instructionale; 

-Cadrul didactic este observator, colaborator și factor de decizie în privință instrucției în clasa. 
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Evaluarea în învățământul preuniversitar,                                                 
de la tradițional la on-line 

 

Profesor pentru învățământul primar Corceovei Elena, 
Școala Gimnazială ”Lascăr Catargiu”, Schela, Galați 

 
 

În lucrarea ”L'Evaluation en fonnation” J.M. Bărbier precizează că avem de-a face cu un proces de 
evaluare de fiecare dată când ne găsim în prezenţa unor operaţii care au drept scop producerea unei judecăţi 
de valoare asupra activităţilor de formare.  

Acelaşi autor vorbeşte de o evaluare implicită, când judecata de valoare nu se explicitează decât prin 
efectele sale, şi de o evaluare spontană, când judecata nu se explicitează decât prin enunţare şi formulare.1  

Evaluarea pedagogică reprezintă o acţiune managerială proprie sistemelor socioumane, care solicită 
raportarea rezultatelor obţinute, într-o anumită activitate, la un ansamblu de criterii specifice domeniului în 
vederea luării unei decizii optime.2 

Evaluarea şcolară este procesul prin care se delimitează, se obţin şi se furnizează informaţii utile, 
permiţând luarea unor decizii ulterioare.  

Principalele operații constau în:  
-măsurarea fenomenelor pe care le vizează evaluarea; 
-interpretarea și aprecierea datelor obținute; 
-adoptarea deciziilor ameliorative. 
 

Măsurarea constă în utilizarea unor procedee prin care se stabilește o relație funcțională între un 
ansamblu de simboluri (cifre, litere, calificative, buline) și un ansamblu de obiecte și fenomene conform 
unei caracteristici pe care acestea le posedă în diferite grade. 

Măsurarea reprezintă primul pas în evaluare, exactitatea ei fiind dependentă de calitate instrumentelor 
folosite și de modul în care acestea sunt utilizate. 

Măsurătorile, chiar și asupra rezultatelor școlare pot atinge uneori un grad mare de obiectivitate.5 

Aprecierea depinde de măsurare, iar măsurarea, la rândul ei, de fidelitatea cu care reușește să 
surprindă și să exprime cu ajutorul numerelor ceea ce este specific și caracteristic fenomenelor pe care le 
are în vedere.   

Aprecierea are o sferă mai largă incluzând caracteristici ale performanțelor elevilor care nu pot fi 
măsurate. Important este ca, în limita posibilităților, să convertim performanțele în expresii cantitative cu 
ajutorul măsurii. Suportul aprecierii devine în acest fel mult mai solid.3 

Decizia se bazează pe măsurători și aprecieri continue. Reprezintă concluziile desprinse din 
interpretarea datelor, mai ales din diagnosticarea activității care a produs rezultatele constattate, precum și 
măsurile preconizate pentru înlăturarea neajunsurilor și îmbunătațirea activității în etapa următoare.6 

Decizia reprezintă operaţia de evaluare care asigură prelungirea aprecierii într-o notă şcolară, 
caracterizare, hotărâre, recomandare etc. cu valoare de prognoză pedagogică. Această operaţie intră în 
categoria judecăţilor evaluative finale, de o mare complexitate psihologică şi responsabilitate socială.2 

După modul de integrare al evaluării în activitatea didactică, aceasta poate fi: 

- evaluare inițială; 
- evaluare continuă (formativă); 
- evaluare cumulativă (sumativă). 
 

Orice program judicios de evaluare se întemeiază pe o verificare frecventă a rezultatelor școlare, 
utilizează mai multe categorii de instrumente de evaluare, aduce la cunoștința elevilor rezultatele în mod 
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diferențiat și nu global și urmărește nu atât sancționarea rezultatelor slabe ale elevilor, cât, mai ales, 
identificarea și corectarea erorilor.  

Există destule cadre didactice care folosesc un număr restrâns de tehnici de evaluare. Acest lucru se 
întâmplă fie datorită faptului că rutina își spune cuvântul și nu mai doresc să încerce ceva nou, fie faptului 
că introducerea unor noi procedee de evaluare necesită nu numai un efort din partea profesorului, ci și o 
pregătire specială a elevului pentru a face față noilor tipuri de solicitări. 

Practicarea unei varietăți de metode și tehnici de evaluare trebuie să fie o constantă a strategiilor 
noastre de instruire. Atâta timp cât ne propunem, în planul obiectivelor, asimilarea de către elevi a unui 
volum de cunoștințe, dar și dobândirea unor structure operatorii ori formarea motivațiilor, atitudinilor și 
valorilor, nu putem accepta ca evaluarea să se raporteze doar la o parte dintre categoriile de obiective.4 

Elementele componente ale unui instrument de evaluare sunt itemii. În sens restrâns, aceștia pot fi 
sub formă de simple întrebări, un enunț urmat de o întrebare, exerciții, probleme, întrebări structurate eseuri. 

În sens larg, itemii conțin pe lângă elementele de mai sus, și tipul de răspuns așteptat.7 

Astfel, aplicând noțiunile de teorie în practică, realizăm evaluarea  noțiunilor asimilate de elevi prin 
folosirea combinată a unui sistem de metode de evaluare, adică prin examinarea orală, examinarea prin 
probe scrise, examinarea prin probe practice. 

De când a început perioada pandemică a trebuit să ne reorganizăm, să ne adaptăm atât modul de 
expunere a informațiilor, al predării, cât și pe cel al evaluării cunoștințelor educabililor. 

În mod tradițional evaluarea poate fi scrisă pe hârtie, urmând  să corectăm și să notăm manual fiecare 
test, apoi să realizăm matricea de specificații  pe baza căreia să întocmim raportul procentajului 
calificativelor pe itemi și pe clasă, pe urmă să luăm decizii ameliorative,  muncă ce este o mare 
consumatoare de timp. 

 În format on-line evaluarea  scrisă  poate fi realizată cu ajutorul diferitelor aplicații (ASQ, Quizziz, 
Kahoot, WordWall etc.).  

 Spre deosebire de testele tradiționale- testele scrise,  cele aplicate în on-line,  pot avea caracter de joc 
interactiv, ceea ce place foarte mult copiilor din ciclul primar. 

Putem spune că din acest punct de vedere, evaluarea în on-line- cu astfel de teste- reprezintă un stimul, 
creează ”dependență”,  făcându-i pe cei mici să le solicite cât mai des. 

Testele de evaluare realizate cu ajutorul aplicațiilor Google Forms sau Microsoft Forms au grile de 
completare ce pot fi adaptate diferitelor tipuri de itemi și sunt aproximativ asemănătoare, ca și format, cu 
testele scrise pe hârtie. 

Avantajul testelor on-line este că acestea sunt corectate imediat de aplicație, se dă feed-back 
instantaneu, rezultatul/ punctajul fiind dat la finalul evaluării, sunt create de către aplicație rapoarte cu 
procentajele  situației  rezultatelor întregii clase și  pentru fiecare item în parte, atât individual, cât și pentru 
întreg colectivul. 

Evaluarea orală ca metodă este mult mai accesibilă și mai ușor de realizat față în față decât în on-line. 
Atunci când elevii sunt în spatele monitorului și sunt evaluați oral sunt tentați să se ”inspire” din  diferite 
surse avute la îndemână, ori se întâmplă ca atunci când trebuie să răspundă să nu mai aibă semnal la internet, 
să ”se înțepe” rețeaua, sau să nu funcționeze camera dispozitivului. Toate acestea sunt momente neplăcute  
consumă timp și dispoziție și duc la întârzieri în activitatea didactică. 
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Evaluarea initială în activitatea didactică 

 

 

Prof. Inv. Prescolar Cordea Rodica Ecaterina                                               
G. P. P. Nr. 13 Alba Iulia 

 
Pentru a cunoaște nivelul de dezvoltare a copiilor, la inceputul fiecărui an școlar se alocă timp  pentru 

evaluarea initială, iar pe baza celor constatate se vor planifica activitățiile viitoare. 

Evaluarea iniţială la grupa mare s-a realizat prin observarea copiilor și aplicarea de probe orale, scrise 
şi practice, artistico-plastice, probe ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi individual şi frontal.  

Aceasta reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv-educativ din grădiniţă, fără de care 
cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu. Pe lângă 
funcţiile de măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, un rol important al evaluării iniţiale este stabilirea 
demersului didactic din perioada următoare, care urmăreşte în primul rând socializarea copiilor. Probele de 
evaluare iniţială au fost aplicate în perioada 27.09-01.10. 2021, celor 25 copii inscriși, iar comportamentele 
urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare.  

Centralizarea rezultatelor relevă următoarele date: 

- pentru domeniul limbă şi comunicare – toți copiii evaluați au avut realizate pe deplin sarcinile vizate 
prin activităţile de evaluare; 

- pentru domeniul ştiinţă – aproape toți copiii au avut realizate pe deplin sarcinile vizate prin 
activităţile de evaluare; 

- pentru domeniul psihomotric – toți copii au realizat pe deplin sarcinile vizate prin activităţile de 
evaluare; 

- pentru domeniul estetic creativ –  aproape toți copii au realizat pe deplin sarcinile vizate prin 
activităţile de evaluare; 

- Pentru domeniul om și societate- aproape toți copiii stiu regulile de comportament in societate și 
mânuiesc cu dexteritate materialele utilizate în realizarea lucrărilor practice. 

Prezentăm în continuare un scurt inventar al principalelor lacune cu care se confruntă aproximativ 
10% dintre copiii prezenți: 

- Greutăți în mânuirea a diverselor instrumente de lucru şi materiale individuale; 
- insuficientă cunoaştere şi aplicare a regulilor de comportare şi convieţuire în cadrul grupului şi al 

grădiniţei; 
- lacune la nivelul cunoştinţelor specifice domeniului ştiinţe; 
- nu au deprinderi de organizare în formaţii de lucru ; 
- utilizare greşită a unor structuri verbale, frecvente greşeli în exprimare; 
- prezenţa unor temeri în manifestarea liberă a creativităţii proprii. 
În urma celor mai sus constatate ne propunem următoarele măsuri psiho-pedagogice pentru 

activităţile instructiv-educative desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2021-2022: 

- lucru diferenţiat pentru facilitarea dezvoltării optime a fiecărui preşcolar în parte; vom insista asupra 
copiilor nou integraţi care au lacune atât sub aspectul cunoştinţelor, aptitudinilor, deprinderilor şi 
comportamentelor; vom încerca omogenizareea colectivului în sensul ca toţi preşcolarii să poată atinge 
toate obiectivele corespunzătoare nivelului II de dezvoltare ; 

- în prima parte a anului şcolar vom insista asupra comportamentelor sociale şi a regulilor de 
comportare şi convieţuire în mediul grădiniţei (mai ales datorită faptului că această grupă este nou-formată 
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şi cuprinde câţiva preşcolari veniţi din alte grupe) ; de asemenea se va insista pe mânuirea corectă a tuturor 
instrumentelor de lucru şi a materialelor auxiliare (creioane, plastilină, pensule, foarfece etc) ; 

- pentru domeniul limbă şi comunicare ne propunem în mod deosebit imbogăţirea vocabularului activ 
si pasiv şi utilizarea corectă a structurilor verbal; 

- pentru domeniul ştiinţe ne propunem recuperarea conţinuturilor cognitive corespunzătoare şi 
necesare nivelului de dezvoltare, în paralel cu acumularea de noi cunoştinţe şi deprinderi ; 

- pentru domeniul arte ne propunem în mod deosebit stimularea şi manifestarea necenzurată a 
creativităţii proprii ; dezvoltarea încrederii în forţele proprii ; 

- pentru domeniul psihomotric ne propunem pe lângă dezvoltarea fizică armonioasă, dezvoltarea unei 
discipline sportive. 

Ne dorim ca activitațile propuse în acest an școlar să fie pe placul celor mici, iar acestia sa participe 
cu plăcere astfel încăt la final să fie pregătiți pentru scoală. 
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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 informaționale în educație devine o necessitate, fiind 

una dintre cele mai importante probleme ale societatii moderne.  
 
Eficiența instrumentelor multimedia în predarea actuala câștigă tot mai mult spațiu din sfera 

procedeelor tradiționale de învățare. Platformele și aplicațiile disponibile online, deschid calea catre diverse 
tehnologii utile în predare și evaluare, Ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va sustine 
pedagogia.   

 
Procesul de predare-invatare, cu utilizarea TIC, poate oferi elevilor o serie de oportunitati. Profesorii 

caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și 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 și poate fi oferit feedback direct fiecărui 
elev, se pot crea teste, elevii pot raspunde si se poate crea o bancă 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 obține 

feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. 
Platforma permite profesorului să introduca  imagini  pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru 
elev.  

 
Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.In 

acelasi timp,funcția Quiz permite –oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă au răspuns 
corect sau nu. Profesorul trebuie   să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces 
de gândire eronat, dar frecvent) cât mai inspirati.  

 
Putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de 

îndată 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 răspunsuri scurte,  

toți elevii pot vedea absolut  toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 
 
Pe langa acestea, exista multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări, Prezi, Animaker, sau pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă atât 
imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

 
În contextele online, implicarea este absolut esențială, iar produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă 

a calității educaționale.  Despre creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi, profesori  si elevi 
din diverse colțuri ale lumii vorbesc cu apreciere, in mod constant. 
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EFICIENȚA EVALUĂRII ȘI ÎNVĂȚĂRII ÎN SISTEM ONLINE 

 

Prof. Corina Racz 
Grădinița PP. Nr. 14, Timișoara 

 
 
S-a constatat că în condițiile organizării învățământului online, majoritatea actorilor educaționali și-

au dat bine seama că nu au prea mare valoare teoriile și dogmele însușite ani în șir, nu contează atât de mult 
definițiile învățate pe de rost (în mod mecanic) sau ecuațiile matematice, unde, de regulă, elevii nu le văd 
rostul în viață. Și nu de aceea că acestea nu au vreo importanță, dar rămân în mare parte nevalorificate, nu 
este valorificată conexiunea directă cu necesitățile actuale ale elevului și viitorul lui.  

Respondenții au afirmat că o importanță mai mare au relațiile care se stabilesc între oameni, 
comunicarea eficientă și grija față de persoanele apropiate, adică atitudinile și valorile, care vor constitui 
fundamentul noii paradigme ale educației. Totodată, membrii unei lumi spirituale dezvoltate, trăind într-o 
lume reală și optimistă, mai puțin vor putea fi manipulați și nu-și vor permite să fie dominați de frică și 
nesiguranță în perioade de criză.  

Astfel, analizând demersul de organizare a învățării online și instrumentele digitale necesare, s-a 
demonstrat că sistemul educațional tradițional ar trebui resetat radical, fiind în mare parte prea rigid (când 
elevii învață în mod forțat de sistemul educațional bazat pe autoritatea cadrelor didactic), este axat 
preponderent pe domeniul cognitiv și mai puțin pe cel afectiv și psihomotor. Practic nu este valorificată 
concepția de formare a atitudinilor și a valorilor – bază a noii paradigme educaționale promovată la nivel 
european.  

În viitorul apropiat obiectivul major al educației va include preponderent elementele învățării 
personalizate/individualizate, organizată atât în cadrul instituțiilor de învățământ – care ar trebui să devină 
centre educaționale comunitare, cât și în mediul familiei sau al comunității. Pentru eficientizarea învățării 
personalizate este necesar să fie valorificate posibilitățile copilului, utilizate mai eficient resursele mediului 
în care trăiește și învață copilul, posibilităților instituțiilor din comunitate și mijloacelor mass-media, dar și 
utilizarea tehnologiilor de învățare online, fiind o oportunitate pentru situații speciale sau imprevizibile.  

În cadrul învățării personalizate, elevii nu vor pune accent doar pe conținuturi (rolul acesta nu va avea 
o pondere însemnată), ci mai importantă va fi analiza strategiilor și modalităților de învățare, precum și 
relațiile stabilite între participanții la actul învățării. În acest context, rolul și locul analizei procesului de 
învățare (debifării) va fi cel mai important pentru asigurarea calității sistemului educațional. Majoritatea 
discuțiilor și reflecțiilor actorilor educaționali vor fi organizate în jurul întrebărilor de tipul: Ce am învățat? 
Ce produse am creat? Cum ne-am simțit? Ce a mers bine? Ce nu a fost clar? Cum am putea să depășim 
anumite situații dificile? Ce metode am folosit în procesul de predare-învățare? Ce am face diferit în caz că 
va apărea posibilitatea să rezolvăm încă o dată sarcinile? Cu cine s-a interacționat mai mult în rezolvarea 
sarcinilor? Ce surse au fost utilizate? Ce gânduri avem la moment? Cum apreciezi activitatea proprie? În 
ce măsură suntem deschiși să ajutăm persoanele cu necesități speciale? Cum contribuim la dezvoltarea 
comunității?. 

Pentru ca evaluarea calității educației să aibă un caracter mai obiectiv, s-a analizat implicarea tuturor 
actorilor educaționali: alături de cadrele didactice, managerii școlari și specialiștii în educație, au fost 
implicați membrii comunității educaționale (printre care cei mai importanți sunt elevii și părinții), dar și 
participanții indirecți – reprezentanții societății civile. Pentru o eficientizare mai mare a cercetării, un accent 
deosebit s-a pus pe percepția publică a calității educației, astfel au fost organizate chestionare și interviuri 
promovate online pentru diferiți beneficiari direcți și indirecți ai sistemului educațional, precum și alte 
instrumente de colectare a informației cu referire la aspectele evaluării calității educației. Conceptul 
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cercetării a inclus politicile și modalitățile în care guvernarea a oferit comunității educaționale, dar și 
societății în general, instrumente eficiente de participare în evaluarea calității educației, inclusiv a 
învățământului de la distanță, mai ales prin utilizarea instrumentelor online. 

Pe perioada evaluării inițiale în sistem online, activitatea preșcolarilor a fost cu siguranță cea mai 
afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o adevărată provocare (pentru preșcolarii mai mari) sau 
chiar imposibilă pentru cei mai mici. Totuși, părinții au primit sarcini de la educatori cu referire la 
organizarea timpului și a activităților, sfaturi pentru o comunicare eficientă, bazată pe repere cunoscute 
copiilor și cu mult accent pe emoții.  

Importantă este și cum a fost organizată comunicarea constantă între părinte și educator, jocurile și 
jucăriile care îl atrag pe preșcolar și să vină în întâmpinarea părinților și copiilor cu activități personalizate 
pe interesele sale. Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost diferite: prin 
video, filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații, etc., pe care educatorul le trimite 
părinților pentru copil sau prin video conferențe în grupuri mici. Însă, mai important decât metodele 
selectate, este obiectivul interacțiunii în această perioadă și anume conectarea directă cu preșcolarul. Mulți 
educatori și părinți au înțeles că nu atât proiectele didactice sau curriculumul scris contează mai mult, ci 
starea emoțională a copiilor și a părinților sunt prioritare în această perioadă de izolare. Educatorii au 
îndrumat părinții că este important de organizat copiii să nu înceapă ziua cu jocuri video/desene animate, 
pentru a diminua riscul demotivării față de activitățile cu valoare educativă superioară ulterioară. 

Învățământul online, fiind o etapă nouă și specifică în organizarea procesului educațional, deși a 
provocat uneori tensiune și frustrare, dar în mare parte a devenit o alternativă importantă de reformare a 
întregului sistem educațional tradițional. Dincolo de acumularea de cunoștințe și dezvoltarea 
competențelor, s-a demonstrat că școala ar trebui să fie pregătită să se adapteze la diverse contexte ale 
realității, să trezească emoții și atitudini, să clădească caractere, într-un context valoric. Elementele care au 
funcționat bine în cadrul învățământului online, pot servi drept repere pentru îmbunătățirea învățământului 
tradițional, organizat la școală. 
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METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE                                            

UTILIZATE ÎN CICLUL PRIMAR 

 

Prof. înv. primar CORNEI  ELENA                                                       
Școala  Gimnazială nr. 1 Bălușeni 

 

 

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente diverse (fişe, rapoarte, 
documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii demersului evaluativ. 

În efortul de determinare a calităţii rezultatelor şcolare şi a progresului şcolar, cadrele didactice au la 
dispoziţie un arsenal de metode şi instrumente de evaluare.  

 

Metode şi instrumente de evaluare în ciclul primar 
 

Clasificarea cea mai des utilizată este aceea care distinge următoarele metode şi instrumente de 
evaluare (Stanciu, M., 2003, p.283-284): 

A. Metode şi instrumente tradiţionale 

1. Probele orale: 

a) conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri); 
b) cu suport vizual; 
c) redarea (repovestirea); 
d) descrierea şi reconstituirea; 
e) descrierea / explicarea / instructajul; 
f) completarea unor dialoguri incomplete; 
 

2. Probele scrise: 

a) extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); 
b) activitatea de muncă independentă în clasă; 
c) lucrarea de control (anunţată); 
d) tema pentru acasă; 
e) testul 
3. Probele practice 

a) confecţionarea unor obiecte; 
b) executarea unor experienţe sau lucrări experimentale; 
c) întocmirea unor desene, schiţe, grafice; 
d) interpretarea unui anumit rol;  
e) trecerea unor probe sportive etc. 

B. Metode şi instrumente complementare 

1. observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
2. investigaţia; 
3. proiectul; 
4. portofoliul; 
5. autoevaluarea 
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A. Metode şi instrumente de evaluare tradiţionale 

A.1. Probele orale 

Evaluarea orală se realizează mai ales prin întrebări - răspunsuri şi prin îndeplinirea unor sarcini de lucru, oral 
sau în scris (de obicei la tablă), sub directa supraveghere a profesorului. Este folosită cu precădere ca verificare 
curentă şi parţială, pe parcursul programului de instruire, ca şi în cadrul examenelor. Examinarea orală constă, în 
toate cazurile, în probe la care răspunsurile sunt date oral. Cerinţa educatorului poate fi orală, scrisă sau practică.  

Caracteristici ale evaluării orale: 

- în funcţie de numărul persoanelor cărora le sunt adresate întrebările:  
 frontală (când interogaţiile se adresează întregului grup de elevi); 
 individuală (când se vizează un elev anume); 
 pentru un grup (când sunt antrenaţi doar elevii dintr-un grup). 
- în funcţie de modul de integrare în unităţile temporale ale procesului didactic: 
  evaluare orală curentă (desfăşurată în fiecare lecţie / oră);  
 evaluare periodică (după un număr variabil de lecţii / ore); 
 evaluare finală (la terminarea lecţiilor/orelor destinate parcurgerii unui capitol). 
Moduri de realizare 

Examinarea orală se realizează în multiple forme, utilizându-se tehnici variate. Dintre instrumentele 
principale de evaluare orală pot fi menţionate: 

a) Conversaţia de verificare (întrebări/răspunsuri); este puternic structurată, întrucât intenţia de verificare este 
evidentă; iniţiativa aparţine aproape exclusiv profesorului evaluator, care ţine sub control situaţia; presupune, în 
final, comunicarea aprecierii.  

b) Evaluarea orală cu suport vizual, care presupune, în fapt, o discuţie având ca suport imagini, scheme, 
grafice, chiar fenomene prezentate în condiţii naturale pe care elevul este solicitat să le descrie, să le explice, 
să le comenteze.  

Este folosită frecvent în învăţământul preşcolar şi în învăţământul primar, fiind în consonanţă cu 
particularităţile gândirii la aceste vârste (stadiul operaţiilor concrete), după cum îşi demonstrează utilitatea în 
verificarea capacităţii de comunicare într-o limbă străină, ca şi în alte situaţii cum sunt: descrierea unor 
experienţe sau a unei lucrări practice urmărite. 

 

Probele scrise  

Ca şi examinările orale, probele scrise sunt mijloace de evaluare utilizate la toate nivelurile de şcolaritate şi 
la marea majoritate a disciplinelor de învăţământ. 

Probele scrise îndeplinesc funcţii de diagnostic, de feed-back (pentru elev şi cadru didactic), corectivă 
şi de autoevaluare (în relaţia elevului cu sine) (I. T. Radu, 1981, p. 210).  

Rolul principal al acestor probe este de a face posibilă, periodic, o evaluare obiectivă şi operativă pe 
baza unui cuantum de cunoştinţe relevant şi cu scopul de a regla şi perfecţiona procesul instructiv-educativ. 

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

Metoda apelează la anumite suporturi scrise, concretizate în extemporale (lucrări scrise neanunţate), 
lucrări de control (anunţate), fişe de muncă independentă în diferite etape ale lecţiei, teme pentru acasă, 
teste de cunoştinţe (docimologice).  

Principalele calităţi 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 răspunsurilor.  
 Analiza rezultatelor testului.  
 Valorificarea rezultatelor testului.  
Un instrument de evaluare scrisă conţine un număr de itemi (sarcini). 

Itemul reprezintă cea mai mică componentă identificabilă a unui instrument de evaluare şi care 
cuprinde o sarcină de rezolvat în concordanţă cu un obiectiv operaţional (M. Stanciu, 2003, p. 295).      

Itemii apar mai ales în testele scrise. 

Între obiectivele de evaluare şi itemi există o legătură foarte strânsă. De aceea, trebuie formulat 
obiectivul pe care îl testează itemul, înainte de construirea itemului.  

Teoria şi practica evaluării evidenţiază mai multe criterii pe baza cărora pot fi clasificaţi itemii. Unul 
dintre criteriile cel mai des utilizate este acela al gradului de obiectivitate oferit  în corectare. În funcţie de 
acest criteriu, itemii pot fi clasificaţi în trei mari categorii: 

 itemi obiectivi; 
 itemi semiobiectivi; 
 itemi subiectivi. 
 

B. Metode şi instrumente complementare 

Gronlund (1981) a realizat un inventar al obiectivelor pentru care instrumentele tradiţionale de 
evaluare sunt mai puţin (uneori) deloc eficace. În acest sens, se recomandă utilizarea unor metode 
alternative (mai corect, complementare) de evaluare. 

Metodele şi instrumentele complementare sunt: 

1.  observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor; 
2.  investigaţia; 
3. portofoliul; 

4. proiectul; 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Nicola, Ioan (1994), Pedagogie, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, RA 

2. Radu, Ion (1981), Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P. 

3. Stanciu, Mihai (2003), Didactica postmodernă, Editura Universităţii Suceava  

4. Stoica, A. (2003), Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Ed. Humanitas 
Educaţional, Bucureşti 

  

910



 

 

Evaluarea între online și tradițional 

 
 

Prof. învățământul primar Cornici Anca 
 

 

Dascăli au misiunea de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, pentru 
autoeducaţie şi autoevaluare. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de 
abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare 
– învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate 
din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele 
ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea 
de învăţare.  

Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare la 
elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi corectare mai mult 
decât de sancţionare. Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului 
proces desfăşurat în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare.  

Calitatea presupune mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur 
instrument, ci să se refere la o serie de tehnici cât mai diverse. Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de 
evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să se implice în sarcină. Evaluarea eficientă este 
urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe 
măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de 
autoevaluare. Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice 
în funcţie de particularităţile clasei de elevi.  

Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul 
creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind 
formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi 
deprinderi necesare integrării sociale a acestuia. Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare 
cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele complementare) constituie rezultanta mai multor factori: 
scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile 
populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea 
diverselor modalităţi de procedare. Se pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau 
alta dintre metodele/tehnicile de evaluare.  

Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei 
bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină 
autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Prin intermediul 
platformelor si aplicaților utilizate în activitatea online elevii pot fi evaluați sincron și asincron. 
Instrumentele de lucru asincrone avantajează elevii introvertiți sau nesiguri pe competențele lor. În termenul 
dat de profesor, ei pot pune întrebări sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, și cadrul didactic 
are timp să facă evaluarea pe măsură ce primește temele, să trimită feedback.  

De asemenea, dacă se poate îmbunătăți această temă în urma feedback-ului elevilor, la altă clasă se 
poate trimite varianta revizuită. De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se alocă teme, 
fișe de lucru, chestionare și se poate trimite feedback. Chiar dacă necesită crearea unui cont sau logare, 
elevul are timp să o facă și să lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitată creativitatea la maxim. Pe această 
platformă elevii pot primi și un test quizizz în care pe lângă itemi cu alegere multiplă sau cu completarea 
spațiilor libere pot apărea și itemi cu răspuns deschis. Rezolvarea celor din urmă se fotografiază și se trimite 
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la finalul orei de curs. Elevii și profesorul sunt logați pe meet pe perioada rezolvării testului. De asemenea, 
profesorul are posibilitatea să posteze o fișă de lucru sau un test de evaluare pe email, elevii rezolvă sarcinile 
de lucru într-un interval de timp alocat, fotografiază rezolvarea și o trimit pentru a fi evaluată. 
Autoevaluarea sau evaluarea reciprocă a temelor se poate realiza cu success. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Evaluarea centrată pe competențe 

 
 

Prof. înv. Primar Coroi Monica Simona 
Liceul Tehnologic „Stefan Hell” Sântana 

 
 

Pornind de la premisa că scopul principal al evaluării este îmbunătățirea învățării, aplicarea sistemului 
de evaluare bazat pe calificative în învățământul primar presupune în esență următoarele: 

 
• înlocuirea evaluării curente bazate pe o ritmicitate a notării formală, cantitativă și subiectivă, cu 
evaluarea calitativă, de tip descriptiv, realizată cu ajutorul descriptorilor de performanță, ce oferă 

datele necesare reglării procesului de învățare, în sensul îmbunătățirii acestuia; 
• înlocuirea probelor clasice, vizând evaluarea cantității de cunoștințe memorate, cu probe compuse 

din itemi bine structurați, ce asigură o evaluare obiectivă nu numai a informațiilor acumulate de elevi, ci și 
a deprinderilor, a capacităților intelectuale, a trăsăturilor de personalitate și de relaționare socială a elevilor; 

• restabilirea echilibrului dintre evaluarea scrisă și evaluarea orală; aceasta din urmă, deși presupune 
un volum mare de timp pentru aprecierea tuturor elevilor și posibile blocaje datorate emoției sau timidității, 
prezintă avantaje deosebite, ca: realizarea interacțiunii elev-profesor, demonstrarea stadiului de formare a 
unor competențe prin intervenția învățătorului cu întrebări ajutătoare, evidențierea comportamentului 
comunicativ și de interrelaționare al elevului; 

• folosirea cu o frecvență mai mare în practica școlară a unor metode și tehnici de evaluare precum: 
observarea curentă a comportamentului și a produselor activității elevilor, autoevaluarea, evaluarea prin 
consultare în grupuri mici, evaluarea unor investigații sau proiecte, evaluarea prin portofoliu, metode care 
oferă o apreciere globală a cunoștințelor, capacităților și a atitudinilor elevului; 

• organizarea, pe baza datelor obținute prin evaluare, a unui program de recuperare și aprofundare, 
care să permită fiecărui elev să manifeste performanțele descrise de competențele formate de programă la 
nivelul corespunzător potențialului intelectual propriu; 

• modificarea raportului dintre evaluarea sumativă și evaluarea formativă, în sensul acordării unei 
ponderi mai mari celei din urmă; evaluarea sumativă inventariază, selectează, ierarhizează, stabilind un 
bilanț final al unei secvențe de învățare și având drept scop măsurarea nivelului de realizare a competențelor 
specific pe un interval de timp determinat, în timp ce, evaluarea formativă, evaluare continuă, descrie 
achizițiile elevului în cursul învățării având, în același timp, un caracter diagnostic și recuperativ. 

 
Calificativele: excelent, foarte bine, bine și suficient, ca și calificativul insuficient, trebuie „traduse“ 

de învățător în termeni care să-i ghideze reglarea procesului de predare-învățare:  
• excelent = capacitate/competență constituită stabil, capabilă de 
autodezvoltare; 
• foarte bine = capacitate/competență formată, care poate fi dezvoltată; 
• bine = capacitate/competență care necesită antrenament pentru 
consolidare; 
• suficient = capacitate/competență aflată în curs de formare; 
• insuficient = capacitate/competență nerealizată. 
 
Transformând în acest mod fiecare calificativ, cadrul didactic își va putea concepe activitatea 

orientată spre asigurarea progresului fiecărui elev, până la dobândirea performanțelor prevăzute în 
curriculum pentru finalul anului școlar. 

Focalizată pe unitatea de învăţare, evaluarea ar trebui să asigure evidenţierea progresului înregistrat 
de elev în raport cu sine însuşi pe drumul formării competențelor prevăzute în programă. Este important să 
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fie evaluată nu numai cantitatea de cunoștințe de care dispune elevul, ci, mai ales, ceea ce poate el să facă 
utilizând ceea ce ştie sau ceea ce intuieşte. 

Evaluarea la sfârșitul școlii primare presupune un sistem deschis de circulație a informației. Este 
necesar ca toți cei implicați direct (învățători și elevi) sau indirect (părinți, profesori, administrație) să 
cunoască funcțiile, cerințele, metodologia evaluării, modele de teste analoage celor prin care se 
intenționează testarea, în cazul când aceasta are loc pe o scară geografică mai largă, precum și rezultatele 
obținute. 
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Tradițional / modern în evaluare 

 

Prof. Cosac Nina 
 

 

Motto: „… nici o evaluare nu este pură sau perfectă în sine sau în mod absolut. Perfecţiunea oricărei 
evaluări provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este făcută…” (Genevieve Meyer). 

Evaluarea asigură premisele desfăşurării în condiţii optime, a proceselor de predare şi învăţare. 
Interrelaţia care se realizează între cele trei procese creează un circuit continuu, conform căruia nu putem 
înfăptui unul dintre ele fără a ţine cont de celălalt. 

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 modernă, studiile şi cercetările realizate în domeniul evaluării, precum şi practica 

educaţională punctează că, strategiile tradiţionale de evaluare au un caracter limitat, iar aprecierea 
rezultatelor şcolare este utilizată adesea ca “mijloc de constrângere” a elevilor, pentru a desfăşura o 
activitate de învăţare sistematică. 

Principala metodă de educare a gândirii în învăţământul tradiţional o constituie expunerea 
profesorului, completată cu studiul individual al elevului. Această metodă a fost criticată, susţinându-se că 
ea nu favorizează legătura cu practica. Lipsa de legătură cu realitatea vine de la atitudinea elevilor: ei asistă 
pasiv la expunere, pe care ştiu că trebuie să o repete.        

Cealaltă metodă tradiţională, convorbirea cu întreaga clasă, antrenează mai mult participarea elevilor, 
dar elevii sunt ghidaţi, nu ştiu ce se urmăreşte. Aşadar, forma clasică a învăţământului dezvoltă puţin 
gândirea elevilor.  

Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se în antiteză cu 
metodele tradiţionale de învăţare. Educaţia pentru participare şi democraţie face parte din gama noilor 
educaţii, care reprezintă cel mai pertinent şi mai util răspuns al sistemelor educative la imperativele generate 
de problematica lumii contemporane. Prin participare, elevii îşi pot exprima opţiunile în domeniul educaţiei, 
culturii, timpului liber, pot deveni coparticipanţi 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 informaţii, ci şi un participant activ la educaţie. În procesul 

instructiv-educativ, încurajarea comportamentului participativ înseamnă pasul de la „a învăţa” la a „învăţa 
să fii şi să devii”, adică pregătirea pentru a face faţă situaţiilor, dobândind dorinţa de angajare şi acţiune. 
Principalul avantaj al metodelor activ-participative îl reprezintă implicarea elevilor în actul didactic şi 
formarea capacităţii acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra fenomenelor studiate. În acest mod, 
elevilor le va fi dezvoltată o gândire circumscrisă abilităţilor cognitive de tip superior, gândirea critică. 
Aceasta reprezintă o gândire centrată pe testarea şi evaluarea soluţiilor posibile într-o situaţie dată, urmată 
de alegerea rezolvării optime pe baza argumentelor. A gândi critic înseamnă a deţine cunoştinţe valoroase 
şi utile, a avea convingeri raţionale, a propune opinii personale, a accepta că ideile proprii pot fi discutate 
şi evaluate, a construi argumente suficiente propriilor opinii, a participa activ şi a colabora la găsirea 
soluţiilor.  

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. 

Fără a minimaliza valoarea metodelor tradiţionale şi a maximiza calităţile metodelor 
„complementare”, precizez că oricare dintre metodele de evaluare (mai vechi sau mai noi, „tradiţionale” 
sau „moderne”) trebuie utilizate de profesori şi promovate în raport cu „fidelitatea” lor, adică cu gradul în 
care ele reuşesc să aprecieze cât mai riguros ceea ce vrem să apreciem. Ideea pentru care pledez este aceea 
de a nu absolutiza nici o metodă de evaluare, ci de a utiliza un sistem de metode, amplificându-le astfel 
avantajele şi diminuându-le dezavantajele. 
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Rolul activităților educative realizate în online                                              
pentru promovarea imaginii școlii 

 
Prof. înv. primar: Cosacu Dorinel                                                         

Școala Gimnazială Ruget, Roșia de Amaradi, Gorj 

 
Educația online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea digitală le-a pus la 

dispoziție. Nu mai trebuie să fim prezenți fizic la clasă pentru a învăța și, în timp ce mediul învățării online 
este diferit de configurația tradițională a clasei, nu înseamnă neapărat că este mai puțin eficient. 

Odată cu apariția telefoanelor mobile, internetului, playerelor, DVD-urilor și multe altele, ce ar trebui 
folosit în clasă și ce trebuie lăsat la ușa școlii? Aceasta este o întrebare la care mulți profesori și părinți se 
gândesc în aceste zile. Nu există un răspuns ușor. Există avantaje și dezavantaje clare ale utilizării noilor 
media în clasă. Acum dezbaterea este mai presantă ca niciodată, deoarece programele de învățământ 
încorporează tot mai mult tehnologia și profesorii experimentează noi metode de predare. Pe de o parte, 
tehnologia îți permite să experimentezi în pedagogie, să reorganizezi sala de clasă și să implici mai bine 
elevii. Pe de altă parte, unii susțin că tehnologia din clasă poate distrage atenția și poate încuraja 
înșelăciunea. 

Elevii sunt nativi digitali. Au crescut cu tehnologia. De fapt, este una dintre abilitățile de bază ale 
secolului XXI de care vor avea nevoie în școală și la locul de muncă. 

 A avut loc o trecere, relativ rapidă, de la paginile cărților la paginile web online. De exemplu, 
volumele de enciclopedii, mult apreciate de generațiile trecute, au devenit acum mai învechite, deoarece 
aceste cunoștințe sunt ușor accesibile prin internet și CD-ROM-uri. Copiii din învățământul primar învață 
cum să folosească noile media mai rapid și mai bine decât părinții lor. 

Ca profesor pentru învățământul primar, am început să încorporez platformele digitale în demersul 
didactic și am constatat că folosirea rețelelor de socializare poate să-i implice pe elevi foarte bine în cadrul 
orei. Astfel pentru a încuraja participarea elevilor la ore, tehnologia poate fi utilizată pentru a completa 
planurile de lecție cu materiale digitale, videoclipuri, știri, discuții online. Unul dintre principalele avantaje 
ale accesării paginilor de pe web este că majoritatea au hiperlinkuri ce ne conduc către o altă pagină și ne 
deschid o cantitate vastă de informații. 

Avantaje ale învățării online sunt: 
- Oferă o alternativă la clasele tradiționale; 
- Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil, să învețe automotivația și 

autodisciplina; 
- Se obține un feedback instantaneu. Învățare este mai activă; putem crește implicarea prin sondaje 

online sau prin întrebări de testare în timpul lecțiilor. Aceste sondaje ajută la implicarea tuturor elevilor, 
inclusiv a celor timizi care în mod normal nu ar ridica mâna în clasă. 

Există nenumărate resurse care fac învățarea mai distractivă și mai eficientă. De la aplicații și manuale 
electronice până la platformele educaționale, nu lipsesc instrumente care pot transforma sala de clasă.  

Se pot automatiza o mulțime de sarcini obositoare cum ar fi urmărirea prezenței și performanței 
elevilor. Aceștia au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de învățare. 

Învățarea online favorizează un mediu de învățare mai colaborativ. Elevii, conectați în rețea online, 
pot împărtăși informații, pot lucra împreună la proiecte de grup și pot interacționa cu cadrul didactic. 

Există însă și dezvantaje ale învățării online: 
- Este impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune față în față reală 

între elev și profesor. Învățarea online oferă un tip intens de învățare, în timp ce educația în clasă vine cu 
interacțiunea umană. Prin interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta elevii să-și construiască respectul 
de sine și încrederea și maturitatea emoțională. 
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- Utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața profesorilor și 
au crescut dramatic gama de conținut și abilități pe care aceștia trebuie să le cunoască, astfel a crescut și 
volumul lor de muncă. 

- Calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le găsesc poate să nu fie de calitate. 
- Există, de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de învățare online. 
- Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice. 
- Autenticitatea muncii. Oricine poate realiza un proiect și nu elevul propriu-zis. 
- Evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea practică. 
Elevii au astăzi la dispoziție resurse la care mulți dintre noi nu am visat niciodată. Cele mai multe 

dintre aceste resurse pot fi utilizate și pot ajuta elevii să învețe și să progreseze, însă este important să se 
ajungă la un echilibru între inovație și convenționalitate. Este clar că avantajele sunt mai mari decât 
dezavantajele, dar cheia tehnologiei în clasă va fi întotdeauna relația profesor-elev, pentru că acolo are loc 
educația. 

Poate fi frustrant și consumă timp, dar, în final, tehnologia în educație poate deschide uși către noi 
experiențe, noi descoperiri și noi moduri de învățare și colaborare, însă nicio tehnologie din clasă nu poate 
înlocui profesorii talentați și inspirați. 

Printr-o implicare a tuturor cadrelor didactice în activitățile online, cu devotament, imaginea școlii 
poate fi promovată în sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: COȘARCĂ MĂDĂLINA                                       
GRĂDINIȚA VOINICEL, TOPLIȚA, HARGHITA 

 

 

Prin platformele și aplicațiile online, se parcurge un drum lung, un drum deschis pentru diverse 
tehnologii utile atât în predare cât și în procesul de evaluare, dar ceea ce trebuie stabilit prima dată este 
modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Astfel, pedagogia mai întâi și tehnologia la 
sfârșit. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem faptul că tehnologiile sunt doar instrumente de aplicat cu 
atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru educatori este să se îndepărteze de noțiunea simplă de evaluare 
ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei fișe de lucru cu un un document electronic și să 
folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe copii să devină autonomi în procesul învățării. 

Învățarea și evaluarea bazată pe proiect, cu utilizarea: media, oferi copiilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest această metodă. Creativitatea manifestată este uimitoare. Darsă nu 
pierdeți din vedere natura academică a misiunii, cu alte cuvinte, ce doriți ca cei mici  să vă arate că știu,  au 
învățat să facă. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate.. 

Să enumerăm câteva: 

– Zoom: aici puteți discuta cu cei mici – Întâlniri online; pot fi corectate și poate fi oferit feedback 
direct fiecărui copil, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai 
frecvente comentarii pe care le oferiți copiilor etc. 

– Kinderpedia  este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți copii pot vedea 
toate răspunsurile date de ceilalti, orarul pe toata săptămâna, fotografii.. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea fise scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru copii. Copii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Copii pot afla imediat dacă la un joc  cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu.            Aici măiestria profesorului este să construiască distractori 
(răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la copii) cât mai buni. Mai 
mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de 
îndată ce a terminat jocul. În plus, copii pot relua jocul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că copii  devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de evaluare. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar 
dar si preșcolar. 
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Există, de asemenea, multe programe de animație pe care copii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi,  etc. Copii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă atât 
imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și permiteți si copiilor  să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele copiilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Evaluarea tradițională 

 

Profesor pentru înv. preșcolar: Costache Ana-Maria 

 
Evaluarea este concepută ca emitere de judecăți de valoare despre procesul și produsul învățării pe 

baza criteriilor calitative. 

Evaluarea reprezintă un pas important în procesul didactic, scoate în evidență lacunele copiilor și 
ajuta cadrele didactice să iși dea seama cât de pregatiți sunt copiii la începutul anului școlar. 

Evaluarea tradițională reprezintă: expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activitații 
de evaluare sunt: examinare, verificare, ascultare, control, chiar dacă aceasta activitate se desfasoară într-
un context cotidian, și nu la finalul unui program de instruire; aprecierea școlară sau verificarea se constituia 
ca moment separat de activitatea de predare-învățare; actionează cu precadere periodic, realizând, de regulă, 
o evaluare sumativa; este sinonimă cu aprecierea clasică, cu notația sau corecția, cu controlul continuu al 
invățării școlare; se finalizează cu clasificarea (clasamentul elevilor) (evaluare comparativa); nota sau 
calificativul sanctionează învățarea de către elev; selectează și exclude anumite domenii ale învățării mai 
greu de evaluat: atitudini, comportamente, trasaturi de personalitate; este centrată pe cunoștinte; notarea 
este un scop în sine, un mijloc de clasificare sau de certificare; este sinonimă cu noțiunea de control al 
cunoștințelor; evaluatorul constata, compară și judecă; este centrată deci pe elev și apreciază conformitatea 
cunoștințelor predate (lecția învățată) cu o scară de valori care este lăsată la aprecierea profesorului și care 
ramane în mare parte implicită, nu se comunică elevilor; incriminează doar elevul nu și criteriile de 
apreciere deși de multe ori criteriile sunt insuficient definite sau confuze. 

Evaluarea orală, evaluarea prin probe scrise,  prin probe practice și testul docimologic reprezintă 
metode tradiționale de evaluare.  

Metodele de evaluare se referă la modalitățile prin care este evaluat elevul. Reprezintă calea de 
acțiune comună profesor-elevi care conduce la punerea în aplicare a orcărui demers evaluative, în vederea 
colectării informațiilornprivind procesul și produsul învățării, prelucrării și valorificării lor în diverse 
scopuri. 

Tehnica de testare reprezintă modalitatea structural prin care evaluatorul declanșează și orientează 
obținerea unor raspunsuri din partea elevilor, în conformitate cu obiectivele sau specificațiile testului. 

În funcție de criteriul existenței sau nonexistenței unui model complet al unui raspuns coresct se 
disting: 

- Tehnici de evaluare  ,,obiective” și punctuale ce pot fi utilizate cu mai mult success în abordarea 
nivelurilor inferioare ale domeniului cognitive; 

- Tehnici de evaluare ,, subiective” și interogative ce pot fi utilizate îndeosebi în abordarea nivelurilor 
superioare ale aceluiași domeni. 

,, Strategia în evaluarea educațională reprezintă conduita deliberativă responsabilă a evaluatorului în 
toate aspectele și pe întreaga întindere a demersului evaluativ, ca și opțiunea pentru cel mai oportun și mai 
adecvat tip/mod de evaluare pedagogică, în situația instructiv-educativă dată.” ( D. Ungureanu) 
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Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acțiunii de evaluare (realizabilă prin operațiile de 
masurare-apreciere-decizie) în structura de functionare a activitații didactice/educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflecta tendința de extindere a acțiunilor evaluative: de la verificarile tradiționale la 
evaluarea proceselor și condițiilor de desfasurare a activității didactice, a situațiilor de instruire/învățare. 
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Eficiența evaluării online 
 
 
 

Prof. Coșeri Corina 
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad 

 

 
 
Educația nu masoară cât de mult ai memorat sau cât de multe știi. Educația reprezintă capacitatea de 

a face diferența între lucrurile pe care le știi și cele pe care nu le știi. (Anatole France) 
 
Conceptul de evaluare online a devenit în ultimii doi ani o necesitate. Pentru majoritatea dintre noi, 

obișnuiți cu metodele tradiționale de evaluare, pandemia a fost un motor pentru adaptarea rapidă la noi 
metode de predare și implicit la noi metode de evaluare. 

Fiecare cadru didactic a trebuit să încerce să înlocuiască „ascultatul” și testele tradiționale cu întrebări 
cu răspuns scurt, chestionare cu sau fără timp limită, cu întrebări aleatorii sau eseuri care să încerce să 
demonstreze eficiența învățării. 

E simplu să evaluazi răspunsul unui elev aflat în fața ta, dar atunci când acesta e izolat de tine și 
primești răspunsul printr-un dispozitiv electronic care poate reda sau nu atitudinea și reacțiile nonverbale 
ale elevului, claritatea răspunsului, faptul că el chiar știe sau citește din caiet, manual sau de pe internet, 
deja e un obstacol aproape imposibil de depășit. 

Cum am putea să credem că reușim să evaluăm corect și eficient un elev cu care avem contact doar 
în măsura în care ne permit dispozitivele electronice de care dispunem.  

În situația în care elevii nu dispun de astfel de dispozitive electronice suficient de performante încât 
să le permită să participe la orele online sau să poată transmite temele, suntem puși în fața unei noi 
provocări: cum să nu facem discriminări între elevii care au dispozitive performante și ceilalți. Chiar dacă 
știm că unii dintre acei elevi sunt elevi buni, atunci când nu au acces la educația online nu avem cum 
demonstra cât de capabili sunt aceștia. O altă problemă este faptul că se creează decalaje între acești elevi 
și 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 mulți copii apare problema existenței unui număr insuficient de dispozitive 
electronice pentru fiecare copil. Atunci când elevii sunt obligați să își împartă telefonul sau tableta cu un 
alt frate sau părinte nu putem avea pretenția ca acel elev să reușească să facă față exigențelor unui 
învățământ de calitate.  

O altă problemă gravă cu care ne confruntăm este slaba pregătire a copiilor în ceea ce privește 
operarea pe calculator, în special a celor de vârstă mică. Nu este suficient să fie capabili să își trimită mesaje 
perețelele de socializare. Și elevii din gimnaziu sau în câteva cazuri elevi de liceu sau învățământ 
profesional au probleme cu deschiderea sau procesarea unor documente, completarea sau modificarea unor 
teme, atașarea temelor pe platformă, etc. În cazul elevilor cu competențe digitale reduse cum putem elimina 
aceste inconveniente din evaluare, cum reducem diferențele dintre elevii bine pregătiți în domeniul IT și 
cei care nu se pricep? De ce ar trebui să conteze la evaluare faptul că un elev cu talent la literatură, nu 
reușește să își transmită temele decât sub forma unor poze? 

Sunt situații în care nici părinții sau altcineva din familie nu știe sau nu poate să îi ajute. Ce facem cu 
acești elevi? Nu putem să ne bazăm pe faptul că poate primesc o tabletă de la școală și nu au decât să se 
descurce. 

Ce facem în situația în care internetul de care dispun elevii sau cadrele didactice, în anumite cazuri 
nu este suficient de performant pentru a ne permite o comunicare continuă și stabilă elev-profesor. Probabil 
fiecare dintre noi a fost pus în situația de a pierde conexiunea în timpul orei, de a nu reuși să transmitem 
materialele sau testele atunci când am dorit, datorită instabilității internetului. Cum putem fi siguri, în aceste 
situații că realizăm o evaluare obiectivă și eficientă? 
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Apare și problema abilităților digitale ale cadrelor didactice. Nu toți profesorii sunt pasionați de 
tehnologie și nici nu au folosit prea mult calculatorul în predare – evaluare, înainte de pandemie. O parte 
dintre aceștia au considerat că predarea cu ajutorul calculatorului nu se potrivește materiei pe care o predau, 
nu le place să folosească calculatorul, sunt prea în vârstă să învețe informatică sau alte motive și situații 
care i-au dus total nepregătiți în situația de a face școală online. Cum să credem că în aceste situații 
evaluarea a fost obiectivă?  

Nu pun în discuție pregătirea academică și nici competența didactică a acestor cadre didactice. 
Consider că fiecare dintre noi s-a străduit și încearcă să educe elevii cât mai bine. Eficiența evaluării online 
în situația de mai sus este cea care ridică semne de întrebare.  

E firesc să avem încredere în elevii noștri și să sperăm că vor fi corecți cu ei și cu noi, dar, din 
nefericire sunt situații în care ni se demonstrează că elevii sunt foarte creativi atunci când vine vorba de „a 
se inspira” când sunt evaluați. 

Elevii buni, care au și competențe digitale foarte bune sunt capabili să găsescă metode de a ne „păcăli” 
în timpul testelor sau al evaluărilor orale. Chiar dacă dăm teste cu multe întrebări și timp limită nu putem 
fi siguri că un elev cu 100% reușită a învățat sau s-a ajutat de tehnologie sau de ceilalți colegi. 

În cazul altor metode de evaluare incertitudinea crește și mai mult.  
Luând în considerare aceste probleme și multe altele cu care venim în contact în procesul evaluării 

ne trezim puși în situația în care încercăm să realizăm instrumente de evaluare cât mai diverse pentru a 
evalua elevii din cât mai multe puncte de vedere. 

Fiecare cadru didactic încearcă să țină cont de scopul evaluării, ceea ce trebuie evaluat, de nivelul 
clasei, de abilitățle și competențele digitale ale elevilor. Cu toate acestea am fost puși în situația realizării 
unor metode de evaluare care au supraapreciat sau subapreciat elevii. 

Cum putem diferenția elevii dacă aproape toată clasa ia 10 la test, sau doar câțiva iau note de trecere? 
Ce facem în cazul în care așteptările noastre în ce privește ceea ce ar trebui să știe sau să facă elevii nu se 
potrivește cu ceea ce au reușit ei să acumuleze în cazul învățării online. Repetăm o lecție, dar nu le putem 
repeta pe toate și, cu toate că ne bazăm pe dorința elevilor de a învăța și a lua note bune, nu avem cum să 
fim siguri că aceștia vor învăța singuri tot ceea ce nu au învățat inițial. Putem da același test de câte ori 
vrem dar cum vom fi siguri că acei elevi chiar au învățat suficient?  

Limitările pe care le impune predarea și evaluarea online sunt reale și greu de depășit. 
Fiecare dintre profesori a reușit să găsescă una sau mai multe metode de evaluare a activității online, 

care să corespundă obiectivelor evaluării, dar sunt sigură că acest succes nu a fost obținut fără un număr 
destul de mare de încercări mai bune sau mai puțin bune.  

E ideal să ajungem să spunem că am ajuns să facem o evaluare obiectivă, indiferent dacă suntem 
prezenți fizic la școală sau facem evaluare online. Nu cred că cineva poate să afirme că metodele de evaluare 
pe care le folosește online sunt în totalitate eficiente și nu pot fi fraudate. 

E foarte greu de ajuns la o concluzie privind eficiența evaluării online, nu avem suficiente date pentru 
a afirma că evaluarea online este un succes sau un eșec, e mult mai bine să o considerăm o necesitate, o 
parte indispensabilă a oricărui tip de educație, perfectibilă, la fel ca Educația în sine.  

Consider că este important să încercăm continuu să ne adaptăm la nou și să ne perfecționăm pentru a 
putea să facem față oricăror provocări vom avea de depășit. 
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ROLUL STRATEGIILOR ALTERNATIVE DE EVALUARE 
 
 

Prof Cosma Cornelia                                                                   
Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș 

 
Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de învăţământ, având 

rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

În acest context se impune diversificarea strategiilor evaluative şi alternarea metodelor, tehnicilor şi 
instrumentelor tradiţionale de evaluare cu cele moderne (alternative/complementare). 

Metodele şi tehnicile moderne de evaluare (hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, 
proiectul, portofoliul, jurnalul reflexiv, investigaţia, observaţia sistematică a comportamentului elevilor, 
autoevaluarea etc.) au multiple valenţe formative care le recomandă ca modalităţi adecvate de optimizare a 
practicilor evaluative, fiind susceptibile, în primul rând, să faciliteze coparticiparea elevilor la evaluarea 
propriilor rezultate. 

 
METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE 

 

Cum evaluăm? 

Pentru a identifica răspunsuri adecvate la această întrebare este necesar să ne orientăm reflecţia asupra 
metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pe care le valorificăm în cadrul demersului evaluativ, astfel încât şi 
acesta (nu numai actul predării şi al învăţării) să se poată caracteriza prin atributele: atractiv, incitant, 
stimulativ, eficient. 

Lucrările de specialitate, studiile în domeniu (Radu, 2000; Meyer, 2000; Stoica, 2001; Ungureanu, 
2001; Cucoş, 2008; Manolescu, 2002, 2005; Roegiers, 2004; Oprea, 2006 etc.) propun un inventar 
diversificat de metode moderne de evaluare, fără nicio intenţie însă de a elimina din aria metodologică a 
evaluării metodele tradiţionale, clasice.  

Selecţia pe care am operat-o în ceea ce priveşte metodele şi tehnicile moderne (alternative sau 
complementare) de evaluare, include: metoda R.A.I  

 

Metoda R.A.I. 

Metoda R.A.I. vizează „stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări 
şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat.” (Oprea, 2006, 269). 

 
Denumirea acestei metode provine de la asocierea iniţialelor cuvintelor Răspunde – Aruncă – 

Interoghează. 
 
Poate fi utilizată în orice moment al activităţii didactice, în cadrul unei activităţi frontale sau de grup. 

Un demers evaluativ realizat prin intermediul acestei metode implică respectarea următorilor paşi (în cazul 
unei activităţi frontale): 

 
- se precizează conţinutul/tema supus/ă evaluării; 
- se oferă o minge uşoară elevului desemnat să înceapă activitatea;  
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- acesta formulează o întrebare şi aruncă mingea către un coleg care va preciza răspunsul; la rândul 
său, acesta va arunca mingea altui coleg, adresându-i o nouă întrebare; 

- elevul care nu va putea oferi răspunsul corect la întrebare va ieşi din „joc”, răspunsul 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 cunoaşte răspunsul corect, va părăsi „jocul” în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea; 

- în „joc” vor rămâne numai elevii care demonstrează că deţin cunoştinţe solide în legătură cu tema 
evaluată; 

- la final, profesorul clarifică eventualele probleme/întrebări rămase fără răspuns. 
 
Pe parcursul activităţii, profesorul-observator identifică eventualele carenţe în pregătirea elevilor şi 

poate adopta astfel deciziile necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor acestora, precum şi pentru 
optimizarea procesului de predare-învăţare. 

Această metodă alternativă de evaluare poate fi utilizată în cadrul oricărei discipline de studiu, cadrul 
didactic atenţionând însă elevii în ceea ce priveşte necesitatea varierii tipurilor de întrebări şi a gradării lor 
ca dificultate.  

      
 
Avantajele metodei R.A.I.: 
 
 

-este, în acelaşi timp, o metodă eficientă de evaluare, dar şi o metodă de învăţare interactivă; 

-elementele de joc asociate acestei metode transformă demersul evaluativ într-o activitate plăcută, 
atractivă, stimulativă pentru elevi; 

-nu implică sancţionarea prin notă a performanţelor elevilor, având rol constativ-ameliorativ, ceea ce 
elimină stările emoţionale intens negative;   

-promovează interevaluarea şi interînvăţarea; 

-permite realizarea unui feedback operativ; 

contribuie la: 

-formarea şi consolidarea deprinderii de ascultare activă; 

-formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective; 

-dezvoltarea competenţelor de relaţionare;  

-dezvoltarea competenţelor de comunicare; 

-formarea şi dezvoltarea competenţelor de evaluare şi autoevaluare; 

-dezvoltarea capacităţii argumentative etc.. 
 

 

Limitele acestei metode pot fi următoarele: 
 

-consum mare de timp; 

-răspunsuri incomplete sau incorecte, în condiţiile în care profesorul nu monitorizează cu atenţie 
activitatea grupului; 

-nonimplicarea unor elevi sau etichetarea elevilor care au nevoie de mai mult timp pentru  formularea 
întrebărilor/răspunsurilor; 

-marginalizarea sau autoizolarea elevilor care împărtăşesc anumite opinii; 

-dezinteres, neseriozitate manifestată de unii elevi; 
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-aparentă dezordine;  

-apariţia unor conflicte între elevi etc.. 
 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. CRISTEA, Sorin, Dicţionar de pedagogie, Chişinău, Litera, 2000, p. 129-140.  

2. Coord. G. Mayer, De ce şi cum evaluăm,  Iaşi: Polirom, 2000 

3. JINGA. I., Evaluarea performanţelor şcolare, București, Editura Afeliu, 1996.  

4. LISIEVICI, Petru, Evaluarea în învăţământ: teorie, practică, instrumente, București, Editura 
Aramis, 2002 • 
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Evaluarea în învățământul preuniversitar 
Între online și tradițional 

 

 
Costache Corina-Daniela, profesor învățământ primar 

Liceul Teoretic „Paul Georgescu”Țăndărei 
 

 
 
Cine s-ar fi gândit, în urmă cu câțiva ani, că vom realiza lecții online? De aici și întrebarea: Cum 

evaluăm elevii online? Va fi evaluarea obiectivă? 
Evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare şi învăţare. Ea are ca 

scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea procesului instructiv-educativ. Evaluarea 
determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse inițial. Aceste obiective sunt 
formulate în programele școlare.  

Cele trei forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială (predictivă), evaluarea continuă (formativă) şi 
evaluarea sumativă (cumulativă). Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de 
învăţământ. Ea are atât o funcţie diagnostică, cât  şi prognostică. Evaluarea sumativă se realizează la 
sfârşitul unui semestru, an, ciclu de învăţământ sau chiar şi la sfârşitul unui capitol. Ea are funcţie de 
ierarhizare şi de certificare (recunoașterea unor cunoștințe în urma examenelor de bacalaureat, evaluare 
națională). Evaluarea formativă se poate face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare.  

Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 
de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se mai 
numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

Metoda de evaluare orală este una dintre cele care se pot realiza online. Principalul avantaj al acestei 
metode îl constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discuție liberă. În cazul unor 
erori, elevul se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități profesorul poate cere elevului informații 
suplimentare sau o motivare a răspunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversație, redarea unui 
conținut etc.  

Metoda de evaluare scrisă include diferite forme:  test, chestionar, eseu, referat, temă executată acasă, 
portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un număr mare de elevi simultan. Este o 
metodă mai obiectivă decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă cea mai tradiţională şi, totodată, cea mai 
des întrebuinţată  este testul.  Testul se folosește la la sfârşitul fiecărei unităţi de învățare, iar itemii sunt de 
cele mai multe ori diversificaţi, având atât itemi obiectivi, cât şi subiectivi. La clasele mici, testul este 
utilizat frecvent la diferite discipline. În cadrul lecțiilor online, testul nu este o modalitate obiectivă de 
evaluare. Uneori, elevii pot cere ajutorul părinților sau fraților mai mari la rezolvarea cerințelor, iar 
calificativul nu va reflecta exact nivelul lor de achiziții. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 
cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. Totodată, e necesară 
folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune. Și toți elevii trebuie să dețină tablete sau calculatoare 
și să aibă acces la Internet. Există diverse aplicații care permit învățătorului să realizeze teste de evaluare 
sub forma unor jocuri. Exemplu: Wordwall. Elevii accesează link-ul și rezolvă testul. Din păcate,în unele 
localități elevii nu dispun de resursele necesare pentru învățământ online. 

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia. La ciclul 
primar se folosesc mai mult proiectul și portofoliul .  

Proiectul este o metodă mai amplă care se poate folosi online. Acesta presupune formularea temei de 
către profesor şi explicarea sarcinilor, precum și perioada de realizare. Urmează o perioadă în care elevii se 
documentează, colectează date și aplică tehnicile de lucru sugerate de profesor. După finalizează 
produsului, are loc o prezentare a proiectului. Această metodă stimulează creativitatea şi elevii pot face 
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dovada capacităţii de a investiga un subiect dat, de a formula o concluzie, folosind metode şi instrumente 
diferite, precum și cunoştinţe din diverse domenii.  Proiectul este o metodă care are succes în rândul 
elevilor. De exemplu, se poate folosi cu succes în orele de istorie, geografie, educație civică. 

Portofoliul poate conţine temele pentru acasă ale elevilor, notiţele din clasă, compuneri, fişe de lucru, 
desene. Acestea trebuie să fie făcute de către elev, de unul singur în afara școlii sau sub îndrumarea 
profesorului sau a părinților. Poate fi un instrument de evaluare, cât și un instrument de autoevaluare pentru 
a cuantifica progresul făcut și o dovadă a aceea ce a învățat. Avantajele acestei metode sunt stimularea 
creativității și a implicării elevului în procesul de evaluare, dezvoltarea simțului critic și a motivației.  

În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru obiective 
diferite de către profesor. Profesorul trebuie însă să diversifice evaluarea şi să o centreze pe obiectivele de 
la clasă. Abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesaţi şi rezultatele vor fi mai 
productive. 
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Portofoliul, o metoda de evaluare pentru toate nivelurile 

 

Prof. Înv. preșc. 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 ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

COSTACHE DANIEL – IONUT 
Scoala Gimnaziala “Candiano Popescu” Ploiesti 

 

 

Pana nu demult procesul de evaluare risca sa devină 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 armă de unde si celebra sintagma: 
“Scoateti o foaie de hartie!”.ca formă de amenințare. 

Momentul trecerii în online a fost însă fereastra prin care sentimentul de panică 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 imbracă, 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 să se autocunoască 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 această perioadă, 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 ȘI TEHNICI DE EVALUARE                                                  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 
 
 

PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR COSTACHE ELENA ANDA 
SCOALA GIMNAZIALA SAT CIORANII DE SUS 

 

 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
 Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

 Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul.  

În plus, elevii pot relua testul. 
 Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 

itemi de teste. 
  Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 

primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Educatia intre viziune si actiune 

 

Costache Gabriela 
Grădinița cu P. P. Nr. 8 Vaslui 

 

 
Internetul a schimbat fundamental lumea în care trăim, iar evenimentele ultimelor luni au accelerat 

ritmul în care am devenit cu toții mai legați de noile tehnologii pentru a lucra, învăța . 
Resursele digitale devin un instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un învățământ 

calitativ, care să corespundă noilor tendințe pedagogice și intereselor copiilor. 
Competenţele digitale reprezintă sisteme integrate de cunoștințe, abilități, deprinderi, atitudini şi 

valori, formate și dezvoltate prin învățare, pe care le posedă un individ și care pot fi mobilizate pentru a 
soluționa diverse probleme ce apar în procesul colectării, păstrării, prelucrării şi diseminării informaţiei 
prin intermediul tehnologiilor informaţiei şi a comunicaţiilor. Pe măsură ce tehnologiile sunt integrate în 
toate activitățile din orice domeniu, capacitatea de a utiliza aceste tehnologii și de a ține pasul cu evoluția 
lor rapidă a devenit o condiție obligatorie întrucat tehnologiile digitale transformă fiecare aspect al vieții, 
de la stilul de viață personal la activitatea de la locul de muncă. 

In secolul XXI cadrele didactice trebuie să posede competenţe digitale pentru a face față provocărilor 
erei informaționale. Necesitatea deținerii unui anumit nivel de competențe digitale are două fațete pentru 
profesori: parte integrantă a competențelor profesionale; stimulent și catalizator pentru dezvoltarea 
competențelor digitale ale elevilor.            

Domeniile de competențe digitale: Comunicare digitală, gestionarea informaţiei, crearea de 
conţinuturi digitale educaţionale, implementarea aplicaţiilor de management şcolar ,sisteme de gestionare 
a conținuturilor educaționale (SGCE), utilizarea echipamentelor digitale în educaţie ,. respectarea normelor 
etice și legale în spațiul digital.  

Predarea și învățarea la distanță pot lua numeroase forme în ceea ce privește structura utilizată, timpii 
și mijloacele media. Putem, astfel, vorbi despre învățare îmbogățită tehnologic, învățare cu suport 
multimedia, instruire asistată de calculator, medii de învățare virtuale etc. Relevante și accesibile pentru 
procesul educațional general și având o aplicabilitate foarte mare sunt însă următoarele trei tipuri de 
învățare: e-learning, blended learning și m-learning.  

E-learning, invățarea electronică se referă la acea formă interactivă și cvasiautonomă prin care elevul 
are acces la cunoaștere (informații) nu prin medierea profesorului, ci prin ghidarea oferită de acesta. Se 
realizează în ritm propriu, prin observare, experimentare și descoperire, cu ajutorul resurselor tehnologice 
și digitale. În învățământul la distanță, e-learning-ul se referă la asigurarea conținuturilor informaționale 
într-o manieră flexibilă, utilizând medierea internetului și a resurselor sale, pentru sprijinirea învățării 
generative. E-learning-ul presupune:  Mediere tehnologică și digitală (device-uri, soft-uri etc.); 

Aportul internetului este urmatorul: interacțiuni la distanță (în cazul învățământului la distanță); 
individualizarea procesului de învățare, flexibilitatea alegerii pentru cursant (conținut, timp de acces etc.), 
varietate de medii de învățare (grafic, vizual, audio etc.), conținuturi de învățare preponderent de tip media 
și multimedia; metode și tehnici adaptate și consacrate; personalizarea și adaptarea conținutului pentru 
cursant; implicare, interactivitate, angajament din partea cursantului; sprijinirea dezvoltării de noi 
competențe. Din acest din urmă punct de vedere, este imperios necesară înțelegerea faptului că implicarea 
activă a cursantului determină responsabilizarea sa și sprijinirea dezvoltării autonomiei sale cognitive 
(aspect ce va fi abordat ulterior). Este necesar astfel ca elevul să-și exerseze abilitățile de căutare de 
informații, spirit și gândire critice în evaluarea și utilizarea surselor și a informațiilor etc.  

Blended learning Numit și „învățare hibridă”, acest model educațional se referă la îmbinarea unor 
metode și mijloace de predare-învățare atât online, cât și offline, în funcție de necesitățile și posibilitățile 
contextului (ce țin deopotrivă de educator și de elev). Îmbinând maniera tradițională de predare cu cea 
oferită de învățarea electronică, blended learning poate presupune, spre exemplu, transmiterea online către 
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o parte din cursanți a ceea ce se predă la clasă cu o altă parte de cursanți, cu sau fără interactivitate între 
aceștia. Acest tip de învățare presupune un mediu mixt ce încearcă să îmbine avantajele și dezavantajele 
predării de tip exclusiv online și offline, fiind asemenea unei optimizări a procesului general cvasimodal de 
predare-învățare.   Printre caracteristicile acestui tip, putem enumera:  imbinarea activității online cu cea 
față în față; postarea conținuturilor informaționale preponderent online; comunicare realizată preponderent 
online; evaluare fie online, fie față în față. 

Avantajele pe care acest tip de învățare le aduce se referă în principal la asigurarea unei mai mari 
accesibilități și flexibilități pentru învățare, ceea ce determină o participare mai mare din partea cursanților, 
precum și presupune costuri mai reduse. De asemenea, mai putem enunța:   

Eficientizarea învățării: prin accesibilitate și potențial transformațional al informației, factorului 
uman și tehnologic etc.; oportunități mai vaste de acces la educație pentru un număr mai mare de indivizi: 
prin eliminarea barierelor de spațiu și, adeseori, și de timp; scăderea costurilor și creșterea calității educației 
asigurate; creșterea satisfacției și motivației atât a cursanților, cât și a cadrelor didactice prin beneficierea 
de pe urma tuturor acestor avantaje.  

Asemenea învățării de tip electronic, și în cazul blended learning profesorul este nevoit să își 
restructureze rolurile tradiționale, devenind un ghid al învățării, ci nu un deținător al informației. El devine 
un facilitator al actului educațional și un partener de învățare pentru cursant, făcând apel la resursele de 
creativitate și inventivitate pentru a putea găsi cele mai bune variante de îmbinare a celor două tipuri de 
predare astfel încât să corespundă nevoilor și cerințelor elevului.  

M-learning cunoscut și drept „învățare mobilă”, acest tip de predare-învățare se referă la posibilitatea 
de a învăța oriunde și oricând, indiferent de conectivitatea legată prin cablu – practic, grație mijloacelor 
digitale wireless și mobile. Este tipul de învățare realizată pe dispozitive portabile, interactive, conectate și 
individuale. Din aceste puncte de vedere, m-learning este un tip de învățare ce permite și mai mult 
personalizarea procesului de învățare, dar și responsabilizarea elevului, care poate accesa informația 
indiferent de momentul zilei ori de locul în care se află. Cele patru repere principale ale acestui tip de 
învățare sunt: oriunde  oricând; oricine;  orice.  

Practic, aceste dimensiuni se referă la faptul că noile tehnologii digitale au permis accesul „la 
purtător” al cunoștințelor, dinamizând și contextualizând procesul educațional, făcându-l mai accesibil 
decât oricând și oferind numeroase dimensiuni ale mobilității. Pe de o parte, putem vorbi despre mobilitatea 
ce presupune comunicare și învățare prin cooperare, prin activități de grup și realizate în același timp – tip 
de predare-învățare numit și sincron. Pe de altă parte, ne putem referi la mobilitatea orientată mai degrabă 
pe conținuturi, prin activități individuale, care asigură de asemenea accesul flexibil la informații, însă în 
ritm și timp alese individual – tip de predare-învățare numit și asincron.  

Caracteristicile tipului de învățare mobilă ar putea fi, așadar, următoarele: portabilitate și 
accesibilitate; personalizare și facilitare; adaptabilitate și conectivitate; oportunitate.  

M-learning-ul se poate dovedi a fi o alternativă accesibilă și ieftină, dat fiind contextul tehnologic și 
social actual, în care conectivitatea este o trăsătură semnificativă a societăților noastre. De asemenea, 
avansul tehnologic al dispozitivelor mobile (telefoane, laptopuri, tablete) permite o varietate de activități 
ce pot fi realizate, de la creare și până la livrare și transformare de conținut. Nu în ultimul rând, învățarea 
mobilă asigură un suport continuu pentru învățare, evidențiind și mai mult necesitarea recentrării abordării 
educaționale pe procese (cum), si nu pe conținuturi (ce).  

Ca si concluzii, este de reținut și faptul că, atâta timp cât metodele de instruire rămân neschimbate, 
indiferent de mediul de învățare (online sau offline), și rezultatele vor rămâne pe măsură. Acest lucru atrage 
atenția asupra necesității adaptării din interior a abilităților personale de pedagogie pentru a sprijini în mod 
activ și dedicat învățarea, atât din partea elevului, cât și a cadrului didactic.  

Nu trebuie să uităm că utilizarea tehnologiei și a resurselor digitale este doar un alt mijloc – în acord 
cu tendințele contemporane – prin care educația eficientă poate fi realizată, învățarea devenind deopotrivă 
un scop și un proces educativ. „Eficiența utilizării computerului este în strânsă relație cu priceperea și 
creativitatea umană”, afirmă Ceobanu (2016, p. 113), referindu-se deopotrivă la faptul că tehnologia este 
atât produs al acestor două calități și abilități umane, cât și mijloc de exprimare continuă a lor.  

Cercetările din domeniul psihopedagogiei afirmă că utilizarea tehnologiei în procesul de învățare a 
susținut și îmbunătățit performanțele elevilor, spre exemplu, metoda învățării asistate de calculator 
conducând la rezultate mai bune în utilizarea acestuia în demersurile educaționale și fiind un veritabil suport 
de construcție a cunoașterii.  
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Așadar, tocmai de aceea educația online și predarea la distanță presupun evoluția rolului profesorului 
și a activității sale, îmbogățind arta pedagogică și întreaga interacțiune profesor-elev, reprezentând 
întotdeauna o relație definită de cei doi „actori” ai săi și prin acțiunile și atitudinile acestora. 
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METODE ȘI INSTRUMENTE ALTERNATIVE DE EVALUARE                             

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 
Profesor pentru învăţământ primar COSTACHE MARCELA MARIA 

Şcoala Gimnazială „Prof. ILIE POPESCU”, 
Comuna Şotânga, Județul Dâmboviţa 

 
 
 

Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare. 

Evaluarea este o componentă importantă a procesului educaţional. Prin intermediul evaluării, în 
funcţie de rezultatele obţinute, se determină măsura în care au fost atinse obiectivele stabilite. Scopul 
evaluării este perfecţionarea procesului educaţional. 

Pornind de la afirmația ,,A învăța un copil nu înseamnă să-i dăm adevărul nostru, ci să-i dezvoltăm 
propria gândire, să-l ajutăm să înțeleagă cu gândirea lui lumea”, Ioan Ceghit propune o succesiune de 
metode și instrumente alternative, destinate ,,evaluării calitative” printre care se numără proiectul și 
portofoliul. 

Proiectul reprezintă o metodă alternativă de evaluare care se desfăşoară pe parcursul a câtorva zile, 
câtorva săptămâni şi, uneori, pe perioade chiar mai lungi.  

Titlul şi conţinutul proiectului de cercetare dat elevilor vor fi alese cu foarte mare grijă. Este o formă 
de evaluare puternic motivantă pentru elevi, deşi implică un volum de muncă sporit – inclusiv activitatea 
individuală în afara clasei. 

Planul de lucru, precizările şi clarificările vor fi făcute în clasă, urmând ca elevul să continue 
activitatea în mod independent. 

Proiectul permite identificarea şi evaluarea unor cunoştinţe şi capacităţi superioare ale elevilor, fiind, 
în acelaşi timp, o modalitate de evaluare cu puternice valenţe în direcţia stimu- lării motivaţiei învăţării.  

Portofoliul este un instrument de evaluare complet, prin care se urmăreşte progresul la o anumită 
disciplină, dar şi atitudinea elevului faţă de acea disciplină. El reprezintă „cartea de vizită“ a elevului 
urmărind procesul global înregistrat de acesta, nu numai în ceea ce priveşte cunoştinţele achiziţionate pe o 
unitate mare de timp, dar şi atitudinile acestuia; este un mijloc de a valoriza munca individuală a elevului, 
acţionând ca factor al dezvoltării personalităţii, rezervându-i elevului un rol activ în învăţare.  

Portofoliile sunt foarte utile, deoarece prin folosirea lor la clasa de elevi aceştia devin parte a 
sistemului de evaluare şi pot să-şi urmărească, pas cu pas, propriul progres; elevii şi profesorii pot colabora 
în ariile de îmbunătăţire a activităţilor; elevii, profesorii şi părinţii pot avea un dialog concret despre ceea 
ce elevii pot să realizeze şi despre progresul care poate fi făcut în acel domeniu pe viitor; factorii de decizie, 
având la dispoziţie portofoliile elevilor, vor avea o imagine mai clară asupra a ceea ce se realizează în clasă. 
Portofoliul reprezintă ,,o oglindă” a elevului, prin care cadrul didactic poate să-i urmărească progresul – în 
plan cognitiv, atitudinal şi comportamental – la o anumită disciplină, de-a lungul unui interval mai lung de 
timp, (o etapă dintr-un semestru, un semestru, un an şcolar sau chiar un ciclu de învăţământ). 

Teoretic, un portofoliu cuprinde: 
•   lista conţinutului acestuia, (sumarul, care include titlul fiecarei lucrări/fişe); 
•   lucrările pe care le face elevul individual sau în grup; 
•   rezumate; 
•   eseuri; 
•   articole, referate, comunicări; 
•   fişe individuale de studiu; 
•   experimente; 
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•   înregistrări, fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de elev individual sau împreună cu 
colegii săi; 

•   reflecţiile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucrează; 
•   autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului; 
•   hărţi cognitive, 
•   comentarii suplimentare şi evaluări ale cadrului didactic, ale altor grupuri de elevi sau chiar părinţi; 
Aşa cum afirmă Ioan Cerghit, portofoliul cuprinde ,,o selecţie dintre cele mai bune lucrări sau realizări 

personale ale elevului, cele care îl reprezintă şi care pun în evidenţă progresele sale, care permit aprecierea 
aptitudinulor, talentelor, pasiunilor, contribuţiilor  personale.  

Alcătuirea portofoliului este o ocazie unică pentru elev de a se autoevalua, de a-şi descoperi valoarea 
competenţelor şi eventualele greşeli. În alţi termeni, portofoliul este un instrument care îmbină învăţarea cu 
evaluarea continuă, progresivă şi multilaterală a procesului de activitate şi a produsului final. Acesta 
sporeşte motivaţia învăţării.”   

Fiecare metodă își are aportul său în procesul instructiv-educativ, astfel, selectând metodele potrivite 
particularităților de vârstă ale elevilor, vom ajunge la trepte înalte ale dezvoltării intelectuale.  

Datorită metodelor și instrumentelor de evaluare implementate în cadrul orelor, elevul nu este doar 
un simplu participant al demersului didactic, ci devine propriul său formator. 
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STUDIU COMPARATIV                                                               
METODE DE EVALURE TRADIȚIONALE -COMPLEMENTARE 

 

Profesor învățământ primar COSTACHE MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ROMAN IALOMIȚEANUL” 

 
 
,,Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori și, din acest punct de vedere, 

educația va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situație precisă, indicațiile generale date de cărțile 
de metodologie.” Gaston Mialaret 

Când se alege o metodă, se ține cont de finalitățile educației, de conținutul procesului instructiv, de 
particularitățile de vârstă și de cele individuale ale elevilor, de psihosociologia grupurilor școlare, de natura 
mijloacelor de învățământ, de experiența și competența cadrului didactic. 

O metodă se definește prin predominanța unor caracteristici la un moment dat, caracteristici ce se pot 
metamorfoza astfel încât metoda să fie satisfăcătoare într-o clasă, complementară sau chiar contrară. Astfel, 
o metodă tradițional poate evolua spre modernitate, în măsura în care secvențele procedurale care le compun 
îngăduie restructurări inedite sau când circumstanțele de aplicare a acelei metode sunt cu totul noi. În unele 
metode surprindem secvențe destul de tradiționale sau descoperim că variante ale acestei metode erau de 
mult cunoscute și aplicate. 

Metode de evaluare: 

Metode tradiționale: 

a. Probe orale 
- Oferă posibilitatea de a alterna tipul întrebărilor și gradul de dificultate în funcție de calitatea 

răspunsurilor elevilor 
- Oferă posibilitatea de a clarifica și corecta imediat eventualele erori ale elevilor 
- Permit interacțiunea directă între profesor-elev 
- Profesorul constată nivelul cunoștințelor dobândite și a atitudinilor formate în urma achizițiilor de 

cunoștințe 
b. Probele scrise 
- Permit evaluarea unui număr mare de elevi în unitatea de timp 
- Permit evaluarea unui mare volum de materie 
- Se diminuează subiectivitatea notării 
- Elevii timizi și introvertiți probează mai ușor nivelul cunoștințelor 
c. Probele practice 
- Oferă elevilor posibilitatea probării nivelului deprinderilor de ordin practic 

      Metode complementare:  

a. Metoda proiectului 
- Oferă elevilor posibilitatea de a demonstra profunzimea cunoștințelor despre o anumită temă 
- Generează o formă de învățare activă și motivantă pentru elevi 
- Oferă indicii referitoare la motivația pentru o anumită disciplină 
b. Portofoliul  
- Facilitează legătura dinte învățare și punerea în practică 
- Individualizează și susține demersul învățării 
- Îi informează pe cei interesați și dezvoltă cunoașterea 
c. Autoevaluarea  
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- Permite elevilor să îndeplinească o funcție rezervată exclusiv profesorului 
d. Observarea sistematică 
- Nu depinde de capacitatea de comunicare a elevului cu profesorul, profesorul înregistrează și 

interpretează comportamentul tipic și performanțele elevului 
e. Investigația  
- Oferă elevului posibilitatea de a se implica activ în procesul de învățare 
- Stimulează inițiativa elevilor în luarea deciziilor 
- Oferă un nivel de înțelegere mai profund despre evenimentele și fenomenelor studiate 
- Dezvoltă capacitatea de argumentare și gândire logică 
Evaluarea în învățământul tradițional: 
 Măsurarea și aprecierea cunoștințelor (ce știe elevul) 
 Accent pe aspectul cantitativ (cât de multă informație deține elevul) 
Evaluarea în învățământul modern: 
 Măsurarea și aprecierea capacităților (ce știe și ce poate să facă elevul) 
 Accent pe elementele de ordin calitativ (sentimente, atitudini etc.) 
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Bolintineanu”, 2001 
 ,,Didactica modernă”, Miron Ionescu, Ion Radu, Editura Dacia , Cluj-Napoca, 2001 

 

  

942



 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

Costache Mihaela 
Școala Gimnazială Candiano Popescu, Ploiești 

 

 

Ce este evaluarea? Care este scopul ei? Cum evaluăm elevii în condițiile actuale? Când evaluăm 
elevii? Acestea sunt doar câteva întrebări la care noi, cadrele didactice încercăm să găsim răspunsuri zi de 
zi, astfel încât să îi ajutăm pe elevi să își depășească nivelul și să le întărim motivația spre învățare.  

Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează 
datele obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, elaborate în conformitate 
cu obiectivele şi tipul evaluării, în funcţie de conţinutul şi grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei 
judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional.  

În mod curent prin evaluare în învăţământ se înţelege actul didactic complex integrat întregului proces 
de învăţământ care asigură evidenţierea cantităţii cunoştinţelor dobândite şi valoarea, nivelul 
performanţelor şi eficienţa acestora la un moment dat oferind soluţii de perfecţionare a actului de predare-
învăţare.  

Conform Legii Educației Naționale (Legea 1/2011), scopul evaluării este acela de a orienta și de a 
optimiza învățarea.Toate evaluările se realizează pe baza standardelor naționale de evaluare pentru fiecare 
disciplină de studiu.  

Rezultatele evaluării se exprimă, prin calificative, în învățământul primar. Controlul utilizării și al 
respectării standardelor naționale de evaluare de către cadrele didactice se realizează prin inspecția școlară.  

Notarea elevilor fără utilizarea și respectarea standardelor naționale și a metodologiilor de evaluare 
constituie abatere disciplinară și se sancționează conform prevederilori legii educatiei nationale.  

Evaluarea se centrează pe competențe, oferă feed-back real elevilor și stă la baza planurilor 
individuale de învățare. Evaluarea elevilor se face pe baza standardelor curriculare stabilite în cadrul 
Curriculumul Naţional şi a Standardelor de evaluare şi Descriptorilor de performanţă stabiliţi pentru fiecare 
disciplină şi fiecare clasă. Calificativul acordat de cadrul didactic în urma fiecărei evaluări trebuie să fie 
comunicat elevului.  

Cadrele didactice au de asemenea obligaţia de a înregistra calificativele acordate în catalogul clasei 
şi în carnetele elevilor. La sfârşitul fiecărui semestru şi la sfârşitul anului şcolar, calificativele finale pentru 
fiecare disciplină sunt înregistrate în catalogul clasei şi în carnetele elevilor. Calificativul final pentru 
fiecare disciplină este de asemenea trecut în registrul matricol al unităţii de învăţământ.  

Datele şcolare oficiale ale elevilor pentru întreaga perioadă de şcolarizare sunt cele trecute 
în cataloage şi în registrul matricol - documente şcolare cu regim de arhivare permanent la nivelul unităţii 
de învăţământ, iar ulterior la Arhivele Statului. Numărul de calificative care trebuie acordate semestrial 
fiecărui elev pentru fiecare disciplină trebuie să fie cel puţin egal cu numărul de ore pe săptămână prevăzut 
de planul cadru de învăţământ. 

La sfârşitul fiecărui semestru şi la sfârşitul anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia de a încheia 
situaţia şcolară a elevilor pentru fiecare disciplină. Încheierea situaţiei şcolare constă în stabilirea şi 
înregistrarea în documentele şcolare a calificativului final pentru fiecare disciplină. 

Acestea sunt doar câteva răspunsuri la întrebările inițiale, pe care orice cadru didactic le cunoaște încă 
de pe băncile facultății, pe care le-a pus în practică până în anul 2020, când a intervenit o nouă formă de 
învățământ- cel ONLINE. De atunci, tot încercăm să descoperim noi forme de evaluare, cât mai obiectice, 
concrete, corecte, să ne ofere un feedback real al cunoștințelor acumulate zi de zi de către școlarii mici.  

Dificultatea constă la învățământul primar, când elevii abia știu să se orienteze pe gadget, când nu au 
conexiune la internet, când există factori perturbatori în camera elevului, când elevul este ajutat de o bunică/ 
mamică/ matușă ascunse după ecran. Ce facem în aceste situații? Cum evaluăm obiectiv elevul? Acestea 
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sunt provocările 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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Probă de evaluare 

 

Prof. Costache Mirela,                                                                  
Liceul Teoretic ,, Ioan Petruș’’, Otopeni, Ilfov 

 

Un exemplu de evaluare a învățării la matematică, clasa a II- a: 

1a) Unește fiecare număr cu eticheta pe care este scrisă o caracteristică a acestuia: 

254    Are cifra unităților 0 

620   Are cifra zecilor 6 

863         Are cifra sutelor mai mică decât 3 

  Are cifra sutelor 3 

b) Scrie numerele: 

-de la 357 la 362, numărând din 1 în 1; 

-de la 300 la 265, numărând din 5 în 5; 

2. Observă desenul. Care afirmație este adevărată? 

 

 

 

   

 

 

a) Este un triunghi în interiorul cercului. 

b) Este un cerc în interiorul triunghiului. 

c) Este un cerc în exteriorul pătratului. 

3.Efectuează, apoi verifică rezultatele prin probă: 

a) 72+227= 

b)456-134= 

c) 231-26= 

4. a) Scrie sub formă de înmulțiri următoarele adunări repetate: 

 5+5+5+5+5+5  
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 7+7+7 

4+4+4+4 

b )Transformă exerciţiile următoare în operaţii de împărţire : 

 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. Calculează : 
35: 5+29; 70: 10 x 5; 45: 9+35; 28: 7x9; 68: 8 x10; 49:7 + 48 

  
 6.  Scrie denumirea fiecărui corp sau figură geometrică:  
 

 

       

  

 

7. Din produsul numerelor 5 și 9 scade jumătatea numărului 16. 

8.  Alina a citit dintr-o carte, în prima zi 24 de pagini, a doua zi cu 4 pagini mai puțin, 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 învățământul preșcolar în învățământul online 

 
Prof. Costea Daniela 

G.P.P. „Prichindel” Suceava 
 
 

 
Motto: „… nici o evaluare nu este pură sau perfectă în sine sau în mod absolut. Perfecţiunea oricărei 

evaluări provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este făcută…”  
 
Dată fiind situația actuală, putem afirma că această pandemie, starea de urgență instituită de la o zi la 

alta, au provocat un adevărat experiment în domeniul educației. La nivel mondial sistemele educaționale 
sunt nevoite să se adapteze situației, să se reinventeze. Milioane de copii au fost obligați să stea în casă, iar 
profesorii au fost forțați de situație să își mute activitatea online, să învețe să utilizeze diferite tehnologii și 
platforme digitale pentru a continua predarea și pentru a păstra legătura cu copiii. Astfel s-a demonstrat că 
atât profesorii cât și copiii au fost capabili să se adapteze la noul mod de abordare al educației și la un nou 
mod de comunicare.  

Cu toate că a existat deschidere din partea cadrelor didactice precum și a copiilor pentru desfășurarea 
activității educaționale online, au fost câteva dificultăți pe care unii le-au întâmpinat. Amintim aici lipsa 
unui mijloc de conectare (laptop, tabletă, telefon), lipsa conexiunii la internet, lipsa cunoștințelor în 
domeniul tehnologiei pentru unii părinți sau profesori.  

Schimbările complexe în ceea ce priveşte utilizarea unor strategii moderne ale învăţării presupun şi 
metode de evaluare adecvate. Evaluarea trebuie să fie coerentă cu noile stiluri şi metode de predare/ învăţare 
şi să fie gândită ca un instrument pentru îmbunătăţirea activităţii, nu ca o „probă” a ceea ce ştiu sau nu ştiu 
elevii.  

Metodele si tehnicile moderne de evaluare urmăresc stimularea activismului elevilor, formarea şi 
dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii, formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a 
spiritului de echipă , dezvoltarea creativităţii, dezvoltarea gândirii critice, creative şi laterale, dezvoltarea 
capacităţii de autoorganizare şi autocontrol, dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare 

Buna cunoaştere psihologică a copilului e importantă în preşcolaritate cu atât mai mult cu cât la 
această vârstă, evoluţia e foarte rapidă şi diversificată, iar educarea trebuie să-şi adapteze activitatea la 
particularităţile copiilor. În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea 
cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional.  

În acelaşi timp, evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în 
modalităţile de abordare a schimbării, în atitudinile şi comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin 
procesul de învăţământ. Pentru activitatea concretă de evaluare desfăşurată de un cadru didactic, premisele 
esenţiale sunt:cunoaşterea teoretică şi concretă a particularităţilor copiilor , competenţa scopurilor definite, 
operaţionalizate a inventarului de performanţe posibile pe care le oferă curriculum-ul official 

Prin noul curriculum este promovată ideea încurajării şi dezvoltării imaginii pozitive de sine, a 
încrederii în forţele proprii ale copiilor şi progresul individual în ritm propriu. 

În aceasta perioadă, când ținem legătura cu copiii și părinții online, educatorul nu are o sarcină ușoară. 
Aceasta reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față”. 

Din fericire există multe instrumente, jocuri online și pentru copii preșcolari. Prin platformele și 
aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, 
dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătății pedagogia folosită. 

Pentru preșcolar, funcțiile specifice ale evaluării sunt: 
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-îl ajută să fixeze, să consolideze și să rețină cunoștințele prin repetare și întărirea pozitivă pe care 
evaluarea o determină, să le integreze în sisteme 

-să-i mărească încrederea în forțele proprii și să-i descurajeze comportamentele negative 
-îi susține interesul pentru cunoaștere 
-stimulându-i și dirijîndu-i învățarea 
-contribuie la formarea capacității de autoapreciere și la stimularea tendinței de autoafirmare 
-contribuie la întărirea legăturii grădiniței cu familia 
Există diferite instrumente digitale folosite în învățământul preșcolar ce pot fi folosite pentru 

evaluarea online/ aplicații feedback, cum ar fi: 
Book Creator - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul căruia se pot realiza 

evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Book Creator este un instrument simplu pentru 
a crea cărți digitale minunate. Și în planificarea săptămânală, toate sarcinile pot fi legate în jurul poveștii. 
Astfel vom ști cine ne urmărește acțiunile zilnice. Când finalizăm sarcinile, primim feedback de la copii și 
părinți. Link: https://bookcreator.com/ 

Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul căruia se pot realiza 
evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și 
pentru cea de acasă . Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele 
oferite de platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precum şi 
rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp etc. Link: https://quizizz.com/admin 

KAHOOT- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul căruia se 
creează teste interactive pentru copii. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a 
crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă sau telefon mobil. Rezultatele 
testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. Link: https://kahoot.com/ 

Pe viitor, se dorește ca un model de predare de tip hibrid să rămână în educație, iar lecțiile învățate 
de profesori și elevi în această perioadă, datorită nevoii de adaptare, să fie un plus de valoare adus sistemului 
educațional din țara noastră.  

 

Bibliografie:  

 Bocoș M., Jucan D., (2007) Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, 
Paralela 45, Pitești. 

  Ionescu, M., (2011), Instrucție și educație, Editura Eikon, Cluj-Napoca.\ 

 Surse web:  https://www.edupedu.ro/dragos-iliescu-digitalul-atunci 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL TRADIŢIONAL                                      
VS. ÎNVĂŢĂMÂNTUL MODERN 

 
Prof. Costea Elena - Mihaela                                                             

Şcoala Gimnazială nr. 3, Oravita 

 

 

Moto: ,,Copiii sunt tot ce avem mai scump. Bogăţia noastră cea mai mare sunt copiii pe care i-am 
crescut şi educat, căci asta este menirea educatorului pe pămant. Această menire de a creşte şi educa copii 
atrage dupa sine o mare responsabilitate.” 

Într-o lume aflată în permanentă transformare, modernizarea evaluarii in învăţământului prin 
utilizarea metodelor noi de evaluare a unor strategii moderne, care permit reasamblări, reajustări şi adaptări 
la disciplinele de învăţământ, depinde în ultimă instanţă de cunoaşterea, de înţelegerea şi de abilitatea de a 
le folosi. Prin adaptarea vechilor valori la noile cerinţe ale societăţii, cadrul didactic “nu este un simplu 
executant al unor prescripţii sau reţete, ci devine factor activ al procesului de învăţământ, învaţă cu cei pe 
care îi învaţă, având rol de coordonator şi catalizator al educaţiei şi instrucţiei” (Romita Jucu). 

Profesorul trebuie să-şi schimbe concepţia şi metodologia instruirii şi educării, să coopereze cu elevii, 
să devină un model real de integrare socioprofesională şi educaţie permanentă, să se implice în deciziile 
educaţionale, să asigure un învăţământ de calitate.  

Pregătirea managerială a profesorului, însuşirea culturii manageriale, nu numai cea tradiţională 
psihopedagogică şi metodică, pot asigura esenţial înţelegerea şi aplicarea relaţiei autoritate-libertate, ca nou 
sens al educaţiei, prin predare-învăţare -evaluare şi rezolvarea altor situaţii din procesul educaţional şcolar. 

Reforma învăţământului pune deosebit accent pe crearea de alternative metodologice de evaluare, pe 
stimularea învăţării prin cooperare şi folosirea metodelor interactive de grup.de evaluare. Implementarea în 
practica educativă a strategiilor manageriale interactive de evaluare presupune un proces de evaluare 
socială, ce influenţează întreaga structură psihică a educatorului-manager, dar şi a educabililor, toate aceste 
modificări de la nivelul personalităţii acestora reflectându-se în noi componente, atitudini, valori.        

Cadrele didactice reprezintă principala resursă umană capabilă să prognozeze, organizeze şi 
coordoneze activităţile de evaluare a noului, asigurând astfel dezvoltarea optimă a organizaţiei şcolare.  

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 să reţină pe dinafară ceea ce le-a fost comunicat este, evident, mai simplu decât a-

i conduce spre autonomia judecăţii. 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 învăţământul tradiţional: 

 

AVANTAJE: 

1. Asigură însuşirea temeinică şi sistematică a cunoştinţelor predate 

LIMITE: 

1. predă, expune, ţine prelegeri; 

2. explică şi demonstrează; 

3. limitează foarte mult activitatea elevilor (expunerea nu trebuie să depăşească cel mult 30% în 
cadrul unei ore); 

4. lasă puţin timp de iniţiativă elevilor, manifestat de regulă prin întrebări generatoare de explicaţii; 

5. elevii se află într-un raport de dependenţă faţă de învăţător. 

6. impune puncte de vedere proprii; 

7. se consideră singurul ,,expert’’într-o problemă. 

8.  deţine adevărul (absolut); 

9. ştie ce este adevărat sau fals, corect sau incorect, ceea ce trebuie să înveţe 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 promovează evaluarea în învăţământul online: 
 

1. organizează şi dirijează învăţarea, o orchestrează şi o regizează; 

2. facilitează şi moderează activitatea de învăţare; 

3. ajută elevii să înţeleagă lucrurile şi să şi le explice; 

4. responsabilizează elevii în vederea funcţionării optime a grupului; 

5. motiveaza elevii pentru asimilarea notiunilor noi. 

Lecţia de predare-învăţare -evaluare devine astfel ,,o aventură a cunoaşterii” în care copilul participă 
activ,după puterile proprii,întâlnind probleme şi situaţii dificile,examindu-le şi descoperind soluţii 
plauzibile. 

Rolul profesorului constă în cel de stimulare şi dirijare.El trebuie nu numai să organizeze spaţiul şi 
activitatea, ci şi să participe alaturi de elevi la elaborarea cunoştinţelor, să servească drept model în 
legăturile interpersonale şi să încurajeze interacţiunile cooperante dintre elevi; să-i îndrume cum să-şi 
folosească timpul, spaţiul, echipamentul şi materialele; să ajute invidul sau grupul sa extragă din experienţe 
informaţiile necesare,valorile şi să le interpreteze şi evalueze. 

 

Bibliografie: 

1. Crenguţa, Lăcrămioara Oprea, Strategii didactice interactive” (2008), București 

2. Cucoș, C., Psdihopedagogie, Editura Polirom, Iași,1998 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 

Între online și tradițional 

 

Prof. Costin Iulia Andreea                                                               
Școala Gimnazială ,,Grigore Silași” Beclean 

 

 

 

 

’’…ciclul existenței noastre este un șir de examene în fața naturii, a societății, a propriei conștiințe.’’ 
( V. Pavelcu-« Principii de docimologie ») 

Problematica evaluării procesului de învățământ reprezintă o preocupare pentru noi profesorii, în 
special în mediul online, un mediu în care am învățat de puțin timp să navigăm. Fiecare cauta noi modalități 
de utilizare a controlului pentru atingerea unui nivel de performanță și pentru ameliorarea sau  optimizarea 
rezultatelor. Evaluarea reprezintă un domeniu esențial  al oricărei schimbări sociale, și, dacă este corectă și 
precisă, devine o condiție esențială a procesului. 

Progresele remarcabile în domeniul calculatoarelor și microcalculatoarelor și, în paralel dezvoltarea 
psihologiei cognitive, au deschis perspectiva unor noi tehnologii de instruire: tehnicile informaționale 
computerizate, instruirea asistată la calculator și învățarea multimedia, bazată pe utilizarea noilor tehnologii 
de informare și comunicare. (M. Ionescu, 2011).  Același autor mai susține că, „nu utilizarea tehnologiilor 
computerizate și multimedia, în sine, are efecte educative, ci integrarea lor într-o strategie de instruire și 
autoinstruire bine gândită”. (M. Ionescu, 2011). Așadar, o împletire a metodelor tradiționale de evaluare cu 
cele moderne (asistate de calculator) vor reprezenta cea mai eficientă soluție în atingerea scopului dorit. 

Având în vedere vremurile pe care le trăim, realizarea unei digitalizării oarecum forțate de timp și 
împrejurări și propulsarea școlii în mediul online în contextul pandemic în care ne aflăm, voi sublinia în 
continuare atât câteva aplicații eficiente pe care eu le-am folosit în cadrul orelor de matematică online cât  
și avantajele evaluării online. 

Cu ajutorul platformelor online se pot folosi urmatoarele metode și intrumente de evaluare: fișe de 
lucru, teste de evaluare, eseuri, proiecte sau evaluarea orală pe parcursul orei. 

Testele de evaluare și fișele de lucru se încarcă pe platforma. În decursul unei orei elevii trebuie să 
rezolve fișa de lucru sau un test de evaluare și să trimită rezolvarea pe platformă, 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 și Liveworksheets. Unul dintre avantajele acestor aplicatii este că 
testele pot fi personalizate, dar  prezintă  și o mireasmă de spirit ludic, iar  elementul de joc imprimă elevului 
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un caracter  mai atrăgător, dispoziție functională,  aduce varietate și o stare mai bună, de destindere, ceea 
ce previne apariția monotoniei, a plictiselii și a oboselii. 

Platformele/aplicațiile online de administrare și evaluare a testelor facilitează furnizarea unei 
experiențe de învățare personalizate pentru elevi, deoarece notele și performanțele lor sunt urmărite în 
sistemul centralizat.  

Printre beneficii putem evidenția:  

 Centralizarea și eficientizarea administrării și evaluării testelor 
 Reducerea costurilor, a efortului  și a timpului necesar pentru evaluarea manuală a fișelor de 

răspunsuri  
 Opțiuni pentru adăugarea de comentarii și feedback pentru referința elevului  
 Caracteristici de clasificare automată pentru a reduce erorile umane  
 Urmărirea rezultatelor fiecărui elev și a progresului acestuia în timp 

Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce timpul de așteptare și poate  oferi elevilor 
rezultatele instantanee ale testării. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza rapid 
progresul lui de învățare, punctele forte și punctele slabe. 

Procesul de evaluare în sistem online eliberează, totodată, timpul profesorilor, rezultatele pot fi 
analizate pentru a identifica domeniile de performanță scăzută, astfel încât profesorii să se poată concentra 
asupra acestor lacune de învățare.  

Totuși țin să subliniez faptul că Matematica ”se face” cu creionul pe hârtie!, și trebuie menționată și 
importanța evaluării tradiționale, în care evaluarea este mai organică, astfel încât resursele digitale trebuie 
să reprezinte auxiliare suport pentru învăţare. 

Prin urmare, „Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori și, din acest punct de 
vedere, educația va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situație precisă, indicațiile generale date de 
cărțile de metodologie.” Gaston Mialaret.  
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INSTRUMENTE ŞI METODE DE EVALUARE ONLINE 

 

Prof. înv. primar Coteţ Adriana,                                                          
Şcoala Gimnazială,, Prof. Nicolae Caranda,, Glogova, Gorj 

 

Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 
elevii trebuie evaluați la sfârșitul  semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât 
înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită.  Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actual ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic  și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. Învățarea și evaluarea bazată pe proiect, cu 
utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opţiuni.Experiența mea este că le place acest lucru. 
Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din vedere natura academică a misiunii, cu 
altecuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu, au învățat să facă? 

     
Să enumerăm câteva: 
 
– Google Classroom: aici putem discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuity acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte, toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt.  

Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns correct sau nu. Aici măiestria 
profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire 
eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să include explicații pentru răspunsul greșit, 
explicații pe care elevul să le primească de îndată 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, vă încurajez să explorați și 
permiteți şi elevilor să facă același lucru. În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste 
instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai  semnificativă.  

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
-între online și tradițional 

 

Prof. pentru înv. primar Covaci Corina 
Școala Gimnazială ,,Eftimie Murgu”, Lugoj, jud. Timiș 

 
 
 
Criza provocată de virusul COVID- 19 a impus continuarea demersurilor educative în mediul online. 

Situația sanitară din cursul anilor școlari 2019-2020 și 2020-2021 a condus la transpunerea activităților 
didactice din spațiul cunoscut, prietenos și generos al școlilor, în mediul virtual, în care interacțiunea este 
limitată din punct de vedere fizic, dar mai ales afectiv. 

Profesorul trebuie mereu să știe în ce măsură elevii au reușit să-și formeze competențele vizate. De 
asemenea, elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și la finalul anului școlar, notele reflectând atât 
însușirea cunoștințelor, cât și nivelul de efort. Instrumentele de evaluare online sunt pentru profesori o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem o imagine clară a ceea ce s-a realizat dar și a lacunelor de 
învățare, atunci putem ajusta demersul didactic, conținuturile și strategiile, ce vizează respectivele 
neajunsuri. 

Digitalizarea are o serie de avantaje, fiind mult mai flexibilă, elevii pot să învețe din locuri diferite , 
în moduri diferite, în intervale de timp diferite. Apar însă și aspectele negative ale folosirii în exces a device-
urilor, oboseală psihică și fizică, cauzate de orele petrecute în fața ecranului. În unele situații, evaluarea nu 
poate fi obiectivă. Spațiul și mijloacele utilizate îl pot distrage cu ușurință pe elev de la sarcinile de lucru. 
De aceea consider că este necesar acel feed-back la finalul lecțiilor, pentru a avea acea oglindă a obiectivelor 
atinse. Bineînțeles că, un rol la fel de important precum cel al dascălului, îi revine părintelui : actul 
educațional nu poate fi realizat în online fără  suportul și ajutorul acestuia.  Se întâmplă însă ca , unele 
proiecte sau chiar teste, examene, concursuri să fie  realizate sau influențate de terțe persoane (părinți, 
bunici, frați mai mari, prieteni, colegi, etc.) .  

Disciplinele practice (AVAP, MM) sunt aproape imposibil de desfășurat, din aceleași motive: lipsește 
cadrul emoțional , cooperant din sala de clasă, unde elevii se antrenează reciproc, împărtășesc unii cu ceilalți 
idei, sugestii, abordări și, la final, roadele muncii. Copiii au nevoie de valoarizare, atât din partea adulului 
(profesorul clasei), cât și din partea grupului social din care fac parte (colegii din clasă). La evaluarea de 
acasă dispar o serie de motivații extriseci (colaborarea, competiția, joaca, etc.) pe baza cărora funcționa 
până atunci elevul; acesta este supus unor schimbări în plan emoțional, prin izolare și necunoscut, care tind 
să-l deprime. Se adaugă la toate acestea și lipsa competențelor, mai ales la vârstele mici ale preșcolarilor și 
școlarilor din învățământul primar, necesare învățării pe platforme și aplicații web. Toate acestea sunt 
bariere în calea actului educațional. Educația nu are în vedere acumularea de cunoștințe care, nu-i așa, sunt 
la un click distanță, ci formarea unui sistem de gândire, a unui complex de deprinderi de comportare și 
viețuire, care se pot realize doar prin relație, model și îndrumare. 

Personal, mă consider, promotorul metodelor alternative de evaluare, acestea constituind optiuni 
metodologice și instrumentale care îmbogășesc practica evaluativă, evitând monotonia și rutina. 

 
Valențele formative care susțin aceste metode alternative, ca practici de succes, atît pentru evaluare 

cât și pentru realizarea obiectivului central - învățarea- sunt:  
 
 stimulează implicarea activă a elevilor în sarcină, aceştia fiind mai conştienţi de responsabilitatea 

ce şi-o asumă; 
 asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea deprinderilor şi priceperilor, în 

variate contexte; 
 asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare firească a cunoştinţelor asimilate în 

sistemul noţional, devenind astfel şi operaţionale; 
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 asigură un demers interactiv al actelor de predare-învăţare-evaluare, adaptat nevoilor de 
individualizare a sarcinilor de lucru pentr fiecare elev, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi 
originalitatea acestuia; 

 descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă; 
 reduce factorul stres în evaluare; 
Evaluarea nu trebuie asociată cu eşecul, sancţiunea 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 calităţile pe care le poate valorifica şi dezvolta de aici încolo.  

 
La final, am câteva reguli, de care țin eu cont , în evaluarea elevilor: 
 
 Nu utilizaţi evaluarea pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectată! 
 Evaluarea, de orice fel, nu trebuie să pedepsească, ci să stimuleze pentru etapa viitoare a învăţării! 

Cel care învaţă trebuie să înţeleagă că evaluarea are scopul de a-l informa obiectiv asupra a ceea ce mai are 
de învăţat. 

 Evaluarea trebuie proiectată cu scopul judecării stadiului de dezvoltare a achiziţiilor individului, 
fiind parte componentă a procesului de învăţare, chiar dacă este realizată de altcineva decât cel care este 
implicat în procesul de predare-învăţare. 

 Nu generalizaţi datele obţinute în urma aplicării unei probe nestandardizate, pentru că această 
generalizare poate produce multe erori de interpretate. 

 Aplicarea unei probe de evaluare trebuie să respecte regulile sale proprii şi regulile generale de 
aplicare, care presupun obiectivitate prin uniformitatea aplicării probei. 

 Interpretarea rezultatelor trebuie înţeleasă ca o parte componentă obligatorie a evaluării şi se face, 
în funcţie de tipul de evaluare, în faţa celor evaluaţi, rezultatele trebuind să fie cât de repede făcute  publice, 
în cazul unei evaluări cerute de o instituţie. 

 Există o curbă a randamentului fiecărui elev care, în general, se poate stabili pentru anumite 
perioade. Nu este indicat să facem evaluări care se încheie cu notarea elevilor, la începutul sau sfârşitul 
unei săptămâni! 

 Nu este obligatoriu să facem notări pentru orice tip de evaluare şi oricum putem folosi mai multe 
posibilităţi de apreciere a rezultatelor. 

 
Odată cu reîntoarcerea la școală, am încercat să îmbin armonios evaluarea cu ajutorul instrumentelor 

online (WorldWall, Quizziz, Blabberize, Kahoot) cu cele standardizate. 
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ASSESSMENT TOOLS FOR ONLINE LEARNING 

 

Prof. Covaci Ramona Elena                                                              
Colegiul Național “Vasile Alecsandri”, Bacău 

 

 

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 inițială 

 
Prof. Claudia - Georgiana Covasan 

Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț 
 

 
Prin evaluare, conform unor autori, înțelegem „operațiile de culegere de date despre una sau mai 

multe caracteristici ale unui obiect și de prelucrare a acestora, având ca rezultat o descriere a obiectului în 
termeni cantitativi și/sau calitativi”; un ansamblu de operații mintale și practice prin care se urmărește 
determinarea valorii sau proprietăților unui obiect ori acțiunea prin care se urmărește gradul de realizare a 
unei activități în raport cu ceea ce ne-am propus inițial. Este o comparare a planului cu rezultatul, în scopul 
de a realiza corecturi, reorientări sau restructurări totale sau parțiale ale sistemului evaluat. Evaluarea este 
un act de emitere a unei/unor judecăți pe bază de măsurări și/sau aprecieri subiective. 

Dicționarele de specialitate prezintă evaluarea ca sistem articulat de acțiuni orientate în direcția 
culegerii și interpretării de date cantitative și calitative referitoare la stări și însușiri psihice normale sau 
patologice, actuale sau potențiale, semnificative pentru ceea ce este sau va deveni obiectul investigației 
(persoană individuală, colectiv școlar sau profesional, organizație, grup de prieteni, familie) într-un viitor 
mai apropiat sau mai îndepărtat. Termenul de evaluare se asociază adesea și în mod justificat cu cel de 
valoare. Trebuie, totuși, arătat că oamenii evaluează nu numai ceea ce are valoare, ci și ceea ce prezintă un 
risc. A evalua „înseamnă a judeca valoarea sau riscul unui lucru, unei fapte sau al unei idei”. 

În domeniul învățământului, al educației în general, evaluarea este văzută ca proces complex de 
comparare a rezultatelor activității instructiv-educative cu obiectivele planificate (evaluarea calității), cu 
resursele utilizate (evaluarea eficienței) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului). Sub aspect 
formal, evaluarea înseamnă stabilirea unei corespondențe între elementele mulțimii de plecare (răspunsuri, 
lucrări) și ale celei de sosire (scala de notare). Evaluarea este un proces didactic complex, vizează toate 
componentele sistemului de învățământ (elevi, personal didactic, bază tehnico-materială, conducere) și 
întregul curriculum școlar (cunoștințe, priceperi, capacități, programe, metode de predare-învățare, 
performanțe). Evaluarea este punctul final în seria de acțiuni legate de proiectarea, organizarea, 
desfășurarea și controlul întregului proces instructiv-educativ. „Esența evaluării este cunoașterea efectelor 
acțiunii desfășurate, pentru ca, pe baza informațiilor obținute, această activitate să poată fi ameliorată și 
perfecționată în timp.” 

Actul de evaluare își îndeplinește funcțiile numai în condițiile integrării lui optime în procesul 
didactic, ca acțiune constitutivă a acestuia, el fiind menit să furnizeze informații cu privire la desfășurarea 
ca atare a procesului, precum și la rezultatele obținute. Evaluarea produselor școlare poate lua forme diverse 
în funcție de criteriile alese. Astfel, după volumul informațiilor solicitate se diferențiază două tipuri de 
evaluări: parțiale și globale. După modul de integrare în desfășurarea procesului didactic se disting: 
evaluarea inițială sau predictivă, evaluarea cumulativă (sumativă) și evaluarea continuă (formativă). 
Evaluarea inițială sau predictivă, făcută cu scopul de a stabili nivelul de pregătire a elevilor la începutul 
programului de lucru, inclusiv condițiile în care aceștia își vor desfășura activitatea. Ea constituie una dintre 
premisele conceperii programului de instruire școlară.  

Performanțele elevilor în perioada precedentă reprezintă primele informații referitoare la capacitatea 
lor generală de învățare. Pentru completarea acestora, însă, și mai ales, pentru cunoașterea faptului dacă 
elevii stăpânesc acele cunoștințe și abilități necesare înțelegerii conținutului programului care urmează, este 
utilă evaluarea acestora prin examinări orale, dar mai cu seamă prin probe scrise. Teoretic, evaluarea 
predictivă ar trebui să prefațeze realizarea fiecărui obiectiv, practic însă ea se produce în secvența 
introductivă din lecție.  

Evaluarea cumulativă (sumativă) este realizată prin verificări parțiale, efectuate de obicei la intervale 
regulate de timp și o estimare globală, de bilanț, a rezultatelor pe perioade lungi, în general corespunzătoare 
trimestrelor, semestrelor sau anului școlar. Ea realizează un sondaj atât în ceea ce-i privește pe elevi, cât și 
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în ce privește eficiența profesorilor, a planurilor și programelor școlare, a metodelor pedagogice folosite. 
Această formă de evaluare nu însoțește procesul didactic secvență cu secvență și, în consecință, nu permite 
ameliorarea lui decât după perioade relativ îndelungate, de regulă, pentru seriile viitoare de elevi. Modelul 
evaluării continue (formative) înlătură neajunsurile amintite. El presupune verificarea rezultatelor pe 
parcursul întregului proces didactic și se realizează pe secvențe mici. De asemenea, în locul verificărilor 
prin sondaj, modelul formativ își propune să evalueze performanțele tuturor elevilor privind întregul 
conținut esențial al materiei parcurse în secvența respectivă.  

Verificându-i pe „toți” din „toată materia”, acesta permite cunoașterea după fiecare secvență de 
instruire a efectelor acțiunii, identificarea neajunsurilor, a punctelor critice și, în consecință, adoptarea unor 
măsuri de recuperare față de unii elevi și de ameliorare a procesului în ansamblul său. Sub această formă 
evaluarea se constituie ca mijloc eficace de prevenire a situațiilor de eșec. Una dintre problemele pe care le 
comportă evaluarea continuă o constituie frecvența evaluărilor, intervalul de timp la care este de dorit să 
fie realizate.  

Recunoașterea legăturilor dintre diferitele modalități de evaluare a activității didactice conduce la 
singura atitudine rațională și eficientă dintre formele menționate, și anume, aceea de a nu opta cu prea mare 
ușurință în favoarea uneia sau alteia, ci de a căuta îmbinări ale acestora, în vederea realizării unui proces de 
evaluare suplu și complex, perfect integrat activității didactice. 

În științele educației evaluarea înseamnă cunoașterea, explorarea și previziunea factorilor și 
condițiilor care asigură buna funcționare a procesului instructiv-educativ. Este una din premisele 
fundamentale ale proiectării și organizării întregului program de pregătire și integrare școlară și 
profesională a tinerei generații.  

Vizează toate componentele sistemului educativ, atât cele de intrare (comandă socială, participanți, 
resurse materiale) și ieșire (absolvenți, competențe, posibilități de integrare socio-profesională), cât și cele 
procesuale (obiective, conținut, metode, transformări). Un obiectiv foarte important îl reprezintă progresul 
realizat de elevi de la o etapă la alta a instruirii, progres privit atât ca volum și calitate a cunoștințelor, cât 
și ca dinamică a capacităților intelective, afectiv-motivaționale și atitudinale ale elevilor.  

Utilizăm expresia evaluare inițială sau predictivă în sensul de activitate orientată în direcția 
cunoașterii particularităților obiectului într-un anumit moment al devenirii sale, realizată cu mijloace 
adecvate de investigare și având ca finalitate îmbunătățirea parametrilor funcționali ai acestuia.  

Evaluarea poate viza persoane normale (copii, elevi, tineri) sau copii cu cerințe educative speciale. În 
școală se efectuează în strânsă legătură cu programul de instruire și este menită să stabilească nivelul de 
pregătire a elevilor la începutul unei perioade date (an, trimestru sau semestru școlare), precum și condițiile 
în care aceștia își vor desfășura activitatea.  

Întrebările și răspunsurile legate de un asemenea demers implică cel puțin două categorii de aspecte, 
unele vizând nivelul de dezvoltare a dimensiunilor fundamentale ale personalității (aptitudini, atitudini, 
temperament, creativitate), altele – volumul și calitatea achizițiilor anterioare (cunoștințe, priceperi, 
deprinderi, scheme de acțiune). 
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Evaluarea în lecția de educație fizică 
 

 
                   Profesor COVRIG CONSTANTIN COSMIN                               

Școala Gimnazială Alimpești, Gorj 

 

 

Fazele evaluării: 

- Verificarea – procesul prin care subiectul execută o probă. Uneori proba este însoțită și de norme 
(bareme) care exprimă scala valorică de efectuare a probei. 

- Aprecierea -  constă în estimarea valorii, nivelul performanțelor, capacitățile la un moment dat. Se 
utilizează atât aprecierea verbală, care este curentă cu rol de feed – back pentru orice exersare a elevilor, 
dar și utilizarea unor simboluri numite note, calificative.  

- Notarea – măsoară și validează rezultatul pregătirii elevului. Se materializează prin note și 
calificative.              

 
Metodele de evaluare:  
           
- a) Metode de verificare: 
 Trecerea probelor motrice prevăzute în „Sistemul Național Școlar de Evaluare la disciplina 

Educație Fizică și Sport”, aplicat începând cu anul de învățământ 1999-2000, în funcție și de opțiunile 
profesorului și elevilor privind probele prevăzute. 

 Trecerea unor probe de motricitate, stabilite de fiecare profesor pentru orele de educație fizică din 
Curricum-ul la decizia școlii și pentru orele extracurriculare, conform principiului autonomiei. 

 Trecerea unor probe de cunoștință teoretice de specialitate (prezența în etapa actuală, doar la 
clasele cu profil de educație fizică și sport, dar necesară și pentru restul educației fizice și sportive școlare). 

 Măsurarea (care, în acest caz și numai în acesta înlocuiește verificarea sau, mai corect se suprapune 
verificării) unor indici de dezvoltare fizică (atunci când nu se face control medical autentic și se respectă 
criteriul dezvoltării fizice în evaluarea randamentului elevilor la educația fizică și sportivă școlară). 

 Executarea de către elevi a unor deprinderi și priceperi motrice în condiții analoage (asemănătoare) 
probei, ramurei sau activității respective. 

 Executarea de către elevi a unor deprinderi și priceperi motrice în condiții concrete de concurs 
(desfășurat conform regulamentului oficial). 

 Îndeplinirea de către elevi a unor sarcini speciale de natură organizatorică sau metodico- didactică: 
conducerea unor verigi din lecție; arbitrarea unor întreceri, inclusiv a unor jocuri sportive bilaterale; 
conducerea gimnasticii zilnice; conducerea recreației organizate pentru elevii din clasele I-IV; 
responsabil(ă) cu prezentarea în scris a colegilor absenți de la lecții sau alte activități specifice, cu aducerea 
unor materiale din vestiar sau magazie; lider, atunci când se împarte clasa pe grupe de lucru etc. 

 Observarea curentă a elevilor și înregistrarea datelor observației (reactia la efort, atitudini 
comportamentale pe ansamblu și în situații deosebite etc.) 

b) Metode de apreciere și notare sau acordare de calificative: 
 Metoda aprecierii verbale, atunci când aprecierea este însoțită – permanent - de acordarea unor 

calificative. Cine face apreciere, dar nu exprimă - prin cuvinte - valoarea aprecierii respective nu procedează 
bine din punct de vedere metodic, dar și din punct de vedere educativ. Nu se produce feed-back-ul. Elevul, 
în majoritatea cazurilor, nu cunoaște nivelul execuției sale, nu știe dacă a executat bine, foarte bine, 
satisfăcător, insuficient etc. 

 Metode de apreciere și notare sau acordare de calificative non-verbale, mai precis scrise, când se 
acordă și note sau calificative, care se trec în catalog. 
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 Metoda aprecierii, notării sau acordării de calificative pe baza unor norme sau baremuri cuprinse 
în anumite tabele valabile pe plan național, zonal sau chiar local. Această metodă, numită și absolută, se 
poate aplica în cazul efectuării de către elevi a unor probe pentru calitățile motrice. 

 Metoda aprecierii, notării sau acordării de calificative prin comparația rezultatelor obținute doar 
la nivelul unei clase de elevi, metodă numită și relativă. Ea este foarte bună pentru școlile în care nu există 
decât câte o clasă de elevi la același nivel de vârstă de pregătire. Profesorul « așează » în ordine rezultatele 
elevilor din clasa respectivă și face scalarea acestora pe intervale corespunzătoare notelor. 

 Metoda de apreciere, notare sau acordare de calificative pe baza progresului individual. Deci, este 
luat în calcul doar indicile de progres, calculat în funcție de valoarea performanțială inițială și finală. 

 Metoda de apreciere, notare sau acordare de calificative pe baza nivelului de execuție tehnică și 
tactică a unor deprinderi și priceperi motrice în condiții de exersare parțială sau globală (inclusiv joc sportiv 
bilateral). Este metoda care depinde aproape exclusiv de competența profesională a cadrului didactic 
evaluator.      

 

 
Referințe bibliografice: 
              
1. Boian I., Bicherschi Ş., Sava P. Concepţia educaţiei fizice şi sportului în învăţământul 
preuniversitar. Chişinău, 1998. 24 p.                                       
2. Volger I. Evaluarea în învăţământul preuniversitar. Collegium. Iași: 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, dezbătut prin intermediul mijloacelor existente 
evidențiind încrederea romanilor pentru sistemul de învățământ. 

Școala romanesca a suferit diferite transformări datorita contextului politic, viziunea conducătorilor, 
dar si datorita raportării si “alinierii” la politicile Uniunii Europene. 

Interesul pentru performanta a scăzut treptat datorita lipsei de perspectiva ce s-a accentuat dramatic 
in ultimii 27 de ani, prin nenumăratele schimbări considerate “Reforme” mai mult sau mai puțin inspirate, 
care au apărut odată cu schimbarea partidului aflat la conducere. Multe din aceste schimbări s-au dovedit a 
fi prost gândite si prost aplicate pentru ca nu s-au luat in calcul implicațiile 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 următorii aleși.  

In avântul de a face totul ca lăii, cei care au inițiat 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 învățământ după al României; deci cu alte cuvinte deși trebuie făcute 
schimbări, 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 primește de la Guvern un procent foarte mic din produsul intern brut (PIB). 

Analizând situația si urmărind statisticile, imaginea scolii a suferit mult in ultimii ani, iar cauzele 
principale au fost: lipsa perspectivelor de viitor a elevilor care ulterior au devenit adulți ce nu au un loc de 
munca; recalificările ce au obligat elevii, actualii angajați sa realizeze o activitate intra-un domeniu total 
diferit fata de cel pentru care au învățat; si nu in ultimul rând faptul ca mulți copii au rămas singuri după 
plecarea părinților in străinătate a dus ca aceștia sa nu mai aibă susținere morala din partea pilonilor pe care 
se bazează existenta lor “PARINTII”. 

Școala in care activez ca a si cadru didactic “Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși” deși in ultimele 
statistici, privind performanta la examenul de bacalaureat nu s-a încadrat la un nivel extraordinar, urmărește 
educarea si sprijinirea elevului in vederea pregătirii pentru o viată plina de greutăți si obstacole. 

Liceul nostru, ca de altfel si altele din tara noastră are nevoie de modernizări in ceea ce privește 
dotările laboratoarelor, realizarea unui cabinet fonic pentru ascultarea unor materiale, dotarea atelierelor cu 
materiale moderne si cel mai important realizarea unor contracte intre scoli si diferiți agenți economici care 
ulterior finalizării scolii sa angajeze cel puțin o perioada stabilita proaspeții absolvenți. 

Aceasta ultima problema rezolvata ar crea  o imagine noua școlilor din Romania, aceasta fiind data 
de utilitatea celor învățate de elevi si de faptul ca noi avem nevoie de cei pe care ii învățam si ca ii pregătim 
pentru a emigra in diferitele tari ale Europei unde sunt bine plătiți. 

Totalitatea cadrelor didactice au in vedere dezvoltarea deprinderilor de baza la fiecare elev, aceștia 
fiind priviți si evaluați diferențiat in funcție de stilurile de învățare dezvoltate si utilizate de fiecare, dar cu 
precădere in funcție de personalitatea acestora. Nu in ultimul rând profesorul tine cont de greutățile in plan 
familial cu care se confrunta fiecare. 
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In ziua de astăzi mulți elevi nu sunt numai elevi ci adulți mult prea devreme, pentru ca preocuparea 
pentru scoală a ajuns pe locul doi, principala lor preocupare fiind asigurarea traiului de zi cu zi; dar cu toate 
acestea mulți reușesc sa îmbine cu dificultate dar si cu succes activitățile zilnice cu scoală; de aceea scoală 
trebuie sa fie sprijinita in a ajuta acești elevi pentru ca altfel multe valori se pierd. 

Totalitatea cadrelor didactice, pe lângă cunoștințele in cadrul domeniului predat au si cunoștințe de 
psihologie pentru ca doar cunoscând dificultățile elevilor aceștia pot fi ajutați, acesta fiind unul dintre 
atuurile sistemului de învățământ din Romania. 

Atât profesorii cat si elevii trebuie ca conștientizeze ca scoală implica dăruire, cunoștințe 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 implicați “ Profesorul” si “Elevul”, iar scena “Școala” trebuie sa aibă dotarea 
adecvata pentru un spectacol cu final frumos. 

Atât la nivelul instituției noastre cat si la nivel național implicarea instituțiilor de stat trebuie sa fie 
mai mare pentru ca elevii de azi sunt angajații si angajatorii de mâine. 

Cea mai mare problema a societății noastre este ca “valorile nu sunt recunoscute” si acest lucru se 
răsfrânge si asupra scolii, care nu mai poate oferii exemple pentru actualii elevi, iar cei care realizează ceva 
nu sunt recompensați pe măsura, in schimb mulți dintre cei fără incultura sunt foarte bine recompensați. 

Școala românească, deși este “Cenușăreasa” sistemului bugetar si depășita din punct de vedere al 
dotărilor, reușește sa ofere oameni de calitate; iar politicienii nu ar trebui sa uite ca toți au învățat sa scrie 
si sa citească si nu in ultimul rând sa primească lumea in diferite perspective datorita unor profesori de care 
vor sa uite dandi-le “Firimiturile meselor lor îmbelșugate”. 

 

“Imaginea scolii este imaginea societății in care trăim!” 
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Evaluarea  în învăţământul preuniversitar -  între online și tradițional 
 

 
Prof. înv. primar: Cozma Floranţa 

Şcoala Gimnazială Oboroceni, comuna Heleşteni, jud. Iaşi 

 
 
Evaluarea este o activitate etapizată care vizează domenii și probleme complexe, nu doar evaluarea 

elevilor. „A evalua” reprezintă nu numai un verb de încheiere, ci și de deschidere. 
Cele mai importante operații ale evaluării sunt: măsurarea, interpretarea și decizia. 
 
Măsurarea 
− este operația prin care sunt atribuite simboluri (valori numerice, litere, expresii) unor rezultate, 

manifestări; 
− are un caracter obiectiv; 
− permite profesorului să comparea abilitățile unui elev într-o sarcină cu abilitățile altor elevi; 
− pentru măsurarea achizițiilor școlare intrumentele utilizate sunt: testele educaționale, probele orale, 

portofoliul, iar pentru măsurarea altor dimensiuni ale procesului instructiv-educativ se folosesc ghiduri, 
scale de atitudini, chestionare tematice. 

 
Interpretarea (sau aprecierea) 
- presupune emiterea unei judecăți de valoare cu privire la rezultatul măsurării; 
- are caracter subiectiv; 
- implică criterii, enunțuri descriptive, independente de instrumentele de măsură folosite, pe baza 

cărora evaluatorii încadrează performanțele în diferite categorii; 
- scările de notare pot fi ordinale, cifrice sau sub formă de calificative; 
        
Decizia 
- cuprinde concluziile formulate pe baza rezultatelor obținute; 
- transpune evaluatorul în roluri de factor decisional (stabilește ce se dorește a fi evaluat în 

concordanță cu obiectivele deciziilor care urmează să fie adoptate); 
- calitatea actului decizional care fundamentează viitoarele intervenții educaționale este condiționată 

de existența unui sistem unitar de criterii. 
 
Formele de evaluare 
 
Evaluarea sumativă 
✓ practica obişnuită: predare, testare, notare şi ,,trecere mai departe”; 
✓ se mai numește și evaluare finală, deoarece se realizează la sfârșitul unor etape mari de 
predare-învățare; 
✓ arată nivelul elevului la un moment dat; 
✓ se bazează pe informații în urma unui test, unui examen, sau cumulând date obținute în 
timpul evaluării continue; 
✓ solicită o mare parte din timpul de intruire, implicând cadrele didactice în conceperea 
instrumentelor de evaluare; 
✓ are un caracter static; 
✓ dezvoltă un climat educațional tensionat, anxietate și stres pentru elev. 
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Evaluarea formativă 
✓ practica optimă: depistarea greşelilor şi îndreptarea lor; 
✓ este o evaluare continuă, centrată pe acțiunea corectivă, funcția principal fiind ameliorarea 
învățării; 
✓ este centrată puternic pe elev și pe procesul învățării care generează anumite rezultate; 
✓ nu se exprimă în note sau scoruri; 
✓ creează premise reale pentru organizarea unui învățămât diferențiat; 
✓ dezvoltă un climat educațional stimulativ, relații de cooperare profesor-elev. 
 
Evaluarea inițială 
✓ poate fi considerată un caz particular al evaluării formative; 
✓ este o evaluare de diagnosticare, fiind aplicată la începutul unui an școlar/nivel de învățământ, în 

momentul în care profesorul preia o clasă nouă; 
✓ pot fi proiectate trasee de învățare diferențiate, remediind aspectele negative constatate inițial. 
 
În practica obișnuită profesorul predă lecția, fixează o temă, o notează, indică ce este incorect, dar nu 

verifică dacă elevul și-a îndreptat deficiențele și trece la următoarea lecție. În acest caz evaluarea este 
sumativă. Este cunoscut faptul că atât calitatea cât și cantitatea învățării depind de aptitudine, iar rolul 
evaluării este acela de a măsura această aptitudine. Dacă învățarea are deficiențe se datorează lipsei de 
aptitudine. 

 
În practica optimă este utilizată evaluarea diagnostică și formativă: profesorul predă lecția, se fixează 

o sarcină de lucru, atât elevii, cât și profesorul folosesc această sarcină pentru a diagnostic deficiențele și 
de a fixa obiectivele pentru perfecționare, care se monitorizează. În acest caz, atât cantitatea, cât și calitatea 
învățării depind de timpul și de efortul depus pentru perfecționare. Rolul evaluării este de a diagnostica 
deficiențele, astfel încât timpul și efortul să fie concentrate pe perfecționare. În cazul unui rezultat 
nesatisfăcător se impune un efort mai mare și pe mai lungă durată. 

 
Metode de evaluare 
 
a) Verificarea orală face parte din categoria metodelor tradiționale de evaluare și este cea mai utilizată 

în clasa de elevi din sistemul românesc de învățământ, dar în situația examenelor naționale, utilizarea ei 
este redusă sau lipsește. Examinarea orală se realizează printr-o conversație cu rol de verificare a cantității 
și calității procesului de instruire, prin întrebări și/sau sarcini de lucru care solicită răspunsuri orale sau în 
scris 

b) Verificarea scrisă constituie, de asemenea o metodă tradițională de evaluare, adecvată pentru 
evaluarea formativă, fiind concretizată într-o gamă variată de suporturi scrise: lucrări de control, teze, 
referate, eseuri. 

c) Verificarea practică permite identificarea capacităților de aplicare a cunoștințelor dobândite, a 
gradului de încorporare a unor deprinderi și și priceperi practice-acționale. 

Probele practice oferă posibilitatea elevului de a-și dezvolta atât competențe generale (comunicare, 
analiză, sinteză, evaluare), cât și pe cele specifice (manipularea instrumentelor de lucru, interpretarea 
rezultatelor). 

Probele practice reflectă cel mai bine ceea ce știu elevii să facă, demonstrând explicit utilitatea celor 
învățate, motivând elevii pentru a învăța în continuare. 

d)Verificarea în mediul online 
 
Acest tip de evaluare este o etapă din procesul de învățare care se desfășoară în mediul online. Primii 

care au de învățat în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a învăța lucruri noi și de a 
produce schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și ar fi mult mai greu să se realizeze. La polul 
opus apar incertitudini, sisteme de așteptări diferite. La prima interacțiune cu educația online este necesar 
să se cunoască cum funcționează aceasta, precum și ce instrumente și tehnici sunt potrivite pentru grupul 
țintă (elevi sau cadre didactice). 
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În educația online se schimbă, în primul rând, mediul de învățare. Nu mai există școala ca spațiu, ca 
tot ansamblul relaționar.  

Modificări apar și în ceea ce privește comunicarea.  Aceasta este puternic filtrată de tehnologie, nu 
mai este atât de persuasivă și din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult 
mai amplu de resurse ce urmeează a fi investite.  

Se schimbă rutinele pentru învățare: de pregătire pentru școală (plecarea spre școală, drumul în sine 
au efecte psihologice asupra mobilizării învățării) și de învățare (informațiile nu mai sunt primite în același 
fel, nu se mai învață la fel. 
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EVALUAREA INTERACTIVĂ                                                          
CA EVALUARE FORMATIVĂ ȘI EVALUARE FORMATOARE 

 
 

Prof. înv. primar Cozma Mihaela 
Şcoala Gimnazială „Toma Caragiu” Ploieşti, jud. Prahova 

 
Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea copiilor, dar 

şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind optica tradiţională prin care 
era un furnizor de informaţii. În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un 
coparticipant alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre 
cunoaştere. 

După M. Bocoș, „evaluarea interactivă are funcție formativă, deoarece face posibilă reglarea 
interactivă a predării și învățării, permițând celui ce învață să-și autoanalizeze procesul de învățare, 
raportându-se la obiectivele urmărite, și, respectiv, să proiecteze activitatea de învățare viitoare, iar 
profesorul îi permite să-și adapteze și remodeleze predarea prin reglări interactive”. Așadar, evaluarea 
interactivă are valențe de autoanaliză, de proiectare a învățării viitoare, adaptive și reglatoare. Aceasta 
înseamnă că face referire la o varietate de metacompetențe pe care elevul trebuie să le formeze și dezvolte. 

Putem vorbi de o punere în context a evaluării interactive cu dezvoltarea metacompetențelor din 
domeniul metacogniției și metaevaluării: gândirea critică, reflecția, aureflecția, autoanaliza, autoevaluarea. 

Interevaluarea didactică este o formă evaluativă de apreciere reciprocă, în perechi sau în grupuri mici, 
a cunoștințelor, capacităților și competențelor, prin antrenarea maximă a elevilor și implicarea minimă a 
profesorului. O situație de interevaluare poate fi oricare dintre momentele când un elev se găsește față în 
față cu unul sau mai mulți colegi, precum și cu profesorul, al cărui rol este diminuat.  

Autoevaluarea poate fi prezentă, poate fi punctul de plecare, dar, odată raportată la altă instanță, 
autoevaluarea devine interevaluare. 

Elevul, în timp ce învață, efectuează repetate procese de valorizare și de apreciere critică care-i 
servesc ca bază pentru luarea deciziilor orientative în propria-i formare și dezvoltare. La nivelul procesului 
de învățământ interesează nu numai desfășurarea evaluării didactice, ci și formarea și dezvoltarea capacității 
elevilor de autoevaluare. 

Principalele forme de interevaluare sunt: 
 evaluarea reciprocă; 
 coevaluarea; 
 interevaluarea autoreferențială; 
 interevaluarea dublu referențială. 
Organizarea lor se face pe verticală, între elev și profesor (în coevaluare) sau pe orizontală (celelalte 

situații, care antrenează doar elevi). 
Strategiile moderne de evaluare urmăresc să accentueze dimensiunea acțiunii evaluative care oferă 

elevilor suficiente și variate posibilități de a demonstra ceea ce știu ca ansamblu de cunoștințe, dar mai ales, 
ceea ce pot să facă (priceperi, deprinderi, abilități, competențe). 

Evaluarea formativă promovează un nou demers în cadrul căruia interesează din ce în ce mai mult 
progresul elevului în timp, în raport cu obiectivele pedagogice dinainte definite. Dezvoltându-se pe terenul 
inovației pedagogice, evaluarea formativă sprijină realizarea unei pedagogii diferențiate care permite o 
evaluare interactivă în cadrul căreia formatorul nu mai e interesat numai de rezultate, ci și de procesul care 
conduce la acest rezultat.  

Evaluarea formativă se poate defini ca o evaluare internă axată pe un proces care constă într-o 
apreciere globală sau sectorială a schimbărilor care se produc în timpul unei activități de formare, care 
permite persoanelor responsabile de conducerea activității de formare să orienteze, să îmbunătățească și să 
ducă la bun sfârșit această activitate. 
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Evaluarea formativă realizează o diagnoză asupra rezultatelor unei perioade încheiate de învățare, 
depistând ”lacunele în însușirea conținuturilor” și ”dificultățile de învățare”.  

Evaluarea formatoare creează lumină asupra procesului desfășurat la clasă, fiind centrată pe 
intervenția profesorului către elev. Ea relevă răspunsuri din partea elevului, la intervenția profesorului. 
Evaluarea formatoare vine către elev și inițiativa îi aparține.  

Dacă evaluarea formativă facilitează învățarea, iar cadrul didactic orientează și conduce elevul, în 
cadrul evaluării formatoare inițiativa de învățare și implicit evaluare aparține elevului care reflectă asupra 
rezultatelor activității sale. Profesorul îi urmărește evoluția, oferindu-i sprijin și îndrumare.  

Evaluarea formativă nu garantează de la sine că elevul a învățat, deoarece vine dinafara sa. Rolul său 
prioritar este cel de reglare a activității cu ajutorul profesorului.  

Evaluarea formatoare este mult mai eficientă pentru că vine din propria inițiativă a celui care învață 
și se implică în realizarea unor materiale cu scop evaluativ, sporindu-și în acel timp capacitățile de 
autoevaluare. Pentru aceasta este necesar ca profesorul să dețină o serie de tehnici prin care să-i învețe pe 
elevi să învețe, modalități prin care elevul să se simtă activ și să-și poată evalua propriile activități. 
Evaluarea formatoare are rol de reglare și autoreglare a activității cu sprijinul ambilor parteneri ai acțiunii 
educaționale.  

Evaluarea formatoare îl ajută pe elev să învețe cerîndu-i să anticipeze. Obiectivelor de reglare 
pedagogică, de gestionare a erorilor și întărire a reușitelor, obiective comune diferitelor metode de evaluare 
formativă, dispozitivul de evaluare formatoare le mai adaugă o exigență care-l privește pe elev: 
reprezentarea corectă a scopurilor, planificarea prealabilă a acțiunii, însușirea criteriilor și autogestionarea 
erorilor.  

Această abordare lărgește și mai mult conceptul de evaluare, în măsura în care tot ce are legătură cu 
construirea unui model personal de acțiune este considerat parte integrantă a evaluării formative și obiectiv 
prioritar de învățare.  

În evaluarea formativă inițiativa îi aparține profesorului care intervine asupra elevului. Este exterioară 
elevului, provenind din procesul didactic la care elevul nu are acces decât prin intermediul profesorului. Se 
repercutează pozitiv asupra schimbărilor dintre profesor și elev, din exterior.  

În evaluarea formatoare, inițiativa îi aparține elevului și este orientată sau nu de către profesor, 
izvorând din reflecția elevului asupra propriei transformări, asupra propriei învățări, fiind susținută de 
motivația interioară a elevului și repercutându-se pozitiv asupra schimbărilor dintre elev și profesor, din 
interior.  

Astfel, cadrul didactic trebuie să-și îmbunătățească practica evaluării, alternând metodele și 
instrumentele tradiționale cu cele complementare și active. Evaluarea tradițională tinde să fie tot mai mult 
înlocuită cu evaluarea alternativă, dialogată, interactivă.  

Evaluarea interactivă trebuie privită ca parte integrantă a procesului de dezvoltare și schimbare si 
implică judecata reflexivă. Funcția sa principală este de energizare din interiorul procesului, depășind 
concepția prin care evaluarea este un proces de control care acționează din exteriorul procesului de 
învățământ. Se pleacă de la ideea că fiecare este unic, având propriul stil de lucru, modalități diferite de 
percepție, gândire și acțiune. Elevul participă activ la procesul de evaluare. Negocierea și consensul 
constituie elemente importante, iar profesorul discută cu elevii rezultatele și le face recomandări.  

Rolul evaluatorului este cel de facilitator din interiorul procesului de învățământ mai mult decât un 
observator neutru. El ușurează învățarea și evaluarea plecând de la premiza că evaluarea îndeplinește funcții 
mai degrabă de ameliorare și de corectare decât de sancționare și de speculare a greșelilor.  

Evaluarea formatoare este considerată forma desăvîrșită a evaluării. Reprezintă o nouă etapă, 
superioară de dezvoltare a evaluării formative, care va fi funcțională odată cu instaurarea obiectivului de 
sumare de către elevul însuși a propriei învățări. Evaluarea formatoare are drept scop promovarea 
activităților de învățare ca motor motivațional pentru elev.  

Evaluarea este inseparabil legată de proiectare deoarece, pe de o parte, programul de instruire şi 
educare trebuie să prevadă criteriile, indicatorii de performanţă, instrumentele pentru control şi, pe de altă 
parte, rezultatele evaluării constituie baza reluării procesului instructiv-educativ. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

Autor: PROF. ANDREI ECATERINA                                                    
ȘC. GIMNAZ. NR. 4 RÂMNICU VÂLCEA JUD. VÂLCEA 

 

Metodele și tehnicile de evaluare online reprezintă o parte necesară în procesul de învățare la distanță. 
Este necesar ca profesorul să ia cunoștință de posibilele lacune acumulate de-a lungul timpului în procesul 
de învățare. Atunci se pot lua măsurile necesare pentru a remedia acest aspect. 

Platformele și aplicațiile disponibile online ne oferă variate posibilități de aplica instrumentele online 
prin care să evaluăm procesul instructiv-educativ. Foarte important este modul în care profesorul reușeșete 
să aleagă tehnologia potrivită care să-l ajute în demersul său didactic, deoarece aceasta poate îmbunătăți 
procesul pedagogic. 

Din scurta experiență online, profesorul înțelege deja că instrumentele pe care le alege trebuie 
selectate cu multă atenție și verificate dacă, într-adevăr, sunt potrivite pentru tipul de evaluare folosit. 

Inițial, a fost o provocare pentru noi, profesorii, să renunțăm la forma de evaluare scrisă în format 
Word, adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic și să folosim tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Procesul de învățare și evaluarea bazat pe proiect, cu utilizare media, se dovedește a fi foarte apreciat 
de către elevi, deoarece le dă posibiliatatea de a a-și manifesta creativitatea, dar și afirmarea unor talente 
artistice. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei pentru a facilita procesul instructiv-educativ 
au alegeri nelimitate. Utilizarea acestei metode stă la baza unei învăţări active, profesorul având rol de 
organizator şi îndrumător care îşi pune elevii în situaţii concrete de învăţare prin efort propriu. 

În procesul de predare-evaluare am folosit Google Classroom unde pot fi corectate temele și poate fi 
oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza 
celor mai frecvente comentarii pe care le ofer elevilor. 

De asemenea, folosesc Google Jamboard care mă ajută să vizualizez răspunsurile date la exercițiile 
de analiză gramaticală sau aprecierile critice asupra operelor literare studiate. 

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi vine în ajutorul elevilor. 

Am utilizat adeseori în procesul de predare-evaluare prezentări Power-Point cu biografiile scriitorilor, 
filme (de ex. Baltagul), piese de teatru (de ex. O scrisoare pierdută), dar şi 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 şi regia de film. 

Consider că folosirea metodelor și tehnicilor de evaluare online la orele de limba şi literatura română 
sporeşte calitatea învăţării, duce la formarea unei gândiri eficiente, selective, rapide, stimulează 
creativitatea şi gradul de cooperare a elevilor, dezvoltă interesul şi plăcerea pentru teatru, literatură, film. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
-ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL- 

 

AUTOR: prof. COZMA OZANA 
GRADINITA P. N. „ZUBEYDE HANIM”, CONSTANTA 

 
 
În contextul noilor provocări privind educația copiilor și asigurarea sănătății în mediul public 

preșcolar, am planificat și organizat un program de evaluare inițială pentru grupa mijlocie, cu strategiile 
didactice pentru educatie timpurie. Acest specific urmărit îmi spune ca trebuie să folosesc pe cât posibil 
activitățile ludice, jocurile didactice și de mișcare, dar si tehnologiile digitale ca mijloace alternative pentru 
grădinița online. Acest lucru ridică mai multe probleme, mai ales legate de gestionarea resurselor digitale, 
a timpului petrecut în fața calculatorului, calitatea acestuia din punct de vedere educativ. 

De aceea, am organizat activități de evaluare inițială la grupă ca un melanj cât mai atractiv, nedorind 
să pun în opoziție evaluarea cu resurse digitale vs. evaluarea prin resurse tradiționale. Dimpotrivă, am 
încercat să mă folosesc de aspectele pozitive pe care le aduce fiecare dintre ele. 

Pentru prima săptămână, am creat situații de joc care încurajau acomodarea la mediul grădiniței, luând 
în calcul faptul că preșcolarii veneau după o vacanță îndelungată și după un an cu destule sincope de ritm 
și învățare. Am încercat să graduez și să alternez situațiile de joc tradiționale cu manipulare de jocuri și 
jucării și cu cele digitale, de tip online.  

În continuare voi detalia puțin programul săptămânii de acomodare și evaluare, fără intenția de a fi 
un model de urmat, un exemplu de bună practică, ci mai degrabă o alternativă proprie, adaptată grupului de 
copii cu care am lucrat.  

În următorul tabel am înregistrat doar activitățile și jocurile care au avut ca scop evaluarea inițială a 
comportamentelor și aptitudinilor de învățare, de joc și de socializare, comportamente de orientare în spațiu, 
de raportare corectă la grup și la adult, de acțiune și lucru, fără a deranja pe celălalt.  

Săptămâna 13.09.2021-17.09.2021 

ZIUA/ 
DATA 

CATEGORIA 
DE 
ACTIVITATE 

TEMA – FORMA DE 
REALIZARE 
(fise, orală, test, joc, RED) 

NR. 
COPII 

REZULTATELE 
OBSERVATE LA COPII 

LUNI/ 
13.09 

DLC+DEC1 
 
 
 
 
JALA - 
CONSTRUCȚII 

Spun și cânt numele meu! 
(joc  didactic, cu xilofon) - 
orală 
 
 
 
„Știu să 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; 
Deși sunt de vârste diferite, se 
implică în joc și reușesc să 
aranjeze armonios forme și 
culori, însă după o vreme se 
nasc conflicte între ei; 

MARȚI/ 
14.09 

DEC2 (activ. 
muzicală) 
 
 
 
JALA – JOCURI  
DE ROL 

Să învățăm culorile (cântec, 
Clopoțelul magic –sursă 
online 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=VLqun2vmZbQ  
 
„Buburuza vă întreabă” – 
probă orală (joc despre 
preferințe și autocunoaștere) 

19 Am remarcat diferențe majore 
de ritm și învățare, de 
autocontrol și coordonare a 
mișcărilor cu muzica audiată; 
Nivelul comunicării orale este 
destul de sărac, deseori  
folosesc răspunsuri  scurte; 
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MIER 
CURI/ 
15.09 

DOS 
 
 
 
 
 
 
JALA – JOC DE 
MASĂ 

„Lupusorul cel bun” de Nadia 
Shireen 
(lectură prin vizionare) – 
probă scrisă 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=82kraudAB7I 
 
„Alege jucăriile după 
culoare” (joc interactiv) – 
RED 
https://wordwall.net/resource/
9279759/sorteaza-dupa-
culoare 

20 Deși manifestă interes pentru 
filme și cărți, copiii au avut 
atenția fluctuantă. În partea a 
doua au avut de colorat 
personajele pozitive unde s-au 
descurcat bine jumătate dintre 
ei; 
Cam jumătate dintre copii 
cunosc culorile, de obicei 
galben si verde sunt 
confundate.   

JOI/ 
16.09 

DS2 (MATEM) 
 
 
 
JALA - 
BIBLIOTECĂ 

„Săculețul cu surprize” (joc 
logic, mărime) – probă 
practică 
 
 
„Buburuza vorbește cu tine!” 
 (joc didactic) - probă orală 
 

18 Toți copii știu mărimile 
formelor geometrice mic-
mare, jumătate dintre ei 
cunosc mărimea mijlocie; 
Desi au avut de format 
propoziții cu început dat, s-au 
descurcat mai greoi, nu se 
exprimă prin formula ,,aceasta 
este...” 

VINERI
/17.09 

DPM 
 
 
 
 
JALA -ȘTIINȚĂ 

„Buburuzele fac mișcare!” 
(joc de mișcare, formație de 
joc) – probă practică 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=0R0SSfSDhMw&t=62
s 
„Numără corect!” - joc cu 
clești de rufe (joc de asociere 
cantitate-număr) – probă 
practică 

19 Dificultăți în organizarea 
grupului de copii pe 
formațiuni de 2-4 copii și în 
cerc, fluctuații de atenție la 
comenzi; 
Copiii știu să numere 
conștient  0-5, cam jumătate 
dintre ei asociază și cifra; 
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Metode aplicate pentru realizarea evaluării tradiţionale                                      
în învăţământul preşcolar 

 
 
 

Crăciun Andreea Larisa                                                                  
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.16 Tg. Mureş, Judeţul Mureş 

 

 

Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării experenţiale, de 
exersare a capacităţilor de analiză, de dezvoltare a creativităţii copiilor. Specific acestor metode este faptul 
că ele promovează interacţiunea dintre preşcolari, schimbul de idei, de cunoştinţe, asigurând un demers 
interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare. Prin folosirea acestor metode, preşcolarii depun un efort 
intelectual, de exersare a proceselor psihice, de abordare a altor demersuri interdisciplinare prin studiul 
mediului concret şi prin corelaţiile elaborate interactiv, în care îşi asumă responsabilităţi, formulează şi 
verifică soluţii. 

De asemenea, aceste metode activează toţi copiii şi le dezvoltă comunicarea, creativitatea, 
independenţa în gândire şi acţiune, îi ajută să ia decizii corecte şi să argumenteze deciziile luate. Aceste 
metode presupun respectarea particularităţilor de vârstă, îmbinarea diferitelor forme de activitate, îmbinarea 
muncii individuale cu munca pe grupuri şi activitatea frontală, evaluarea corectă a rezultatelor obţinute şi 
reconstituirea relaţiei educatoare-copil. Metodele de învăţare activă implică copiii în procesul de învăţare 
în sensul formării lor ca participanţi activi la procesul de educare, astfel fiind ajutaţi să înţeleagă lumea în 
care trăiesc şi să aplice în diferite situaţii de învăţare ceea ce au învăţat. Aceste metode sunt folosite din ce 
în ce mai mult în practica educaţională alături de cele tradiţionale ori în combinaţie cu acestea. 

În continuare voi prezenta câteva metode moderne pe care le-am folosit în procesul instructive 
educativ în funcţie de obiectivele urmărite la fiecare activitate. Bula dublă - este o metodă de predare-
învăţare, uşor de aplicat, care grupează asemănările şi deosebirile dintre două obiecte, fenomene, idei, 
concepte etc.. Ea este reprezentată grafic din două cercuri mari în care se aşează câte o imagine care 
denumeşte subiectul abordat. De cele două cercuri mari se află relaţionate prin linii alte cercuri mici situate 
între cercurile mari în care se specifică asemănările, iar în cercurile exterioare se specifică caracteristicile 
fiecărui termen, particularităţile sau deosebirile. 

Exemplu. La activitatea DLC-convorbire ,,Ce ştim despre anotimpuri?” în cercurile mari am asezat 
imagini reprezentative despre anotimpurile toamna şi iarna. Copiii au completat două caracteristici ale 
anotimpului toamna (cad frunzele, pleacă păsările călătoare), două caracteristici ale anotimpului iarna 
(ninge, îngheaţă apa) în cercurile exterioare şi două asemănări (anotimp, 3 luni) în cercurile mici din mijloc. 
O altă activitate la care am folosit metoda Bula dublă a fost o activitate DLC-joc didactic ,,În curând voi fı 
şcolar,,. În acest joc în cele două cercuri mari am aşezat imagini cu preşcolari şi şcolari, iar copiii au 
completat cercurile mici din mijloc cu asemănările existente între preşcolari şi şcolari (sunt copii, se hrănesc 
şi cresc), iar în cercurile exterioare au completat cu caracteristicile acestora (preşcolarii se joacă, merg la 
grădiniţă, şcolarii merg la şcoală, învaţă). 

Schimbă perechea este o altă metodă interactivă pe care am folosit-o în activităţile cu preşcolarii. 
Această metodă are ca obiectiv stimularea comunicării şi rezolvarea de probleme prin lucru în pereche. 
Metoda ,,Schimbă perechea,, am folosit-o în activităţi de observare, activităţi de convorbire, activităţi 
practice, etc. 

Exemplu. La activitatea de observare cu tema ,,Fructe de toamnă ’’, am urmărit ca prin lucru în 
pereche, copiii să descopere cât mai multe caracteristici ale fructelor care se coc în anotimpul toamna. Am 
organizat copiii în două cercuri concentrice după 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 coş 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 ,,Schimbă perechea’’ copiii din interior s-au deplasat şi au format 
o nouă pereche. Copiii din cercul exterior au făcut o sinteză a observaţiilor anterioare şi au continuat analiza 
cu noua pereche pentru descoperirea caracteristicilor fructului prin câţi mai mulţi analizatori. Perechile s-
au schimbat atunci când s-au epuizat toate ideile copiilor şi când fiecare copil a făcut pereche cu toţi 
membrii grupei. 

Brainstormingul, în traducere directă ,,furtună în creier, sau ,,asalt de idei,, este o metodă pe care am 
folosit-o pentru a ajuta copiii să emită cât mai multe idei pentru soluţionarea unor probleme, fără a critica 
soluţiile găsite. Această metodă am utilizat-o frecvent în activităţile de dezvoltare a limbajului pentru a da 
frâu liber imaginaţiei copiilor şi a le dezvolta capacităţile creatoare. Cu rezultate bune am folosit 
brainstormingul în cadrul povestirilor create după un tablou, sau un şir de ilustraţii, în lecturile după 
imagini, convorbiri şi jocuri didactice. 

Exemplu. În activitatea DLC-convorbire cu tema ,,De ce îmi place anotimpul vara?” la începutul 
activităţii copiii au stabilit împreună caracteristicile anotimpului vara pornind de la întrebarea ,,Ce ştiţi 
despre anotimpul vara?”. Fiecare copil a răspuns printr-un enunţ scurt în ordinea stabilită fără a repeta ideile 
colegilor. Ideile emise sunt direct proporţionale cu numărul membrilor grupului. După enunţarea ideilor, 
copiii au fost rugaţi să reflecteze asupra lor şi să se pronunţe care sunt cele mai aproape de adevăr. 

Au fost subliniate ideile care se încadrau în sarcina didactică şi care conturau ideea finală. 

Aceste caracteristici sunt împărţite în 3 categorii: 

•Caracteristici care ţin de evoluţia naturii; 

•Caracteristici care ţin de relaţia omului cu mediul în anotimpul vara; 

•Caracteristici care nu se încadrează în nici o categorie şi care vor fi eliminate. 

Explozia stelară este o altă metodă pe care am folosit-o în procesul instructiv educativ. Este o metodă 
de stimulare a creativităţii şi o modalitate de relaxare a copiilor. Ea se bazează pe formularea de întrebări 
pentru rezolvarea de probleme. Am folosit această metodă cu bune rezultate în activităţile de lecturi după 
imagini, convorbiri, memorizări, povestiri. Ca material didactic am folosit o stea mare, cinci stele mici de 
culoare galbenă, cinci săgeţi roşii şi jetoane. Pe steluţa mare am aşezat o imagine legată de tema abordată, 
iar pe cele cinci steluţe mici am scris câte o întrebare de tipul CE ?, CINE ?, UNDE? , DE CE ?, CÂND ?. 

Prin folosirea acestei metode, am urmărit dezvoltarea potenţialului creativ al preşcolarilor, 
familiarizarea lor cu strategia elaborării de întrebări de tipul prezentat mai sus, exersarea capacităţii acestora 
de a alcătui propoziţii interogative pe baza conţinutului unor imagini şi nu în ultimul rând rezolvarea 
problemelor prin găsirea răspunsurilor la întrebările adresate. 

Diagrama Venn  este o metodă interactivă, de fixare, consolidare şi evaluare a cunoştinţelor. 

Această metodă are o largă aplicabilitate şi am folosit-o cu succes în activităţile de observare, 
povestiri, convorbiri, jocuri didactice, etc.. Diagrama Venn este formată din 2 cercuri care se suprapun 
parţial. În spaţiul care intersectează cele două cercuri am aşezat, desenate sau scrise, asemănările dintre 
două obiecte, idei, concepte, iar în cele două cercuri am aşezat aspectele specifice ale acestora. Pentru 
fixarea şi evaluarea cunoştinţelor copiilor, am folosit aceasta metodă în activităţile de povestire, observare, 
convorbire, etc. 

Exemplu. În activitatea DLC-convorbire ,,Totul despre păsări”, preşcolarii au realizat o diagramă în 
care au evidenţiat asemănările şi deosebirile existente între păsările de curte şi păsările sălbătice. De 
asemenea, am folosit această metodă în jocul didactic ,,În lumea poveştilor” cu scopul de a verifica 
cunoştinţele copiilor privind poveştile învăţate. În cadrul acestui joc, copiii au realizat o diagramă Venn în 
care au aşezat în cele două cercuri personajele specifice fıecărei poveşti, iar în arealul în care se suprapun 
cele două cercuri au aşezat personajele comune. 
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Din multitudinea de metode interactive, am prezentat pe scurt doar câteva pe care le-am aplicat la 
grupă, metode prin care noul si căutarea de idei conferă activităţii ”un mister didactic” în care copilul e 
participant activ la propria formare. 

Pe lângă metodele interactive prezentate mai sus, cu rezultate bune am mai folosit şi alte metode cum 
sunt: metoda cubului, turul galeriei, ciorchinele, tehnica blazonului, pălăriuţele gânditoare, studiu de caz 
etc.. 
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Evaluare inițială 

 

Prof. înv. preșcolar:  Crăciun Aurelia Codruța                                              
G. P. N Nr. 3 Dumbrava-Holod 

 

                            

Evaluarea initială pe care am realizat-o la inceputul semestrului I, an şcolar 2021 – 2022, respectiv în 
perioada 13-24.09.2021 a avut drept scop evaluarea cunoştinţelor, priceperilor şi abilităţilor dobândite, 
socializarea copiilor în cursul anului şcolar anterior. Altfel spus, a fost o evaluare a gradului de dezvoltare 
al copiilor în raport cu tematica parcursă. 

Având în vedere faptul că s-a lucrat tot mai mult abordând conţinuturile din perspectiva indisciplinară, 
am considerat necesar ca şi evaluarea să se facă abordând conţinutul din acelaşi perspective.  

Pentru a nu abuza de fişele de lucru am selectat şi aplicat probe de evaluare care să permită 
preşcolarului să se manifeste liber, creativ şi astfel s-au constatat mai uşor cunoştinţele dobândite şi 
capacitatea de aplicare a acestora în practică. 

Prin evaluarea interdisciplinară, datorită posibilităţiii pe care preşcolarul o are de a se folosi de cât 
mai multe domenii, exersându-şi capacităţile de transfer.  

Analizând şi interpretând datele obţinute raportate la obiectivele propuse şi comparate totodată cu 
cele obţinute la începutul etapei de instruire am tras următoarele concluzii: 

 

I.  Domeniul limbă şi comunicare -  Educarea limbajului  

Referitor la educarea limbajului, copiii au realizat progrese în ce priveşte volumul vocabularului cât 
şi exprimarea. Sunt şi unii copiii care prezintă o exprimare defectuoasă din punct de vedere fonetic şi 
gramatical, prezintă deficienţe de pronunţie şi exprimare; atenţia şi memoria voluntară sunt slab dezvoltate 
de scurtă durată; acest lucru ducând la reproducerea defectuoasă a fragmentelor de poezie sau poveste. 

Măsuri ameliorative  

Copiii care e exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi şi activaţi într-un program de recupertare 
şi exersare a comunicării orale în activităţile alese de repovestire după imagini pentru reactualizarea 
conţinuturilor poveştilor cunoscute şi pentru antrenarea tuturor copiilor în repovestiri. Ceilalţi copii vor fi 
antrenaţi în activităţi pentru dezvoltarea limbajului oral şi a comunicării orale, fiind solicitaţi în rezolvarea 
unor sarcini mai complicate, cu grad de dificultate mai ridicat. 

 

 II Domeniul ştiinţă – Activitate matematică  

La toţi copiii am observat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările matematice. 
Toţi copiii formează şi denumesc corect mulţimi după diferite criterii; numără corect în limitele 1 – 3. 
Majoritatea recunosc şi descriu corect formele geometricve învăţate şi identifică corect poziţiile spaţiale ale 
obiectelor. Cu toate acestea putem spune că am observat şi o durată scurtă de concentrare a atenţiei la unii 
copii, folosirea defectuoasă a limbajului matematic.  

Măsuri ameliorative  

Copiii se vor juca mai mult în cadrul activităţilor de la aria Ştiinţă şi în activităţile recuperatorii. De 
asemenea, vom încerca să folosim softurile educaţionale matematice pentru a atrage maoi mult copiii în 
fixarea cunoştinţelor matematice. 
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III Domeniul ştiinţă – Cunoaşterea mediului  

În urma evaluării am constatat că majoritatea copiilor au însuşite cunoştinţele referitoare la mediul 
înconjurător. Ei descriu, enumeră, clasifică elemente componente ale mediului (plante, animale, 
obiecte,....), însă nu toţi adresează întrebări în legătură cu cele observate ; nu toţi denumesc corect 
anotimpurile, nu asociază corect imaginea cu anotimpul cerut ; nu respectă ordinea efectuării operaţiilor 
din sarcina didactică. 

 

Măsuri ameliorative 

Se va lucra diferenţiat, cu copiii care au întâmpinat dificultăţi, atât la activităţile comune cât şi la 
jocurile desfăşurate la sectorul Ştiinţă. Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc să-şi consolideze şi sistematizeze 
cunoştinţele referitoare la anotimpuri şi la caracteristicile acestora. Se vor organiza vizite şi excursii, 
urmărindu-se formarea unor atitudoini ecologice faţă de mediul înconjurător. 

 

IV Domeniul om şi societate – Educaţie pentru societate  

Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de comvieţuire în grup, însă, există şi unii copiii care 
dovedesc un comportament necivilizat în relaţiile cu cei din jur. Unii copii colaborează în grup pentru 
realizarea unei sarcini, pe când alţii, preferă lucrul (jocul) individual. 

Am constatat că majoritatea copiilor se implică să ia atitudine în anumite situaţii problemă, 
conştientizează consecinţele pozitive şi negative ale actelor de comportament asupra celorlalţi, îşi adaptează 
comportamentul la diferite situaţii. 

Totuşi, deşi majoritatea cunosc regulile şi le aplică unii copii sunt mai rezervaţi, nu au iniţiativă, dar 
răspund bine provocărilor. 

Măsuri ameliorative  

Copiii vor fi antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive pentru a-şi dezvolta capacităţile de a lua iniţiativă 
într-o situaţie oarecare. De asemenea vom desfăşura majoritatea jocurilor şi activităţilor pe grupuiri pentru 
a le dezvolta abilităţile de lucru în echipă.  

V  Domeniul om şi societate –Activităţi practice  

Copiii cunosc materialele şi uneltele folosite în cadrul activităţilor practice, utilizându-le corect în 
cadrul diferitelor tehnici însuşite realizând în general lucrări practice estetice.  

Nu toţi copiii finalizează lucrările, nu au formate deprinderile de a asambla întregul din părţile lui 
componente; coordonarea ambelor mâini nu estre perfecţionată. 

Măsuri ameliorative  

Copiii vor fi încurajaţi, stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea lucrărilor. Vom desfăşura activităţi pentru a 
le dezvolta abilităţile practice de lucru în echipă. 

VI Domeniul estetic creativ – Activitaţi artistico – plastice  

În urma evaluării am constatat mari progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a instrumentelor 
de lucru (creion, pensulă, cretă); modelează plastilina realizând forme de dimensiuni şi culori diferite 
utilizând tehnici specifice. 

Sunt unele probleme în ceeea ce priveşte aranjarea şi încadrarea în pagină, respectarea proporţiilor; 
rigiditatea mâinilor. 
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Măsuri ameliorative  

Copiii vor fi încurajaţi să acopere tot spaţiul de lucru , să respecte proporţiile , să realizeze lucrări 
îngrijite, să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare sau a altora şi mai ales să-şi motiveze părerea.. 

 

VII Domeniul estetic creativ – Educaţie muzicală  

Am constatat că majoritatea copiiilor respectă linia melodică şi textul cântecului, audiază cu atenţie 
un fragment dintr-un cântec cunoscut, unii recunoscând cu uşurinţă cântecul şi denumind titlul. 

Am observat însă ezitări la marcarea ritmului, nu executa mişcările în concordanţă cu textul, nu cântă 
toţi deodată la unison. 

Măsuri ameliorative  

Vom învăţa şi vom repeta în cadrul activităţilor (de joc, alese), unele cântece ritmate la care se 
folosesc bătăi din palme, observaţii sonore.. 

 

VIII Domeniul psihomotric – Educaţie fizică  

În urma activităţilor de evaluare am constatat că preşcolarii execută corect deprinderile motrice 
învăţate şi reuşesc să le utilizeze corectîn diferite contexte, de asemenea execută mişcări care necesită 
orientare spaţială şi temporală. Unii copii întâmpină dificultăţi în perceperea schemei corporale, în păstrarea 
rândului , nu execută alergarea cu gura închisă, pe vârfuri , etc.. 

Măsuri ameliorative  

Se va face repetarea asezării în formaţie şi în cadrul altor activităţi; exersarea individuală pentru a-şi 
însuşi corect cunoştinţele referitoare la propria schemă corporală; copiii vor fi antrenaţi în activităţi sportive 
şi ajutaţi ca să-şi perfecţioneze deprinderile motrice. 

Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce priveşte nivelul de 
cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul anului şcolar şi deci o evoluţie în ce priveşte 
dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică şi socio-afectivă a copiilor, astfel încât toţi preşcolarii grupei pot urma 
cu succes grupa mica. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

- Între online și tradițional 

 
 

Prof. înv. preșcolar Crăciun Emilia-Mariana 
Școala Gimnaziala ,,G-ral Gr. Baștan’’-G. P. N. nr. 5 Buzău 

 
 

 
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. Învățământul online reprezintă o provocare nu doar pentru profesori 
și elevi,părinţi ci și pentru preșcolari.Situația actuală creată de situatia epidemiologica  impune adoptarea 
unor noi modalități de comunicare și colaborare chiar şi în mediul preşcolar, unde pentru a avea  contact cu 
copilaşii noştri , avem nevoie de implicarea maximă a părinţilor . 

Activitatea preșcolarilor este cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ dacă 
ne raportăm la eficiența învățării online. Comparativ cu școlile care au putut migra în timp real (cu mai 
mult sau mai puțin succes) către modele de educație online, nevoile preșcolarilor de conectare și contact 
direct cu adulții și cu alți copii, capacitatea mică de concentrare și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și 
emoțional fac învățarea online o adevărată provocare (pentru preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă 
pentru cei mai mici (diferenta este data de mai multi factori cel mai important fiind mediul din care provine 
copilul)  

Cunoaşterea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la toate cele trei 
componente ale procesului instructiv educativ: predare, învăţare şi evaluare. Evaluarea însoţeşte învăţarea 
fiind cea care o asistă, măsoară achiziţiile individuale ale copilului şi susţine fiecare intervenţie educativă 
prin feed-back. În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea 
cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, 
evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare 
a conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora. 

 
Eficienţa utilizării  resurselor educaționale online atat in predare cat si in evaluare are si numeroase 

avantaje: 
 oferă informaţii organizate;  
 chestionează  pe  cel  ce  învaţă;  
 stimulează  creativitatea;  
 constituie  un  mijloc  atractiv  de  a  verifica, consolida  şi  recapitula cunoştinţele;  
 ne  determină  să  găsim  soluţii  interactive  şi  moderne  de  abordare  a lecţiilor; 
 diminuează  factorul  de  stres; 
 este  prezent  caracterul  ludic;  
 reduce  timpul  de  studiu;  
 se  modifică  pozitiv  atitudinea  faţă  de  computer. 
 
Deși nu toți copiii posedă instrumentele necesare pentru desfășurarea unei activitati online, o parte 

din preșcolari cu ajutorul părinților, s-au putut familiarizat cu micile sesiuni on-line desfășurate prin cadrul 
diferitelor platforme si aici o amintim pe cea mai accesibila  ZOOM. Mai mult de atât,au fost descoperit 
pentru ei diferite programe și site-uri de lucru cu ajutorul cărora încercăm să le creăm materiale interactive, 
atractive, educative și originale. De exemplu -Quizizz - este un instrument on-line pentru feed-back, cu 
ajutorul căruia se pot realiza evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari.  

Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot 
utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă . Au o interfață prietenoasă, se văd 
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întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele oferite de platformă. Sunt importante pentru că oferă 
profesorului statistici, progresul copiilor, precm şi rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp etc. 

Educația online oferă posibilități nelimitate de a înfrumuseța actul educațional...dar prezența copiilor 
și a cadrului didactic față în față în vederea realizării feed-back-ului permanent, în timp real, într-un ambient 
potrivit/ instituționalizat, râmân factori esențiali în formarea viitorului adult. 

 

 
Bibliografie: 
 

-Ionescu, M., (1972), Clasic şi modern în organizarea lecţiei, Ed. Dacia, Cluj-Napoca. Matei, N. C., 
(1982), Educarea capacităţilor creatoare în procesul de învăţământ, E. D. P., Bucureşti.  

-Oprescu, N., (1974), Modernizarea învăţământului matematic în ciclul primar, E. D. P., Bucureşti. 
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Evaluarea în învățământul preuniversitar 
– între online și tradițional 

 
 

de Mihai Crăciun, 
Colegiul Național “Mihail Sadoveanu” Pașcani 

 
 

 
Evaluarea online este la început în învățământul românesc și va fi o componentă importantă a 

evaluării de mâine. Susținută se va dezvolta și optimiza în următorii ani și va deveni accesibilă, transparentă, 
eficientă și relevantă.  

 
Sensul termenului de evaluare are diferite conotații în funcție de realitățile educaționale și anume: 

evaluarea programelor, a elevilor, a profesorilor, a instituției de învățământ și evaluarea sistemului.  
 
Voi puncta câteva idei și aspecte legate de evaluarea tradițională fără a intra în detalii tehnice sau 

teoretice care, în general, sunt cunoscute de profesori.  
 
Ca profesor de matematică mă consider privilegiat deoarece la matematică evaluarea este eficientă, 

obiectivă, iar erorile posibile sunt neglijabile și pot fi îndreptate ușor.  
 
Predarea, învățarea și evaluarea trebuie văzute ca un tot unitar. Dacă una dintre ele este deficitară 

atunci procesul se dezechilibrează. Eficiența predării este legată de învățare, iar evaluarea depinde nu doar 
de modul de învățare ci și de modul de predare. În acest context evaluarea devine unul dintre cele mai 
sensibile aspecte ale procesului de învățământ. Practic prin evaluare aflăm ce merge, dar și ce nu 
funcționează în procesul de învățământ.  

 
Este necesar ca procesul de evaluare să fie unul corect și obiectiv, în caz contrar elevii își pierd 

încrederea în propriile forțe sau, mai grav, în procesul educațional. Consecințele în cazul unei evaluări 
defectuoase sunt greu de măsurat însă de cele mai multe ori provoacă dezamăgire, atitudine violentă, 
motivație scăzută pentru învățare și un puternic stres educațional. Elevii nu se simt confortabil când 
consideră că profesorul îl avantajează pe unul dintre ei, chiar dacă în cazul lor evaluarea a fost corectă și 
obiectivă.   

 

Erorile în evaluare, de care uneori profesorul este conștient sau nu, produc dezechilibre în acest proces 
complex al evaluării, iar relația profesor – elev este deseori perturbată. Erorile în evaluare sunt aspecte pe 
care fiecare profesor, indiferent de experiența la catedră, trebuie să le cunoască.  

 
Calitatea evaluării realizate de profesor se reflectă direct asupra capacității de autoevaluare a elevului.  
Este necesară formarea și educarea capacității de autoevaluare încă de la clasele mici (a 5-a) deoarece 

implicarea directă a elevilor în aprecierea rezultatelor obținute are efecte benefice pe termen lung.  
 

Autoevaluarea îi ajută pe elevi să înțeleagă eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor și deci să 
aprecieze în mod realist rezultatele obținute.  

Pentru profesor acest demers poate fi esențial deoarece obține confirmarea aprecierilor sale în opinia 
elevilor, referitoare la rezultatele constatate.  

 

Criteriile de evaluare prestabilite și clar elaborate permit profesorului să emită judecăți de valoare 
obiective și întemeiate. În acest context este oferită elevilor posibilitatea de a lucra într-un ritm propriu și 
de a-și elabora independent răspunsul.  
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Metode aplicate pentru realizarea evaluării tradiţionale                                      
în învăţământul preşcolar 

 

 
Crăciun Roxana Alina                                                                   

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Căsuţa din poveşti” Tg. Mureş 
Judeţul Mureş 

 
 

 
Sistemul metodelor de cercetare pedagogică reprezintă ansamblul metodelor și procedeelor utilizate 

în cercetarea științifică a fenomenului educațional, în scopul pătrunderii în esența lui și pentru descoperirea de 
noi adevăruri. În cadrul evaluării tradiţionale am utilizat şi următoarele metode de lucru: metoda observării 
sistematice, metoda demonstraţiei și metoda analizei produselor activității copiilor. 

 
Ca metodă de colectare de date, metoda observației sistematice constă în urmărirea intenționată, 

metodică și sistematică a unui evemiment sau a unui complex de evenimente educaționale, în condiții 
obișnuite de existența și desfășurarea fără nici o intervenție din partea cercetătorului, în scopul explicării, 
înțelegerii și ameliorării lor. Metoda observării sistematice care a sprijinit permanent cunoașterea rezultatelor 
preşcolarilor, a fost utilizată în întreaga evaluare. 

 
Pentru a crește calitatea observației este bine să se aibă în vedere: stabilirea clară a scopului și 

obiectivului urmărit, elaborarea unui plan de observație, locul de desfășurare, durata consemnarea imediată 
a rezultatelor, desfășurarea în condiții bune și cât mai variate, efectuarea unui număr optim de observații. 

 
Metoda demonstraţiei reprezintă o principală metodă de lucru, de obicei ea se utizează atunci când se 

predă o nouă tehnică de lucru, la începutul activităţii practice sau uneori şi în mod excepţional, când aproape 
majoritatea copiilor întâmpină dificultăți, iar în acest caz, cadrul didactic, educatoarea demonstrează încă o 
dată modelul, în mod individual. 

 
Preşcolarii au tendinţa de a imita acţiunile, pe care le văd la cei din jur, în cazul de faţă, ei asimilează 

mai repede executarea unei activităţi practice, atunci când văd paşii care trebuie urmaţi, în consecinţă 
această metodă deţine un avantaj, care conduce spre atingerea obiectivelor propuse. 

 
În cadrul evaluării, această metodă a constat şi în discuții între educatoare și copii. 

Aceasta a presupus relația directă dintre educatoare-copil, față în față și abilitatea educatoarei pentru a 
obține motivarea subiecților, angajarea copiilor în discuții. 

 
În diferite momente au fost folosite și celelalte metode de investigație: metoda cercetării documentelor 

curriculare și a altor documente școlare, metoda analizei portofoliilor cu scopul de a cunoaște opiniile copiilor 
implicați asupra celor mai atractive metode de evaluare. 

 
Această metodă mi-a folosit în obținerea datelor privitoare la capacităților creatoare ale copiilor, în 

cunoașterea informațiilor privind însușirile lor psihice, descoperirea modului de lucru la care copiii au 
respectat indicațiile educatoarei, formarea corectă a deprinderilor. 

 

Datele culese au fost supuse analizei în scopul desprinderii de estimări și aprecieri asupra 
individualității copilului, a comportamentului său, a preocupărilor și înclinațiilor sale. Datele consemnate 
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sunt corelate cu constatările desprinse în urma aplicării și a altor metode aplicate pentru realizarea evaluării. 
 
Mе to  dele   utilizate  pе ntru    a rgu mе nta rе a   a  се ѕto r  сo nvi  ngе ri  ,  au  avut  menirea  ѕă  ѕti mu lе zе prin 

сo  nți nu tu  l е xе rсi ți  i lo  r, pro се ѕе lе  pѕi hi  се , pro се ѕе  сa rе  po t du се  la  îmbu  nătăți rе a   pе rfo rma nțе lo r preşcolarilor . 
 

Totodată, acestea scot în е vi dе nță се i  do i  po li : învăța rе a  și  сrе a rе a , ѕu nt do i  po li  сa rе  
сo nluсrе a ză în bе nе fi сi u l сo pi i lo r. 

Reușita  activităților  și  stimularea  dezvoltării  capacităților  depinde  de  priceperea  educatoarei  de  a 
folosi  metode  și  procedee  eficiente,  acordând  o  atenție  deosebită  și  în  îndrumarea  activității copilului 
printr-o gradare progresivă a sarcinilor și tehnicilor de lucru, educatoarea devenind un partener al copilului 
pe parcursul propriei sale deveniri. 

 
Întotdeauna am răspuns afirmativ la solicitările copiilor, am urmărit permanent stimularea lor creativă 

în cadrul activităților practice, asigurând condiții psihologice (încurajarea, buna dispoziție, optimismul, 
emoţii pozitive), care au condus la dezvoltarea capacităților copiilor. 
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PORTOFOLIUL – METODĂ ALTERNATIVĂ DE EVALUARE 

 
 

Prof. Mirela Crânguș 
Școala Gimnazială nr. 18 “Jean Bart” Constanța 

 
 

La unitatea de învățare Triunghiul, am folosit o metodă alternativă de evaluare și anume portofoliul 
deoarece este compatibil cu instruirea individualizată, ca strategie centrată pe stilurile diferite de învăţare. 

Am vizat formarea competențelor specifice asociate unității de învățare Triunghiul. 

La începutul unității de învățare, elevii au fost anunțați că urmează să fie evaluați cu ajutorul unui 
portofoliu. S-au făcut precizări cu privire la elementele obligatorii/opționale pe care trebuie să le cuprindă 
portofoliul și la timpul de lucru pe care îl vor avea la dispoziție: 

ꞏ lista conţinutului acestuia, (sumarul, care include titlul fiecarei lucrări/fişe); 

ꞏ aplicațiile pe care le face elevul individual; 

ꞏ fişe individuale de studiu; 

ꞏ înregistrări, fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de elev; 

ꞏ reflecţiile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucrează; 

ꞏ autoevaluări scrise de elev; 

Rezultatele obținute de elevii clasei a VI-a au fost foarte bune. Elevii s-au autoevaluat pe baza 
portofoliului realizat, iar apoi acesta a fost notat și de către profesor, care a argumentat și evidențiat 
corectitudinea sau incorectitudinea aprecierilor avansate. Fiecare produs din componența portofoliului a 
primit o notă, iar nota finală a reprezentat media aritmetică a notelor obținute. Media clasei a fost 9. 

Am aflat din evaluare, următoarele: 

-   elevii au imbogăţit portofoliile lor cu foarte multe imagini reprezentative pentru fiecare temă, cu 
desene proprii, aflându-se într-o continuă competiţie unii cu alţii.  

-  elevii au fost atrași de posibilitatea realizării unor elemente ale portofoliului prin folosirea soft-ului 
Geogebra, dar și de posibilitatea de a rezolva probleme practice prin folosirea noțiunilor studiate; 

-   nu toți elevii au acces la un calculator, ceea ce le-a îngreunat activitatea; 

-   am regăsit și materiale preluate din mediul on-line fără a fi prelucrate și le-am vorbit elevilor despre 
dreptul de autor și consecințele nerespectării acestuia; 

-   fișa recapitulativă teoretică realizată prin metoda ciorchinelui a fost completată superficial în unele 
situații; 
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-   unii elevi au afirmat că acest tip de evaluare le supraîncarcă programul; 

-   în unele situații s-a acordat atenție sporită activităților care necesitau folosirea unui soft și au fost 
neglijate activitățile care presupuneau rezolvarea de exerciții; 

-   la rezolvarea situațiilor problemă din viața cotidiană s-au înregistrat cele mai bune rezultate. 

Pe baza a ceea ce am aflat din evaluare,  îmi propun pe viitor continuarea  implicării elevilor în acest 
tip de activități, fără să condamn formele tradiționale de formare și evaluare. Consider că realizarea unui 
portofoliu clasic sau digital implică activități, în care se încurajează exprimarea personală a elevului, 
angajarea lui în activităţi de învăţare mai complexe şi mai creative, diversificarea cunoştinţelor, 
deprinderilor şi abilităţilor exersate. 

Utilizarea portofoliului evidențiază următoarele capacități:  

-          Capacitatea de a raționa și a utiliza cunoștințe în ritm propriu; 

-          Capacitatea de a observa și de a alege metodele de lucru; 

-          Capacitatea de a măsura și de a compara rezultatele; 

-          Capacitatea de a se implica activ în sarcinile de lucru; 

-          Capacitatea de a sintetiza și de a organiza materialul; 

-           Capacitatea de autoevaluare. 

Portofoliul este o metodă de evaluare ce implică şi alte metode alternative ca investigaţia şi 
autoevaluarea, prin autoevaluare elevii asumându-şi responsabilitatea asupra activităţii desfăşurate, 
regândindu-şi propriul proces de învăţare, de gândire şi de evaluare. De asemenea, pe lângă competența 
matematică, elevii își formează și competența digitală și spiritul de inițiativă.  
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Între online și tradițional 

LIMBA ENGLEZĂ 
 

 
Prof. Dana-Iuliana Cranta, 

Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu” Municipiul Ploieşti 
 

 
Evaluarea elevilor constituie, poate, actul didactic cel mai complex pentru profesori în cadrul 

activităţii instructiv-educative, o provocare cu atât mai mare odată cu trecerea în mediul online. Indiferent 
de disciplina predată este esenţială cunoaşterea nivelului de înţelegere de către elevi a materiei predate, 
pentru o continuare eficientă a procesului de predare-învăţare. 

Obişnuiţi până de curând cu metodele şi strategiile de predare tradiţionale, iată-ne aflaţi acum în faţa 
unei mari provocări, evaluarea elevilor în mediul online. De aproape doi ani, ca urmare a contextului 
pandemic actual, cadrele didactice fac faţă unor schimbări fără precedent în sistemul de învăţământ, 
adaptează din mers metodele tradiţionale de predare-învăţare-evaluare la mediul online sau chiar 
implementează metode noi, specifice platformelor educaţionale de predare nou-descoperite. O muncă grea, 
plină de provocări, în care profesorii au fost autodidacţi, dovedind flexibilitate, adaptabilitate rapidă la nou. 

Principalele forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială (predictivă), evaluarea continuă (formativă) şi 
evaluarea sumativă (cumulativă). Evaluarea continuă /formativă se poate face în orice moment al lecţiei, 
având o funcţie de reglare, de corectare, de readaptare a conţinutului la nivelul şi nevoile elevilor. Evaluarea 
sumativă/cumulativă se poate realiza la sfârşit de semestru, de an şcolar, ciclu de învăţământ sau chiar la 
sfârşitul unei unităţi de învăţare/capitol, având o funcţie de confirmare, de recunoaştere a cunoştinţelor 
dobândite de elevi până la momentul respectiv. 

 
Evaluarea tradiţională se poate realiza sub mai multe forme, respectiv: probe orale, probe scrise şi/sau 

probe practice. 
Probele orale sunt frecvent folosite în special pentru acele discipline ce urmăresc dezvoltarea 

capacităţii de comunicare verbală, ca în cazul limbilor moderne.  
Ca profesor de limba engleză, evaluarea orală a elevilor la clasă se desfăşoară permanent, elevii fiind 

oră de oră încurajaţi să se exprime oral, competenţa de comunicare fiind esenţială în învăţarea limbii 
engleze. 

Odată cu  trecerea activităţii didactice în mediul online, evaluarea orală s-a putut desfăşura pe 
platformele educaţionale, suferind adaptări. Lucrez cu elevi de liceu pe platforma G-Suite, folosind astfel 
googleclassroom si ore live pe Meet.  

 
Pentru evaluarea orală în mediul online, metodele şi modalităţile de evaluare sunt diverse. Am folosit 

cu elevii mei:  
 
1. BRAINSTORMING-ul cu ajutorul Jam Board-ului, https://www.mentimeter.com/ (afişarea tip 

“cloud”), tabla interactivă individuală https://whiteboard.fi/ şi/sau https://ro.padlet.com unde elevii au 
posibilitatea de a-şi scrie ideile, părerile, punctele de vedere, având astfel propriile intervenţii pe care le 
expun şi dezvoltă apoi oral.  

 
Printre avantajele acestei metode sunt: 
 obţinerea cât mai rapidă a unui număr mare de idei şi soluţii 
 stimularea creativităţii elevilor 
 încurajarea unui număr cât mai mare de elevi de a-şi expune o idee 
 ideile colegilor pot fi preluate şi dezvoltate 
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2. JOCUL DE ROL; aplicat deseori cu succes şi în activitatea online. Elevii răspund în perechi sau 
chiar în echipe mai mari.  

Printre avantajele acestei metode sunt: 
 implicarea unui număr mai mare de elevi 
 deprinderea abilităţii de a lucra în echipă 
 stimulează spiritul creativ şi de improvizaţie al elevilor 
 folosirea limbii engleze (în cazul de faţă) în situaţii concrete de comunicare, situaţii asemănătoare 

cu cele din viaţa reală 
3. DISCUŢII LIBERE pe teme date pe Meet: elevii pot discuta individual, dar şi în grup, pe marginea 

unei teme date 
 
Evaluarea scrisă în mediul online este mai complicată, complexă şi plină de provocări faţă de 

evaluarea scrisă traditională, faţă-în-faţă, ca urmare a factorilor ce nu pot fi controlaţi: obiectivismul, simţul 
de răspundere al elevilor, întreaga lor activitate din spatele monitoarelor. 

 
Principalele modalităţi de evaluare scrisă, şi în mediul online, sunt: 
 
1. ESEURILE reprezintă, din punctul meu de vedere, partea cea mai grea de realizat în mediul online, 

fiind greu de corectat, dar exista aplicaţii ce permit editarea diverselor fişiere ( OfficeSuite + PDF Editor, 
Kingsoft Office, Google Drive insotit de Documents sau Sheets, Documents To Go etc.) şi, în acest mod, 
elevii primesc feedback pe mail, whatsapp sau platformele educaţionale folosite.  

2. QUIZ-URI: se pot desfăşura cu uşurinţă pe mai multe platforme şi oferă o gamă variată de posibile 
răspunsuri: răspunsuri multiple, răspunsuri cu adevărat / fals, răspunsuri cu DA/NU, răspunsuri cu timp 
limită, răspunsuri de asociere/potrivire, răspunsuri ce constau într-un text liber formulat, răspunsuri ce 
presupun completarea unor spații libere etc. 

3. PROIECTE, REFERATE, PREZENTĂRI 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 şi prezentate individual sau în echipe, prin partajarea ecranului în timpul 
orei desfăşurate pe Meet. 

Exemple de platforme specifice evaluării 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 scrisă este important ca elevii să respecte termenul limită impus de profesor, iar 
chestionarele să fie astfel setate încât elevii să nu aibă posibilitatea de a retrimite, reedita sau relua testul. 

Gama de aplicaţii este variată şi atractivă, astfel încât, folosind metode şi strategii diversificate, 
acestea pot fi eficiente şi în mediul online, ca alternativă la învăţarea cu prezenţă fizică, faţă-în-faţă. 

 
 
BIBLIOGRAFIE:  
 
1. Stoica, Adrian, “Reforma evaluării în învăţământ, 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 

  

989



 
EVALUAREA ON-LINE – O PROVOCARE 

 
 

profesor pentru învățământ primar Creț Florina-Livia 
Școala Gimnazială ,,Miron Pompiliu” Ștei - Bihor 

 

 

Perioada dificilă pe care încă o traversăm a impus o multitudine de schimbări în toate domeniile vieții 
noastre, domeniul educației fiind pus și el la încercare, pe care, personal, o numesc provocare. Chiar dacă 
în mass-media se vorbește despre faptul că ,,pandemia a prins învățământul total nepregătit”, am învățat să 
mă adaptez la predarea on-line fără să mă plâng, pentru că aceasta este meseria pentru care m-am pregătit 
și pe care doresc să o desfășor.  

Și tocmai pentru a învăța mai multe despre platformele de învățare, despre posibilitățile pe care ni le 
oferă, pentru a putea împărtăși elevilor mei din ceea ce știu, am spus DA cursurilor on-line pentru profesori, 
am apelat la colegii mei pentru a ne împărtăși unii altora din experiențele noastre la clasă, din problemele 
pe care le întâmpinăm și pentru a ne ajuta să găsim soluții, lucruri care mi-au fost de mare ajutor. 

Cel mai mare avantaj al predării-învățării-evaluării on-line pentru mine a fost faptul că în anul 
pandemiei am lucrat cu elevii mei de clasa a IV-a. Toți știau să lucreze cu diferite gadget-uri, de aceea 
,,intratul” pe platforma utilizată de școala noastră nu a fost deloc greu pentru ei.  

Lecțiile on-line pot afirma, cu modestie, că s-au desfășurat într-un cadru relaxant, foarte puțini având 
probleme sporadice cu terminalul. Au învățat repede să vizualizeze materialele postate de mine pe canalele 
create fiecărei discipline școlare, au urmărit cu interes ceea ce le partajam. Am căutat să alternez și să găsesc 
variante diferite de expunere a conținuturilor de învățat, ca să evit monotonia și am căutat mai mult să 
folosesc munca sincronă. 

Pentru evaluare am utilizat: chestionarea orală, cu notarea calificativului final ce a constituit media 
calificativelor acordate pentru mai multe răspunsuri, utilizând metode moderne cum ar fi Explozia stelară, 
Cadranele, Ciorchinele, Brainstorming-ul, îmbinate cu metode tradiționale, realizarea de portofolii cu 
lucrări realizate și prezentate în diferite variante, probe de evaluare scrisă cu itemi diferiți, rezolvarea 
acestora fiind condiționată de intervalul de timp stabilit inițial cu elevii.  

Prin activitățile de evaluare desfășurate am demonstrat că se poate realiza procesul educațional și on-
line, doar să se vrea. Are și minusuri, dar nu sunt de acord cu afirmația că nu se învață nimic, că este pierdere 
de vreme.  

Cel mai mare minus consider că este lipsa socializării între copii și lucrul care îmi întărește observația 
este faptul că, odată reveniți fizic la școală, nu se mai săturau unii de alții în pauze, își doreau să stea cât 
mai mult împreună să își poată finaliza toate  jocurile. 

Marea provocare este acum clasa pregătitoare, cu care voi deschide un nou capitol al predării on-line, 
dacă situația o va impune și căreia sper că îi voi face față la fel de bine.  
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Evaluarea în învățământul preșcolar 

 
Prof. înv. preșcolar Cretescu Chiata Betty,                                                 

G. P. P. Floare de colț, Pitești 

 
 

„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 inițială se realizează la începutul anului școlar, având scopul de diagnostica nivelul de 
cunoștințe ale copilului. 

Evaluarea curentă/de progres/formativa se realizează pe parcursul întregului an școlar, având drept 
scop de a asigura o verificare permanentă a elevului, un feedback permanent. 

Evaluarea finală/sumativa / cumulativa-se realizează la sfârșitul unei perioade școlare/an școlar / 
semestru școlar realizata prin verificarea parțială a cunoștințelor dobandite. 

Funcțiile evaluării sunt: 

 Funcția diagnostica-stabileste nivelul copilului, atât punctele tari cât și punctele slabe. 
 Funcția prognostica-stabileste zonele performantei viitoare ale copilului,sunt preconizate rezultatele 

prin: 
-teste de aptitudine 
-abilități 
-de capacitate. 
 Funcția motivationala-stimuleaza autocunoașterea ,autoevaluarea, autoaprecierea,în raport cu cu 

obiectivul formarii educaționale. Se realizează sub formă de feedback oral sau sub forma scrisă. 
 
Metode de evaluare ale copilului preșcolar: 
 
1. Portofoliul cu produsele copiilor; 
2. Autoevaluarea ajută  copiii să-și  dezvolte capacitățile de autocunoaștere, să-și  valorizeze atât 

cunoștințe cât și atitudini și comportamente. 
3. Metoda observației-rezultatele obținute se realizează prin aprecieri deschise,verbale,cu valoare 

evaluativa, iar ele pot fi consemnate intr-un protocol de observație-o fișa personala a elevului, din care se 
pot trage următoarele concluzii: unele progrese sau unele regrese ale copilului. 

4. Convorbirea cu scop evaluativ se realizeaza pe baza unor întrebări, deoarece cadrul didactic 
doreste să urmărească evoluția copilului la activitate. 

 
 
Bibliografie: 
 
Paisi Lazarescu. M.(2007),Psihologia vârstelor, Ed V&I Integral,București  
Mihaela Paisi  Lazarescu si Liliana Ezechil Revista Laborator preșcolar nr.1 /2005, Ed. Miniped, 

București  
Colceriu Laura (2010), Metodica predarii activitatii instructiv educative in gradinite  

991



 

 

Evaluarea online 

 

Prof. Crețescu Rodica Angelica 
Colegiul Național “Gheorghe Țițeica” Drobeta Turnu Severin 

 
Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, evaluarea în şcoală este 

un domeniu larg deschis, care nu are doar influenţă asupra lucrurilor explicite ce pot fi observate, precum 
calificările elevilor, poziţionarea lor în societate din cauza notelor şi prin urmare, cariera lor academică. 
Evaluarea în şcoală are influenţă şi asupra altor aspecte ale individului precum imaginea de sine, stima de 
sine şi conceptul general pe care o persoană îl are despre propriile competenţe şi abilităţi. Şcoala are o 
influenţă enormă asupra conceptului în sine de competenţe. Influenţa sa directă depinde de modul în care 
metoda de evaluare este aleasă şi realizată în şcoală.  

În funcție de statutul său evaluarea este  

 inițială: are ca scop depistarea greșelilor și îndreptarea lor, se aplică la începutul anului școlar sau 
la preluarea unei clase noi, în urma acestei evaluări profesorul poate proiecta trasee diferențiate de învățare, 
îndreptând aspectele negative constatate inițial. 

 sumativă: în practica obișnuită se realizează la finalul unui capitol, sau la finalul unei etape mari de 
predare-învățare, se bazează pe informații obținute în urma susținerii unui test, unui examen, are un caracter 
static și arată nivelul elevului la un moment dat. Solicită din partea elevilor o mare parte din timpul de 
instruire si poate dezvolta un climat educațional tensionat, anxietate și stres pentru aceștia. 

 formativă: în mod optim duce la depistarea greșelilor și îndreptarea lor, ar trebui să fie continuă, 
centrată pe elev și procesul învățării, nu să exprime note sau scoruri, ci să creeze premisele reale pentru 
organizarea unui învățări diferențiate. Acest tip de evaluare dezvoltă un climat educațional stimulativ și 
relații de cooperare profesor-elev. 

În mod obișnuit profesorul predă noțiunile noi, fixează o temă, o notează, indică ce este incorect, dar 
nu verifică dacă elevul și-a corectat deficiențele și apoi trece la următoarea lecție. 

 

În mod optim ar trebui utilizată evaluarea inițială și sumativă: se predau noile noțiuni, se stabilește o 
sarcină de lucru și atât profesorul cât și elevii folosesc sarcina pentru a identifica deficiențele și a fixa 
obiective pentru perfecționare, monitorizând apoi progresul. În această situație rolul evaluării este de a 
identifica deficiențele, iar timpul și efortul să fie concentrate pe perfecționare, în situația unor rezultate 
slabe fiind necesar un timp și efort îndelungat pentru îndreptarea lor. 

 

Metodele de evaluare aplicate în sistemul educațional din România sunt: verificarea  orală, verificarea 
scrisă, verificarea practică,  precum și metodele alternative - referatul, investigația, proiectul, portofoliul, 
autoevaluarea. O parte dintre aceste metode de evaluare, aceste pot fi realizate și în mediul online.  

Predare Testare
Notare și 
trecere mai 
departe

Testare
Depistare 
greșeli

Îndreptare 
greșeli
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Evaluarea online se poate realiza: 

 oral folosind aplicații colaborative de exemplul OpenBoard, sau  Microsooft WhiteBoard de 
exemplu 

                           

 prin teste care se pot susține folosind platforme educaționale online, de exemplu platforma Moodle. 
În situația susținerii testelor online corectarea acestora poate fi: 

 automată  

           

 manuala 

                
  

 

Pentru toate testele se pot face setări diverse, însă personal utilizez setările pentru: 

 

 data și ora când devine activ 
 timp 
 parola acces 
 feedback 
 selectarea random a întrebărilor din baza de date cu întrebari și a  raspunsurilor în cadrul întrebării, 

astfel întrebarea 1 la un elev poate fi întrebarea 10 la altul, iar varianta corectă de răspuns la întrebarea 1 
poate fi a, la întrebarea 10 poate fi b, etc. 

 restricționări privind durata de vizibilitatae a testului( în anumite zile, între anumite ore), 
vizualizarea întrebărilor(una sau mai multe pe pagină), posibilitatea revenirii pe răspunsuri date la 
întrebările anterioare sau nu.  
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Așa cum bine știm din experiența ultimilor doi ani de școală online, testarea online poate prezenta 
avantaje și dezavantaje: 

 avantaje: evaluarea unui număr mare de cursanți folosind teste cu maximă precizie elaborate 
folosind colecții profesionale de itemi, utilizarea de tehnologii interactive ce permit feedback corect în timp 
real, posibilitatea actualizării în mod real a testelor utilizate, flexibilitate, etc.  

 dezavantaje: timp pentru pregătirea testului online, dotarea precară în unele situații, dificultatea 
susținerii și implementării sistemului, necesitatea unei experințe în utilizarea device-urilor de către elevi și 
nu numai, motivarea participanților, în special a cursanților (elevi și studenți), lipsa controlului permanent 
în ceea ce privește elevii,  limitarea posibiliotăților de testare a abilităților, etc. 

 

Evaluarea online este necesară în contextul orelor online, în situațiile în care  elevii, studenții și nu 
numai optează pentru cursuri de tip self-learning, instruire în ritm propriu, oriunde, oricând, poate fi privită 
ca o alternativă de viitor viabilă!  

 
 
 
Bibliografie: 
 
1. Cucoș, C., 2009, Psihopedagogie pentru examene de definitivare și grade didactice, Editura 

Polirom. 
2. Mihalașcu, 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 învățării on-line 

 
 

prof. Cristiana Creţu                                                                   
Colegiul Tehnic ,,Costin D. Neniţescu” Piteşti 

 

  
Este evident că multe cadre didactice (din România şi din alte ţări) sunt preocupate de predarea 

programei şi sunt tributare metodelor tradiţionale de predare. Aceste persoane nu consideră că au predat un 
anumit subiect din programă dacă nu l-au rostit în faţa elevilor şi nu au cerut acestora să copieze fragmente 
din manual sau să le scrie după dictare. Cu toate acestea, în cazul acestor două metode de predare, elevii 
sunt nişte receptori pasivi ai învăţării; lor nu li se cere să gândească sau să pună sub semnul întrebării ceea 
ce li se oferă. Lor li se cere pur şi simplu să asculte şi să scrie, fără să se implice în conţinutul materiei 
predate. 

Probabil că, în accepţiunea profesorilor, cunoaşterea este un lucru care se transmite şi se învaţă, 
înţelegerea apare mai târziu, iar claritatea expunerii, însoţită de răsplata pentru recepţia răbdătoare, 
reprezintă cerinţele esenţiale ale unei predări de calitate. Totuşi, un elev pasiv nu face decât să recepţioneze 
predarea; lui nu i se cere să participe la procesul de învăţare.  

Trecerea la o metodologie mai activă, centrată pe elev, implică elevul în procesul de învăţare şi îl 
învaţă aptitudinile învăţării, precum şi aptitudinile fundamentale ale muncii alături de alţii şi ale rezolvării 
de probleme. Metodele centrate pe elev implică individul în evaluarea eficacităţii procesului lor de învăţare 
şi în stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea viitoare. Aceste avantaje ale metodelor centrate pe elev ajută 
la pregătirea individului atât pentru o tranziţie mai uşoară spre locul de muncă, cât şi spre învăţarea 
continuă. 

Din păcate, majoritatea elevilor şi mulţi dintre profesori au convingerea că învăţarea este un proces 
prin care se transmit cunoştinţe şi nu o perspectivă a învăţării active, iar acest lucru este foarte dificil de 
schimbat.  

Această convingere presupune că: 

 scoarţa cerebrală este un recipient gol pe care profesorii trebuie să îl umple cu cunoştinţe. 
 dobândirea cunoştinţelor necesită doar ascultarea cu un grad rezonabil de atenţie, sau chiar şi 

numai prezenţa fizică. 
 evaluarea reprezintă verificarea gradului în care s-a umplut scoarţa cerebrală 
 analogiile în vederea învăţării presupun transferul şi nu învăţarea activă: 
 
Învăţarea face necesară o etapă în care elevilor li se cere să prelucreze informaţia care li se oferă. Ei 

au nevoie de activităţi care le impun să interpreteze personal materia şi astfel să îşi creeze propriile 
semnificaţii. 

Studiile arată că activităţile de învăţare care impun elevului prelucrarea activă duc la o fixare a 
cunoştinţelor de până la zece ori mai bună, sunt mai îndrăgite şi duc la o învăţare mai profundă.  

Semnificaţia este un lucru personal şi unic; ea se construieşte pe baza învăţării şi experienţei 
anterioare, care diferă de la elev la elev. Nu există un mod unic, adecvat tuturor elevilor, de a învăţa ceva; 
este nevoie de o multitudine de sarcini şi experienţe pentru a satisface necesităţile individuale. 

Scoarţa cerebrală nu prelucrează informaţia secvenţial. De aceea, persoanele care învaţă trebuie să se 
gândească la părţi şi la întreg în acelaşi timp şi să integreze subiectele. 

Aptitudinile cum ar fi raţionamentul de rang superior trebuie predate împreună cu conţinutul 
programei şi nu separat de acesta.  
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Provocările stimulează învăţarea, dar ameninţările o subminează. Ameninţările provoacă eliberarea 
de hidrocortizon în organism, ceea ce face ca aptitudinile de gândire de rang superior să treacă în plan 
secundar. 

Învăţarea inclusivă este cea mai bună armonizare între nevoile individuale ale persoanei care învaţă 
şi prevederile/modul în care se răspunde acestor nevoi. 

 
Strategii de predare în vederea învăţării active 
 

 Învăţarea trebuie să cuprindă activităţi de prelucrare a noii materii învăţate, care trebuie legată 
de ceea ce elevul ştie deja. Sarcinile trebuie să fie autentice, stabilite în context semnificativ şi legate de 
viaţa reală. Ele nu trebuie să implice doar repetarea unor lucruri, deoarece acest lucru duce la învăţarea “de 
suprafaţă” şi nu la învăţarea “de profunzime”. 

 Având în vedere faptul că învăţarea elevilor va implica erori, sarcinile trebuie să le ofere ocazia 
de a se autoevalua, de a corecta, de a discuta cu colegii, de a primi reacţia profesorului, precum şi de a face 
alte verificări de “conformitate cu realitatea”. 

 Strategiile care stimulează intelectul implică un aport suficient de apă, oxigen, proteine, 
alimentaţie sănătoasă, odihnă şi exerciţii fizice, pe lângă exerciţiile intelectului. Învăţarea scade cu 20% 
dacă se consumă carbohidraţi în exces, deoarece acest lucru provoacă eliberarea de cheratonină în sânge, 
lucru care duce la relaxare. 

 Concentrarea maximă se poate realiza numai pe perioade care au ca durată acelaşi număr de 
minute ca şi vârsta persoanei respective, până la maximum 20 sau 25 de minute. Sunt utile pauzele scurte 
şi schimbarea obiectului concentrării. 

Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic asupra calității educației.  Practic, 30% din 
succesul învățării depinde de comportamentul profesorului, iar competențele pe care fiecare profesor le 
dezvoltă în relația cu elevii săi sunt importante și în mediul online. 

S-a observat că rezultatele învățării online par a fi la fel ca în cursurile tradiționale, dar faptul că elevii 
în condiții de învățare online s-au comportat într-o manieră mai bună decât cei care primesc instrucțiunile 
care combină elementele online cu cele tradiționale, față în față, au un avantaj mai mare în raport cu 
instrucțiunile fie numai față în față, fie pur online, iar cel mai mare impact al învățării online e înregistrat 
la adolescenții de liceu. 

Intercalarea conținutului multimedia și a materialelor de învățare online cu teste scurte, la intervale 
de timp regulate, pot îmbunătăți implicarea elevilor, iar cercetările au arătat că utilizarea acestor teste a 
redus aproape la jumătate (42%) distragerea elevilor cât și creșterea considerabilă a notelor obținute de 
aceștia. 

Datele arată că după o perioadă lungă de timp (câteva săptămâni) petrecută doar în online motivația 
dispare și că e tot mai dificil să-i ții implicați pe copii, dar nu este imposibil. 

Strategii ți caracteristici ale predării în învățământul online: 

 Implicarea părinților în actul educațional - profesorii pot lucra cu părinții în această perioadă pentru 
educația copiilor lor. Ei pot veni cu instrucțiuni clare în online, iar părinții pot dezvolta temele cu copiii în 
offline. În felul acesta se pot dezvolta relații între școală și familie, părinții pot înțelege mai ușor și pot 
empatiza mai mult cu efortul unui cadru didactic. Se dezvoltă, astfel, și relația profesor-părinte. Părinții pot 
explora împreună cu copiii diferite platforme, instrumente online și astfel învățarea se petrece și la adulți. 

 Punți digitale între profesori - adaptarea la predarea în online încurajează profesorii să colaboreze 
între ei, împărtășindu-și materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari. Sunt 
profesori care au predat cursuri online și care sunt mai familiarizați cu unele metode, iar mulți dintre aceștia 
își doresc să împartă din cunoștințele lor cu cei care au nevoie de sprijin.  

 Autonomie în învățare pentru elevi - mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai 
multă autonomie în învățare, folosindu-și la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului 
de învățare pe online, poate susține ritmul învățării și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și 
resursele proprii pentru a fi autodidacți (de altfel, învățarea continuă pe tot parcursul vieții adulte este 
guvernată de capacitatea de a fi autodidact). 
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 Învățare prietenoasă de acasă - confortul e crescut fiind într-un spațiu personal, atât poate pentru 
elev cât și pentru profesori. Nu mai există gălăgie, la nivel de management al clasei dinamica se schimbă 
iar părinții pot asigura cadrul potrivit pentru învățare. Elevii au mai  mult timp de odihnă, nu trebuie să se 
mai trezească foarte de dimineață pentru a lua mijloace de transport în comun, se reduce din gradul de 
oboseală, părinții pot monitoriza mult mai îndeaproape stilul alimentar pe care îl adoptă copiii. 

 Repoziționarea școlii - nu vorbim doar despre o trecere a interacțiunilor didactice în lumea online 
(posibilă doar în anumite medii, cele privilegiate, cu acces la internet și computer). Vorbim despre o școală 
care trebuie să rămână un reper de siguranță și predictibilitate, despre profesori creativi, care inspiră 
încredere și protecție și elevi care își mențin bucuria de a învăța în orice context, care nu se simt abandonați 
de adulții din jurul lor.  

Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă noi ferestre către 
educație. 
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METODE INTERACTIVE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 

 

PIP. ANDRIEȘ GABRIELA DANA                                                       
PIP. CREȚU MARIANA                                                                

ȘCOALA GIMNAZIALĂ”ADRIAN PORUMBOIU” MUNTENII DE JOS 

 

 

În societatea românească actuală are loc un proces dinamic care obligă toate categoriile sociale să 
țină pasul cu evoluția societății și implicit a educației. 

Și în învățământ au loc transformări rapide pornind de la crearea mediului de învățare care poate 
eficientiza tehnicile de învățare și de muncă intelectuale sau le poate bloca, încetini uneori din lipsa banilor, 
alteori din dezinteresul dascălilor. 

Şcoala contribuie tot mai mult la modelarea personalităţii şi la cultivarea trăsăturilor ei. În întreaga 
operă de formare a omului nou, a personalităţii sale, un rol important, uneori chiar decisiv, îl au primii ani 
de şcoală. 

Şcolii primare îi revine sarcina de a forma primele deprinderi de muncă intelectuală. De aceea, este 
necesar ca învăţătorul să fie preocupat în permanenţă de perfecţionarea metodelor şi procedeelor de predare-
învăţare, a stilului de muncă în general, pentru optimizarea procesului instructiv-educativ . 

Noul, necunoscutul, căutarea de idei prin metode interactive conferă activității ,, mister didactic “, se 
constituie ca ,, o aventură a cunoașterii ” în care elevul este participant activ pentru că el întâlnește 
probleme, situații complexe pentru mintea lui de copil, dar în grup, prin analize, dezbateri descoperă 
răspunsurile la toate întrebările, rezolvă sarcini de învățare, se simte responsabil și mulțumit la finalul 
lecției. 

Prin metode interactive elevii își exersează capacitatea de a selecta, combina, învață lucruri de care 
vor avea nevoie în viața de școlar și de adult. Efortul lor trebuie să fie unul intelectual, de exersare a 
proceselor psihice și de cunoaștere, de abordare a  altor demersuri intelectuale interdisciplinare decât cele 
clasice prin studiul mediului concret și prin corelațiile elaborate interactiv în care elevii își asumă 
responsabilități și verifică soluții, elaborează sinteze în activitatea de grup, intergrup, individual, în perechi. 
Ideile, soluțiile grupului au încărcătură afectivă și originalitate atunci când se respectă principiul 
flexibilității. 

Situațiile de învățare rezolvate prin metode interactive de grup dezvoltă elevilor gândirea democratică 
deoarece ei exersează gândirea critică și înțeleg că atunci cand analizează un personaj, comportamentul 
unui elev, o faptă, o idee, un eveniment, ei critică comportamentul, ideea, fapta, nu critică personajul, 
copilul sau adultul. Metodele învață elevii, că un comportament întâlnit în viața de zi cu zi poate fi criticat 
pentru a învăța cum să-l evităm. 

Metodele interactive sunt atractive, stimulează implicarea activă în sarcina didactică, stimulează 
iniţiativa, asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor. Asigură un 
demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare, valorifică şi stimulează potenţialul creativ, 
originalitatea copiilor, acţionează asupra gândirii critice a elevilor. Elevii devin responsabili în rezolvarea 
sarcinilor, promovează învăţarea prin cooperare, învaţă să argumenteze acţiunile, îi învaţă pe elevi să 
comunice între ei şi să asculte părerile celor din jur. 
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Metodele moderne au tendinţa de a se apropia cât mai mult de metodele cercetării ştiinţifice, 
antrenând elevii în activităţi de investigare şi cercetare directă a fenomenelor . Utilizarea metodelor 
interactive în activitatea didactică are ca rezultat creşterea motivaţiei pentru învăţare şi a încrederii în sine, 
contribuie la formarea atitudinii pozitive faţă de obiectele de studiu în şcoală şi asigură condiţiile formării 
capacităţii copiilor de a interacţiona şi de a comunica, pregătindu-i mai bine pentru activitatea socială. 

După fiecare metodă aplicată se pot obține performanțe pe care elevii le percep și-i fac responsabili 
în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. Elevii înțeleg și observă că implicarea lor este diferită , dar 
încurajati își vor cultiva dorința de a se implica in rezolvarea sarcinilor de grup. Grupul înțelege prin 
exercițiu să nu-și marginalizeze partenerii de grup, să aibă răbdare cu ei, exersându-și toleranța reciproc. 

Metodele moderne de predare – învăţare - evaluare oferă o ocazie benefică de organizare pedagogică 
a unei învăţări temeinice, uşoare şi plăcute, şi în acelaşi timp şi cu un pronunţat caracter activ-participativ 
din partea elevilor, cu posibilităţi de cooperare şi de comunicare eficientă. Folosirea sistematică a metodelor 
moderne, presupune desfăşurarea unor relaţii de comunicare eficientă şi constructivă în cadrul cărora, toţi 
cei care iau parte la discuţii, să obţină beneficii în planurile cognitiv, afectiv-motivaţional, atitudinal, social 
şi practic aplicativ.  

La finalul activităţilor moderne de predare – învăţare - evaluare rezultatele şcolare nu se referă numai 
la achiziţiile elevilor în domeniul cognitiv, cunoştinţe, priceperi, capacităţi, abilităţi şi la întregul spectru de 
comportamente care contribuie la dezvoltarea personalităţii elevului: comportamente şcolare din plan 
afectiv şi psihomotor, unele rezultate şcolare, unele rezultate extraşcolare cu influenţă directă asupra 
rezultatelor şcolare, deprinderi autoevaluative, sau rezultatele indicate ale procesului de instruire. 

Activităţile didactice bazate pe tehnicile moderne de predare-învăţare-evaluare reprezintă contextul 
cel mai favorabil familiarizării elevilor cu specificul metodei ştiinţifice de investigare a realităţii. Aceste 
activităţi moderne favorizează aprofundarea cunoştinţelor propuse de programa şcolară , de manualele 
şcolare şi asigură deschideri interdisciplinare.  

Ele generează motivaţia intrinsecă, diminuează presiunea generată de personalitatea profesorului şi îi 
determină chiar şi pe elevii cei mai reticenţi să participe la construirea propriei cunoaşteri .  

În plus, prin deprinderile pe care le dobândesc elevii îşi construiesc o gândire ştiinţifică corectă, se 
familiarizează cu învăţarea autodirijată, îşi formează personalitatea, manifestă o conduită civică corectă şi 
îşi schimbă optica asupra învăţării.  
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Evaluarea în învățămantul preșcolar 

 

Prof. înv. preșc. Crișan Anca-Emilia                                                      
Gr. cu P. P. Voinicel-Zalău 

 
Evaluarea este o componentă importantă a procesului de invățământ prin intermediul căreia, 

educatoarea cunoaște în fiecare etapă a procesului instructiv-educativ nivelul atins de copii, identifică 
punctele forte și lacunele din cunoștințele, priceperile, deprinderile, aptitudinile, reprezentarile și limbajul 
copiilor.  

Prin intermediul evaluării, educatoarea inventariază achizițiile copiilor și apreciază progresul 
înregistrat de copil de la o etapă la alta a devenirii sale. 

Principalul scop al evaluării este să urmărească progresul copilului și să stabilească exact nivelul de 
dezvoltare la care se afla fiecare copil în parte, astfel încât parcurgerea programei să vină în întâmpinarea 
nevoilor copiilor și să asigure succesul experiențelor tuturor. 

Strategii de evaluare în grădiniţă 
Activitatea educativă în grădiniţă este complexă şi solicită forme de evaluare variate, multiple, 

adaptate la particularităţile preşcolarilor. Astfel, în grădiniţă sunt utilizate următoarele strategii de evaluare: 
Evaluarea formativă (continuă) este indispensabilă într-o pedagogie a formării centrate pe copil. 

Rezultatele se raportează, după fiecare secvenţă la obiective, cu scopul de a înregistra lacune, greşeli sau a 
confirma eficienţa învăţării. Evaluarea formativă ajută la prevenirea unor distorsiuni în învăţare, provenite 
din surse afective (nesiguranţă, încredere nejustificată, indiferenţă). 

Evaluarea sumativă este tipul de evaluare prin care se constată nivelul de performanţă atins în raport 
cu anumite exigenţe de formare care au fost stabilite la începutul unei perioade lungi de învăţare. 
Constatările se exprimă în calificative atribuite preșcolarilor , clasificări sau promovări ale acestora. 

În grădiniţă putem vorbi de evaluare iniţială în momentul venirii copilului în instituţie şi evaluare 
finală, la părăsirea acesteia, când trebuie să i se completeze fişa psiho- pedagogică finală (profil de 
personalitate, inventar de cunoştinţe, interese şi posibilităţi de învăţare) pentru a serecomanda înscrierea la 
şcoală. 

Autoevaluarea este o formă de trecere la autonomie (de exemplu reconstituirea unei imagini din 
bucăţele poate fi autoevaluată). Există activităţi pe care preşcolarul nu este capabil să le autoevalueze fără 
exerciţiu prealabil. Pentru autoevaluare este necesară cunoaşterea obiectivului şi a căii de realizare. Atunci 
când preşcolarul se autoevaluează, rezultatele sunt superioare. 

Evaluarea clinică se realizează pentru preşcolarii cu probleme în evoluţie, de către un specialist 
(psihiatru, psiholog). Prescripţiile pentru activitatea ulterioară diagnosticării, vor ţine seama nu numai de 
simptome, ci şi de relaţiile dintre factorii psihologici, sociali şi educaţionali care influenţează performanţele 
copilului. 

Metode de culegere a datelor în vederea evaluării  
Metoda observaţiei facilitează educatoarei obţinerea unei părţi însemnate de date despre preşcolar 

prin observarea comportamentului în condiţii obişnuite (uneori şi provocate, în condiţii anume create pentru 
a se edifica asupra unor aspecte ambigue).  

Conversaţia curentă cu copilul aduce date neorganizate, nesistematice. Se recurge atunci la 
conversaţia dirijată sau semidirijată, axată pe problemele care ne interesează, ale cărei rezultate sunt apoi 
prelucrate şi sistematizate. 

Alte metode de culegere a datelor în vederea evaluării sunt: ancheta şi chestionarea adulţilor,testele 
etalonate, probele docimologice,fişele de muncă independentă. Acestea împreună cu cele menţionate mai 
sus, fac posibilă evaluarea, eficientizând procesul educativ. 

Formele şi metodele de măsurare şi apreciere a rezultatelor  copiilor 
La începutul fiecărui an şcolar, primele două săptămâni sunt rezervate culegerii de date pentru 

cunoaşterea fiecărui copil.  
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Metodele utilizate de educatoare sunt: 
 • observarea copilului în timpul diferitelor activităţi şi momente din programul zilnic,consemnarea 

în protocoale individuale sau fişe psiho-pedagogice 
• dialogul cu copilul şi cu părinţii, pentru cunoaşterea dezvoltării psiho-fizice, a nivelului 

decunoaştere, a deprinderilor preşcolarilor. 
În timpul anului şcolar, se realizează în mod implicit o evaluare continuă a nivelului decunoştinţe şi 

deprinderi prin oportunităţile oferite de regimul zilnic, fişele de evaluare, observaţie zilnică, prin convorbiri, 
studiul produselor activităţii, test. 

Aşadar, prin evaluare, educatoarea îşi îndeplineşte misiunea nobilă de a pregăti copilul pentru o 
integrare optimă în şcoală, de a urmării traseul acestuia şi după terminarea grădiniţei, furnizând învăţătorilor 
datele necesare continuării procesului instructiv-educativ. 
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EVALUAREA – PARTE INTEGRANTĂ                                                  
A PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Crișan Ileana Anuța                                                                    
Grădinița cu Program Prelungit „Mămăruța” Arad 

 
Concentrarea continuă asupra procesului de evaluare se datorează recunoașterii faptului că evaluarea 

este o parte importantă a activităților educaționale în general și a procesului de predare în special. Este 
sfârșitul unei serii de evenimente, inclusiv următorii „pași”: stabilirea scopurilor pedagogice prin prisma 
comportamentului dezirabil al elevilor, proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor 
propuse, măsurarea rezultatelor aplicării programului.  

În consecința, problematica pe care o generează acţiunea de evaluare face parte din ansamblul teoriei 
educaţiei, iar teoria evaluării – ca sistem de concepţii, principii şi tehnici referitoare la măsurarea şi 
aprecierea rezultatelor şcolare şi a procesului didactic este o componenta a tehnologiei didactice. 

Actul evaluării reprezintă un proces continuu, formal sau informal, de apreciere a calităţii, a 
importanţei sau a utilităţii activităţii de predare-învăţare.  

O evaluare corectă presupune: 

 definirea şi formularea cât mai obiectivă a caracteristicilor procesului evaluat; 
 identificarea celor mai relevante tehnici şi instrumente de evaluare.  

 
Înţelegerea rolului şi a funcţiilor acţiunii de evaluare în învăţământ implică precizarea laturilor acestei 
activităţi,asupra cărora operează procesele evaluative. În acest sens, două teze, reprezentând achiziţii 
importante în evoluţia teoriei evaluării, cu incidenţă asupra perfecţionării tehnologiei didactice, au o mare 
valoare explicativă: 

a. prima constă în extinderea acţiunilor evaluative de la verificarea şi aprecierea rezultatelor-obiectiv 
tradiţional al procesului de învăţământ-la evaluarea întregului proces, a modului în care s-a desfăşurat 
activitatea ce a condus la rezultatele constatate; 

b. a doua priveşte conceperea unor modalităţi mai eficiente de integrare a acţiunilor evaluative în 
activitatea didactică. 

Conceptul de comportament de evaluare a rezultatelor legat de procesul de predare evidențiază o 
relație bidirecțională. Rezultatele observate pot fi înțelese și explicate în consecință, deoarece sunt legate 
de diferitele componente ale procesului de predare și de activitatea de ansamblu. În mod similar, calitatea 
și funcția fiecărei componente a procesului de predare (conținut, metode, mijloace educaționale, formă 
organizatorică, sistem de relații educaționale etc.), precum și caracteristicile factorilor umani implicați în 
proces, sunt reflectate în rezultate rezultate. 

Pentru ca stabilirea relaţiei de condiţionare proces-produs să fie concludentă, să conducă la adaptarea 
adecvată în vederea ameliorării activităţii de la o etapă la alta, este necesară determinarea factorilor 
principali şi a situaţiilor cu rol hotărâtor pentru nivelul activităţii şi al rezultatelor.    

La nivel mondial, lucrările reprezentative despre practicile de evaluare conduc la diferenţierea a două 
forme de evaluare a procesului de instruire, cu funcţii diferite, bazate pe proceduri şi instrumente distincte: 
evaluarea formativă şi evaluarea sumativă. 

Evaluarea formativă permite situarea elevului în cursul învăţării, în funcţie de obiectivele pe care 
învăţarea le desemnează, cu scopul de a se diagnostica eventualele dificultăţi şi de a le remedia. Acest tip 
de evaluare continuă are ca obiectiv întărirea încrederii elevului în el însuşi, stabilind suporturi de natură 
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să favorizeze progresii la îndemâna sa. Astfel, formarea, probarea, dezvoltarea şi securizarea sunt în 
articulare directă cu evaluarea formativă. 

Evaluarea sumativă stabileşte un bilanţ final al unei etape de învăţământ, fiind destinată să situeze 
elevul în raport cu obiectivele, astfel încât să certifice faptul că obiectivele au fost atinse. 

Perfecţionarea actului evaluativ este o problemă care se impune cu necesitate, deoarece practica 
întâlnită în unităţile de învăţământ relevă faptul că evaluarea formativă este strivită adeseori sub greutatea 
evaluării sumative, iar cea din urmă se reduce la practici monotone precum: examinări orale sau scrise, 
corectări repetate de “lucrări de control”, utilizarea indefinită de note cifrate, calcule obsedante de medii în 
cataloage. 

Condiţia principală care favorizează interiorizarea de către elevi a aprecierilor educatorului o 
constituie înţelegerea criteriilor de apreciere după care se conduce acesta, ceea ce îi ajută pe elevi să 
înţeleagă semnificaţia notelor acordate. 

Autoevaluarea este o modalitate de evaluare cu largi valenţe formative care are drept scop să-i ajute 
pe elevi să-şi dezvolte capacităţile de autocunoaştere şi de autoevaluare,să compare nivelul la care au ajuns 
cu nivelul cerut de obiectivele învăţării şi de standardele educaţionale, să-şi dezvolte un program propriu 
de învăţare, să-şi autoevalueze şi valorizeze atitudini şi comportamente. 

Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performanţe în raport cu obiectivele operaţionale în 
procesul autoevaluării; cu acest prilej, elevul va înţelege mai bine obiectivele şi conţinutul sarcinii pe care 
o are de rezolvat, modul în care efortul său de rezolvare a sarcinii este valorificat.  

Grilele de autoevaluare permit elevilor să-şi determine, în condiţii de autonomie, eficienţa activităţilor 
realizate. 
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Metode moderne de evaluare a preșcolarilor 

 
Prof. înv. preșc. Cristea Ancuța                                                           

Grăd. P. P. ,,Sf. Stelian” 

 
Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar este gândit în spiritul aplicării metodei proiectelor la 

acest nivel şi, deci, a planificării pe teme. O tema este o idee în jurul căreia se structurează întreagă activitate 
cu copii pe o perioada de timp. Ea nu este altceva decât un subiect abordat în cadrul unui domeniu de 
cunoaştere sau în cadrul unei categorii de activitate. 

Evaluarea prin metoda proiectelor la vârste timpurii poate fi utilizată în toate formele ei (iniţială, 
continuă, sumativă), însă, datorită duratei mari de timp în care se derulează proiectul, poate fi un bun 
instrument pentru evaluarea sumativă, implicând şi multe elemente de autoevaluare. Astfel, proiectul poate 
fi privit atât ca desfăşurare propriu- zisă a procesului învăţării, cât şi ca produs final al acestuia.  

Concluziile de la finalizarea proiectului trebuie să fie anunţate copiilor, dar şi părinţilor. Copiii vor fi 
ajutaţi să revadă şi să evalueze etapele şi fazele principale ale investigaţiilor, să selecteze materialul care 
va exprima cel mai curat ,,povestea” proiectului lor. Ajutaţi de educatoare, copiii vor găsi, cu siguranţă, 
idei originale de realizare a invitaţiilor (scrisori de mulţumire, invitaţii decorate de ei, afişe), precum şi 
pentru desfăşurarea cât mai atractivă a festivităţii.  

Copiii pot prezenta povestea proiectului şi sub formă combinată, de joc dramatic, povestire, expuneri, 
de albume, înregistrări audio şi video. Pentru obţinerea unui spectacol reuşit, educatoarea trebuie să menţină 
o permanentă colaborare între preşcolari.      

Reprezentarea finală a temei investigate în cadrul proiectului de cercetare poate fi concretizată printr-
o activitate practică sau artistică a copiilor, în care ei vor folosi cunoştinţele acumulate în decursul 
investigaţiilor. De exemplu: 

 pentru proiectele tematice ,,Frunza”, ,,Mărul și para”, ,,Crizantema”, evaluarea s-a realizat prin 
proiectul ,, Balul toamnei”, concretizat printr-un carnaval desfăşurat în prezenţa invitaţilor - părinţi, bunici, 
prieteni. 

 pentru proiectele tematice ,,Lămâia şi portocala”, ,,Laptele”, Morcovul şi mărul”, ,,Albina”, 
evaluarea se poate realiza prin proiectul ,,Sănătate de la toate”, în cadrul căruia se pot  derula activităţi 
gospodăreşti, precum: prepararea unor sucuri naturale, salată de fructe, prăjitură cu miere. Părinţii copiilor 
pot fi solicitaţi  sa  participe cu mare plăcere la aceste activităţi. 

 pentru proiectele tematice ,,Ridichea uriaşă”, ,,Ursul păcălit de vulpe”, ,,Ridichea uriaşă”, ,,Fata 
babei şi fata moşneagului”,,,Sarea în bucate”, evaluarea se poate realiza printr-o activitate  ,,Carnavalul 
poveștilor”.  În cadrul acesteia se poate  întocmi un chestionar prin intermediul căruia se  verifica gradul de 
receptare de către copii a poveştilor.  

 

Prin ,,Metoda proiectelor la vârste timpurii” sunt evaluaţi atât educatoarea, prin portofoliul prezentat, 
harta, atragerea şi implicarea în proiect a altor persoane, şi mai ales prin rezultatele copiilor,cât şi 
preşcolarii, chiar de la începutul proiectului, prin întrebările pe care le pun pentru întocmirea inventarului 
de subiecte şi care le descoperă interesul, care stabilesc cantitatea de cunoştinţe şi aşteptările. Nu 
educatoarea fixează graniţele a aceea ce trebuie să ştie copilul, ci el singur stabileşte cât poate şi cât vrea să 
înveţe. 

Dacă în plan teoretic este o metodă globală cu caracter interdisciplinar, în domeniul practic implică 
un efort deliberat de căutare a informaţiilor şi de sistematizare a lor, de către copil.  
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Metoda proiectelor este, aşadar, o provocare atât pentru copil cât şi pentru cadrul didactic, făcând 
actual scopul educaţiei şi al instrucţiei afirmat de F. Froebel (1887): ,,de a scoate din ce în ce mai multe 
informaţii de la individ, în loc de a introduce din ce în ce mai multe informaţii în mintea acestuia” 

,,Evaluarea  este un schimb cu dublu sens intre cadrul didactic si elev .” Constantin Noica  
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TRADIȚIONAL VESUS ONLINE ÎN EVALUARE                                         
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

 
PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR: CRISTEA LUCREȚIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,STAN ȘTEFAN,,VLĂDENI JUD.DÂMBOVIȚA 
 
 
 

Evaluarea are un rol esenţial, întrucât constituie o modalitate obiectivă de punere în evidenţa a 
randamentului obţinut şi reprezintă un mijloc important de învăţare, dar şi al celei de instruire, furnizând 
totodată informaţia necesară pentru adaptarea pe baze ştiinţifice a unor măsuri de ameliorare a acestei 
activităţi. 

Aprecierea rezultatelor, în funcție de obiectivele propuse constituie aspectul cel mai important al 
evaluării. Se culeg datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizică a copilului, despre nivelul de 
cunoştinţe şi deprinderi ale acestuia. 

Se urmăreşte realizarea și însuşirea tematicii, sistematizarea şi consolidarea celor învăţate anterior. 
În funcție de rezultatelor obţinute, se impune stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu 
rezultate foarte bune şi programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai puţin bune. 

Cunoaştere psihologică a copilului e importantă în etapa preşcolară cu atât mai mult cu cât la această 
vârstă, evoluţia e foarte rapidă şi diversificată, iar educarea trebuie să-şi adapteze activitatea la 
particularităţile copiilor. 

Evaluarea are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite 
de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp , evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii 
educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a schimbării, în atitudinile şi comportamentele 
dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. 

 Activitatea concretă de evaluare desfăşurată de un cadru didactic, presupune: cunoaşterea teoretică 
şi concretă a particularităţilor copiilor și competenţa scopurilor definite. 

Evaluarea trebuie integrată în acest proces şi nu se va constitui printr-o activitate anterioară lui și abia 
atunci va face parte din obiectivele procesului de învăţământ. Trebuie integrată în actele de predare - 
învăţare conducând la îmbunătăţirea lor, la îmbunătăţirea performanţelor cu respectarea anumitor cerinţe 
psihopedagogice: sincronizarea pregătirii preşcolarilor cu obiectivele specifice fiecărei discipline de studiu 
şi cu cele operaţionale ale fiecărei activităţi, formularea de întrebări care să permită verificarea cunoştinţelor 
şi deprinderilor esenţiale din materia predată, evaluarea nu trebuie să stimuleze copilul, să îi stârnească 
interesul. 

Evaluarea trebuie concepută şi prezentată copiilor ca o sarcină comună firească şi nu ca o sancţiune.   

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 
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Profesorii care caută  modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Iată câteva dn aspectele pozitive ale învațării-evaluării online: 
- deschiderea către 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 desfășurări a lecțiilor, mai ales de 

literatură: fond muzical, imagini 
- relativa flexibiliate a programului 
- verificarea rapidă a informațiilor 
Însă există și aspecte mai puțin plăcute ae activității didactice online cum ar fi: 
- timpul exagerat petrecut in fața calculatorului 
- comunicarea poate fi doar aparentă elevii nu au deschis camera / nu au deschis microfonul 
- pericol social în ceea ce privește comunicarea pe viitor a elevilor / profesorilor  
- pregătirea lecției online necesită muuult mai mult timp, mult mai multă imaginație  
- corectarea materialelor este mult mai solicitantă (mai ales a celor fotografiate / scanate după „scrisul 

de mână”)  
- lipsa de certitudine... învățăm din mers, ne adaptăm din mers... când, de fapt, nu mergem                               
 
În privinţa părinţilor, opiniile cadrelor didactice au pus în lumină atitudini diferite ale acestora în 

raport cu evaluarea copiilor. 
 

           Iată câteva dintre concluziile realizate: 
 

- Părinţii acceptă mai uşor aprecierile educatoarei la adresa copilului lor, dacă informaţiile evaluative le 
sunt comunicate individual, decât dacă le sunt comunicate în grup, când reacţionează emoţional; 
- Unii părinţii nu acceptă rezultatele negative ale evaluării copiilor lor. 
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Metode și tehnici de evaluare aplicate în învățământul online 

 
Prof. Cristea Violeta                                                                    

Liceul de Turism și Alimentație “Dumitru Moțoc” Galați 

 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să conteze este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită.  

Experiența actuală ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document 
Word- adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic- și să folosească 
tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Tehnologia digitală a pătruns în clase cu mult timp în urmă, dar mulți profesori și elevi nu i-au acordat 
atenția cuvenită. Integrând și aplicând tehnologia digitală în predare și evaluare presupune și apariția 
câtorva probleme cum ar fi: conexiunea la internet, actualizări de software, compatibilitatea dispozitivelor 
folosite cu anumite programe, etc. 

Pentru elevi, tehnologia digitală poate fi de mare ajutor dacă este folosită așa cum trebuie. De 
exemplu, un portofoliu digital poate fi folosit pentru a evalua munca elevilor, este ușor să creezi text și 
imagini iar comunicarea între elevi și profesori este mai bună. 

Este important ca în procesul de evaluare elevii să participe activ și să învețe din propriile greșeli. 
Iată câteva programe ce pot fi folosite în acest scop. 

Padlet: această aplicație ne permite să creăm pagini în care putem reprezenta procese, mesaje, căsuțe, 
etc. Elevii pot posta propriile opinii sau lucrări realizate și pot interacționa între ei.  

Whiteboard.fi: este foarte ușor de folosit. Elevii pot desena sau scrie pe această tablă online ceea ce 
le permite să-și folosească creativitatea și să lucreze într-un mediu alternativ. 

Kahoot: este o platformă de învățare prin joc care ne permite să creăm, să distribuim și să jucăm 
jocuri pentru a învăța. Poate fi folosit și în evaluare deoarece ne oferă posibilitatea de a crea chestionare pe 
diferite teme. 

Symbaloo: este o aplicație care permite profesorului să creeze propriul mediu de învățare. Cu ajutorul 
interfeței web, profesorul poate centraliza și organiza toate linkurile către aplicația pe care o folosește clasa, 
creând un ecran de lucru personalizat ce poate fi accesat de orice dispozitiv conectat la internet. 

Sutori: este un program ce permite predarea interactivă dar poate fi folosit și în evaluare. Poate fi 
conceput sub formă de jurnal de învățare sau poate înlocui cu succes clasicul portofoliu. Elevii au 
posibilitatea să posteze teme, imagini, desene, filmulețe realizate de ei, etc. Stimulează creativitatea, 
colaborarea și comunicarea între elevi.  

În activitatea desfășurată online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să 
creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Rezultatele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia ne permite să o exprimăm este ceva despre care profesorii din toate colțurile 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 tradiţionale de evaluare, probele orale, scrise şi cele practice, constituie elementele 

principale şi dominante de desfăşurare a actului evaluativ. Pornind de la această realitate, strategiile 
moderne de evaluare, caută să accentueze acea dimensiune a acţiunii evaluative, care oferă elevilor 
suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu (ca ansambluri de cunoştinţe )  şi, mai ales, ceea 
ce pot sa facă ( priceperi, deprinderi, abilităţi). 

Printre principalele metode alternative (complementare) de evaluare al căror potenţial informativ 
susţine individualizarea actului educaţional prin ajutorul acordat elevului, menţionez: observarea 
sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor, investigaţia , proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

Proiectul reprezintă o activitate mai amplă decât investigaţia. Se iniţiază în clasă, prin definirea şi 
înţelegerea sarcinii, eventual şi prin începerea acesteia, se continuă acasă pe parcursul câtorva zile sau 
săptămâni, timp în care elevul se consultă permanent cu învăţătorul. Se încheie tot în clasă prin prezentarea 
în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi a produsului realizat.  

Între tipurile concrete de proiecte menţionam: un dosar tematic, elaborarea unui ghid, scrierea unei 
recenzii sau prezentări de carte, prezentarea unui film, a unei expoziţii. 

Ca şi investigaţia, proiectul are mai multe etape, şi poate fi realizat individual sau în grup. 

Etapele realizării unui proiect: 

1. Alegerea temei; 
2. Planificarea activităţii: a) stablirea obiectivelor proiectului; b) Formarea grupelor şi stabilirea 

sarcinilor în grupe; c) identificarea surselor de informare (manuale, proiecte realizate pe aceleaşi temă, cărţi 
de la bibliotecă mass-media, persoane specializate în domeniul respectiv); 

3. Cercetarea propriu- zisă; 
4. Realizarea obiectivelor propuse; 
5. Prezentarea rezultatelor; 
6. Evaluarea (cercetarea, în ansamblu, a modului de lucru, a produsului realizat). 
 

Elevii pot fi apreciaţi pentru modul de lucru, pentru modul de prezentare, şi/sau pentru produsul 
realizat. 

Metoda proiectului presupune activitatea pe grupe, pregătirea învăţătorului şi a elevului pentru ideea 
lucrului în comun. 

Grupul poate fi alcătuit din două până la 10 persoane, în funcţie de numărul elevilor din clasă, natura 
obiectivelor şi experienţa participanţilor. Un număr de 4-5 participanţi reprezintă mărimea ideală pentru 
grupurile care au de îndeplinit obiective precise.  

Fiecare membru din grup are o sarcină bine stabilită: 

- secretar (notează ideile membrilor grupului); 
- moderator (asigură participarea tuturor membrilor grupului la activitate); 
- raportor (cel care prezintă clasei concluziile grupului). 
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Sarcinile învăţătorului vizează organizarea activităţii, consilierea (oferă informaţii şi sugestii), 
încurajarea participării elevilor, neimplicarea (lasă grupul să lucreze independent în cea mai mare parte a 
timpului), participarea sa efectivă când este necesar. 

Voi prezenta în continuare proiectul ,,Iubiţi şi ocrotiţi natura!”, realizat la clasa a III-a, din dorinţa de 
o forma elevilor o gândire şi un comportament ecologic, prin angajarea lor în acţiuni concrete de explorare. 

Prin acest proiect am urmarit ca elevii: 

- sǎ cunoascǎ aspecte ale lumii vii din mediul înconjurator apropiat şi îndepǎrtat; 
- sǎ se informeze asupra diversitǎţii lumii plantelor şi animalelor; 
- sǎ se obişnuiascǎ sǎ ocroteascǎ plantele şi animalele din mediul înconjurător apropiat; 
- să înţeleagă importanţa protejării mediului înconjurător; 
- să înveţe cum să protejeze natura. 
 

Proiectul s-a derulat pe durata a patru săptămâni şi a antrenat toţi elevii clasei, care au fost împărţiţi 
în două echipe : ,, Albinuţe” şi ,, Flori de colţ”. Prima echipă a colecţionat 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 , publicaţii, lecturi literare şi ştiinţifice , ilustraţii cu plante şi animale, 
întocmirea unor fişe despre lumea vie ; 

   urmărirea unor emisiuni TV (,,Discovery”, ,,Animal Planet”, ,,Teleenciclopedia”) şi consemnarea 
curiozităţilor despre plante şi animale; 

   îngrijirea plantelor ornamentale din clasă; 
   observarea încolţirii unor seminţe de floarea-soarelui , grâu, fasole şi a creşterii plantelor ; 
   îngrijirea animalelor de casă; 
   hrănirea păsărelelor rămase pentru iarnă în ţară; 
   realizarea de compuneri, poveşti, poezii, despre plante şi animale. 
S-au folosit şi notiţe luate de elevi în urma vizitei la Grădina Zoologică din Bucuresti şi Grădina 

Botanică din Targoviste. 

La sfârşitul fiecărei săptămâni s-au întrunit şefii de echipe şi coordonatorul proiectului pentru a 
constata şi măsura stadiul realizării acestuia, pentru a stabili paşii următori pentru a îmbunătăţii rezultatele 
obţinute până în acel moment. 

După finalizarea proiectului, produsele acestuia au fost prezentate în cadrul comisiei metodice a 
învăţătorilor de la clasele a III-a.  

Enumar câteva dintre produsele proiectului: 

 realizarea mini-atlaselor ,, Animale sălbatice”, ,, Animale domestice “ ,, Păsări”, ,, Plante medicinale 
şi flori de primăvarǎ’’, ,, Livada şi pădurea “; 

 constituirea unei culegeri de texte în versuri şi în proză care să oglindească lumea vie, aşa cum a 
fost ea surprinsă de scriitori; 

 culegere de creaţii proprii (,,Natura- prietena mea”, ,, Aveţi grijă de natură !”, ,, La pas prin Grădina 
Botanică, ,, Călătorind prin iarbă”, ,, Ghiocelul”, ,, Albinuţa”); 

 afişe pentru sensibilizarea colegilor cu privire la necesitatea unui comportament ecologic;  
 lucrări realizate în orele de abilităţi practice (chipuri de animale – tehnica Tangram, tablouri din 

flori prestate);  
 un panou publicitar cu tema ,, Iubiţi şi ocrotiţi natura!”. 
 

Concluzii 

Metoda proiectului oferă tuturor elevilor spaţiu de afirmare, în funcţie de interesele, aspiraţiile şi 
capacităţile fiecăruia, prin sarcini diferenţiate. Un astfel de demers favorizează învăţarea integrată, înlătură 
graniţele rigide dintre discipline . 
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„Elevul viitorului va fi un explorator” – spune Marshall McLuhan. Pentru aceasta el trebuie să fie 
conştientizat de importanţa învăţării prin cercetare, prin descoperire, de importanţa realizării conexiunilor 
între diferitele discipline.  

În condiţiile în care societatea noastră cere persoane responsabile, cu abilităţi de planificare, gândire 
critică, creativitate, de comunicare şi de prezentare, înţelegerea culturilor diferite, abilităţi de utilizare a 
tehnologiei, învăţarea bazată pe proiect are avantajul că poate să transforme şcoala într-un laborator de 
viaţă. 
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Noile tehnologii informaționale 
 

 

Cristescu Mihaela 

 

Educaţie la distanţă, mediul educaţional virtual, clase virtuale, biblioteci virtuale, clasele digitale, 
sunt câteva exemple de tehnologii noi informaţionale. Instruirea Asistată de Calculator înseamnă o nouă 
eră în educaţie: acces rapid şi universal la resursele educaţionale.  

Interacţiunea elev-calculator permite diversificarea strategiei didactice, uşurând accesul elevului la 
informaţii complexe, ample, structurate variat, mai logic organizate, prezentate în diferite modalităţi de 
vizualizare.  

Elemente cheie ce determină cât de bine sunt pregătiţi elevii în propriul proces de învăţare sunt: 
interactivitatea, utilitatea, personalizarea, controlul şi divertismentul. Aplicaţiile Google reprezintă o 
alternativă utilă şi gratuită pentru profesori.  

Misiunea Google este de a oferi cea mai uşoară, atractivă, mai bună şi rapidă experienţă în 
găsirea/regăsirea informaţiilor pe Internet. Dezvoltatorul celui mai mare motor de căutare din lume oferă 
prin Google For Education o suită de aplicaţii, ce permit profesorilor să beneficieze de instrumente 
puternice în procesul de învăţământ. Fig Aplicaţii Google - shorturl.at/xBMV5 ,,G Suite For Education” 
este o suită de instrumente de bună calitate pentru procesul educaţional oferind opţiuni pentru predare-
învăţare-evaluare.  

Platforma este concepută pentru a da posibilitatea actorilor educaţionali (profesori şi elevi) să inoveze 
împreună. Cadrele didactice pot crea diverse situaţii de învăţare iar elevii să analizeze, să gândească critic, 
să ofere soluţii şi chiar să lucreze în grup, să coopereze. G Suite For Education ne ajută să creştem 
oportunităţile de comunicare, colaborare, creativitate şi gândire critică, susţinând obiectivele de învăţare pe 
care le avem pentru elevii. Aceste instrumente gratuite, sunt sigure şi fiabile, sunt folosite de elevi în şcoli 
din întreaga lume  

Avantajele G Suite For Education 

 Sunt instrumente intuitive, uşor de folosit la clasă; 

 Deschid calea spre noi metode de învăţare; 

 Oferă economie de timp şi energie; 

 Oferă o bună colaborare profesor – elev şi comunicare în timp real;  Elevii lucrează împreună şi 
folosesc simultan documentele care se salvează în mod automat; 

 Feedback documentat pentru elevi prin comentarii inserate în Google Docs, Slides sau Sheets; 

 Modificările aduse documentelor păstrează un jurnal al tuturor acţiunilor pentru a vedea 
contribuţiile elevilor la munca de grup. 

Din suita Google face parte şi Google Classroom, Google Google Classroom reprezintă o predare cu 
instrumente digitale moderne şi o organizare eficientă pentru profesor, lecţii interactive şi interesante pentru 
elevii care îi ajută pe aceştia să fie mai implicaţi în propria învăţare şi să dezvolte abilităţi digitale utile în 
viitor.  

Elevii sunt atraşi de lucrul colaborativ, de faptul că aplicaţiile le sunt salvate automat, de faptul că nu 
mai au nevoie de stickuri pentru a-şi continua acasă aplicaţiile neterminate la şcoala, le place evaluarea 
realizată cu ajutorul formularelor Google. Google Classroom este un instrument de colaborare pentru actorii 
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educaţionali şi facilitează organizarea şi eficientizarea activităţilor didactice. Cu numai câteva clickuri se 
crează o clasă, se adaugă elevii se crează teme sau anunţuri.  

Se observă cine a terminat tema şi cine mai are de lucru şi elevii primesc note. Se poate oferi feedback 
elevilor şi vedea întrebările sau comentariile despre teme. 
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FACTORI CARE PERTURBĂ OBIECTIVITATEA ÎN EVALUARE 

 

prof. Cristina Ioana Ionescu                                                             
Liceul Tehnologic ”Lazăr Edeleanu”, Ploiești 

 

 

Evaluarea este una dintre cele mai importante etape ale procesului de instruire, iar relația dintre 
curriculum şi evaluare este deosebit de complexă, ceea ce implică abordarea procesului de predare-învățare-
evaluare în mod unitar. Orice schimbare produsă la nivelul uneia dintre aceste activități influențează 
modalitățile de realizare a celorlalte, generând o adevărată reacție în lanț, care impune reveniri şi revizuiri 
permanente. 

În cazul evaluării finale de la sfârșitul liceului, respectiv a examenului de bacalaureat, evaluarea are 
o funcție de certificare, pentru că demonstrează cât de bine sunt stăpânite competențele evaluate la sfârșitul 
unei perioade lungi de instruire. Această evaluare se realizează pe baza baremului de corectare și notare, a 
cărui elaborare se concretizează în stabilirea punctajului pentru fiecare item, iar în cazul itemilor subiectivi, 
ce presupun un nivel ridicat de originalitate în elaborarea răspunsurilor, chiar pentru componentele fiecărui 
item.  

Prin evaluarea aceleiași lucrări de către doi profesori-evaluatori, în prima etapă de corectare, se 
urmărește o creștere a calității evaluării și o cât mai mare obiectivitate în aprecierea finală a lucrării. Într-
adevăr, este posibil astfel ca evaluatori diferiți să acorde importanță diferită dimensiunilor unei lucrări și 
prin urmare fiecare dimensiune să figureze astfel în media aprecierilor. ”Distincția dintre ceea ce este 
realmente obiectiv și ceea ce este (mai mult sau mai puțin) obiectiv este  esențială pentru abordarea corectă 
a problemei evaluării.  

În planul evaluării, aceasta înseamnă a face distincție între factorii obiectivi ai evaluării, adică 
structurile, procesele, condițiile exterioare subiecților implicați în evaluare, și caracterul obiectiv al 
evaluării, care se referă la calitatea actului de evaluare efectuat de subiecți concreți și care nu mai este nici 
exterior și nici independent de subiectul care face evaluarea. Atunci când se estimează obiectivitatea unei 
evaluări, se urmărește tocmai măsura în care evaluarea este sau nu influențată de subiectul care o face. În 
acest context, o evaluare este obiectivă nu în sensul că este exterioară și independentă în raport cu 
evaluatorul, ci în sensul că influențele acestuia nu distorsionează datele obiective pe baza cărora se face 
evaluarea.”1 

De cele mai multe ori este suficientă o evaluare făcută de doi profesori, dar, uneori, datorită 
diferențelor de punctaj, se poate ajunge la necesitatea unei reevaluări a aceleiași lucrări de către alți doi 
profesori evaluatori și chiar și așa există situații când nota obținută ajunge să fie contestată, iar lucrarea să 
fie din nou evaluată de o altă echipă de doi profesori evaluatori. Observarea efectelor perturbatoare datorate 
subiectivității manifestate de evaluatori conduce la observarea variabilității judecăților evaluative ale 
acestora, respectiv a faptului că una și aceeași performanță (sau răspuns al candidatului) este apreciată 
diferit.  

Literatura de specialitate semnalează și documentează prin studii și cercetări empirice existența unor 
erori în evaluare (cu efecte, implicit, în notare), necesar a fi cunoscute pentru a putea fi controlate, 
diminuate, contracarate. Identificarea acestor erori implică recunoașterea faptului că, atunci când 
instrumentele de evaluare (testul și baremul corespunzător) sunt controlate din perspectiva limitării 

 
1 Programul Național „Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice  (DeCeE)”, Centrul Național pentru Curriculum  și 

Evaluare în Învățământul Preuniversitar – CNCEIP, Editura EuroStandard, București, 2008, pag.197.  
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factorilor subiectivi, criteriile de evaluare sunt stabilite clar și transparent, procedurile de evaluare sunt 
respectate se poate ajunge la un grad ridicat de obiectivitate în notare. 

Dintre motivele care pot conduce la apariția diferențelor de punctaj în aplicarea baremului putem 
menționa: interpretarea personală a baremului, datorată așteptărilor diferite ale evaluatorilor; nevoia unei 
defalcări a punctajului din barem, în mod personal; interpretarea personală a răspunsurilor conform 
propriilor judecăți de valoare; necunoașterea conținuturilor cuprinse în evaluare de către evaluator; 
superficialitate în parcurgerea baremului de către evaluatori, aceștia acordând punctajele aleatoriu la unii 
dintre itemi; factori perturbatori existenți în timpul activității de evaluare; numărul de cuvinte nu este 
verificat și astfel se acordă sau nu se acordă punctajul pentru redactare, lista rămânând deschisă. 

Desigur că divergențele dintre evaluatori sunt, într-o anumită măsură firești și constituie efecte ale 
unor situații a căror identificare poate conduce la adoptarea unor măsuri de preîntâmpinare sau de diminuare 
a acestor diferențe. Se pot astfel aplica diverse modalități de diminuare/eliminare a diferențelor de punctaj 
care apar/pot apărea în aplicarea baremului de corectare și de notare, cum ar fi: instruirea evaluatorilor la 
începutul procesului de evaluare din centrul de examen, astfel încât să se prezinte/discute baremul 
(instruirea să fie făcută de către inspectorii de specialitate sau de către un profesor metodist ori formator); 
aplicarea uniformă a punctajelor parțiale în cazul itemilor semi obiectivi și subiectivi; toți itemii de tip eseu 
structurat dintr-un pachet de lucrări să fie repartizat unui evaluator/unei perechi de evaluatori, așa cum se 
întâmplă la olimpiada de matematică; verificarea punctajelor din borderouri de către un alt profesor din 
comisia centrului de evaluare, înainte ca profesorii să treacă notele pe lucrare, pentru a se evita posibilele 
erori de calcul; corectarea, de către echipele de evaluatori, strict pe anumite subiecte, fără a parcurge integral 
o lucrare întreagă etc. 

Evaluarea sub forma unui examen este definită ca „evaluare cu miză socială ridicată” și de aceea 
cunoașterea, controlarea şi diminuarea efectelor şi acțiunilor  ce pot influența obiectivitatea evaluării și 
calitatea deciziilor evaluative este extrem de importantă. 
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EVALUAREA –                                                                       
PARTE INTEGRANTĂ A PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Prof. înv. primar Croitor Viorica                                                         
Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava 

 

Importanța evaluării în cadrul realizării unui învățământ de calitate a antrenat o cercetare susținută de 
către numeroși specialiști și a ajuns și în atenția unor foruri guvernamentale, a unor organizații și organisme 
internaționale precum UNESCO, Asociaţia Internaţională pentru Evaluarea Randamentului Şcolar (I.E.A.), 
Biroul Internaţional de Educaţie (B.I.E.).  Și în țara noastră s-a constituit Centrul Naţional de Evaluare şi 
Examinare în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării Științifice, s-au elaborat cercetări, s-au susținut 
comunicări și studii pe problematica evaluării ca factor determinant în optimizarea învățământului 
românesc. 

Activitatea de evaluare a evoluat de la simpla măsurare a rezultatelor și performanțelor la o activitate 
etapizată, atent proiectată și structurată în trei etape principale: 

 măsurarea sau cuantificarea rezultatelor școlare prin tehnici clare și cu instrumente adecvate 
scopului evaluării; 

 aprecierea rezultatelor măsurate prin raportarea la un sistem de criterii, bareme sau valori unitare, 
cu emiterea unei judecăți de valoare; 

 formularea concluziilor și adoptarea deciziilor educaționale ca răspuns în urma interpretării 
rezultatelor și a judecății de valoare emise. 

 Conform docimologiei, conceptele care țin de evaluare sunt: 

 Verificarea, ca activitate de cunoaștere a progresului învățării, într-un sens sau altul. Termenul are 
relații de sinonimie cu examinare, control și se referă atât la examinări scrise, cât și orale, în timp ce 
ascultare face trimitere doar la examinările orale. 

 Măsurarea, ca demers evaluativ care cuantifică rezultatele învățării, constă în atribuirea de 
simboluri (de regulă, cifre) unor elemente care constituie obiectul măsurării.  

 Aprecierea, ca proces imediat măsurării, constă în exprimarea simbolurilor în calificative, premii, 
mențiuni, dar mai ales prin note.  

 Eficiența învățământului exprimă capacitatea sistemului educațional de realiza rezultate 
satisfăcătoare concretizate în cunoștințele, priceperile și deprinderile dobândite de elevi și studenți, prin 
activități educative formale și nonformale. 

 Progresul, termen uzual al docimologiei, exprimă evoluția calității rezultatelor învățării, o creștere 
a valorii acestora. 

 Randamentul sau performanța face referire la rezultatele optime raportate la obiectivele stabilite, 
rezultate obținute de un grup sau de un singur individ într-o anumită unitate de timp și în condiții normale 
de învățare. 

 Examenul, concept al evaluării, este un mod special al evaluării și se constituie ca o etapă terminală 
a unei activități care urmărește rezultatele unei curse mai mari. Printr-un examen se realizează cântărirea, 
cumpănirea, compararea unui tip de competențe achiziționate până la un moment dat. Având funcția 
dominantă de constatare și de diagnosticare ale unor achiziții deja realizate de către subiecți, examenul se 
constituie ca o formă specială de evaluare, separată de programul de instruire și cu scopul de orientare 
școlară și predictivă.  

 Concursul presupune în primul rând concurență între persoane care se prezintă singure pentru o 
confruntare a competențelor. Are un caracter puternic selectiv și este o etapă inițială a unei perioade noi de 
formare din viața individului. 
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 Actul evaluativ presupune operarea cu principalele caracteristici ale acestuia, mai exact cu acea 
parte de concepte acționale: evaluarea, cunoașterea și decizia. Cele trei operații se află într-o strânsă 
interdependență: evaluare = măsurare + apreciere + decizie, iar modernizarea sistemului de evaluare 
presupune abordarea novatoare a fiecăreia dintre ele.  

 
Obiectivele evaluării vizează: 
 
1. Cunoștințele acumulate – date, fapte, concepte, definiții, algoritmi – constituie principala țintă a 

procesului de învățământ.  
2. Capacitatea de aplicare a cunoștințelor în realizarea unor activități practice face referință la efectele 

pe care le produce acumularea cunoștințelor în dezvoltarea intelectuală a elevului.  
3. Dezvoltarea capacităților intelectuale – vizează evaluarea puterii de argumentare și de 

independență în gândire.  
4. Trăsăturile de personalitate și conduită au fost totdeauna rezultate speciale ale procesului 

educațional. Sub forma aptitudinilor, a trăsăturilor de caracter în formare și a celor temperamentale, 
rezultatele se manifestă prin atitudini și comportamente.  

 
Rolurile și funcțiile evaluării 
 

Rolul fundamental al evaluării este acela de măsurare și apreciere a rezultatelor unor acțiuni, 
fenomene, capacități, atitudini etc. în vederea reglării activității educaționale. De asemenea, evaluarea 
presupune și înțelegerea relațiilor dintre „intrările„ și „ieșirile„ din sistem, contribuind la identificarea 
factorilor, pozitivi și negativi, care influențează reușita elevilor.   

Analiza procesului evaluării din perspectiva instituțională, cea socială și cea economică a stabilit că 
evaluarea, ca proces, este caracterizată, după o serie de specialiști,  prin mai multe funcții: 

1. Funcția de control, de măsurare și apreciere a rezultatelor actului educațional.  
2. Funcția de reglare a sistemului este cea care, pe baza rezultatelor obținute raportate la obiective, 

se regăsește în demersurile comune ale evaluatorilor și evaluaților pentru a corecta, completa, schimba ceea 
ce s-a constituit în derapaje ale procesului de predare-învățare.  

3. Funcția de predicție este funcția prin care se realizează orientarea și anticiparea rezultatelor, ca 
urmare a măsurătorii dinainte stabilite.  

4. Funcția de clasificare și de selecție pe baza căreia sunt posibile clasificările rezultatelor obținute, 
selecțiile diferitelor tipuri de rezultate. 

5. Funcția de certificare face referire la eliberarea de diplome sau certificate de absolvire. 
6. Funcția educativă, responsabilă cu motivarea, stimularea și conștientizarea interesului pentru 

studiul continuu, pentru perfecționare și obținerea de performanțe cât mai bune. 
7. Funcția socială este funcția care permite informarea asupra rezultatelor obținute. 
  
Obiectivitatea evaluării 

Practica docimologică relevă numeroase disfuncţii şi dificultăţi în evaluarea obiectivă. Idealul 
obiectivităţii în notare este afectat de anumite circumstanţe care pot induce variaţii destul de semnificative 
din perspectiva evaluatorului 

O evaluare obiectivă presupune conceperea unor criterii de comparare pentru cele trei niveluri 
(macro, intermediar şi micro), numiţi indicatori de performanţă. 

Pentru conceperea indicatorilor de performanță, evaluatorul trebuie să ia în calcul standardele de 
performanță, obligatorii, să elaboreze descriptori de performanță corespunzători standardelor și aplicați 
probei de evaluare pe care vrea să o susțină, să adapteze proba de evaluare obiectivelor operaționale și a 
celor de evaluare. Și nu în ultimul rând, criteriile de evaluare să fie precise, corect dozate și să împiedice 
subiectivitatea evaluării 

 

1017



Standardele curriculare de performanţă sunt enunțuri sintetice, raportate la cunoștințe, capacități, 
competențe, comportamente, prin care se evidențiază performanța pe care trebuie să o demonstreze 
evaluatul.  

Descriptorii de performanţă sunt enunțuri formulate de către evaluator și exprimă criterii calitative 
unitare pentru o anumită evaluare. 

Obiectivele de evaluare – sunt formulate pe baza obiectivelor de referință și exprimă concret ce se 
evaluează, cum se evaluează și cât se evaluează.  

Criteriile de evaluare - pot fi absolute (nota maximă/nota minimă) sau comparative. 

În concluzie: 

Evaluarea trebuie să fie reprezentativă pentru performanțele evaluaților, care nu se manifestă prin 
simple memorări, ci realizează experimente, aplică practic informațiile acumulate, sarcinile sunt 
contextualizate și oferă posibilitatea exprimării particulare, conform stilului de învățare. 

Criteriile de evaluare pun accent pe esențial, urmărind o evaluare holistă, conform căreia, întregul 
este mai important decât partea. 

Rolul important al autoevaluării implică participarea activă a evaluaților la propria formare prin 
analiza propriilor rezultate și revizuirea strategiei personale de învățare. 

Evaluatul și evaluatorul sunt părți ale aceleași probleme, iar buna lor conlucrare va duce către reușita 
elevilor, dezvoltarea profesională a profesorilor, ridicarea prestigiului instituțiilor de învățământ și o 
societate bazată pe principii corecte.  
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Evaluarea online                                                                       
Metode, tehnici și strategii aplicate                                                        

pentru realizarea evaluării online în învățământul primar 

 

Prof. înv. Primar Croitoru Luminița                                                      
Școala Gimnazială Traian, Brăila 

 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi, apoi tehnologia. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din vedere natura academică a misiunii – cu alte 
cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să facă? 

Google Classroom- aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. Foarte accesibil și 
ușor de utilizat chiar și de către cei mici. 

Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi 
de teste, astfel se pot autoevalua, pe baza testelor create de ei. 

Elevilor le pot fi aplicate teste online, care să se rezolve ca mici joculețe, captând astfel atenția și 
reușind sa îi facă să se implice mai mult. Numeroasele programe create special pentru evaluarea online îi 
ajută foarte mult pe elevi, dar și pe profesori în egală măsură și chiar le facilitează munca. 

Portofoliul- reprezintă un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care permite estimarea 
progresului în învățare al elevului prin raportare la achizițiile realizate în perioade de timp mai mari( 
semestru, an școlar) 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

Pentru evaluare se pot folosi câteva instrumente/aplicații: Quizizz; Wordwall; Quizlet; Learning Apps 
etc, platforme cu ajutorul cărora se pot crea teste, fișe de lucru, activități interactive. Oricât de performantă 
sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale 
feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă, să ajute la dezvoltarea abilitaților digitale ale elevilor 
care să se reflecte prin redactarea sau chiar rezolvarea unor cerințe cu ajutorul programelor puse la 
dispoziție de către fiecare cadru didactic în funcție de particularitățile de vârstă ale elevilor. Este foarte 
important ca profesorii să țină cont și de nivelul fiecărui elev atunci când atribuie acestora sarcini de 
rezolvare. 

În concluzie, ținând cont de contextul actual, evaluarea online are o importanță deosebită în procesul 
educației, cadrul didactic trebuie să fie cel care să îmbine metodele, tehnicile și abilitățile cele mai bune 
pentru desfășurarea în condiții prielnice a educației 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 ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

Între online si traditional                                                                
CSENGERI RUXANDRA OCTAVIA 

 

Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. Evaluarea face posibilă aprecierea rezultatelor, în 
comparaţie cu obiectivele propuse, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea 
psihofizică a copilului, precum şi date despre nivelul de cunoştinţe şi deprinderi ale acestuia. Se urmăreşte 
prin aceasta, să se realizeze însuşirea tematicii, sistematizarea şi consolidarea celor învăţate anterior. În 
urma rezultatelor obţinute, se impune stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu 
rezultate foarte bune şi programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai puţin bune. 

Buna cunoaştere psihologică a copilului e importantă in preșcolaritate, cu atât mai mult cu cât la 
această vârstă, evoluţia e foarte rapidă şi diversificată, iar educarea trebuie să-şi adapteze activitatea la 
particularităţile copiilor. 

În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală. 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. 

Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ. 

Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi 
de studiu. 

Evaluarea preșcolarilor se poate realiza prin: 

Observarea copiilor în timpul regimului zilnic reprezintă perceperea organizată, sistematică, de 
durată a conduitei în situaţii 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 şi copil după un plan de întrebări, urmând consemnarea 
răspunsurilor şi interpretarea lor. 

Testul este o probă standardizată care furnizează date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri. 
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Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate,  colaje, picturi, model. 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. 

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. Tipuri de portofolii: 

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări); 

- portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii). 

Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 
se înscriu următoarele:  turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptuală 
/ cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul întrebărilor, 
cvintetul, R.A.I. 

 (Răspunde. Aruncă. Interoghează.), jurnalul grupei. Acestea fiind recomandate ca abordare modernă 
a învăţământului timpuriu, a cărei faţă s-a înnoit constant prin colaborarea tradiţionalului cu pedagogiile 
altenative şi adaptarea la cerinţele şi mijloacele moderne de lucru. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare.  

 
Evaluarea online poate fi utilizată: 
 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni copiilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile 

Instrumentele de evaluare online sunt o parte necesară a învățării la distanță. Instrumentele de 
evaluare utilizate pot fi de natură formativă sau sumativă. Instrumentele de evaluare formativă sunt 
chestionarele, sarcinile și întrebările;discuțiile de la grupă pe care educatoarea le foloseste pentru a evalua 
și ghida procesul de învățare al copiilor. Instrumentele de evaluare sumativă sunt testele finale date la 
sfârșitul unui proiect,semestru,an școlar. Cadrele didactice caută modalități de integrare a tehnologiei prin 
intermediul rețelelor de socializare, în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate: 

– Google Classroom: aici se poate discuta cu copiii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți copiilor. Alte aplicatii sunt: 
Quizizz; Wordwall; LearningApps; Wordwall; 

 Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri, o 
experimentează cu succes .În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance Learning) reproduce învățarea 
la fața locului,cadrele didactice au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care să permitӑ copiilor să 
îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online. 

 În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare și meta-învățare. Cu alte cuvinte, exersăm alături de elevi și suntem modele pentru 
ei. 

 Ne propunem să ținem o legatură cât mai apropiată cu copiii, astfel cât să trecem cu bine peste acest 
moment dificil. Credem cӑ feedback-ul în timp util este esențial ; acest lucru este valabil mai ales în mediile 
de învățare on-line, atunci când copiii nu sunt în măsură să pună întrebări. 
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Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei 
bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină 
autonomi în învățare. 

Evaluarea online este formativa,axata pe proces;este dinamica,flexibila,asigura reglarea din mers a 
actului educational. 

In contextul  online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

La vremuri noi,apar si tipuri noi de evaluare care determina evolutia moderna si constructivă a școlii 
românești. 
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Evaluarea competențenței de comunicare orală în limba română                               
la secțiile cu predare în limba maghiară 

 

Cserei Gyöngyvér,                                                                      
Lic. Teor. „Nagy Mózes”, Târgu Secuiesc, jud. Covasna 

 
 

În cadrul orelor de limba și literatură română la secția maghiară nu are loc o evaluare propriu-zisă a 
competențelor de comunicare orală, există la finalul ciclului liceal bacalaureatul oral, dar nici acolo 
subiectul primit nu este elaborat conform principiilor unor examene de limbă cum ar fi ECL sau Cambridge, 
măsurând nivelul concret la care s-au dezvoltat competențele de comunicare orală în limba română.  

Practic se presupune că acești elevi înțeleg și vorbesc perfect limba română, ajung la un nivel C1-C2 
până când își termină studiile liceale, deci la BAC-ul oral primesc un text la prima vedere, trebuie să 
identifice cărui stil funcțional îi aparține, să aleagă din fragment o idee care li se pare importantă apoi să-și 
exprime opinia despre o temă dată.  

 

În cazul limbilor străine, cum este și engleza se evaluează separat și competența de comunicare orală, 
elevii primesc notă și pe abilitățile de speaking pe parcursul întregului an școlar. 

O astfel de evaluare presupune niște subiecte elaborate după principii concrete, numite generic  

decalogul probei orale:  

 Elevii susțin proba orală câte doi. 
 Comisia de evaluare va fi compusă din doi membri. Examinatorul citește cerința și se ocupă de 

buna desfășurare a probei, fără a nota nimic, în timp ce evaluatorul notează producțiile elevilor conform 
grilei consultate în prealabil.  

 Subiectele vor cuprinde sarcini ce vizează conversația dirijată (etapa inițială, de prezentare, 
declanșată de examinator), monologul cu suport audio-vizual (fiecare elev vorbește pe rând despre inputul 
primit) și interacțiunea propriu-zisă (cei doi elevi simulează dialoguri pe o temă dată). 

 

Concret elevii trec prin patru faze în timpul evaluării: 

1. Trebuie să țină un discurs liber pe baza unor întrebări generale, de exemplu să se prezinte, să 
vorbească despre familia lor, despre activitățile preferate în timpul liber etc. 

Exemplu de sarcină (max. 10-20 de secunde) 

Te rog, să te prezinți și să ne spui câteva activități de timpul liber care îți fac plăcere și te definesc. 
Spune-mi pe scurt de ce îți plac aceste activități, dacă le practice des, cu cine și unde. 

2. Urmează o discuție dirijată pe  marginea unui set de întrebări tematice: 

Exemplu de sarcină  (max. 2-3 minute/elev) 

Spune-mi care este scriitorul tău român preferat. Menționează cum ai descoperit acest scriitor, care a 
fost prima creație a acestuia pe care ai citit-o și de ce ți se pare deosebit. Enumeră 3 caracteristici ale 
literaturii scrise de respectivul scriitor. 

3. În minutele următoare trebuie să construiască un monolog complex și variat (discurs descriptiv și 
argumentativ).  
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Exemplu de sarcină (max. 1 minut) 

Alegeți două dintre imaginile de mai jos, în care apare scriitorul XY, și realizați un scurt reportaj în 
care să relatați ce face scriitorul. Vorbiți despre locul în care se află autorul, precum și despre activitățile 
pe care le realizează. Sarcina 4 (max. 2-3 minute/elev) 

4. Ultima cerință este să susțină un dialog în care îți exprimă opinia despre o temă dată. (discurs 
argumentativ și persuasiv).  

Exemplu de sarcină   (max. 2-3 minute/elev) 

Lucrați în perechi! Discutați despre o ieșire la cinema în weekend. Propuneți filmul pe care v-ar plăcea 
să-l vedeți. Stabiliți cu colegul dacă mai invitați pe cineva.  

 

În timp ce elevii își dezvoltă ideile, constuiesc monologul și interacționează are loc evaluarea după 
următoarea grilă de punctare: 

• CONȚINUT: adecvarea la temă, relevanța, respectarea funcțiilor comunicative;  
• COMPLEXITATE ȘI ACURATEȚE: complexitatea vocabularului și a structurilor folosite, 

acuratețea limbii;  
• FLUENȚĂ ȘI COERENȚĂ: evidențierea unui ritm al vorbirii, prezența conectorilor și a 

elementelor de structurare a discursului, fluiditatea ideilor, logica ideilor;  
• EFICIENȚA COMUNICĂRII: realizarea interacțiunii, respectarea principiilor de comunicare (a-și 

aștepta rândul, a solicita clarifi cări, a aduce clarifi cări suplimentare), adaptarea la registru, prezența 
elementelor paraverbale și non-verbale 
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EVALUAREA PREȘCOLARILOR                                                       

ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV, JUDEȚUL BRAȘOV 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CRIZBAV 
EDUCATOARE: CSISZÉR – PÁPAI ZSUZSA 

 

 

Evaluarea este o parte integrantă din procesul de învățământ în baza căruia se măsoară progresul 
copiilor. În funcție de rezultatele consemnate, educatoarea obține o imagine cât mai apropiată de realitate, 
cu privire la dezvoltarea psiho fizică și nivelul de cunoștințe și deprinderi ale copiilor din grupa la care 
lucrează. La verificarea cunoștințelor, accentul se pune pe comportamente manifestate în contextul 
dimensiunilor dezvoltării. Acestea sunt identificabile, măsurabile în indicatori prestabiliți, interpretabile și 
susceptibile să determine luarea deciziilor ce privesc reglarea învățării.  

La fiecare început de an școlar, primele două săptămâni sunt rezervate culegerii de date despre copii 
când educatoarea va observa copiii în timpul   diferitelor momente ale programului zilnic, dialoghează atât 
cu copiii cât și cu părinții. În timpul anului școlar, nu sunt necesare perioade prestabilite pentru realizarea 
evaluării, educatoarele au o serie de oportunițăți în programul zilnic pentru realizarea unei evaluări corecte 
care să vizeze nivelul de cunoștințe și deprinderi al copiilor din grupă. Sfârșitul anului școlar, precum și 
sfârșitul de ciclu necesită o evaluare mai atentă a copiilor fie pentru a stabili pașii ce urmează să-i facă 
copiii în anul școlar următor, fie pentru a întocmi fișele psiho-pedagogice. 

Fiind parte  din procesul de învățământ și evaluarea, indiferent dacă este realizată tradițional sau în 
mediul online, are funcții pedagogice cum ar fi de constatare și apreciere a rezultatelor, de diagnosticare și 
de prognosticare. Funcțiile specifice ale evaluării  îl ajută pe preșcolari să fixeze, să consolideze și să rețină 
cunoștințele prin repetare, întărirea pozitivă pe care evaluarea o determină și le integrează în sisteme, ajută 
să-i mărească încredera în forțele proprii și să-i descurajeze comportamentele negative , îi susține interesul 
pentru cunoaștere stimulându-i învățarea, contribuie la formarea capacității de autoapreciere și la stimularea 
tendinței de autoafirmare, contribuie la întărirea legăturii grădiniței cu familia. 

În scop evoluativ, cel mai des întâlnită este metoda observării sistematice (structurate), la grădiniță 
copiii sunt apreciați mai ales prin intermediul observației. Cu fișa de observație sistematică, periodic, 
educatoarea interpretează rezultatele unui copil, obținute la activitățile desfășurate., iar la dimensiunile 
celor cinci domenii de dezvoltare interpretate se face pe criterii calificative.  

Diagnosticarea este importantă la nivel pre-elementar, primează stimularea comportamentală. De 
aceea este necesar ca educatoarea să aibă în vedere aspectele care indică schimbări în conduita 
preșcolarului. De vreme ce observă aspectele cu grad de risc, aceasta se  poate  interveni  pentru  a  redresa  
situația, influențând  starea de fapt  a copilului nu doar în domeniul afectat, ci dezvoltarea lui globală. Pentru 
a se dovedi eficiența diagnozei, trebuie să conlucreze și familia copilului. Numai așa are continuitate munca 
educatoarei. Abia atunci când lucrurile sunt clare se poate vorbii de următoare funcție cea de prognosticare.   

Cunoscând  stadiul la care se află preșcolarul, în fiecare dintre cele cinci domenii de dezvoltare, se 
poate ști dacă copilul va face față situațiilor de învățare întâlnite la nivelul următor cum ar fi de exemplu 
trecerea  din  grupa mică în grupa mijlocie, din grupa mijlocie în grupa mare sau din aceasta în clasa 
pregătitoare. Evaluarea trebuie să treacă succesiv prin cele trei funcții definitorii (măsurare, diagnoză, 
predicție). 

Indiferent dacă evaluarea este tradițională sau online trebuie bine gândită , efectuată riguros pentru a 
determină progresul copilului, ascensiunea pe traseul său educațional. Având în vedere caracterul aparte  al  
învățământului  preșcolar, trebuie să folosim instrumente adecvate, orice lucru care servește la măsurarea 
cunoștințelor acumulate de copii, a deprinderilor și a priceperilor formate, și la aprecierea progresului 
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înregistrat la nivelul fiecărui domeniu de dezvoltare, raportat la indicatorii dați în sfera dimensiunilor 
dezvoltării.   

Metode de evaluare tradiționale: orale, fișe de lucru, forme practice, sau alternative, moderne: 
portfoliul, proiectul, studiul de caz, sau evaluarea cu ajutorul calculatorului: Instrumente Web,  softuri 
disponibile online, aplicații, jocuri interactive, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în 
evaluare, dar educatoarea trebuie să știe exact ce urmărește, pregătirea sistematică garantează pentru 
succesul procesului didactic.                                                                                                                                           

Utilizarea oricăror instrumente, metode și srategii de evaluare potrivite pentru învățământul preșcolar, 
fie în mediul online sau tradiționale, bine alese în funcție de potențialul copilului și de posibilități, găsirea 
alternativelor rămâne în sarcina educatoarei, având în vedere datoria ei morală de a-și cunoaște copiii din 
grupă și de a-și da permanent concursul pentru ghidarea pe traiectoria educațional formativă.  
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EVALUAREA PREŞCOLARILOR 

 
 

PIP Cuc Ioana                                                                         
CSEI „Cristal” Oradea 

 
 

Evaluarea reprezintă un element esenţial, indispensabil deoarece permite cadrului didactic să 
aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de învăţământ precum şi progresul oferind, 
astfel, o bază ştiinţifică pentru acţiuni ameliorative în perspectiva proectării de noi obiective. 

În învăţământul preprimar actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activităţii didactice, 
dar cu note specifice determinate de treapta de învăţământ şi de natura conţinutului de evaluat, având drept 
scop măsurarea şi aprecierea  cunoştiinţelor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi 
timp, evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizata în atitudinile şi 
comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ.  

Evaluarea constituie o acţiune complexă care presupune realizarea mai multor operaţii intreprinse de 
cadrul didactic ca:  

 Masurarea fenomenelor vizate de evaluare; 
 Interpretarea şi aprecierea datelor obţinute; 
 Adoptarea deciziilor ameliorative. 
 

În referatul de faţă ne-am oprit din multitudinea activităţilor desfăşurate în grădiniţă la evaluarea 
activităţilor de educaţie a limbajului.   

Pentru a putea face o evaluare corectă am pornit de la următorul plan: 

1. Evoluţia limbajului la copii preşcolari . 
2. Forme şi exemple de activităţi de educaţie a limbajului 
 

1. EVOLUŢIA  LIMBAJULUI LA COPIII PREŞCOLARI 

Limbajul este un sistem de semne specific oamenilor, alcatuit din sunete articulate, prin care aceştia 
îşi exprimă gîndurile, sentimentele şi doriinţele. Limbajul se dezvoltă şi progresează în permanenţă la copil, 
iar educatoarelor le revine sarcina de a organiza şi planifica experienţele de limbaj ale fiecăruia, în funcţie 
de ritmul propriu de dezvoltare. 

În procesul de îndrumare a educării limbajului la preşcolari, educatoarea urmăreşte: 

 dezvoltarea exprimării orale; 
 înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiei structurilor verbale orale; 
 educarea unei exprimări corecte din punct de vedere gramatical; 
 dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral. 
 

Aceste obiective sunt urmărite de educatoare de-a lungul întregii perioade a preşcolarităţii şi 
constituie repere ale activităţilor de educarea limbjului. 

Limbajul include pe lîngă vorbire şi ascultare, citire şi scriere. Aşadar pentru a citii, copilul are nevoie 
să cunoască conceptele exprimate de cuvintele pe care le citeşte, iar pentru a scrie, copilul trebuie să ştie să 
utilizeze cuvintele în mod independent în vorbire. Putem spune că baza rămâne exprimarea orală, iar una 
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dintre deprinderile cheie, pe care se poate insista la această vârstă, inainte de a trece la etapa de citit-scris 
este coordonarea ochi- mână, pe care o putem realza prin mai multe tipuri de activităţi ( activităţi manuale, 
activităţi artistico-plastice, activităţi psiho-motrice, psiho-senzoriale). 

În concluzie, putem spune că grădiniţa rămâne prima treaptă a sistemului de învăţământ, căreia îi 
revine nobila sarcină de a organiza cu mare grijă experienţele de limbaj ale copilului, treapta unde 
comunicarea şi limbajul oral au o influenţă deosebită şi unde se poate insista pe anumite deprinderi de 
pregătire a scrisului. 

 

2. FORME ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI ALE EDUCĂRII LIMBAJULUI 

Principalele forme de activităţi folosite în grădiniţa de copii, în activităţile de educare a limbajului, 
în vederea pregătirii preşcolare pentru şcoală sunt: 

1. EDUCAREA  COMUNICĂRII ORALE 
a) Povestirea - povestirile educatoarei 
                       - povestirile copiilor 

                       - repovestirea 

                       - povestirile copiilor după un plan dat(ilustraţii) 

                        - povestiri cu început dat 

                        - povestirile copiilor după modelul educatoarei 

b) Memorizarea 

c) Convorbirea 

d) Jocul didactic 

 

De fapt cu aceste informaţii trebuie să înceapă orice proces educativ pentru a se putea operaţionaliza 
în continuare procesul pedagogic luând în considerare profilul cel mai real cu putinţă şi nu cel standard 
descris teoretic în manualele de psihologie şi totuşi fără tendinţa de a devansa dimensiunile educaţiei 
preşcolare. 
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Intre online și traditional 
 
 

Prof. Cucea Carmen Andrea                                                             
Școala Gimnazială ,,Miron Neagu”, Sighișoara 

 

 
Strategiile didactice ocupă un loc central în procesul instructiv-educativ, deoarece organizarea 

scenariul didactic se realizează în funcție de alegerea strategică a profesorului. Metodele de învățământ sunt 
căile de acces prin care elevii își însușesc și aprofundează cunoștințe, priceperi, abilități, competențe, 
comportamente, atitudini, aptitudini sub îndrumarea cadrului didactic. Emanuela Ilie definește metodelor 
de învățământ ca fiind ,,căile, modalitățile, procedeele, tehnicile și mijloacele adecvate pentru desfășurarea 
procesului instructiv-educativ”.  

Anul acesta ca și celălalt a fost  un an atipic, cum nu am mai trăit niciodată, niciunii dintre noi. Această 
pandemie a lovit fulgerător întreaga țară, întregul mapamond. Cu toții am trăit sentimente de neputință, 
panică, frustrare, am realizat cât de mici suntem în fața acestor provocări.  Am învățat, fie că am vrut, fie 
că nu, să trăim ”altfel”, să acceptăm că nu ne mai putem vedea, îmbrățișa. A trebuit să ne obișnuim să 
învățăm altfel, și anume online 

Astfel că, ne-am familiarizat tot mai mult cu un nou concept, acela de învățare online.  Cu alte cuvinte, 
am exersat alături de elevi, am învățat unii de la alții pentru a ne îmbunătăți exact acele laturi pe care le cer 
aceste timpuri. 

E cert, faptul că predarea în mediul online este diferită, având un grad înalt de dificultate, deoarece 
este destul de dificil să realizezi un feed-back obiectiv sau să verifici calitatea informatiilor asimilate de 
către elevi. Contactul vizual, mimica feței în cadrul unei predări tradiționale este esențială, fiindcă indică 
gradul de întelegere a elevilor, a achizițiilor predate, ghidând, astfel, profesorul pentru o explicație în 
detaliu, dacă este cazul. 

Prezentările PowerPoint au reprezentat materialul de baza a orelor online, urmând, apoi o serie de 
chestionare și quiz-uri, proiecte, teste online pentru a se realiza reflecția, pentru a se verifica dacă predarea 
a fost făcută corespunzător sau dacă achizițiile au fost asimilate. Slide-urile au cuprins, de cele mai multe 
ori, cele mai importante informații, apoi, urmând să se dezvolte împreună subiectul. De asemenea, 
prezentările PowerPoint au trebuit concepute mult mai atractive pentru a trezi interesul elevului, pentru a-l 
ține în fața monitorului și de a-i capta atenția cuvenita. Video-urile au fost prezente pentru o sistematizare 
a informațiilor. În cazul unei predări cu prezență fizică, 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 că, aceste metode sunt mult mai greu de integrat în activitatea de predare- învățare-
evaluare în mediul online, deoarece eficiența metodelor se pierde. 

Formele de organizare a clasei într-o predare online poate fi frontală, spre deosebire de o predare 
fizică în care se pot adopta activități pe grupe sau în perechi care dezvoltă anumite abilități, deprinderi, 
capacități, subiecții facând schimb de informații mult mai ușor, lucrează cu temperamente, personalități 
diferite, dezvoltându-și, astfel, toleranța față de ceilalți și spiritul de cooperare. 

De asemenea, evaluarea este o activitate prin care sunt verificate informații despre starea, 
funcționarea sau evoluția unui subiect, constând într-o serie de operații intelectuale, atitudinale, afective 
care precizează calitatea și funcționalitatea procesului instructiv-educativ. Metode, precum, teste scrise, 
lucrări de control, observarea sistematică a elevilor, investigația, autoevaluarea, eseul de cinci minute, hărți 
conceptuale au o obiectivitate redusă în cazul unei evaluări online. De aceea au fost utilizate chestionare 
sau quiz-uri la fiecare sfârșit de oră, pentru a se verifica gradul de cunoștințe rămase în urma informațiilor 
predate. O metodă interactivă eficientă pentru învățământul la distanță este jocul care este ușor de organizat, 
fiind  conceput pe diferite subiecte, realizându-se, astfel, o verificare a achizițiilor predate. 

1029



Indiferent de unde se desfășoară procesul de predare-învățare-evaluare, acesta trebuie să fie centrat 
pe nevoile elevilor, să răspundă cerinţelor de învățare a subiecţilor, deoarece nu toţi elevii învață în același 
ritm.  

Principala problemă cu care s-a confruntat sistemul de învățământ românesc a fost lipsa infrastructurii 
minimale, dar şi lipsa cunoștințelor tehnice ale cadrelor didactice, a elevilor, dar și a părinților. 
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EVALUAREA ONLINE                                                                

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
Prof. înv. preșc. CUCU ALINA - MARIA                                                  

Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Bacău                                              
Grădinițta cu Program Prelungit nr. 29 Bacău 

 

 

Evaluarea în grădiniță nu se poate referi decât la procesele de dezvoltare a personalității, adică la 
dobândirea progresivă a deprinderilor și abilităților mai degrabă decât la deținerea organică a cunoștințelor. 
Atenția profesorului este așadar chemată să se îndrepte către procesele de dezvoltare ale copilului la nivel 
emoțional, moral, social, motor, lingvistic și cognitiv.  

Evaluarea permite, de asemenea, verificarea fezabilității proiectului educațional/didactic, confirmarea 
validității obiectivelor stabilite și a metodologiilor de realizare a acestora; evaluarea servește, prin urmare, 
pentru a educa cu congruență, cu punctualitate, în raport cu potențialul, nevoile, sarcinile de dezvoltare ale 
fiecărui copil. 

 

Ce este evaluarea la grădiniță 

Evaluarea este procesul de monitorizare, înregistrare și documentare a muncii pe care o fac copiii și 
a modului în care se face pentru a lua decizii educaționale informate. 

Evaluarea formală 

O evaluare formală este o examinare sistematică bazată pe date, care analizează ce și cât de bine au 
învățat elevii. 

Măsoară competența sau cunoștințele elevilor cu privire la subiect și ajuta la compararea cursanților 
pentru a stabili criterii. 

Evaluare informală 

Această formă de evaluare este de obicei concepută și dezvoltată de profesor. 

Este spontană și poate fi inclusă cu ușurință în activitățile de rutină din clasă și poate ajuta la 
măsurarea performanței și a progresului elevilor. 

Unele dintre cele mai comune abordări informale de evaluare a copilăriei timpurii includ: 

 Observatii 
 Lista de verificare 
 Evaluări comportamentale 
 Evaluarea de la egal la egal 
 Auto-evaluare 
 Portofolii 
 

 

Evaluările informale sunt tipuri spontane de evaluări care pot fi incluse cu ușurință în activitățile de 
zi cu zi la clasă și sunt folosite pentru măsurarea performanței progresului elevilor. 
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Instrumente de evaluare virtuala pentru grădiniță 

ESGI este un instrument virtual de evaluare care le permite profesorilor să monitorizeze cu ușurință 
progresul elevilor lor. 

Acest instrument este conceput special pentru elevii de la grădiniță până la clasa a doua. Vine cu 
funcții pentru a facilita procesul de evaluare a cursanților. 

Platforma vine preîncărcată cu evaluări bine clasificate din care profesorii le pot selecta pentru 
evaluări cursanților. 

Aceste evaluări preîncărcate editabile sunt clasificate pe subiecte și niveluri de clasă, iar utilizatorii 
pot crea propriile evaluări personalizate și le pot partaja cu ușurință colegilor lor. 

Cea mai bună parte a aplicației este că generează automat rapoarte, diagrame și grafice pentru datele 
copiilor care pot fi partajate cu ușurință. 

Datele elevilor pot fi bine filtrate pentru a afișa date pentru o anumită clasă, student sau chiar o 
evaluare. 

Caracteristicile ESGI 

 Raport ușor de utilizare 
 Șablone editabile 
 Generare simplă de carduri și litere 
 Creați scrisori personalizate 
 2k+ evaluări preîncărcate 
 Design personalizat de evaluare 
 Evaluări care pot fi partajate 
 Lecții individuale 
 Crearea grupului 
 Generați formulare de programare 
 Instrument de conferință pentru părinți 
 Generați scrisori și mementouri personalizate în mai multe limbi 
De asemenea, sistemul generează flashcard-uri care pot fi folosite de părinți acasă pentru a suplimenta 

educația copilului. 

Funbrain Jr. 

Dacă sunteți în căutarea de imprimabile, jocuri și povești pentru elevii de grădiniță sau pentru copii, 
nu căutați mai departe. 

Funbrain oferă gratuit povești atractive din punct de vedere vizual cu personaje Funbrain pe care 
copiii să le citească, precum și jocuri interactive de jucat. 

Caracteristicile Funbrain Jr. 

 Jocuri interactive 
 Urmărire și colorare și mai multe imprimabile 
 Povești distractive 
 Autocolante de activitate 
Funbrain Jr. oferă, de asemenea, diverse imprimabile din mai multe categorii care pot fi descărcate și 

folosite în predarea dumneavoastră. 

 

Evaluarea timpurie a copilăriei ar trebui să fie distractivă și plăcută atât pentru copii, cât și pentru 
profesori. Profitați de acestea pentru a o face și mai interactivă.  

 

 

1032



 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
între online și tradițional 

 
Prof. CUCU LUMINITA DUMITRA                                                      

COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV IASI 

 
Școala online a reprezentat și reprezintă, în continuare, o provocare pentru noi toți, cei implicați în 

procesul educațional, atât la nivel de national, cât și individual. Trecerea de la formula „față în față” la 
modalitatea „online” de livrare a educației, a presupus o adaptare pe cerințele impuse de urgență, dar și 
o„cotitură” didactică pentru fiecare profesor. 

Școala online presupune o reorganizare completă a modului în care se abordează actul didactic, 
pornind de la metode și tehnici de predare, procedee de lucru, dozajul diferit al timpului, evaluare și 
terminând cu materialele și mijloacele didactice utilizate. Monitorizarea învățării se realizează într-un alt 
mod acum, câteodată chiar foarte greu. Lipsa unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea urmăririi 
modului în care elevii își iau notițe, dificila administrare a probelor de evaluare reprezintă aspecte care 
trebuie regândite și îmbunătățite. 

Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are câteva beneficii 
indubitabile. În cazul platformelor educaționale online, informațiile sunt accesibile oricând, elevii putând 
accesa acest produs educațional online atunci când au timp. În plus, filmele de predare pot fi vizualizate de 
câte ori este nevoie, fie că elevii vor să se pregătească pentru temele zilnice, fie pentru teze sau examene 
naționale. Și în ceea ce privește problemele rezolvate în pași, dar și testele, dau posibitate elevilor, să-și 
verifice cunoștințele și să aprofundeze materia predată.  

Cu ce ne ajută tehnologia să avansăm în educație? Ce avantaje și dezavantaje are? Merită investiția? 
...Acestea sunt doar câteva întrebari de care ne lovim adesea. 

Privind cum invățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera  avantajele, însă  
putem identifica și  dezavantajele, față de sistemul tradițional: 

 

Avantaje: 

1. distribuirea rapidă a materialelor didactice 
2. elevii  intra în posesia materialelor printr-o simplă accesare 
3. existența conținuturilor multimedia 
4. folosirea conținuturilor interactive, existența feed-back-ului 

 

Dezavantaje: 

1. dificultăți în utilizarea tehnologiei 
2. lipsa comunicării reale/ fizice 

În concluzie, cu toții știm că, internetul este foarte util în învățare, atat pentru elevi, cat și pentru 
profesori.  

 

Însă, nu putem neglija faptul că, acesta prezintă anumite limite, mai ales în ceea ce privește 
dezvoltarea emoțională a elevilor și de aceea, cred că, o cale de mijloc între cele doua modalități de învațare  
și evaluare, ar fi solutia cea mai bună. 
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EVALUAREA ONLINE 

 
 

Prof. înv. primar Cuculeanu - Munteanu Adriana 
Școala Gimnazială, Comuna Măgurele 

 
 
                                      
Traversăm o perioadă în care stilul nostru de viață a suportat și suportă în continuare modificări. Cu 

toții am fost nevoiți să ne mutăm activitatea în mediul online. Tot ceea ce înseamnӑ proces de predare-
învӑțare-evaluare a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ, fiind puși în 
situația de a face cunoștintӑ cu aplicații care faciliteazӑ învӑțarea online. 

Cadrele didactice trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. În acest 
scop, elevii trebuie evaluați sistematic, astfel încât la sfârșitul semestrului și al anului școlar să li se încheie 
o medie care să reflecte atât înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru 
profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Nemaiavând un control asupra lacunelor lor de 
învățare, putem proiecta lecțiile pentru a remedia respectivele lipsuri. 

În activitatea online elevii pot fi evaluați sincron și asincron. Instrumentele de lucru asincron pot fi 
considerate un avantaj pentru elevii introvertiți sau nesiguri pe competențele lor. Ei pot pune întrebări sau 
redacta diverse versiuni ale temei, încadrându-se într-un termen stabilit de către profesor, iar cadrul didactic 
are timp să facă evaluarea pe măsură ce primește temele și să trimită feedback. Prin intermediul platformei 
Google Classroom se alocă teme, fișe de lucru, chestionare și se poate trimite un răspuns. Chiar dacă 
necesită crearea unui cont sau logare, elevul are timp să lucreze în ritmul lui. Pe această platformă elevii 
pot primi și un test quizizz în care,pe lângă itemi cu alegere multiplă sau cu completarea spațiilor libere, 
pot apărea și itemi cu răspuns  deschis.  

Rezolvarea se fotografiază și se trimite la finalul orei. Elevii și profesorul sunt logați pe meet pe 
perioada rezolvării testului. O altă variantă ar fi ca profesorul să posteze o fișă 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 și o vor trimite pentru a fi evaluată.            

Autoevaluarea sau evaluarea reciprocă a temelor se poate realiza cu succes. De exemplu, elevii pot fi 
puși în situația de a-si evalua reciproc textele creative pe o temă dată, urmărind reperele date într-o fișă de 
evaluare (respectarea părților componente ale unui text, folosirea expresiilor frumoase, limbaj adecvat, 
etc.). 

În situția în care profesorul dorește să ilustreze aprofundarea imediată a unor cunoștințe, poate apela 
la instrumente de lucru sincron. Cu ajutorul acestora, se poate face o evaluare a cunoștințelor sau a lacunelor 
elevilor pentru a se remedia imediat, iar în cazul elevului care are o toleranță mică la stresul provocat de 
așteptarea calificativului, acesta poate fi motivat. Astfel de instrumente pot fi: Google meet, Zoom (se poate 
iniția un dialog între elev si profesor), Google docs (se pot crea paragrafele unui raport de către elevi 
diferiți), Miro (o tablă interactivă la care elevii se conectează și colaborează în diferite formate), Facebook 
messenger, Whatsapp (pentru dezbaterea unei teme). Avantajul acestor instrumente este că profesorul poate 
oferi feedback pe loc sau se poate asigura că însuși elevul este cel care lucrează. Ca un alt plus, profesorul 
poate face un screenshot al ecranului și păstra întreaga activitate drept prezență, rezultate, calitate în scopul 
evaluării etc. 

Așadar, în contextul online, implicarea este absolut esenţială şi toate aceste instrumente trebuie să 
creeze o interacţiune umană mai profundă şi mai semnificativă. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 

Cucoș, C. Pedagogie, EdituraPolirom, Iași, 2014 
https://profs.info.uaic.ro/~mihaela/teach/courses/iac/curs03iac.pdf 
http://e-istet.ro/scoala/evaluare-online/ 
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EVALUAREA ÎN ÎNVAȚĂMÂNTUL ONLINE 
 
 

Prof. Culiță Gabriela 
Colegiul Național “Mihai Eminescu“ Suceava 

 
 
 
Testarea online (E-testingul) poate fi utilizat pentru realizarea diferitelor activităţi didactice de 

examinare, evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cunoştinţelor, 
feedback operativ, comunicarea cu cei examinaţi, etc. Dar cel mai important este că permite 
oricărui evaluator realizarea unor teste cu maximă precizie şi profesionalism în doar câteva 
minute, utilizând colecţii profesionale de itemi, elaborate de experţi. 

Testarea electronică poate fi efectuată la cerere, în mod repetat, încurajând învăţarea prin repetarea 
subiectelor evidenţiate de testare ca fiind deficitare; permite monitorizarea rapidă a progresului unui număr 
mare de cursanţi; utilizarea unor bănci de teste, cu mixarea întrebărilor şi răspunsurilor care pot preveni 
copierile la examene; includerea unui număr mare de diverse tipuri de întrebări într-un test, acoperind mai 
bine materia studiată. Un alt motiv pentru evaluarea cu ajutorul calculatoarelor este nevoia de obiectivitate 
a evaluării, care impune standardizarea acesteia. În locul răspunsurilor libere, care sunt analizate şi notate 
de o persoană, în multe domenii pot fi utilizate metode de testare care elimină / diminuează mult factorul 
subiectiv. 

Printre dezavantajele examinării asistate de calculator vom menţiona: limitarea posibilităţilor de 
testare a abilităţilor, accentul fiind pus pe memorare şi recunoaştere; costuri ridicate în faza iniţială; 
cunoştinţe suplimentare în zona de informatică; limitările sistemelor computerizate privind itemi deschiși 
şi altele. Drept urmare, evaluarea automată este recomandată doar pentru unele domenii, la altele fiind 
necesară atât testarea electronică, cât şi evaluarea clasică. Însă acestea sunt dificultăţi de moment, căci în 
societatea informaţională modernă toată lumea va fi familiarizată cu calculatorul, iar dezvoltarea sistemelor 
de inteligenţă artificială, de testare adaptivă, etc., va face posibilă administrarea de calculator şi a 
răspunsurilor la itemi deschiși. 

Standardele pentru testarea educaţională cuprind: norme profesionale pentru elaborarea testului şi 
utilizarea lui, precum şi norme pentru procedurile de administrare a testului, stabilirea scorului şi notarea 
finală. 

Pentru verificarea performanţei memorative (testul de memorie) în calitate de itemi trebuie să alegem 
un material ce are un anumit sens, o necesitate şi o importanţă. Nu are rost să verificăm „citarea” oricăror 
lucrări scrise, căci ele reprezintă doar punctul de vedere al autorilor. Pentru a asigura comparabilitatea 
testelor, itemii diferitelor variante care se referă la acelaşi lucru, se vor regăsi în aceeaşi colecţie de subiecte, 
vor avea acelaşi punctaj, pondere şi număr de subiecte în orice variantă. 

Foarte atent trebuie efectuată acordarea punctajelor fiecărui item. Pentru acesta există diferite metode, 
printre care metoda formelor paralele, care constă în utilizarea a două teste paralele şi este adecvată în cazul 
când se urmăreşte măsurarea unor caracteristici generale ale persoanelor examinate, pentru că doar 
asemenea caracteristici vor influenţa în acelaşi mod scorurile ambelor teste. 

Pentru testarea computerizată itemii ar trebui să fie special construiți, ţinând cont de posibilităţile 
multimedia ale calculatorului, revenirii asupra răspunsurilor deja propuse, etc. După gradul de obiectivitate 
oferit în corectare deosebim trei categorii de itemi: 

Obiectivi – asigură un grad ridicat de obiectivitate în notare şi permit testarea unui număr 
mare de elemente de conţinut, într-un interval scurt de timp. 

Semiobiectivi – permit testarea unei game variate de capacităţi intelectuale, oferind 
posibilitatea utilizării de materiale auxiliare necesare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. 

Subiectivi (cu răspuns deschis) – testează originalitatea, creativitatea, caracterul personal al 
răspunsului. Sunt relativ uşor de construit, dar realizarea schemei de notare este destul de 
complexă şi greu de aplicat. 
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Colecţie de itemi: o listă de itemi referindu-se la o temă, la o materie sau de un anumit tip, 
grad de dificultate, etc. 

 
În testarea online tipul itemului poate fi încadrat în una dintre următoarele categorii: 
 
 Doar o variantă dintre cele introduse în momentul formulării itemului va fi corectă. 
 Cu mai multe variante de răspuns corecte – pot exista mai multe variante de răspunsuri corecte, în 

caz particular toate sau nici unul. 
 Cu introducerea unui răspuns desfăşurat în formă liberă, cules–redactat de către cursant. Acest tip 

de întrebare va fi corectat doar de evaluator, deoarece astăzi un computer încă nu poate determina dacă 
răspunsul este corect sau nu. 

 Cu răspuns scurt – introducerea unor cuvinte omise, numere sau a unor răspunsuri uşor 
formalizabile, cu controlul automat efectuat de aplicaţie. 

 Cu expresii de tip adevărat/fals – acest tip de întrebare va avea doar două răspunsuri posibile, şi 
anume, adevărat sau fals. 

 Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o
 

valoare. 
Răspunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă. 

 Cu evaluarea variantei de răspuns – fiecărei variante de răspuns îi corespunde o valoare. 
Răspunsul corect la întrebare este dat de asocierea valorii corecte pentru fiecare variantă. 

 Cu variante intermediare de răspuns – răspunsul la acest tip de întrebare poate fi corect, 
parţial corect sau incorect. 

 Cu ordonare de elemente – acest tip de problemă presupune aranjarea variantelor de răspuns într-o 
ordine corectă. 

 Cu asociere de elemente – acest tip de problemă presupune asocierea corectă a elementelor 
din coloana din dreapta cu variante de răspuns din coloana din stânga. 

 
Fiecare test se va construi manual sau se va genera în mod automat din colecţiile / mulţimile de 

itemi/întrebări/sarcini/probleme de test, construite în prealabil. Colecţiile vor fi specializate, din diferite 
tipuri de itemi, cu grad diferit de dificultate etc. Alături de colecţiile de autor pot fi utilizate şi colecţii 
profesionale de itemi, ale unor centre de evaluare acreditate. 

 
Variantele de test sincron pentru diferiţierea celor evaluati pot fi afişate prin două metode: 

 
 generarea automată / afişare pentru fiecare cursant a unui test diferenţiat; 
 afişarea diferenţiată a itemilor aceluiaşi test pentru diferiţi cursanţi. 
 
Evaluarea asistată de calculator (e-assessment în limba engleză) poate fi folosită pentru a 

evalua abilitați cognitive și practice. Abilitațile cognitive și cunoștințele sunt evaluare cu ajutorul 
aplicațiilor software de tip „e-testing”, pe când abilitatile practice sunt evaluate prin intermediul „e-
portofolio” sau a software-urilor de tip simulare. 

 
Bibliografie: 
 

1. Adăscăliţei, A., Instruire asistată de calculator: didactică informatică, 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., Trăuşan-Matu, Ş., Udrea, O., Sisteme inteligente 

de instruire pe Web, Editura Politehnica Press, Bucureşti, 2005. 
4. Dobre, I., Studiu critic al actualelor sisteme de e-learning, Referat, Academia Română, Institutul 

de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială, Bucureşti, 2010. 
5. Ghilic-Micu, B., Stoica, M., Managementul proceselor de e-learning bazate pe tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor, Workshop - Managementul proiectelor informatice, Bucureşti, oct. 2004. 
6. Ioniţă, A., Organizational Learning – a Sustainable Competitive Advantage, Proceedings of the 

International Symposium OL-KWM 2005. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
între online și tradițional 

De la tradițional în online 

 

Curcan Mihaela Alina, profesor limba si literatura română                                   
Scoala Gimnazială Comișani, judetul Dâmbovița 

 

 
Vremurile pe care le traversăm presupun adaptare la procesul instructiv-educativ.Alături de elevii 

noștri a trebuit să ne adaptăm și să ținem pasul cu situațiile inedite. Cu siguranță, și evaluarea a trecut printr-
un proces de modificare. 

 

Evaluarea din clasă, realizată prin teste curente trece în online. Am experimentat diferite modalități 
de verificare/evaluare a conâinuturilor predate. 

La clasa a V-a, pentru conținutul:" comunicare nonverbala si paraverbala" propun elevilor să 
realizeze un poster cu emoticoane pentru exprimarea diferitelor stări. 

 

 

 

Exemple de rezolvare a temei propuse, elev clasa a V-a, atasament Google classroom 

O altă modalitate de evaluare adoptată în cadrul disciplinei "limba si literatură română" o 
reprezintă "proiectul tematic". Pentru evidențiere voi veni cu o serie de exemple. 

Clasa a VII-a, proiect tematic:"Călătorie în lumea fabulei" 

Elevii realizează prezentări pe care le încarcă în contul personal.Proiectele au stabilite reguli de 
realizare, data de predare. Proiectele sunt vizualizate și evaluate de profesor. La data stabilită urmează 
prezentarea propriu-zisă.  

Elevii au posibilitatea să prezinte și colegilor, cu această ocazie proiectele.Se exprimă puncte de 
vedere pertinente cu această ocazie, interevaluarea fiind extrem de importantă.Deși suntem online, 
limitele evaluării sunt atinse. 
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Există o serie de limitări în cazul învățării de tip-online, însă acestea pot fi , cu siguranță depășite 
dacă mijloacele tehnice permit acest lucru și dacă cei implicați, profesori și elevi sunt interesați să învețe și 
să progreseze. 

Consider că se poate realiza evaluare și în online și se pot aplica teste, se pot realize proiecte cu multă 
muncă, înțelegere și dăruire. 
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EVALUAREA ONLINE 
O ALTERNATIVĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ACTUAL 

 
 

MARIOARA CURCULESCU                                                            
LICEUL TEHNOLOGIC ..TIU DUMITRESCU” MIHĂILEŞTI, JUD. GIURGIU 

 

Evaluarea este o cuantificare a măsurii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, au 
fost eficiente metodele de predare/învățare. Dintre metodele clasice de evaluare, care pot fi aplicate şi în 
învăţământul online, putem aminti: 

PROBA ORALĂ: se poate face online pentru că putem folosi fără nicio problemă comunicarea video-
audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care elevul evaluat 
să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. 

TESTUL TIP CHESTIONAR: un mod de evaluare cu răspunsuri #DA/NU# sau răspunsuri 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 şi apoi încărcare pe 
platformă. Permite corectarea şi feedback direct fiecărui elev. Trebuie să-i facem pe elevi să înțeleagă că 
evaluarea are rolul verificării cunoștințelor acumulate, nu este o pedeapsă, este și un mod de a constata 
lacunele apărute si de a le corecta.  

PROIECTUL - cu utilizarea media - poate oferi elevilor o serie de opțiuni. Proiectul reprezintă o 
metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată profesorilor pentru evaluarea 
sumativă. Pe platforma Google Classroom putem discuta cu elevii - Meet video chat este inclus acum 
gratuit, pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev.  

PORTOFOLIUL: reprezintă un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care permite 
estimarea progresului în învățare al elevului prin raportare la achizițiile realizate în perioade de timp mai 
mari (semestru, an școlar) 

Pentru evaluarea online se pot folosi câteva instrumente/aplicații, cum ar fi: 

QUIZIZZ este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 
Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. 

În partea stângă găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 

 

 • crearea unui test; 
 • căutarea unor teste create anterior; 
 • vizualizarea rapoartelor; 
 • conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
 • conține clase create sau importate de pe Classroom; 
 • conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 
clase). 

2. WORDWALL este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc 
și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 
Folosind instrumentul Wordwall, se poate crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul 
predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste pot fi folosite ca warm up (încălzire) sau la finalul 
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lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea testului. 
Jocurile/ testele create pot fi distribuite elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 

3. QUIZLET este o altă aplicație cu ajutorul căreia pot fi create teste și pentru aceasta se accesează 
adresa quizlet.com. Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. După ce ne creăm cont, o să apară o nouă interfață 
și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” și apoi „Set”. În continuare se completează  titlul activității 
și descrierea cerinței, apoi în partea de jos se introduc itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a 
putea scrie cu diacritice. După ce au fost completate cardurile, se selectează butonul „Create” și se obţine  
link-ul  care va fi  distribuit  elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

4. LEARNING APPS este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, 
teste etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în 
română.  

În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

 
 • Bara de căutare 
 • Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
 • Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
 • Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
 • Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 

Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 
conținutului dorit de noi. 

5. HOT POTATOES. Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții 
pentru World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross 
(crează cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de 
ordonare),  JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz (crează exerciţii bazate 
pe întrebări). Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile 
Hot Potatoes într-o singură unitate. 

Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin deciziile educatorului. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Brut, Mihaela, Metode de testare online,  http://www.infoiași.ro/mihaela, 2005/2006 
Cucoș, Constantin, Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iaşi, 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 școala online ca soluție, dar am constatat că aceasta este o provocare atât pentru 
copii și parinti, cât și pentru profesori. Au apărut numeroase întrebări legate de această modalitate de lucru 
cu elevii, opinii pro și contra. 

Atât profesorul, cât și întreg sistemul educațional trebuie să asigure cele caracteristici esențiale ale 
evaluării: să fie continuă, completă și corectă. 

Dar de ce avem nevoie de evaluare?  

O întrebare ale cărei răspunsuri se găsesc în alte și multe alte întrebări, dar mai ales în funcțiile 
procesului de evaluare a mediului educațional în complexitatea sa. Alain Kerland consideră că evaluarea 
se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 

 Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 

 În raport cu ce se (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 

 Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 

 Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 

 Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 

 Literatura de specialitate oferă mai multe definiții ale evaluării, în funcție de diversitatea fenomenelor 
care fac obiectul ei: evaluarea instituțională, curriculumul, procesul de instruire, rezultatele școlare. 

Evaluarea este o activitate etapizată care vizează domenii și probleme complexe, nu doar evaluarea 
elevilor. „A evalua” reprezintă nu numai un verb de încheiere, ci și de deschidere.  

Există multe definiții pentru evaluare, în funcție de realitățile educaționale de care se ține cont. De 
exemplu, Doina Mihalașcu (2006) consideră că: Evaluarea este activitatea care permite formularea unor 
judecăți privind starea, funcționarea, evoluția viitoare probabilă a elevului, profesorului, unității școlare pe 
baza informațiilor colectate prin intermediul instrumentelor de măsură. 

Cele mai importante operații ale evaluării sunt: măsurarea, interpretarea și decizia.  

Verificarea în mediul online  

Acest tip de evaluare este o etapă din procesul de învățare care se desfășoară în mediul online. Primii 
care au de învățat în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a învăța lucruri noi și de a 
produce schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și ar fi mult mai greu să se realizeze. La polul 
opus apar incertitudini, sisteme de așteptări diferite.  

La prima prima interacțiune cu educația online este necesar să se cunoască cum funcționează aceasta, 
precum și ce instrumente și tehnici sunt potrivite pentru grupul țintă (elevi sau cadre didactice). În educația 
online se schimbă, în primul rând, mediul de învățare. Nu mai există școala ca spațiu, ca tot ansamblul 
relaționar. Modificări apar și în ceea ce privește comunicarea. Aceasta este puternic filtrată de tehnologie, 
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nu mai este atât de persuasivă și din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult 
mai amplu de resurse ce urmeează a fi investite. Se schimbă rutinele pentru învățare: de pregătire pentru 
școală (plecarea spre școală, drumul în sine au efecte psihologice asupra mobilizării învățării) și de învățare 
(informațiile nu mai sunt primite în același fel, nu se mai învață la fel)unor rezultate, manifestări; − are un 
caracter obiectiv; − permite profesorului să comparea abilitățile unui elev într-o sarcină cu abilitățile altor 
elevi; − pentru măsurarea achizițiilor școlare intrumentele utilizate sunt: testele educaționale, probele orale, 
portofoliul, iar pentru măsurarea altor dimensiuni ale procesului instructiv-educativ se folosesc ghiduri, 
scale de atitudini, chestionare tematice.  

Interpretarea (sau aprecierea) - presupune emiterea unei judecăți de valoare cu privire la rezultatul 
măsurării; - are caracter subiectiv; - implică criterii, enunțuri descriptive, independente de instrumentele de 
măsură folosite, pe baza cărora evaluatorii încadrează performanțele în diferite categorii; - scările de notare 
pot fi ordinale, cifrice sau sub formă de calificative; 

Decizia - cuprinde concluziile formulate pe baza rezultatelor obținute; - transpune evaluatorul în 
roluri de factor decizional (stabilește ce se dorește a fi evaluat în concordanță cu obiectivele deciziilor care 
urmează să fie adoptate); - calitatea actului decizional care fundamentează viitoarele intervenții 
educaționale este condiționată de existența unui sistem unitar de criterii.  

Din perspectiva elevului, evaluarea are rol motivațional, stimulativ, de orientare școlară și 
profesională, de formare a unor abilități sau de conștientizare a unor posibilități. Este foarte important dacă 
sarcinile și conținutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare și schimbă evaluarea rigidă într-
o experiență exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul că orice act de evaluare este și un act de învățare. 
analizarea lecturii critice a programelor analizarea competențelor crearea de specificații asociind niveluri 
toxonomice cu conținuturi și sarcini de evaluare metode instrumente tipuri de itemi - sarcinile de evaluare  

Avantajele sistemului de evaluare online  

Sistemele online de administrare și evaluare a examenelor facilitează furnizarea unei experiențe de 
învățare personalizate pentru elevi, deoarece notele și performanțele lor sunt urmărite în sistemul 
centralizat.  

Aceste sisteme ajută la: 

• Centralizarea și eficientizarea administrării și evaluării examenelor 

• Reducerea costurilor, eforturilor și timpului necesar pentru evaluarea manuală a fișelor de răspunsuri 

• Scanarea și criptarea copiilor foilor de răspunsuri pentru partajare rapidă și sigură  

• Opțiuni pentru adăugarea de comentarii și feedback pentru referința elevului  

• Caracteristici de clasificare automată pentru a reduce erorile umane  

• Evaluarea scripturilor de răspuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web  

• Recuperarea ușoară a scripturilor de răspuns la cererea elevilor sau profesorilor 

• Urmărirea rezultatelor fiecărui elev și a progresului acestuia în timp 

 

Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce timpul de așteptare și oferă elevilor 
rezultate instantanee ale testării. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de învățare, punctele forte și punctele slabe rapid.  

Procesul de evaluare online eliberează, de asemenea, timpul profesorilor,  

Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica domeniile de performanță scăzută, astfel încât 
profesorii să se poată concentra asupra acestor lacune de învățare.  
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Rapoartele detaliate ajută la crearea unor programe de învățare specifice pentru acești cursanți, ceea 
ce duce la un rezultat mai bun al învățării și sporește încrederea elevilor.  

Sistemele de evaluare online simplifică sarcina de a aduna și corecta manual documentele de răspuns 
și de a împărtăși rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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PERSONALITATEA EDUCATORULUI,                                                  
FACTOR IMPORTANT AL EVALUĂRII 

 

Prof. Înv. Preșcolar: Curean Maria Loredana 

 

 

Evaluarea este considerată a treia dimensiune a preocupărilor didactice, alături de predare și învățare. 
Importanța ei este motivată atât prin necesitatea certificării și ierarhizării rezultatelor obținute de copii, cât 
și de rolul ei. 

Dintre factorii procesului evaluativ și anume conținuturile, metodele, mijloacele, formele de 
organizare a procesului și personalitatea educatorului, are un rol de seamă în cadrul actului didactic. După 
cum se știe sunt destule situații în care educatorul recurge la itemi subiectivi. Mobilul acestor erori nu 
depinde numai de modalitățile de evaluare, ci, de cele mai multe ori se află în altă parte, adică în 
personalitatea educatorului.  

Există o gamă largă de factori discriminanți în evaluare: efectul Malo, efectul oedipian, relația 
“specială” între educator și copilul evaluat. Există tendința de a favoriza copiii cu rezultate foarte bune, în 
același timp, favorizând pe cei cu rezultate mai slabe această atitudine nu este de acceptat deoarece 
subaprecierea copilului îl descurajează pe acesta, sporind frecvența eșecurilor din care se vor naște alte 
eșecuri. Personalitatea educatorului are un rol determinant în cunoașterea cât mai rapidă a copiilor, cât și în 
efectuarea unei evaluări fără erori.  

Personalitatea educatorului poate fi concepută prin trei grile de calitate: calități de ordin 
general,calități de ordin didactic și calități în postura de manager. 

Calități de ordin general, calități de ordin fizic: sănătate, rezistență, integritate fizică în limite normale 
care nu stânjenesc desfășurarea în ritm și cu randament activității. Motivația ar fi aceea că o sănătate șubredă 
generează întreruperi cu efect greu de recuperat, știut fiind că practica recuperărilor nu este compatibilă 
decât prin excepție cu ritmicitatea specifică a programului de instruire; un deficit al rezistenței la efort și al 
integrității fizice pot fi admise doar în limitele care nu afectează semnificativ buna desfășurare a tuturor 
activităților. 

Calități intelectuale: inteligența, cultura de specialitate și psihopedagogică, capacitatea de a stăpânii 
ansamblul logic al informațiilor, capacitatea de a distinge valori de nonvalori, intuiția psihologică și 
capacitatea de analiză psihologică. 

Inteligența. Educatorul trebuie să posede o inteligență teoretică deosebită. Azi pretenția este mai 
moderata, fiind îngăduit un nivel nu neapărat foarte mare, în ideea că un nivel normal conjugat cu 
conștiinciozitatea și cu o muncă sistematică, poate conduce la o condiție profesională mai mult decât 
onorabilă. Sunt autori care admit că nu inteligența foarte mare este factorul de bază al succesului în profesia 
de dascăl. 

Cultura de specialitate și psihopedagogică.Un nivel înalt al culturii de specialitate și o capacitate de 
a formula raționamente de mare finețe sunt calitățile ideale ale educatorului. Se obțin prin efort continuu și 
prin dorința de a fi “la zi” cu informația. 

Acestea sunt, cu atât mai mult necesare cu cât, în ritmul actual de generare al informațiilor apar fie 
multiplicări rapide ale acestora, fie schimbări de interpretare a unor adevăruri mai vechi. 

Cultura psihopedagogică îi este la fel de necesară unui educator bine cotat, ea făcând parte tot din 
cultura profesională a lui. O poate realiza prin informare continuă în sfera psihologiei Educației, a 
pedagogiei, a metodicii. 
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Este una dintre calitățile cheie ale profesiei didactice. Educatorul o poate proba, încercând să exprime 
rezumativ, simplu, accesibil conținuturile cele mai complicate. 

Capacitatea de a distinge valori de nonvalori, indiferent de domeniul cultural moral în care face 
valorizării în fața copiilor, reprezintă de asemenea o calitate obligatorie a educatorului. 

Intuiția psihologică și capacitatea de analiză psihologică. 

Sunt calități de asemenea de primă mărime în contextul profesie didactice. Corolarul cel mai de seamă 
este capacitatea de empatie, trăsătură încadrabilă în măsură egală în sfera calităților morale. 

Capacități moral afective:empatia, capacitatea de a renunța, adevărul, credința în programul 
educaților și capacitatea de a se bucura de progresele lor, capacitatea de a avea umor și de a reacționa la 
umor. 

Empatia. Aceasta constă în capacitatea de a se transpune rapid în situația celui de vis-a-vis de el, de 
a-l înțelege pe acesta înainte de a-l judeca sau al pedepsi.O putem socoti însușirea de prim rang între cele 
din această categorie, având un impact major asupra cunoștinței copilului. 

Capacitatea de a accepta, inițial educatorul așa cum este, bun sau rău. Este însușirea cea mai autentic 
umană a celui numit să-i formeze pe cei care i-au fost încredințați într-un astfel de scop. Însușirea opusă 
acesteia este intoleranța a celui care vrea ca educatorul să fie perfect.  

Probitatea în fața adevărului obiectiv. Constă pe deoparte în capacitatea de a se supune adevărului 
indiferent că îi convine sau nu că îl avantajează sau îi produce suferință morală; pe de altă parte, în forța, 
tot morală de a-și recunoaște și propriile eșecuri, acestea reprezintă primele semne ale speranței de 
îndreptare și în același timp un puternic exemplu pentru proprii copii. 

Credința în progresul educației și capacitatea de a se bucura de succesul lor. Este prelungirea firească 
a atitudinii optimiste, având rolul de încurajare și mobilizare permanentă a copiilor, ceea ce joacă un rol la 
fel de mare, ca ajutorul concret pe care li l-ar oferi. 

 

CONCLUZIE: 

Dintre factorii procesului evaluativ, personalitatea educatorului ocupă un loc de seamă. Îndeplinirea 
de către educator a calităților de ordin general (fizice, intelectuale,morale-afective) a calităților de ordin 
didactic și a calităților manageriale, reprezintă garanția realizării unei evaluări eficiente. 

Lipsa totală sau parțială a unora din aceste calități, poate fi generatoare de erori în ansamblu. 

 
 

Bibliografie: 

1. Radu, I. I.- Evaluarea in procesul didacticii, București, Editura Didactică și pedagogică, 2000. 
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Evaluarea unei secvențe de lecție sau activități prin metoda R.A.I. 
 

 
Prof. Curpaș Florentina Anca 

Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea 

 
 
„O bună educație cere ca educatorul să inspire elevului stimă și respect, și nu se poate ajunge la aceasta 

prin nimicirea individualității elevilor și prin asuprirea stimei de sine.”  Samuel Smiles 
 
 

Metoda R.A.I. are la bază stimularea și dezvoltarea capacității elevilor de a comunica (prin întrebări 
și răspunsuri) ceea ce tocmai au învățat.  Denumirea este un acronim derivat din cele trei momente, 
Răspunde – Aruncă – Interoghează, ce se succed la sfârșitul unei lecții sau secvențe de lecție, printr-un joc 
de aruncare a unei mingi ușoare de la un elev la altul. Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare 
din lecția predată celui care o prinde.  Cel care prinde mingea răspunde la întrebare și aruncă mai departe 
altui coleg, punând o nouă întrebare.  

Evident că cel interogat terbiue să cunoască răspunsul întrebării adresate. Elevul care nu cunoaște 
răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. Acesta are ocazia de a 
mai arunca încă o data mingea, și, deci, de a mai pune o întrebare. În cazul în care cel care interoghează 
este descoperit că nu cunoaște răspunsul la propia întrebare, este scos din joc, în favoarea celui care i-a 
adresat întrebarea. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor un au dat niciun răspuns, conduce 
treptat la rămânerea în grup a celor mai bine pregătiți. 

Metoda poate fi folosită la sfârșitul lecției, pe parcursul ei sau la începutul activității, când se verifică 
lecția anterioară, în scopul descoperirii eventualelor lacune în cunoștințele elevilor și a reactualizării ideilor-
ancoră. E o metodă ce se pretează atât cu școlarii mici, cât și cu liceenii, solicitând, în funcție de vârstă, 
întrebări cât mai divers formulate, care pot să devină, pe parcursul desfășurării metodei, din ce în ce mai 
grele. Metoda este adaptabilă oricărui tip de conținut, putând fi folosită la istorie, bilogie, geografie, 
matematică, literatura, limbi străine etc. 

Elevii sunt încântați de această metodă – joc de constatare reciprocă a rezultatelor obținute, o strategie 
de învățare ce îmbină cooperare acu competiția. Se realizează un feedback rapid, într-un mod plăcut, 
energizant și mai puțin stresant decât metodele clasice de evaluare. Se desfășoară în scopuri constatativ-
ameliorative și nu în vederea sancționării prin notă sau calificativ. 

Există totuși un element de suspans care întreține interesul pentru metoda R.A.I. Tensiunea este dată 
de faptul că un știi la ce întrebări să te aștepți din partea colegilor tăi și nu știi  dacă mingea îți va fi sau un 
adresată. Această metodă este și un exercițiu de promptitudine, atenția participanților trebuind să rămână 
permanent trează și distributivă.  

Metoda poate fi organizată cu toată clasa sau pe grupe mici, fiecare deținând câte o minge. Membrii 
grupurilor se autoelimină treptat, rămânând cel mai bun din grup. ACesta intră apoi în finala câștigătorilor 
de al celelalte grupe, jocul desfășurându-se până la rămânerea în cursă a celui mai bine pregătit. 

Dintre avantajele pe care le prezintă metoda, amintim faptul că permite reactualizarea și fixarea 
cunoștințelor dinr-un domeniu, pe o temă dată. Totodată, exersează abilitățile de comunicare interpersonală, 
capacitățile de a formula întrebări și de a găsi cel mai potrivit răspuns. Îndeplinirea sarcinii de investigator 
într-un domeniu, de formulare a întrebărilor, este mult mai dificilă decât aceea de a răspunde la o întrebare, 
deoarece presupune o mai profundă cunoaștere și înțelegere a materialului studiat.  

De asemenea, antrenați în acest joc cu mingea, chiar și cei mai timizi elevi se simt încurajați, 
comunică cu ușurință și participă la o activitate ce are în vedere atât învățarea, cât și evaluarea. Un dezvantaj 
evident este că mai multe mingi ar crea dezordine, mingea unui grup, care ar cădea, ar putea distrage atenția 
celorlalte grupuri. 

A stabili o strategie de evaluare în învățământ echivalează cu a determina momentul când evaluezi, 
sub ce formă, cu ce metodă și mijloace, cum valorifici informațiile obținute. Desigur, în funcție de 
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concluziile desprinse, elevul își va modifica strategia de învățare, profesorul pe cea de predare. Strategia de 
evaluare a metodei R.A.I. denotă modul de integrare a operațiilor de măsurare-apreciere-decizie în structura 
de funcționare a activității educative în vederea promovării unui demers ce „interesează din ce în ce mai 
mult progresul elevului în timp, cu implicarea tot mai activă a profesorului.”  

Dezvoltându-se pe terenul inovației pedagogice, această metodă încurajează o evaluare formativă, 
sprijinită pe realizarea unei pedagogii diferențiate ce permite o „reglare interactivă”, în cadrul căreia 
„formatorul nu mai e interesat numai de rezultat, ci și de procesul care conduce la acest rezultat.” 
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Educație fără frontiere şi aplicaţii practice în mediul online la disciplina                      
Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice 

 
Exemple de bună practică. Aplicaţii practice în mediul online                                 

prof. Cuşnir Any Maria                                                                 
Şcoala Gimnazială 3 Suceava 

 
Prin modificarea programei şi apariţia noului manual, inclusiv schimbarea titulaturii disciplinei în 

Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice  ponderea orelor de teorie  s-a diminuat şi au avut de căştigat orele 
de aplicaţii practice. În perioada fără pandemie, aceste ore, erau foarte asteptate de elevi. Se lucra pe grupe, 
făceau proiecte, socializau, de abia aşteptau astfel de ore. 

Lucrul pe echipe era ofertant,competitiv,orele aveau o dinamică şi atmosfera era deosebită.Odată cu 
apariţia pandemiei şi a trecerii în mediul online a necesitat o altă abordare a orelor,atât a orelor cu predarea 
online cât şi a celor cu aplicaţii practice. 

Învăţarea  a fost  duală, atât profesorul învăţa cum să lucreze pe platformă, cu ce mijloace noi au 
apărut ,seara câte un webinar şi a doua ,a treia zi  integram cunoştiinţele în predare, cât şi elevul învăţa cum 
să lucreze online. Şi m-am trezit la un moment dat că aveam examene câte 2 pe zi şi cred că cel mai mult 
m-au ajutat grupurile  în care m-am înscris ,sfaturile date imediat şi care  remediau problema apărută în 
online cu o zi înainte.  

Puţini dintre noi aveau abilităţile de lucru, dar am reuşit. Cred că am evoluat în modalitatea mea de 
abodarare a predării, a selectării materialelor, conceperea temelor pentru acasă.Ceea ce învăţam la cursurile 
online, webinarii aplicam a doua zi la şcoală. Eram profesoara care de fiecare dată venea cu ceva nou, altă 
metodă,alt tip de exerciţiu.  

Prezenţa a fost foarte bună şi temele erau trimise pe classroom săptămânal. Noi aveam  doar o singură 
oră pe săptămână şi pentru fiecare oră apărea de exemplu săptămâna  S28 titlul, partea de teorie manual 
pagina, fişe de documentare, ppt  si temele le-am conceput nişte şabloane ce erau completate  genul de 
aplicaţii colaborative de ex.deschideam un singur ppt şi fiecare elev lucra un slide astfel că la sfărşitul orei 
aveau un ppt pe clasă şi toată clasa  lucra.  

La sfărşitul orei ne uitam împreună la ce am lucrat şi acela era momentul nostru. Astfel am cataloage 
cu fişe tehnologice, fişe de analize, cataloage cu lucrările lor practice. Despre lucrările practice acestea au  
fost o provocare atat pentru mine, cât şi pentru elevi. 

Cum am lucrat ?Bună întrebare ... Cum determini un copil care stă acasă cu bunica ,mămica eventual 
pisică, căine, papagal să lucreze  şi să posteze tema fără să triseze sau să facă copy-paste  la ceva căutat pe 
internet? La teme in classroom apărea S25 Mijloace de transport aeriene la clasa a VI a de exemplu şi faptul 
că le trebuia 2 coli cartonate A4 rigla, creion şi ... la oră online în MEET lucra şi doamna  şi elevii, fiecare 
făcea aceeasi miscare ... marea majoritate  a lucrărilor au fost tip Origami şi apoi erau postate la teme pe 
S25 şi notate.  

Cred că toate notările au fost făcute online, fiecare era motivat. Cine nu reuşea să facă în timpul unei 
ore trimitea tema în decursul săptămânii viitoare. Am avut copii ambiţioşi care refăceau tema şi o 
retrimiteau şi nu pot să spun că mi-a displăcut.  
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Ceea ce am făcut eu a fost  combinaţie de  lucru asincron cu cel  sincron,în  fiecare săptămână elevul avea 
parte teoretică şi tema deja postată în classroom  şi la ore era mai uşor. 

 

F15 -origami  

 

 

 

Sau cutiuta clasa VI a 

Am lucrat foarte mult şi cu toate manualele digitale cred că au apreciat filmuleţele şi era mult mai 
uşor să porţi o conversaţie şi să tragi concluzii despre subiectul abordat. 

În cadrul orelor aplicative  care au pus accent pe   îmbunătăţirea competenţelor practice şi a nivelului   
creativităţii  şi am urmărit ca: 

 Procesul de învăţare să se desfăşoare prin alte mijloace de ex.prin joc; 
 Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a lucrărilor cam 70%; 
 Organizarea adecvată a ambientului educativ; 
 Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare; 
 Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării. 
 

Obiectivele urmărite: 

 Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  din online; 
 Organizarea unui concurs pe aceeaşi temă la toate clasele a VI a de ex căsuţa din cutia de pantofi 

şi am să exemplific cu pozele lucrărilor; 
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Taralunga Atanasia  6D  
Clasa a VI-a: Camera ta într-o cutie de pantofi. Realizează, la orele de 

ETAP, macheta casei, camerei tale, folosind o cutie de pantofi. Creează, la 
scară, elementele de decor și de mobilier. 

 

  

  
Nichitoi Denisa 6E  

 

 Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare în 
online există exerciţii de spargere a gheţii ,puzzle-uri ,rebusuri online etc; 

 Rezolvarea de probleme cu conţinut aplicativ; 
 Implicarea familiei în activitățile desfăşurate de şcoală ; 
 Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii  stabilind astfel un  nivel motivaţional 

ridicat pentru participarea la activităţile online; 
 Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală, 
 lucruri utile pentru viaţa cum aprecia o fetiţă când a fost întrebată de dna dirigintă ce fac ei  la ora 

de tehnologie?. 
 

Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor au  urmărit: 

 Aptitudinile şi atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (care poate oscila de la opoziţie, 
pasivitate la cooperare, entuziasm); 
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 Limbajul, vorbirea (pronunţia şi tipul de comunicare verbală); 

 Maniera de relaţionare (prin formulare de întrebări sau efectiv  plictiseală, necooperare, detaşare, 
iritare, tensionare, încordare şi care poate ajunge la plăcere, participare, implicare totală, etc.); 

 Adaptarea la situaţiile propuse, creşterea gradului de cooperare şi de atenţie; 
 
Şi acum câteva dovezi online. 
Proiect clasaa a VII a Robotelul din cutii metalice  

 

proiect Albinuta din conserve 

 

 

şi cel mai frumos mesaj al primăverii ... a venit  online anul acesta origami şi ghiocei. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR-                                       
între online și tradițional 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. CUTUCA GABRIELA                                               
G. P. P. „CONSTANTIN BRÂNCUȘI ”, TG-JIU 

 
 
În această perioadă întregul proces de învățământ  a trecut prin schimbări multiple, pornind de la 

procesul de predare, învățare și până la evaluare. Pandemia a deschis la nivel internațional căi de acces spre 
tehnologia informațională, astfel încât scopul și obiectivele educației să nu fie știrbite sau irealizabile.  

Așadar, am cunoscut și am experimentat de mai bine de un an predarea- învățarea –evaluarea online. 
Dacă predarea nu a pus prea multe obstacole cadrelor didactice și nici învățarea elevilor/ preșcolarilor, 
evaluarea a presupus o nouă perspectivă și un grad de adaptabilitate din partea ambilor parteneri ai 
educației. 

Cu cât elevul are o vârstă mai mare, procesul de evaluare devine mai ușor, mai conștient. Însă 
problema majoră a constituit-o evaluarea în învățământul preșcolar, unde vârsta fragedă a fost marele 
obstacol; pentru ca evaluarea să îmbunătățească predarea și învățarea, trebuie să fie un proces continuu la 
care toți participanții sunt angajați, preșcolarii având însă nevoie permanent de susținerea și implicarea 
părinților. 

Evaluarea eficientă trebuie să fie activă și autentică în predarea online. Evaluarea tradițională este 
practicată mult mai ușor în sala de clasă, astfel încât profesorii pot să monitorizeze mai bine progresul 
elevilor/ preșcolarilor, să înțeleagă și să promoveze învățarea și să își mărească capacitatea de a ajuta elevii 
să devină mai eficienți și chiar să se autoevalueze.  

Din fața ecranului, evaluarea a părut de la început dificilă. A fost nevoie de crearea unor instrumente 
de evaluare care să ofere feedback imediat cadrelor didactice, cu sarcini bazate pe urmărirea 
comportamentelor și competențelor specifice curriculumului. Dacă în evaluarea tradițională, educatorul 
este obiectiv și evaluarea se desfășoară în timp real, în evaluarea online, preșcolarul este sprijint de părinte 
și poate să apară influența acestuia în rezolvarea sarcinilor. 

 (imposibilitatea verificării identității ). 
Lipsa contactului față în față a profesorului cu preșcolarul a avut un impact nu tocmai favorabil 

dezvoltării acestuia și implicit asupra întregului proces educațional. 
Deși am găsit o serie de instrumente și metode, spre exemplu aplicațiile I' m a puzzle, Word wall , 

Quizizz sau evaluarea orală pe platforme ca Meet/ Whatapp/ Zoom ( care s-a dovedit a fi eficientă, 
solicitând abilitățile de comunicare, perspicacitatea, permițând  feedback-ul imediat, observarea 
comportamentului afectiv-atitudinal, corectarea imediată a unor eventuale greșeli ), acestea au devenit mari 
consumatoare de timp, de energie și nu au permis verificarea stării emoționale sau fidelitatea răspusului în 
cadrul aplicațiilor. De asemenea, am constatat multe probleme în ceea ce privea accesul la internet, lipsa 
materialelor precum și neimplicarea din lipsa timpului a părinților.  

Cu totii știm că internetul este foarte util în învățare / predare atât a celor mici, cât și a celor mari. 
Pentru cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație puternică pentru 
a o utiliza în mod eficient. Însă, în ceea ce privește procesul de evaluare, milităm pentru prezența fizică a 
preșcolarilor în unitățile de învățământ, având în vedere observațiile până în prezent, dacă vrem să ținem 
cont de calitatea actului educativ, de o evaluare corectă, completă și continuă, care să permită verificarea, 
măsurarea și notarea obiectivă. 

BIBLIOGRAFIE: 
 

 Cucoş, C., 2008, Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iaşi; 
 Stoica A., 2000, Reforma evaluării în învățământ, Editura Sigma; 
 Mihalașcu, D., 2006, Curriculum, Instruire, Evaluare, Editura Ex Ponto 
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METODE TRADIȚIONALE ȘI SPECIFICE ÎNVĂȚĂRII ONLINE                           
DE EVALUARE                                                                       

FOLOSITE LA GRUPELE CU PREDARE ÎN LIMBA GERMANĂ 
 

 
PROF. CZEGLÉDI EMŐKE ÉVA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 45 
ORADEA JUD BIHOR 

 
 
Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judecăți privind starea, funcționarea, evoluția 

viitoare probabilă a elevului, profesorului, unității școlare pe baza informațiilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de măsură. (Doina Mihalașcu) 

 
1. Metoda testelor   
Testul poate fi definit ca „o probă de evaluare a unei persoane în raport cu o serie de criterii, cu scopul 

de a obține informații despre raportul dintre acea persoană și aria de referință” (Karmel si Karmel). Testele 
pot fi standardizate sau elaborate de profesor. Testele nestandardizate sunt aplicabile doar unei situații 
particulare sau unui anumit grup de subiecți. Se poate folosit testul elaborat de profesor, într-un mod poate 
puțin mai neobișnuit, dar original. Acest test a surprins nivelul cunoștințelor în momentul măsurării. Sarcina 
de executat a fost identică pentru toţi subiecţii examinaţi, iar copiii au rezolvat testul individual. Cu ajutorul 
testului se obține într-un timp relativ scurt informaţii aproximative, precise (cuantificabile) şi obiective 
asupra nivelului vocabularului copiilor testați.  

 
2. Verificarea orală  
Face parte din categoria metodelor tradiționale de evaluare și este cea mai  

utilizată în clasa de elevi din sistemul românesc de învățământ. Examinarea orală se realizează printr-o 
conversație cu rol de verificarea cantității și  calității procesului de instruire.  

 
3. Metode de evaluare online  
Acest tip de evaluare este o etapă din procesul de învățare care se desfășoară în mediul online.În 

educația online se schimbă, în primul rând, mediul de învățare. Nu mai există școala ca spațiu, ca tot 
ansamblul relaționar. Modificări apar și în ceea ce privește comunicarea.Aceastaeste puternic filtrată de 
tehnologie. Sistemele online de administrare și evaluare a examenelor facilitează furnizarea unei experiențe 
de învățare personalizate pentru elevi, deoarece notele și performanțele lor sunt urmărite în sistemul 
centralizat. Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce timpul de așteptare și oferă  elevilor 
rezultate instantanee ale testării. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de învățare, punctele forte și punctele slabe rapid. 

 
Utilizarea platformei Quizizz:  
 

- Testele sunt ușor de realizat și conțin mai multe tipuri de itemi.  
- Participanții pot accesa   platforma de pe orice dispozitiv  
- Se primește feedback instant cu privire la răspunsurile corecte sau incorecte  
- Interfața este atractivă și are incluse mai multe variante muzicale 

 
4. Metoda audio-vizuală  
 
Metoda audio-vizuală este o metodă modernă folosită cu succes în predarea limbilor străine care a 

început să se dezvolte în Franța, anii `50, bazându-se pe utilizarea mijloacelor tehnice și a suporturilor 
audio-vizuale. Metodele audio-vizuale includ aspecte importante, practice și tehnice, care sunt în strânsă 
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legătură cu materialele educaționale. O prezentare de tip audio-vizual include: text, imagine, sunet, animație 
(cu alte cuvinte, multimedia: combinaţie de diferite media: text+imagine; text+sunet; sunet+vorbire; 
text+imagine+sunet). Informațiile nu vor mai fi doar limitate la text, ci vor fi multisenzoriale, un adevărat 
amestec al artelor. Vizualizarea și audierea sunt activități de gândire mnemonică,pentru că în cadrul audiţiei 
se realizează identificarea, păstrarea în memorie, asimilarea informaţiei. Ascultarea constituie baza 
comunicării. Ascultarea este şi scopul, şi mijlocul studierii limbiilor străine. Vizualizarea are un rol esențial 
în însușirea unei limbi străine, în special în perioada copilăriei mici, când copiii încă nu știu să citească.  

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 

”Strategii de evaluare în mediul online” Vișan Florina Viorica Editura EduLand, București, 2021 
”Curriculum, Instruire, Evaluare”, Mihalașcu, D., Editura Ex Ponto, 2006  
”Instruire și învățare”, Neacșu, I., Editura științifică, 1990 
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Evaluare în învățământul preuniversitar 

 
 

Prof. înv. primar DĂGĂU NICOLETA COSMINA                                          
Șc. Gimn. Nr. 1 Buntești-Ferice 

 
 

De-a lungul timpului, în teoria și  practica educației  și  instruirii, conceptul  de  evaluare  a suferit  
modificări semnificative. De la simpla verificare a cunoștințelor acumulate de către elev și notarea  lor  de  
către  învatator  s-a  ajuns  la extinderea  acțiunilor evaluative  asupra  rezultatelor  sociale  ale  sistemului  
de învățământ, asupra proceselor de instruire, a durabilității cunostințelor elevului, a calitătii curriculumului  
școlar  și  a pregătiri personalului didactic . 

Evaluarea introduce o normă valorică, evoluând sub influența pedagogiei prin obiective, în două  
direcții: 

 Sumativa care se concentrează asupra rezultatelorgrupei de elevi, reflectând performantele; 
 Formativa care analizeaza situatiile complexe, demersurile de studiu și procesele de învățare  

diverse; 
Analizând practicile evaluative, Ion T.  Radu remarcă faptul că “evaluarea  performantelor  școlare  

este  tot  mai  mult ințeleasă  nu ca acțiune de control -  sacțiune, limitata la  verificare  și  notare, ci  ca 
proces ce se  întrepătrunde  organic  cu  celelalte  procese  ale  actului  didactic,  exercitând   o  functie  
esential – formativa, concretizată în  a informa  și  a ajuta  în luarea  unor  decizii cu  scopul  de  ameliorare  
a activității în ansamblu “. 

Relaţiile funcţionale dintre acţiunile de evaluare a rezultatelor şcolare şi procesele de instruire şi 
educare, relevă funcţiile fundamentale ale evaluării în activitatea şcolară.  

Prima dintre acestea este de constatare şi apreciere a rezultatelor produse. Următoarea vizează 
cunoaşterea factorilor şi situaţiilor care au condus la obţinerea rezultatelor constatate, la diagnosticarea  
activităţilor  desfăşurate.   

Constatarea şi diagnosticarea oferă, prin datele şi informaţiile referitoare la starea procesului, sugestii 
pentru deciziile care urmează a fi adoptate cu privire la desfăşurarea activităţii în etapele următoare şi 
anticiparea rezultatelor posibile. Sub acest aspect, evaluarea îndeplineşte o funcţie de predicţie 
(pronosticare).  

În funcţie de obiectivele educaţionale urmărite, se folosesc strategii de evaluare variate, ce îmbină 
evaluarea continuă cu utilizarea diferitelor forme de testare. Este esenţial ca aceste acţiuni de evaluare să 
fie judicios echilibrate, păstrându-se cu măsură raportul dintre aspectele informative şi cele formative 
cuprinse în obiectivele procesului de predare-învăţare. 

METODE DE EVALUARE: 

I.  Metode tradiționale 

Evaluarea se poate realiza prin metode tradiționale numite  așa  datorită  consacrării  lor  în timp  fiind  
cele  mai des  folosite .În aceasta   categorie intra   probele  orale, probele  scrise  si probele  practice. 

Probele orale -avantaje 

-adecvarea întrebărilor la elev și la răspunsurile anterioare ale acestuia pentru a grada gândirea  
elevului prin  înrebări  ajutatoare la  răspunsul  asteptat; 
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- clarificarea pe  moment  a  erorilor  și / sau a  neîtelegerilor   apărute; 

-oferirea posibilității elevului de a se exprima liber, de a-și manifesta originalitatea, capacitatea de  
argumentare;   

- interacțiunea dintre evaluator și evaluat permite evaluarea comportamentului afectiv –atitudinal;   

Limite – gradul de dificultate poate să difere de la elev la altul în înrebările ce vizează  același  conținut  

-variații în comportamentul evaluatorului ;   

- nivel scăzut de validitate și fidelitate;   

- consum mare de timp. 

Probele scrise -avantaje 

- economie de timp permițând evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp  scurt; 
- acoperirea unitară ca volum și profunzime la  nivelul continutului  evaluat; 
- un grad mai înalt de obiectivitate;    
- un stress mai scăzut pentru elevii  timizi. 
- Limite –decalajul temporal între momentul aplicării testului și momentul  corectării unor  greșeli    

și  completării unor  lacune.  
Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacității elevilor de a aplica anumite cunoștințe 

teoretice precum și a gradului de stăpânire a priceperilor și deprinderilor de ordin practic. 

-avantaje - verifică competentele legate de utilizarea corecta și eficiența  a instrumentelor și  aparaturii  
de laborator; 

- evidențiază originalitatea elevului raportată la aplicarea practică  a cunoștințelor  teoretice. 

-limite- necesită  un volum mare  de  timp  și  materiale;   

- greu de evaluat rezultatele individuale, în condițiile 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 activitații și 
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 învățării prin cooperare  

Activitățile de învățare prin cooperare presupun  activități în care  elevii învață pe  grupe  și  cooperând 
pentru  realizarea  sarcinilor. Elevii învață împreună și pun în practică individual cele învățate. Pentru 
realizarea sarcinilor, elevii trebuie  să-și  dezvolte  abilitatile  de răspundere  individuală. 

Răspunderea individuală este promovată  atunci  când: 

 fiecare elev este evaluat; 
 fiecarui elev îi sunt comunicate rezultatele muncii sale; 
 fiecare elev răspunde față de ceilalți colegi din grup pentru propria activitate sau contribuție  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, tradiţională sau modernă, bazată pe metode vechi sau noi, convenţionale sau nu, 
evaluarea este un moment în cadrul învăţării, la fel de important ca şi predarea, de aceea ea trebuie aplicată 
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 și literatura română- în învățământul primar”, Ed. 
Miniped, Buc. -2010 
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Evaluarea în educație fizică și sport 
 
 
 

Prof. Dajbog Florentina 
 
 
 
Pentru noi, profesorii, evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare 

şi învăţare. Ea are ca scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea 
procesului instructiv-educativ.  

Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete obiectivele propuse inițial. Aceste 
obiective sunt formulate în programele școlare. 

Consider că evaluarea este la fel de importantă ca predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu multă 
grijă. 
 

Cele trei folosim forme de evaluare folosite sunt:  
 
 evaluarea iniţială (predictivă),  
 evaluare continuă (formativă)  
 evaluare sumativă (cumulativă).  
 
Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o 

funcţie diagnostică, cât şi prognostică.  
Evaluarea sumativă se realizează la sfârşitul unui semestru, an, ciclu de învăţământ sau chiar şi la 

sfârşitul unui capitol. Ea are funcţie de ierarhizare şi de certificare (recunoașterea unor cunoștințe în urma 
examenelor de bacalaureat, evaluare națională).  

Evaluarea formativă se poate face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare.  
            
La educatie fizica exista mai multe formele ale evaluării:  

Evaluarea predicativă (inițială):  se realizează pentru elevii și clasele începutului de ciclu (clasa I) sau 
la clasele unde profesorul preda pentru prima oară și nu beneficiază de rezultatele testarilor din anul 
precedent, care să-i permită cunoașterea posibilităților colectivului de elevi.  

Evaluarea continuă (curentă):  se face prin verificări sistematice pe parcursul programului de instruire, 
pe secvențe mai mici, având drept scop cunoașterea gradului de însușire de către elevi a materiei predate 
sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lecții, când și după caz, se finalizează cu notare.  

Evaluarea sumativă (finală): acest tip de evaluare se utilizează la probele de control care necesită o 
perioadă mai lungă de pregătire și cu un grad ridicat de dificultate, cum sunt alergarea de rezistență, jocul 
sportiv.  

Conținutul evaluării presupune 3 faze: verificarea, aprecierea, notarea.  

Verificarea este procesul prin care subiectul execută o probă. Natura probelor este diferită. Uneori 
proba este însoțită și de norme (baremuri) care exprimă scala valorică de efectuare a probei. În E.F., 
predomină verificarea practică, care urmărește identificarea capacității de aplicare a ceea ce se dobândește 
sau se dezvoltă în procesul instructiv-educativ.                                         

Aprecierea constă în reflectarea realității în conștiința învățătorului (realizarea unor judecăți de 
valoare). Se utilizează atât aprecierea verbală, care este curentă cu rol de feed-back pentru orice exersare a 
elevilor, dar și utilizarea unor simboluri numite note, calificative. Aprecierea este condiționată de natura 
probei la care este verificat elevul.  
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Notarea este rezultatul unității dialectice dintre verificare și apreciere. Se materializează prin 
acordarea de note sau calificative.  

 

Criterii de evaluare: 

  Decurg din obiectivele E.F.S., trebuie privite în sistem.  

 Performanța motrică, rezultatul probelor de control măsurabile.  

 Progresul realizat de subiect.  

 Cantitatea și calitatea elementelor însușite în raport cu prevederile  programei de specialitate. 

  Capacitatea elevului de a aplica în practica elementele însușite.  

 Capacitatea elevului de restructurare, autoevaluare a elementelor însușite.  

 Atitudinea elevului față de E.F.S.  

 Nivelul de dezvoltare fizică a elevului.  

 

Metode de apreciere si notare (acordare de calificative) 

  Aprecierea verbală, atunci când aprecierea este însoțită permanent de acordarea unor calificative.  

 Aprecierea și notarea pe baza unor norme (baremuri) prestabilite la nivel național sau local. 

  Aprecierea și notarea prin comparație (metoda relativă).  

 Progresul individual se calculează indicele de progres calculat în funcție de valoarea performanței 
inițială și finală.  

 Nivelul de execuție tehnică sau tactică a deprinderilor și priceperilor motrice în condiții de exersare 
parțială sau globală.  

 Aprecierea și notarea în funcție de modul în care elevii îndeplinesc unele sarcini organizatorice sau 
metodico-didactice. 

 

În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru obiective 
diferite de către profesor.  

Profesorul trebuie însă să diversifice evaluarea şi să o centreze pe obiectivele de la clasă. Sunt de 
părere că abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesaţi şi rezultatele vor fi mai 
productive. 
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Modalități de evaluare specifice învățării online 

 
Prof. Dalidis Popescu Sidonia 

 

 

Evaluarea în mediul online este o etapă din procesul de învățare și a apărut ca urmare a școlii online. 
Primii care au avut de învățat în acest context au fost profesorii. A intervenit astfel  oportunitatea de a învăța 
lucruri noi și de a produce schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și ar fi mult mai greu să se 
realizeze. La polul opus apar incertitudini, sisteme de așteptări diferite.. În educația online se schimbă, în 
primul rând, mediul de învățare. Nu mai există școala ca spațiu, ca tot ansamblul relaționar. Modificări apar 
și în ceea ce privește comunicarea. Pentru evaluarea online putem folosi platforme și aplicații precum: 

1. GOOGLE FORMS 
Este o aplicație Google Drive care permite realizarea documentelor la care elevii pot colabora în timp 

real folosind smartphone-uri, tablete și laptopuri, calculatoare. Se pot adăuga tipuri de întrebări, imagini. 
Întrebările pot fi aranjate în ordinea dorită, se poate personaliza formularul cu teme simple de fotografii sau 
culori. Răspunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets, fiind ușor de urmărit. Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

2. KAHOOT! 
Această aplicație are la bază jocul, cu ajutorul căreia se pot realiza teste interactive. Se poate folosi 

Kahoot! și cu Google Classroom, fiind oferite noi posibilități. Elevii primesc imediat feedback-ul prin slide-
uri animate. Profesorul poate utiliza aplicaţia KAHOOT pentru a provoca elevii şi acasă, prin accesarea 
butonului Challenge. Astfel, se generează testul ca temă, Create HomeworkChallenge, şi se stabilește 
termenul limită de rezolvare a testului (o zi, o săptămână etc.). 

3. ASQ (another smart question) 
Este o aplicație care poate fi accesată atât pe web cât și pe telefon. În contul profesorului se specifică 

unitatea de învățământ din care face parte, se adaugă disciplina și clasele la care predă. Profesorul vede în 
timp real ce lucrează elevii, nota se calculează automat din aplicație. Se poate lucra diferențiat cu elevii. 
Aceștia își pot verifica evoluția, văzând cât la sută mai au până să stăpânească anumite conținuturi. Părinții 
au și ei acces la această aplicație. 

4.  CREAREA UNUI TEST CU AJUTORUL PLATFORMEI QUIZIZZ  
Quizizz este o companie de software de creativitate utilizată la cursuri, lucrări de grup, examene, teste 

unitare și teste improvizate. Permite elevilor și profesorilor să fie online în același timp. Folosește o metodă 
de predare și învățare în stil test, în care un utilizator răspunde la întrebări dintr-o serie independent și se 
luptă cu alți utilizatori pentru același test. Quizizz poate fi folosit ca instrument de „verificare” care 
dezvăluie modul în care elevii cunosc noțiunile teoretice. Profesorii pot folosi Quizizz pentru a atribui 
elevilor temele. Platforma permite alegerea tipului de itemi: cu alegere multiplă, o singură variantă de 
răspuns, răspuns scurt, tip clasament, item cu răspuns deschis și introducerea în cadrul unei prezentări. 

În cazul evaluării online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
calității educaționale, iar tehnologia le dă posibilitatea profesorilor să-și folosească creativitatea în acest 
sens. 
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ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI ONLINE –                                                    

MODALITĂȚI DE EVALUARE 
 
 
 

Prof. Eustina Gianina Damaschin 
Școala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău 

 

 
Din punct de vedere conceptual evaluarea este o activitate prin care sunt colectate, asamblate, și 

interpretate informații despre starea, funcționarea și evoluția viitoare a unui sistem. Din perspectiva 
evaluării putem spune că sistemul a cărui evoluție ne interesează poate fi elevul, cadrul didactic, instituția 
sau chiar însuși sistemul de învățământ. De aceea trebuie să se acorde o atenție deosebită la ce sistem facem 
referire atuci când discutăm despre evaluare.   

Evaluarea are mai multe caracteristici: 
- este orientată spre un scop pentru că ea contribuie la fundamentarea unor decizii, influențează 

evoluția sistemului evaluat și furnizează informații despre propria funcționare a sistemului ceea ce poate să 
ducă la un „succes adaptativ”; 

- are la bază existența unor criterii; 
- presupune realizarea unei interpretări – se alocă sens unor informații, se fac comparații sau pur și 

simplu se raportează la anumite criterii; 
- rezultatele evaluării sunt înregistrate și comunicate factorilor interesați (prin intermediul unor fișe 

sau rapoarte); 
- are și un efect retroactiv.  
În sistemul de învățământ se folosesc și alți termeni similari celui de evaluare, respectiv examinare, 

estimare, verificare, apreciere, notare.  
Tocmai de aceea, adesea, evaluarea, ca etapă a procesului de învățământ este percepută ca etapa în 

care se fac „măsurători”. Suntem obișnuiți să considerăm că prin evaluare se măsoară gradul în care s-au 
format anumite competențe sau măsura în care s-au asimilat anumite cunoștințe. În ultimii ani se remarcă 
totuși creșterea ponderii evaluării competențelor șți scăderea pondereii măsurării cunoștințelorși ca urmare 
a modificării politicii educaționale: Legea educației prevede în mod expres că sistemul de învățământ 
trebuie să se orienteze spre formarea de competențe și nu pe asimilarea de cunoștințe.  

Pentru a fi eficientă în sistemul de educație, evaluarea trebuie să se realizeze la momentul potrivit. 
Astfel, pentru a ne asigura că procesul complex de predare-învățare-evaluare se realizează în condiții 
optime, evaluarea va fi:  

-inițială,  
-formativă (pe parcurs), 
-sumativă (la final de unitate, capitol, modul, an școlar). 
În perioada actuală, influențată major de contextul pandemic, cadrele didactice sunt „obligate” să își 

adapteze proiectul și strategiile didactice astfel încât să asigure condiții optime pentru desfășurarea 
activităților școlare indiferent de situație (prezență fizică în unităpțile școlare sau participare online a 
elevilor la activitate). De aceea putem propune îmbinarea activităților didactice tradițioale cu cele asistate 
de tehnologie.  

Predarea poate cuprinde secvențe de utilizare a manualului digital, a filmelor didactice sau a 
secvențelor înregistrate combinat cu folosirea mijloacelor tradiționale de desfășurare a activităților. 
Secvențele de evaluare, de asemenea se pot baza pe metode tradiționale dar și pe tehnologiile moderne.  

În ceea ce privește evaluarea inițială ea se recomandă a se realiza la începutul de an școlar sau la 
începutul unei unități de învățare cu întindere mare pentru a stabili borna zero de la care plecăm în demersul 
nostru didactico-educativ. Programele școlare ne dau repere unde ar trebui să ajungem dar ca să putem 
parcurge traseul necesar atingerii competențelor trebuie să știm de unde plecăm. Altfel, demersul nostru 
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didactic ar putea să se axeze pe conținuturi prea simple, deja cunoscute, care nu contribuie într-o măsură 
suficient de mare la atingerea scopurilor noastre.  

De aceea putem alege forme variate de evaluare inițială: teste simple de cunoștințe, fișe care ajută 
elevii să demonstreze că au anumite capacități / abilități, că și-au format anumite atitudini față de procesul 
de învățare. Putem de asemenea să folosim o serie de facilități pe care sistemele electronice și diversele 
platforme educaționale ni le pun la dispoziție (uneori gratis, uneori pe baza unor taxe de abonament-care 
oferă avantajul folosirii resurselor educaționale deschise nelimitat sau permite crearea unor resurse proprii 
la care singura limitare o reprezintă creativitatea cadrului didactic).  

În etapa actuală, în care se pune din ce în ce mai des accentul pe formarea competențelor, când fiecare 
dintre cadrele didactice încearcă să contribuie la formarea profilului absolventului care are capacitatea de a 
analiza informațiile, de a le prelucra și de ale utiliza în contexte noi, diferite de cele de la clasă, este imperios 
necesar să ne bazăm și pe tehnologiile moderne de investigare / învățare.  

De exemplu, mulți elevi se plâng că testele și lucrările de control aplicate de cadrele didactice sunt 
pentru ei un factor suplimentar de stres. Se știe că fiecare cadru didactic are între preocupările sale legate 
de parcurgerea acelor teme prevăzute în programa școlară, obligația de a evalua modul în care conținuturile 
respective contribuie la formarea diverselor categorii de competențe. De aceea, dacă de exemplu pentru 
anumite evaluări vom folosi platforma wordwall cu variantele sale de lucru (roata aleatoare, cârtițe, 
panouri...) în mod sigur elevilor li se vor părea mai puțin stresante aceste evaluări. De asemenea, platforma 
Kahoot care permite evaluarea prin joc este o variantă de evaluare care nu mai reprezintă un stres la fel de 
mare pentru elevi ca un test clasic dat pe foaia de hârtie (chiar dacă conținutul e identic, forma de prezentare 
face testul mai ușor de „înghițit” de către elevi). Pe de altă parte, nu este indicat să renunțăm complet la 
testele și evaluările clasice care cer elevului să „producă” un text scris de mână pentru că și acesta este 
foarte important în dezvoltarea cognitivă a elevului.  

Dacă platformele acestea permit raspunsuri rapide la mulți itemi la care rezolvarea se bazează pe 
alegerea unui răspuns corect dintr-o listă de alternative, atunci când vrem să urmărim modul în care elevul 
raționează, modul în care aplică niște cunoștințe la diversele discipline școlare este important să urmărim 
și modul de exprimare orală sau scrisă, să vedem cum aranjează în pagină o rezolvare ceea ce dă o indicație 
și despre capacitatea de a organiza conținuturi și răspunsuri, de  a schematiza informații, de a selecta ceea 
ce este esențial. Prin lucrări practice de asemenea putem face diverse categorii de evaluări atât a 
cunoștințelor cât și a abilităților și atitudinilor pe care le-am format elevului sau cu care a venit în anul 
școlar curent (dacă ne referim la evaluarea inițială).  

 

 
Bibliografie:  
 
Bontaș, Ioan: Pedagogie, Editura All, București, 1995, pag 227-236 
Lisievici, Petru: Evaluarea în învățământ. Teorie, practică, instrumente , Editura Aramis, București, 

2020, pag. 13-15 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, DAMIAN ANCUȚA MIHAELA                                     

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”OCTAVIAN GOGA” CLUJ-NAPOCA 

                            

 

”Nu merge unde te duce drumul, mergi pe unde nu există un drum și lasă o urmă.” (Ralph Waldo 
Emerson) 

Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în 
şcoală indifferent de modul în care este realizată. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un 
proces de autoevaluare.  

Calitatea presupune mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur 
instrument, ci să se refere la o serie de tehnici cât mai diverse. Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de 
evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să se implice în sarcină. Evaluarea eficientă este 
urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe 
măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de 
autoevaluare.  

Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, 
pentru autoeducaţie şi autoevaluare.În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă 
manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat 
de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare.  

Scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare la 
elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi corectare mai mult 
decât de sancţionare. Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le 
aplice în funcţie de particularităţile clasei de elevi.  

Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul 
creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind 
formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi 
deprinderi necesare integrării sociale a acestuia fie că vobim despre metodele tradiționale ,fie în context 
pandemic, de școală online.  

Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele 
complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, 
specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, achiziţiile cadrelor 
didactice privind exersarea / practicarea / experimentarea diverselor modalităţi de procedare.Se pune aşadar 
problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de evaluare. 
Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi 
posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic şi universal.  

Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, p.284 
Atenţia va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care pot face obiectul schimbării,cu evitarea supraîncărcării 
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elevilor cu excesiv de mult feedback transmis într-o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună 
înainte, prin împărtăşirea ideilor şi explorarea soluţiilor posibile şi nu prin formularea excesivă de sugestii. 
Întotdeauna am ales cu mare atenţie itemii care au alcătuit evaluarea, ţinând seama de prevederile 
curriculumului pentru învăţământul primar şi pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de 
pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât mai bine pregătirea următoare. Dacă ne referim la evaluarea în 
mediul online, desigur că situația se schimbă.  

Procesul evaluativ îşi îndeplineşte pe deplin funcţia majoră numai atunci când,atât dascălul cât şi 
şcolarii reuşesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că îşi doresc acest lucru, fiecare îmbunătăţindu-
şi comportamentul în funcţie de reacţiile celuilalt. Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul 
este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este 
modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. 

Evaluarea presupune cuantificarea măsurii în care se ating obiectivele propuse și cât de eficiente au 
fost metodele de predare-învățare utilizate în desfășurarea lecțiilor online. Pentru asta avem la dispoziție 
diferite platform și resurse educaționale, cum ar fi: 

●Google Classroom:este aplicația cea mai utilizată în învățământul online, aici se pot posta diverse 
materiale pentru lecții, prezentări, link-uri pentru întâlnirile audio-video cu elevii pe Google Meet;pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev;se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

●Google Jamboard (folosirea tablei): este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte, 
toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale.  

●Google Forms: permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise, permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns sau nu. Funcția 
Quiz permite oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere 
au răspuns corect sau nu. Profesorii pot construi distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces 
de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Se pot include chiar și explicații pentru răspunsul 
greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. De asemenea, elevii pot relua 
testul.  

●Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste.  

●Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 
primar.Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc.Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagini de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie.Se spune că cel mai bun instrument 
este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, trebuie să avem curaj să explorăm și să permitem si elevilor 
să facă același lucru.În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să 
creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă 
a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 
profesori din diverse colțuri 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 și strategii 

 

Prof. Damian Mariana Mirela,                                                           
Șc. Gim. Nicolae Titulescu, Călărași 

 

Învățarea online  desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare pe care elevii o experimentează cu succes. 
În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ  reproduce învățarea la fața locului, cadrele didactice oferă o instruire 
adecvatӑ care să permitӑ elevilor să îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, și limite în relaționarea cadru didactic – elev. 
Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității 
didactice față-în-față  nu se poate face virtual. 

Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în timp 
real între profesor și elevii săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca 
fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real 
(ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul 
virtual. 

Învățarea și evaluarea  pot oferi elevilor o serie de opțiuni. Experiența mea este că le place acest lucru. 
Creativitatea manifestată este uluitoare. 

Modalități de evaluare online 

O primă modalitate de evaluare online este Google Forms. Acesta permite conceperea unor formulare 
care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar 
și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare 
sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe 
variante de răspuns, sau nu. Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot 
afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Mai mult, putem să includem 
explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul.  

Alte metode de evaluare sunt Google Meet unde se poate discuta cu elevii și se poate oferi un feedback 
direct fiecărui elev sau Google Classroom unde se poate  vizualiza cine a predat tema, pot fi note temele și 
adăugate comentarii private. În plus, Google Classroom permite să exportarea rezultatele evaluărilor într-o 
foaie de calcul sau într-un fișier.  

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. 

Instrumentele de evaluare online ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. 

Bibliografie: 

Daniela Grecu, Instrumente online pentru evaluarea elevilor, Edict, Revista Educației / ISSN: 1582-
909X, 2020 

Stoica A., 2000, Reforma evaluării în învățământ, Editura Sigma 

Suport de curs ” Bazele utilizării T.I.C. în procesul instructiv-educativ” 
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CREAREA UNUI TEST ONLINE 
 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR DĂMOC CECILIA 
LICEUL TEORETIC ,, VASILE ALECSANDRI’’ SĂBĂOANI, NEAMȚ 

 
 
 
Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judecăți privind starea, funcționarea, evoluția 

viitoare probabilă a elevului, profesorului, unității școlare pe baza informațiilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de măsură.  

Testul reprezintă o modalitate de a identifica nivelul de pregătire al elevilor, diagnosticarea 
dificultăților și obiectivelor educației. 

 
Proiectarea testului include:  
 

 specificarea tipului de test; 
 precizarea obiectivelor pedagogice și a conținutului;  
 alcătuirea testului prin redactarea itemilor în concordanță cu obiectivele pedagogice.          

 
O metodă de evaluare didactică modernă și eficientă, care constă în elaborarea unui test de evaluare 

folosind Google Forms (formulare Google), trimiterea testului către elevi spre rezolvare, remiterea lor către 
profesor și corectarea acestora folosind aplicația Flubaroo. Testele elaborate pot conține o diversitate de 
tipuri de itemi: cu răspuns scurt, cu răspuns sub forma unui paragraf, cu răspunsuri multiple, casete de 
selectare, dropdown, scară liniară, grilă cu mai multe variante, dată, oră. 

Crearea unui simplu cont Google ne permite să beneficiem de toate serviciile oferite de Google:  
crearea unui site (Sites), crearea și stocarea diferitelor documente (word, prezentări, foi de calcul, 
formulare, desene, etc.) 

Folosirea acestei metode rapide și moderne de evaluare online presupune parcurgerea următorilor 
pași: 

- elaborarea unui test de evaluare utilizând formularele din Google Drive; 
- trimiterea testului către elevi prin e-mail, Facebook, Twitter, Google+,  sau prin furnizarea link-ului 

la care se află testul; 
- rezolvarea testului de către elevi și remiterea acestuia către profesor; 
- corectarea testelor într-un timp foarte scurt, folosind aplicația Flubaroo. 
Descrierea pașilor ce trebuie de urmat: 
1. Elaborarea unui test de evaluare online utilizând formularele din Google Drive 
Profesorul își accesează contul de Gmail, apoi accesează Google Drive. Meniul Nou oferă 

submeniurile Dosar, Documente Google, Prezentări 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 completează titlul (ex: Test evaluare Limba și literature 
română), se poate face o scurtă descriere a acestuia și se adaugă rând pe rând itemii. Formularele Google 
permit introducerea următoarelor tipuri de itemi: cu răspuns scurt, cu răspuns sub forma unui paragraf, cu 
răspunsuri multiple, casete de selectare, dropdown, scară liniară, grilă cu mai multe variante, dată, oră. Se 
va ține cont de următoarele recomandări: 

 Este obligatoriu ca una din întrebări să fie pentru identificarea elevului (ex. Numele și prenumele 
elevului); 

 Se recomandă a nu se vor folosi întrebări cu răspuns deschis, pentru a putea face evaluarea testului 
cu ajutorul calculatorului, utilizând aplicația Flubaroo. 

 Răspunsurile corecte la toate întrebările vor fi date de către profesor. Răspunsul corect va fi utilizat 
ca reper în evaluare pentru răspunsurile elevilor. 
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2. Trimiterea testului către elevi 
După finalizarea testului, acesta trebuie trimis elevilor spre rezolvare. Trimiterea se face prin 

acționarea butonului TRIMITEȚI. Testul poate fi trimis prin mai multe căi: prin e-mail (ceea ce presupune 
ca fiecare elev respondent să aibă un cont de e-mail), prin Facebook, prin Twitter sau prin Google+. Toate 
aceste variante presupun ca profesorul să cunoască conturile tuturor elevilor din clasă. Există însă o variantă 
mai simplă prin care profesorul obține un link către test într-o formă scurtă și furnizează acest link elevilor. 

3. Rezolvarea testului de către elevi și remiterea acestuia către profesor 
Elevul accesează link-ul, apare testul, răspunde la toate întrebările, verifică încă o dată dacă a răspuns 

corect, apoi remite testul profesorului apăsând butonul REMITERE de la finalul testului: 
4. Corectarea testelor și obținerea punctajelor (notelor) 
Odată cu crearea și salvarea testului, se crează automat o foaie pentru răspunsuri în format Excel. În 

momentul în care elevii dau remitere testului, numele fiecărui elev și  răspunsurile date întrebărilor se 
înregistrează în foaia pentru răspunsuri. Acționarea meniului RĂSPUNSURI, permite vizualizarea unui 
REZUMAT al răspunsurilor (necesar pentru statistici) sau vizualizarea în mod INDIVIDUAL a fiecărui 
răspuns dat de către elevi. Pentru a vedea foaia cu răspunsurile tuturor elevilor, se acționează butonul verde. 

Pentru corectarea testului în foaia cu răspunsuri se acționează meniul Suplimente → Descarcă 
suplimente → se caută aplicația Flubaroo. Se acceptă termenii de instalare și utilizare a aplicației și se 
instalează. În foaia cu răspunsuri se acționează meniul Suplimente → Flubaroo → Grade Assignment. 

Se stabilește punctajul pentru fiecare item; pentru întrebarea care presupune identificarea 
repondentului (numele și prenumele) se selectează Identifies Student→Se bifează din lista de răspunsuri 
existente răspunsul corect (cel dat de către profesor) și în final se deschide fila Grades  în care putem vedea 
punctajul fiecărui elev sau procentul de răspunsuri corecte care pot fi convertite în note (în situația în care 
nu s-au folosit doar 10 întrebări a câte 1 punct fiecare). Ex. 90,91% corespunde  notei 9, iar 100% 
corespunde notei 10 etc. 

Această metodă de evaluare prezintă următoarele avantaje: 
-  profesorul trebuie doar să elaboreze itemii pentru test și să editeze testul; 
- profesorul câștigă timp deoarece corectarea testelor se face cu ajutorul calculatorului; 
- notele obținute pot fi trecute în catalog imediat; 
- un test poate fi folosit la mai multe clase de același nivel, mai mulți ani la rând; 
- profesorul poate limita timpul de răspuns pentru elevi, iar întrebările vin aleatoriu (fără pericolul de 

a copia unii de la alții); 
Dezavantajele testelor grilă în Google Forms: 
- la scoală, evaluarea trebuie să se desfășoare într-un laborator de informatică, pentru ca elevii să aibă 

acces la internet; 
- acasă: există elevi care nu au un smartphon sau date mobile; 
-elevii pot ghici unele răspunsuri; 
- 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 ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

Prof. Daniela Dan                                                                      
Grădinița P. P. 36 Timișoara 

 
Evaluarea școlară reprezintă activitatea de emitere a unor judecăți de valoare despre procesul și 

produsul învățării elevului, pe baza unor criterii calitative prestabilite, în vederea luării unor decizii în 
funcție de semnificația acordată demersului evaluativ: de reglare/ameliorare, de selecție, de certificare. 

A evalua înseamnă: a verifica ceea ce a fost învățat, înțeles, reținut, precum și achizițiile în cadrul 
unei progresii; a judeca nivelul nivelul unui elev în raport cu anumite norme prestabilite, dar și 
activitatea/efortul elevului în funcție de anumite recomandări; a estima nivelul competenței unui elev; a 
situa elevul în raport cu posibilitățile sale în raport cu ceilalți sau produsul unui elev în raport cu nivelul 
general; a reprezenta printr-un număr sau calificativ gradul reușitei unei producții școlare a elevului în 
funcție de diverse criterii; a da un verdict cunoștințelor sau abilităților pe care le are un elev; a da un aviz 
asupra valorii prestației unui elev . 

Activitatea de evaluare are un rol reglator în cadrul procesului didactic, fiind o condiție a eficacității 
procesului instructiv-educativ, prin faptul că orientează și direcționează predarea și învățarea.  A evalua 
rezultatele școlare înseamnă a determina măsura în care obiectivele programului de instruire au fost atinse, 
precum și eficiența metodelor de predare-învățare. Esența activității de evaluare este cunoașterea efectelor 
acțiunii desfășurate, pentru ca, pe baza informațiilor obținute, activitatea desfășurată să poată fi ameliorată 
și perfecționată în timp. 

Activitatea de evaluare presupune un caracter procesual, ce se realizează în etape și care vizează 
emiterea unei aprecieri asupra prestației elevului. Aceasta presupune operații precum măsurarea, aprecierea 
și decizia. 

Măsurarea consecințelor instruirii constă în operația de a cuantifica rezultatele școlare, respectiv de 
atribuire a unor simboluri exacte unor componente achiziționale, prin excelență calitative. Măsurarea 
presupune o determinare obiectivă, prin surprinderea riguroasă a unor achiziții și nu implică formularea 
unor judecăți de valoare. Aceasta se referă la înregistrarea obiectivă a cantității conținuturilor achiziționate 
de elev, poate avea grade diferite de precizie. Măsurarea rezultatelor școlare ale elevilor care vizează 
obiective simple se poate realiza cu multă precizie și vizează aspecte predominant cantitative. Obiectivele 
care vizează acțiuni de analiză, sinteză și evaluare, implică dificultăți de măsurare și este absolut necesar 
măsurarea calității prestației elevilor. Exactitatea măsurătorilor depinde de calitatea instrumentelor folosite, 
de adecvarea la fenomenele măsurate dar și de priceperea evaluatorului.  

Aprecierea rezultatelor școlare constituie emiterea unor judecăți de valoare asupra rezultatului unei 
măsurători prin raportarea la criterii date. Criteriul de valorizare poate fi reprezentat deȘ obiectivele stabilite 
la începutul programului instructiv-educativ, de nivelul clase, de progresul/regresul fiecărui elev în parte. 
Aprecierea implică adoptarea unor criterii, prevenirea și înlăturarea subiectivismului evaluatorului, iar 
calitatea ei este dependentă de experiența și trăsăturile personalității acestuia. Pe baza rezultatelor obținute 
în urma măsurării, putem vedea dacă a fost realizat obiectivul respectiv, putem acorda calificative și putem 
realiza o ierarhizare a rezultatelor. Rezultatul poate fi numeric (nota) sau calificativ. 

Decizia se exprimă prin concluziile desprinse în urma interpretării datelor măsurate și apreciate pentru 
îmbunătățirea activității în etapa următoare a procesului de învățământ. 

Evaluarea finală sumativă (de încheiere, de bilanț), care are ca obiectiv: verificarea structurării în 
sisteme informaționale a capacității de sinteză privind cunoașterea întregii materii de studiu. 
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Evaluarea formativă care se referă atât la evaluarea tuturor componentelor curriculare în parte, cât și 
privite ca sistem. Evidențiază valoarea feedbackului, atât pentru profesori cât și pentru elevi, măsurându-
se calitatea autocontrolului și autoreglajului învățării; obiectivele operaționale și educative; gradul de 
responsabilitate față de rezultatele învățării.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

1.   Bontaș, I., (2008), Tratat de pedagogie, Editura All, București 

2.  Cerghit, I., (2006), Metode de învățare, Editura Polirom, Iași 
3.  Păiși Lăzărescu, M., Tudor, L., Stan, M., (2014), Mentorat în didactica învățământului preșcolar 

și primar, Editura Sitech, Craiova 
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Strategii diferențiate și individualizate de evaluare                                           
în învățământul preuniversitar 

 
 

Autor: Danciu Elena - Aida                                                              
Liceul Tehnologic ,,Mihai Busuioc” Pașcani, jud. Iaşi 

 

 
Grup ţintă: elevi ai învăţământului profesional tehnic (Î.P.T.) 
Ca profesor inginer de discipline tehnice - Catedra de Mecanică, îmi desfăşor activitatea având ore 

de module tehnice la clase atât din învățământul profesional, cât și din cel liceal - filiera tehnologică. 
Raportându-mă la grupul şcolar - clasa a IX-a B Î.P.T., domeniul de pregătire Mecanică, calificarea 
Mecanic auto, pot spune că este format din 27 de elevi, din care 25 băieţi şi 2 fete; majoritatea provin din 
mai multe sate, comune vecine localității și a existat tendinţa de diviziune / separare, mai vizibilă la 
începutul anului şcolar şi mai puţin vizibilă pe parcurs. Se poate spune că au trecut de perioada de 
acomodare de la ciclul gimnazial la cel profesional tehnic şi se observă o oarecare omogenitate a grupului. 
Acest lucru poate se datorează şi faptului că în activităţile de învăţare - evaluare care presupun cooperare 
şi lucru în echipă, am reuşit eliminarea segregării colectivului.  

Consider că tratarea diferenţiată a elevilor reprezintă o problemă de actualitate a învăţământului 
modern. În acest sens, ca strategii didactice în procesul de evaluare, am utilizat mai des două tehnici: 
activitatea pe grupe de elevi şi activitatea individualizată. 

Activitatea individuală 
Pentru elevii cu un nivel scăzut la învăţătură, cu un ritm mai lent de activitate intelectuală, cu 

posibilităţi limitate, m-am orientat spre sarcini de recunoaştere pentru a-i ajuta să realizeze obiectivele 
programei la nivel de limită. Acestea au vizat: formarea deprinderilor de citire, de scriere precum și spiritul 
de observaţie, însuşirea algoritmilor simpli de calcul mintal (operaţiile aritmetice de bază) şi în scris 
(necesare disciplinei Modul II Lăcătuşerie generală, la U.Î. Mijloace de măsurat şi verificat), să rezolve 
probleme la nivelul clasei respective (măsurarea unei dimensiuni a unei piese, folosind şublerul sau 
micrometrul). Sarcinile de acest gen au fost formulate în termeni ca: “rezolvaţi”, “calculaţi”, “aflaţi”, ”daţi 
exemple de…” etc. 

Alte strategii de diferențiere și individualizare pe care le-am utilizat în vederea optimizării evaluării 
școlare a elevilor au fost sarcinile diferite în acelaşi interval de timp, folosind fișe de lucru diferite: cu nivel 
redus de dificultate (Fig. 1) şi cu nivel ridicat de dificultate (Fig. 2), pentru aceleași obiective din programă: 
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Activitatea pe grupe de elevi 
 
Ţinând cont de deosebirile dintre elevi manifestate atât prin capacitatea generală de învăţare cât şi 

cea specializată, am experimentat numeroase modalităţi de diferenţiere a activităţii instructiv-educative, 
cum ar fi: împărţirea pe grupe eterogene de câte doi, după criteriul - un elev cu potenţial, unul cu posibilităţi 
mai reduse. Am observat îmbunătăţirea performanţelor celor mai slabi, deoarece erau ajutaţi de colegii din 
pereche şi reuşeau să reţină anumite informaţii. Nu toate, doar o parte, ceea ce m-a mulţumit pentru un 
timp.  

Referitor la un elev cu dificultăți de învățare, am fost tentată la începutul anului să-l mut cu un coleg 
de acelaşi nivel. Dar, în urma unei activităţi desfăşurate cu ocazia zilei de 5 Octombrie a.c. - Ziua Mondială 
a Educaţiei, intitulată ,,Profesorul ideal, elevul ideal - dezbatere interactivă”, mi s-a dezvăluit faptul că 
elevul dorea ,,să nu pun pe copiii isteţi în prima bancă, iar pe cei mai puţin deştepţi în ultima”, ,,să nu fac 
deosebire între ei şi să-i las la locurile lor ocupate de la începutul anului”, adică cu acel coleg, care i-a 
devenit prieten între timp. Ceea ce am făcut. Ulterior, am văzut rezultatele din interacţiunea cu prietenul 
său. De exemplu, la lecţia de desen tehnic ,,Reprezentarea în secţiune a formelor constructive cu goluri”, 
de la disciplina M I Reprezentarea pieselor mecanice, am fixat, folosind brainstormingul, ce înseamnă o 
secţiune transversală, apoi am organizat clasa în grupe de 2 elevi, cărora li s-au împărțit fișe de lucru despre 
reprezentarea secţiunilor. Elevii au avut de stabilit corespondenţa dintre vederi şi secţiunile reprezentate, 
putând să se ajute unii pe alții în cadrul echipei. Fişele de lucru au fost diferenţiate, având grad de dificultate 
mediu şi redus, ca în Fig. 3 și Fig. 4 de mai jos: 

    
                     Fig. 3                                                                          Fig. 4 
Rezultatele obținute scot în evidenţă suficient de pregnant avantajele introducerii în procesul de 

evaluare a instruirii centrate pe elev,prin utilizarea activităţilor de învăţare diferenţiate pe stilurile de 
învăţare ale elevilor. 

Motivul pentru care am ales aceste metode este că una din cerinţele învăţământului modern este aceea 
a formării la elevi a deprinderilor de studiu individual şi de muncă independentă, a capacităţii de a gândi 
creator, de a soluţiona individual sau prin conlucrare multitudinea de probleme cu care se confruntă în anii 
de şcoală. Prin diferenţierea sarcinilor de îndeplinit se poate asigura maximum de randament şcolar. Munca 
independentă este un mijloc de sporire a eficienţei procesului de predare- învăţare- evaluare.  

Organizarea individuală a procesului de învăţământ cultivă inventivitatea, gândirea independentă şi 
creatoare a elevilor, însă îmbinarea muncii frontale cu cea pe grupe şi individuală sporeşte eficienţa 
evaluării didactice.  

În acest mod, se poate realiza uşor tratarea diferenţiată a elevilor, asigurând fiecăruia obţinerea unor 
performanţe şcolare ridicate şi formarea proceselor sale psihice. Sporirea ponderii învăţării prin activităţi 
independente constituie o modalitate eficientă de reformare şi modernizare a învăţământului actual 
românesc, impunând anumite restructurări ale lecţiei tradiţionale.  
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Paralelă intre evaluarea prin metode traditionale si evaluarea on line 
 

 
Prof. Danciu Rodica, Liceul Mătăsari 

 
 
 
 Verificarea orală face parte din categoria metodelor tradiționale de evaluare și este cea mai utilizată 

în clasa de elevi din sistemul românesc de învățământ, dar în situația examenelor naționale, utilizarea ei 
este redusă sau lipsește.,,Evaluarea orală recuperează cel mai pregnant naturalețea și normalitatea unei 
relații umane.” (C. Cucoș) 

Verificarea practică permite identificarea capacităților de aplicare a cunoștințelor dobândite, a 
gradului de încorporare a unor deprinderi și și priceperi practice-acționale. Probele practice oferă 
posibilitatea elevului de a-și dezvolta atât competențe generale (comunicare, analiză, sinteză, evaluare), cât 
și pe cele specifice (manipularea instrumentelor de lucru, interpretarea rezultatelor). Probele practice pot 
lua diverse forme: - realizarea unui obiect după o schiță; - 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 activități practice, este important ca elevii să 
cunoască de la începutul secvenței de învățare tematica lucrărilor practice, baremele de evaluare, condițiile 
oferite pentru realizarea acestor activități. Factorii care intervin în decizia de a utiliza probele practice ca 
metode de evalure pot fi: timpul de realizare, gradul de complexitate al operațiilor, resursele la care se 
apelează. Probele practice reflectă cel mai bine ceea ce știu elevii să facă, demonstrând explicit utilitatea 
celor învățate, motivând elevii pentru a învăța în continuare. 14 

  Verificarea în mediul online  
Acest tip de evaluare este o etapă din procesul de învățare care se desfășoară în mediul online. Primii 

care au de învățat în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a învăța lucruri noi și de a 
produce schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și ar fi mult mai greu să se realizeze. La polul 
opus apar incertitudini, sisteme de așteptări diferite. La prima prima interacțiune cu educația online este 
necesar să se cunoască cum funcționează aceasta, precum și ce instrumente și tehnici sunt potrivite pentru 
grupul țintă.  

În educația online se schimbă, în primul rând, mediul de învățare. Nu mai există școala ca spațiu, ca 
tot ansamblul relaționar. Modificări apar și în ceea ce privește comunicarea. Aceasta este puternic filtrată 
de tehnologie, nu mai este atât de persuasivă și din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu 
un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeează a fi investite. Se schimbă rutinele pentru învățare: de 
pregătire pentru școală  și de învățare ,,Evaluarea orală recuperează cel mai pregnant naturalețea și 
normalitatea unei relații umane.” (C. Cucoș) Avantaje: - caracter interactiv, ce solicită abilitățile de 
comunicare și de relaționare ale elevilor; - încurajează manifestări care permit evaluarea comportamentului 
afectiv-atitudinal; - asigură un feed-back imediat, - oferă posibilitatea de a clarifica și de a corecta imediat 
eventualele greșeli sau neînțelegeri ale elevului în raport cu un conținut specific; - elevul are posibilitatea 
de a răspunde într-un mod original, are mai multă libertate pentru argumentare. 

 Verificarea scrisă constituie, de asemenea o metodă tradițională de evaluare, adecvată pentru 
evaluarea formativă, fiind concretizată într-o gamă variată de suporturi scrise: lucrări de control, teze, 
referate, eseuri.  

c) Verificarea practică permite identificarea capacităților de aplicare a cunoștințelor dobândite, a 
gradului de încorporare a unor deprinderi și și priceperi practice-acționale.  

d) Verificarea în mediul online Acest tip de evaluare este o etapă din procesul de învățare care se 
desfășoară în mediul online. Primii care au de învățat în acest context sunt profesorii. Intervine 
oportunitatea de a învăța lucruri noi și de a produce schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și 
ar fi mult mai greu să se realizeze. La polul opus apar incertitudini, sisteme de așteptări diferite. La prima 
prima interacțiune cu educația online este necesar să se cunoască cum funcționează aceasta, precum și ce 
instrumente și tehnici sunt potrivite pentru grupul țintă (elevi sau cadre didactice). În educația online se 
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schimbă, în primul rând, mediul de învățare. Nu mai există școala ca spațiu, ca tot ansamblul relaționar. 
Modificări apar și în ceea ce privește comunicarea. Aceasta este puternic filtrată de tehnologie, nu mai este 
atât de persuasivă și din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult mai amplu 
de resurse ce urmeează a fi investite. Se schimbă rutinele pentru învățare: de pregătire pentru școală 
(plecarea spre școală, drumul în sine au efecte psihologice asupra mobilizării învățării) și de învățare 
(informațiile nu mai sunt primite în același fel, nu se mai învață la fel). 

 
EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE  
Atât în învățare, cât și în evaluare, fiecare răspuns al elevului implică un process cognitiv, fiecare la 

un alt nivel. Se recomandă utiliazarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoaștere și înțelegere, aplicare și raționament. În procesul de evaluare online trebuie să se 
acorde o importanță deosebită pentru designul evaluării, astfel: 

-analizarea lecturii critice a programelor 
-analizarea competențelor 
-crearea de specificații asociind niveluri toxonomice cu conținuturi și sarcini de evaluare 
-instrumente 
-tipuri de itemi - sarcinile de evaluare 
Avantajele sistemului de evaluare online  
Sistemele online de administrare și evaluare a examenelor facilitează furnizarea unei experiențe de 

învățare personalizate pentru elevi, deoarece notele și performanțele lor sunt urmărite în sistemul 
centralizat.  

Aceste sisteme ajută la: • Centralizarea și eficientizarea administrării și evaluării examenelor • 
Reduceți costurile, eforturile și timpul necesar pentru evaluarea manuală a fișelor de răspunsuri • Scanarea 
și criptarea copiilor foilor de răspunsuri pentru partajare rapidă și sigură • Opțiuni pentru adăugarea de 
comentarii și feedback pentru referința elevului • Caracteristici de clasificare automată pentru a reduce 
erorile umane • Evaluarea scripturilor de răspuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web 
• Recuperarea ușoară a scripturilor de răspuns la cererea elevilor sau profesorilor • Urmărirea rezultatelor 
fiecărui elev și a progresului acestuia în timp Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce 
timpul de așteptare și oferă elevilor rezultate instantanee ale testării.  

Sistemele de evaluare online simplifică sarcina de a aduna și corecta manual documentele de răspuns 
și de a împărtăși rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 
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EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE 
 

 

Prof. Dancu Maria Adriana                                                              
Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu”, Blaj-Tiur 

 

 

Evaluarea elevilor s-a schimbat fundamental și, deși metodele tradiționale au încă rolul lor, noile 
tehnologii evoluează zilnic pentru a asista profesorii în această sarcină. Evaluările calitative în mediul 
online ajută la determinarea competenței elevilor și nivelul cunoștințelor acestora, utilizând instrumente și 
metode specifice. Evaluarea este procesul de colectare a informațiilor despre ceea ce știu și ce pot face 
elevii, pe baza experienței lor educaționale. Rezultatele evaluării sunt de obicei utilizate pentru a identifica 
domeniile de îmbunătățit și pentru a se asigura că conținutul cursului satisface nevoile de învățare. 

Evident, evaluările sunt mai mult decât note. Atunci când sunt semnificative și bine construite, îi ajută 
pe elevi să se pregătească pentru succes provocându-i să reflecteze, să interacționeze și să-și aplice 
cunoștințele pentru a răspunde la întrebări, rezolva probleme și comunica informații. În ultima perioadă ne-
am pus frecvent întrebarea dacă evaluarea online este eficientă sau nu, comparativ cu cea tradițională. 
Observăm mai întâi că procesul de proiectare a cursului nu este static și că fiecare curs ar trebui evaluat în 
funcție de cei cărora li se adresează. Acest lucru este deosebit de important în contextul învățării online și 
mixte, întrucât colegii reticenți și directorii se întreabă adesea: „Unde este dovada că funcționează?”. 

Întrebările deschise sunt una dintre cele mai simple metode calitative de evaluare în mediul online, 
ele încurajând libertatea de exprimare și creativitatea. Nu există răspunsuri corecte sau greșite. În schimb, 
cursanții online trebuie să reflecteze asupra subiectului și să tragă propriile concluzii, singurul impediment 
fiind că întrebările deschise sunt dificil de notat. 

Studii de caz pentru rezolvarea problemelor, ca tehnică de evaluare calitativă, transformă cursanții 
online în detectivi, astfel încât să poată rezolva problema și să își etaleze cunoștințele. 

Este foarte important dacă sarcinile și conținutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare 
și schimbă evaluarea rigidă într-o experiență exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul că orice act de 
evaluare este și un act de învățare. 

Avantajele sistemului de evaluare online  

Sistemele online de administrare și evaluare a examenelor facilitează furnizarea unei experiențe de 
învățare personalizate pentru elevi, deoarece notele și performanțele lor sunt urmărite în sistemul 
centralizat. Aceste sisteme ajută la:  

• Centralizarea și eficientizarea administrării și evaluării examenelor;  

• Reduceți costurile, eforturile și timpul necesar pentru evaluarea manuală a fișelor de răspunsuri; 

• Scanarea și criptarea copiilor foilor de răspunsuri pentru partajare rapidă și sigură;  

• Opțiuni pentru adăugarea de comentarii și feedback pentru referința elevului;  

• Caracteristici de clasificare automată pentru a reduce erorile umane;  

• Evaluarea scripturilor de răspuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web;  

• Recuperarea ușoară a scripturilor de răspuns la cererea elevilor sau profesorilor;  

• Urmărirea rezultatelor fiecărui elev și a progresului acestuia în timp.  

Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce timpul de așteptare și oferă elevilor 
rezultate instantanee ale testării. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
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progresul lui de învățare, punctele forte și punctele slabe rapid. Procesul de evaluare online eliberează, de 
asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica domeniile de performanță 
scăzută, astfel încât profesorii să se poată concentra asupra acestor lacune de învățare. Rapoartele detaliate 
ajută la crearea unor programe de învățare specifice pentru acești cursanți, ceea ce duce la un rezultat mai 
bun al învățării și sporește încrederea elevilor. Sistemele de evaluare online simplifică sarcina de a aduna 
și corecta manual documentele de răspuns și de a împărtăși rezultatele. Se reduc costurile care merg în 
imprimarea materialelor. 

Analizând eficiența evaluării online putem deduce că acest tip de evaluare poate fi eficient atunci 
când situația o cere, dar totodată cred că, doar evaluarea tradițională ne poate oferii un screening obiectiv 
asupra cunoștințelor 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 ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                    
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

PROFESOR: DÁNIEL ISTVÁN 
 

 Trăim într-un proces de globarizare,care este un proces complex, el se desfășoară în toate sectoarele 
de activitate umană din întreaga lume, în condiții diverse de dezvoltare economică, socială, politică și 
culturală și este utilizat de toți. De asemenea, globalizarea este un proces de integrare mondială a statelor, 
cu scopul creării și asigurării unei comunități mondiale, proces care contribuie foatre mult și la educarea 
generațiilor actuale. Societatea secolului  nostru este o societate informatică, în care mijloacele tehnologice 
moderne au o pondere foarte importantă în viața cotidiană.  

Școala online a devenit repede un exemplu eficient al globalizării pentru cadrele didactice și elevii 
conștiincioși, mai ales pentru cei care au avut și resurse materiale. Evaluarea online a devenit necesară și 
obligatorie, însă destul de dificil de realizat.   

Treptat atât profesorii, cât și elevii s-au adaptat noilor condiții și au continuat procesul de învățare, în 
care începuturile au fost grele, iar soluțiile au apărut pe parcurs.  

Platformele educaționale au luat locul sălii de curs și au facilitat interacțiunea profesor-
elev.                                                                                                                                                            

 Dintre cele mai utilizate, cunoscute și răspăndite platforme educaționale    de predare și de evaluare 
la nivel național este Google Classroom, numeroase școli implementând această soluție oferită de Google 
pentru asigurarea unui proces educativ de calitate și această platformă a fost folosită și de profesorii școlii 
noastre la toate disciplinele. Utilizarea platformei Google Classroom este relativ facilă datorită faptului ca 
are o interfață prietenoasă atât pentru profesor, cât și pentru elev,are multe avantaje atât la predarea 
materiei,cât și la evaluare elevilor.Cadrul didactic are la dispoziție o serie de instrumente prin care poate 
realiza predarea noilor conținuturi: postarea de materiale sub forma unor fișiere încărcate pe platformă – 
documente word, link-uri, prezentări Power Point, filmulețe, diagrame,hărți,sau utilizarea comentariilor 
pentru a ține legătura în permanență cu elevii, precum și utilizarea Google Meet pentru interacțiune video.  

De asemenea, platforma oferă și instrumente specifice pentru realizarea evaluării în mediul online. 
Evaluarea, ca parte integrantă a procesului de învățământ, este extrem de importantă pentru a verifica în ce 
măsură elevul a dobândit competențele stabilite prin programa școlară la  discipline. În predarea online și               
în cadrul platformei Google Classroom se pot realiza formulare Google care pot înlocui testele 
docimologice tradiționale, astfel profesorul poate propune elevului rezovarea testelor ce conțin itemi 
obiectivi (cu alegere duală, cu alegere multiplă, de tip pereche), semiobiectivi (itemi cu răspuns scurt, 
întrebări structurate sau itemi cu răspuns de completare) și subiectivi (itemi de tip eseu). O altă modalitate 
de evaluare a competențelor dobândite de către elevi în urma studierii noilor conținuturi este postarea 
temelor.  

Temele pot fi structurate sub forma unor fișe de lucru,pusă sub forma unor teme de problematizare a 
căror rezolvare este postată de elev și verificată de profesor. Temele primite pot forma portofoliul elevului, 
portofoliu ce poate fi evaluat și notat de către cadrul didactic. Este recomandată setarea unui termen limită 
de realizare a temei, în acest mod elevul fiind anunțat, la accesarea platformei, că are de rezolvat și de postat 
o temă la o anumită disciplină. Avantajele platformei Google Classroom, în ceea ce privește evaluarea 
online, sunt: accesibilitatea (elevul se poate conecta de pe orice dispozitiv – laptop, tabletă, 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 returnată elevului împreună cu explicațiile necesare după corectare, 
acest lucru se poate realiza utilizând comentariile private), nu se mai folosesc coli de hârtie, elevul are un 
dosar personal virtual cu toate evaluările primite, profesorul poate urmări mai ușor progresul sau regresul 
elevului, părintele are acces la rezultatele copilului său deoarece sistemul permite ca și părintele să fie parte 
a procesuluieducațional.                                                                                                                                

Evident că evaluarea în mediul online are și dezavantaje, ea nu va putea înlocui în totalitate evaluarea 
tradițională, așa cum școala din mediul online nu va putea înlocui niciodată școala față în față.  Întoarcerea 
în școală este dorită atât de profesori, cât și de elevi; avem nevoie de interacțiunea profesor – elev,de pauze 
comune,de activități inter și extrașcolare, avem nevoie să ne socializăm. Întoarcerea la normalitate se va 
întâmpla la un moment dat, iar atunci când revenim la școală, ideal ar fi să aducem în sala de curs toată 
experiența pozitivă pe care am dobândit-o în mediul online, inclusiv noile modalități de evaluare testate și 
aplicate în contextul actual.  

Profesorii și-au dovedit măiestria și originalitatea în modalitățile diverse de evaluare. Astfel, pe 
platforme educaționale precum, Google Classroom, Google Jamboard, Google Forms, Kahoot, Adservio 
,Twinker profesorii la diferite discipline au creat teme interesante, bazate pe teste clasice de evaluare, fișe 
de lucru, portofolii tematice prezentate pe Meet, vizionări ale unor documentare,filme video /materiale 
didactice și dezbaterea lor, realizarea unor jocuri de rol online, implicând foarte mulți elevi, vizitarea unor 
muzee și biblioteci virtuale și apoi realizarea feedback-ului la nivelul clasei, susținerea unor eseuri 
personalizate, teme colaborative. Evaluarea online a devenit o provocare pentru elevi și profesori, adesea 
surprinzând prin originalitate. 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. 
Instrumentele de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. Instrumentele de 
evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua și ghida procesul de învățare al elevilor lor.  

Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar.Evalurea este un sistem de concepții, principii și tehnici care se 
referă la măsurarea și aprecierea rezultatelor școlare, dar și a procesului de învățământ, în ansablul 
său. Evaluarea online sumativă aplicată în sistemul de învățământ universitar românesc și la susținerea 
gradelor didactice din învățământul preuniversitar, categoric au schimbat pentru totdeauna conceptul 
tradițional de evaluare.  

Experiența școlii online ne ajută să înțelegem faptul că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu 
multă atenție şi în mod adecvat. Marea provocare pentru profesori este să se îndepărteze de noţiunea de 
evaluare ca un simplu document  – adică de la simpla înlocuire a unei bucăţi de hȃrtie cu un document 
electronic – şi să folosească tehnologia pentru a determina elevii să devină autonomi în învățare. De 
exemplu, învățarea și evaluarea pe proiect, oferă elevilor posibilitatea de a fi creativi, originali, interesați 
de domeniul studiat.  

Autoevaluarea, învățarea prin descoperire, evaluarea de către colegi, reflecția, sunt câteva dintre 
metodele prin care elevii sunt încurajați să își dirijeze învățarea și propria evaluare.În contextele online, 
implicarea este absolut esenţială şi toate aceste instrumente trebuie să creeze o interacţiune umană mai 
profundă şi mai semnificativă.  
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Evaluarea ȋn ȋnvăţământul preuniversitar                                                  
Ȋntre online şi traditional 

 

prof. ȋnv. Primar, Daniela Dogaru 

 

Ȋn școală, introducerea internetului și a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în 
procesul de învățământ.  Astfel, actul învățării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor și muncii 
profesorului, ci rodul acțiunii elevilor cu calculatorul și al colaborării cu profesorul.  Această schimbare în 
sistemul de învățământ a urmărit niște obiective bine structurate și anume: 

1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare 

2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual 

În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora 

 (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc.) 
 Tehnologiile educaționale și învățământul modern vin să se completeze reciproc cu un scop nobil 
de a forma o nouă generație cu abilități sporite și potențial de dezvoltare. Pentru a răspunde cerințelor 
secolului în care trăim este nevoie să avem un învățământ flexibil, care să le permită elevilor să-și pună în 
valoare cunoștințele prin modul în care ei cred că o fac cel mai bine și le reușește sută la sută să se manifeste. 
Și desigur, că pentru a ajunge la rezultatul dorit este cazul ca mijloacele TIC să fie utilizate combinat cu 
metodele tradiționale, astfel încât să atingem cu succes obiectivele propuse actului de predare-învățare-
evaluare. 

 Ca intrumente pentru comunicare putem aminti: 

GoogleMeet- este o aplicație din suita Google for Education pe care o putem accesa doar dacă avem 
un cont de gmail. Gmailul a primit recent, datorită pandemiei, și opțiunea de meet care anterior a fost doar 
plătită. Meet este aplicația Google similară cu Skype de la Microsoft – o platformă de comunicare instant 
prin video și chat, unde puteți crea un link de întâlnire, iar participanții trebuie doar să-l acceseze, fără să 
aibă vreun cont, pentru a putea intra ȋn sesiunea online. Meet acceptă până la 100 participanți gratuit și 
oferă comunicare cu participanţii cu video, microfon și prin chat, partajarea ecranului, activarea modului 
silențios pentru anumiți participanți, împărtășirea de alte link-uri prin chat. 

Zoom este o platformă de ore online cea mai utilizată de către cadrele didactice din România. Se 
creează conturi gratuite pentru profesori (contul școlii nu are limită de timp) .  

Pe Whitebord se poate desena, se poate colora, se pot face operații matematice sau adnotări pe ecran, 
se pot partaja ecranul și documentele aflate în calculator. Se pot crea camera secundare  pentru școlari 
pentru a încuraja lucrul ȋn echipă în grupuri mici ( Breakout rooms).  Există opțiunea să se înregistreze 
întreaga conferință audio-video. 

Ȋn procesul de predare se pot folosi şi alte instrumente și aplicații ca Youtube, ZeeMaps, Padlet, 
Jigsaw, Wordwall, LearningApps, Kahoot!, Quizz, Quizzizz etc. în timpul lecțiilor de la clasă, dar și în 
sistem on-line, pentru a rezolva anumite cerinţe și pentru ca procesul de învăţare să devină din ce în ce mai 
personalizat, individualizat şi eficient.  
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Partea cea mai delicată a ȋnvăţării on-line este evaluarea. E dificil să crezi că, din faţa unui ecran poţi 
avea o evaluare corectă şi eficientă, dar perioada aceasta ne-a forţat să găsim soluţii. Aceastea sunt 
reprezentate de aplicaţiile de feed-back, printer cele mai cunoascute fiind Google Forms, Quizizz, Kahoot, 
Mentimeter etc. 

Google Forms face parte din pachetul de instrumente pus la dispoziție de colosul din Mountain View 
(sediu google) numit G.Suite, prin care poti crea sondaje online gratuit. 

Google Forms îți permite să colectezi informații 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 să fie verificate în timp real pe tot parcursul desfășurării lor. 

Kahoot este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste interactive 
pentru copii; profesorul creează testul, apoi trimite codul de acces (PIN) elevilor care accesează testul într-
un timp limitat. Putem adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a crește gradul de 
interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă 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 căruia se pot realiza evaluări 
formative într-un mod distractiv pentru școlari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio 
text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă 
. Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele oferite de 
platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precum şi rapoarte 
detaliate despre răspunsuri, timp etc. 

Mentimeter este o aplicație care îți permite să interacționezi cu un grup țintă în timp real. Este un 
instrument pentru sondaje unde poți pune întrebarea și grupul țintă poate da răspunsul folosind un telefon 
mobil sau orice alt dispozitiv conectat la internet, 

 Evaluarea online ca și folosirea instrumentelor de predare-învățare-evaluare au atât avantaje cât și 
dezavantaje. Printre avantaje putem enumera:  

• Se pot transmite foarte repede informațiile dorite; 
• Prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, fișiere și orice fel de materiale virtuale care 

întotdeauna au eficientizat învățarea; 
• Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială rapidă; 
• Prin utilizarea instrumentelor digitale, procesul de predare-învățare-evaluare este mai atractiv 

pentru elevi; 
• Utilizarea unor instrumente digitale poate transforma testarea cunoștințelor într-o activitate 

distractivă și interactivă, reducând anxietatea pe care mulți elevi o resimt atunci când aud cuvântul „test”; 
• Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei; 
• Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate; 
• Dezvoltarea culturii vizuale etc. 
Dacă vorbim de dezavantaje, putem aminti: 
● lipsa echipamentelor informatice  
● conexiunea slabă la internet  
● rețeaua de curent electric inexistentă în anumite zone  
● pregătirea insuficientă cadrelor didactice și îndărătnicirea unora dintre ei de a folosi instrumente 

digitale  
● folosirea în exces a instrumentelor digitale poate duce la pierderea abilităților practice de calcul și 

de investigare a realității  
● individualizarea excesivă a învățării duce la negarea dialogului profesor-elev  
● costurile ridicate ale tehnologiei de ultimă oră ce constituie un impediment 

Cu toții știm că internetul, instrumentele, aplicațiile digitale sunt foarte utile în învățare. 
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Utilizarea  instrumentelor digitale în procesul de predare-învățare-evaluare face ca însușirea 
cunoștințelor să fie atractivă  pentru elevi. Aceste instrumente digitale fac ca predarea să fie mai dinamică 
și interactivă, le permit elevilor să răspundă la întrebări altfel decât prin clasica ridicare a mâinii și  pot 
transforma evaluarea cunoștințelor într-o activitate distractivă.  

Accesul la tehnologii digitale și utilizarea lor pot contribui la reducerea decalajului la învățătură dintre 
elevii care provin din medii socioeconomice favorizate și cei din medii defavorizate. Tehnicile de predare 
personalizate determină creșterea motivației elevilor/studenților prin concentrarea personalizată a 
eforturilor profesorilor asupra fiecăruia dintre aceștia în parte. 

Deși, nu toate școlile primare dispun de conexiuni în bandă largă și nu toate cadrele didactice au 
competențele și încrederea de a utiliza instrumentele digitale în activitatea lor de predare – învățare – 
evaluare,  s-a demonstrat că prin utilizarea instrumentelor digitale, rezultatele la învățătură pot fi 
îmbunătățite. 

Pentru a atinge un maxim de eficiență și sustenabilitate, inovarea trebuie susținută de cadre didactice 
bine pregătite și trebuie integrată în obiective didactice clare. Trebuie să se depună mai multe eforturi pentru 
a stabili cum se pot utiliza cel mai bine mijloacele digitale pentru a atinge obiectivele în materie de educație. 

Îmbunătățirea educației și a competențelor, reprezintă, așadar, un element-cheie al viziunii generale 
pentru transformarea digitală în Europa. 

 

Bibliografie: 

●https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-
learning 
●Baltac, Vasile – Lumea digitală. Concepte esențiale, Editura Excel XXI Books, București, 2015 
●Susskind, Jamie – Politica viitorului. Tehnologia digitală și societatea, Editura Corint, București, 2019 
●Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC 2009. Raport de 
cercetare evaluativă. Bucuresti: Centrul pentru Inovare în Educaţie, 2009. 
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Temele de acasă între necesitate şi modernism 
 

 
Prof. Înv. Primar Vida Daniela 
Şcoala Gimnazială Nr. 25 Braşov 

 
 
 
În contextul socio-economic actual generat de criza timpului petrecut de părinţi alături de copiii lor, 

de implicarea activă a familiei în viaţa şcolară, în  condiţiile creşterii rapide a numărului de copii şi tineri 
care îşi petrec majoritatea timpului în afară mediului familial şi a propriei locuinţe, care eşuează la examene 
şi, mai apoi,  în viaţă, toată atenţia se îndreaptă spre şcoală şi spre modul în care această răspunde 
adevăratelor nevoi ale societăţîi. 

Câmpul comun în care familia şi şcoala intervin împreună, zilnic, asupra elevilor este constituit de 
temele pentru acasă. Acestea sunt un subiect controversat, ce a generat polemici de-a lungul timpului şi 
păreri diferite în rândul cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor. Diferenţele de opinie dintre cei care le 
consideră un impediment în calea dezvoltării adevăratelor aptitudini şi interese ale copiilor şi susţînătorii 
temelor zilnice sunt tot mai frecvente. 

Temele pentru acasă au intrat în cultura şcolilor româneşti de multă vreme, generații la rând 
continuând acasă lucrul început în instituțiile de învățământ. Astfel, au apărut caiete de lucru, diferite tipuri 
de teme, dar și copii și familii nemulțumiți de existența lor care le-au contestat eficientă. Ghiozdanele 
copiilor devin din ce în ce mai grele, cărând câte două-trei caiete pentru fiecare disciplină școlară, auxiliare, 
proiecte, mape și instrumente școlare. 

În această perioadă, sistemele de învăţământ din țările dezvoltate, care alocă o importanţă deosebită 
educației, dar și fonduri pe măsură, se transformă în ritm alert, urmând drumul tehnologizării, al eficienței 
conținuturilor predate și centrării pe elev. Se pune accent pe învățarea prin experiență, proiecte, mișcare și 
activități în aer liber, studiu individual în funcție de aptitudinile și interesele elevilor, dar și pe dezvoltarea 
armonioasă a acestora, pe pregătirea lor pentru integrarea cu succes în societate. 

Părinţii rămân primii şi cei mai importanţi educatori ai copiilor pentru că îi influenţează moral la 
vârsta cea mai fragedă şi pentru că au asupra lor autoritatea incomparabilă a iubirii părinteşti, deci la ei vor 
caută susținere în efectuarea temelor, a proiectelor, în gestionarea eficientă a timpului de lucru sau a 
resurselor materiale. Deşi din ce în ce mai informați şi educați, nu toate categoriile de părinți sunt la fel de 
capabili să se implice în susținerea efectivă a copiilor, din diferite motive. De pildă, unii părinți lasă această 
responsabilitate în grijă afterschoolurilor sau meditațiilor plătite din ore suplimentare petrecute la serviciu, 
departe de copii, alții consideră că elevul trebuie să se descurce singur, deoarece ,,tema este a elevului”, iar 
alții nu sunt în asentimentul cadrelor didactice care propun temele respective. În plus, deşi există 
reglementări legale cu privire la cantitatea temelor pentru acasă, este foarte greu de decis măsura în care 
advertiserii încalcă aceste reguli. 

Creşterea unui copil este una dintre cele mai dificile şi de mare răspundere îndatorire a unui părinte, 
dar totodată cea mai plăcută şi mai plină de satisfacţîi. Se poate spune că slujba de părinte este o slujbă „full 
time” pentru care primim cea mai precară instruire profesională. Cunoştinţele în domeniul creşterii copiilor 
provin din cultură şi familia părinţilor, ceea ce poate duce la perpetuarea experienţelor sociale. Luarea unei 
decizii în privinţa creşterii şi educării unui copil este întotdeauna dificilă, cu atât mai mult astăzi, când avem 
la dispoziţie atâtea informaţii, idei şi opinii. 

În încercarea de a da răspunsuri relevante întrebărilor puse asupra eficienţei temelor pentru acasă, 
Alfie Kohn, cunoscutul psiholog și scriitor american, face o amplă analiză a prejudecăților părinților și 
cadrelor didactice cu privire la acest subiect, dar și a cercetărilor în domeniu existente până acum. 
Convingerile împământenite despre temele pentru acasă sunt demontate, iar convingerile conform cărora 
performanțele școlare ale elevilor ar fi îmbunătățite sunt puse sub semnul îndoielii. Totodată, arată că 
cercetările privind acest subiect sunt relativ puține, slab documentate, învechite sau au rezultate cu caracter 
subiectiv. 
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Utilitatea temelor pentru acasă, conținutul și abordarea acestora au dat naștere unor controverse care 
nici astăzi nu putem spune că au fost soluționate, deși au trecut aproape 100 de ani de când se dezbat. Între 
anii 1920 și 1940 s-a creat o polemică bine contruită în privința temelor, iar ideile progresiste au entuziasmat 
cercetătorii și teoreticienii americani, fără a reuși să producă mari schimbări în practica școlară în general. 

Dacă studiem literatură de specialitate observăm că cercetările științifice au găsit în general o corelație 
pozitivă între volumul temei pentru acasă și performanța elevilor de liceu (deși nici un studiu nu arată o 
relație clară de cauzalitate). Cu toate acestea, efectul temei asupra performanței elevilor din clasele primare 
este încă neclar. 

 
 

  

1083



 

Integrarea activităţilor asistate de animale                                                 
în evaluarea psihomoticităţii elevilor cu c.e.s. 

 

prof. psihopedagog Dănilă Mariana                                                       
C.S.E.I. Tg. Neamţ 

 

Psihomotricitatea reprezintă o funcţie complexă, o aptitudine care integrează atât aspecte ale 
activităţii motorii, cât şi manifestări ale funcţiilor perceptive. Dezvoltarea psihomotorie se bazează pe 
funcţionarea simultană a mai multor aspecte: motricitate globală, motricitate fină, schemă corporală, 
lateralitate, structuri perceptiv-motrice de formă, mărime, culoare, orientare, organizare şi structurare 
spaţiotemporală.  

Învăţarea psihomotrică instrumentează copilul pentru scris-citit, dar şi pentru activităţi matematice, 
activităţi practice, pentru viaţa şcolară în general. Însă, ca orice tip de învăţare, are nevoie şi de o susţinere 
motivaţională. „Activităţile asistate de animale oferă oportunităţi motivaţionale, educaţionale şi/sau 
recreaţionale de îmbogăţire a calităţii vieţii”, conform definiţiei date de Organizaţia Delta, ce oferă 
programe de instruire şi aplicare a terapiei asistate de animale şi a activităţilor asistate de animale, fiind una 
dintre cele mai cunoscute organizaţii de acest tip la nivel internaţional (www.deltasociety.org; Delta, 2005). 

Ghidul „Primii paşi spre şcoală, cu Azorel” cuprinde activităţi asistate de animale şi fişe de lucru 
pentru patru capitole: Schemă corporală şi lateralitate, Structuri perceptiv-motrice de culoare, formă şi 
mărime, Orientare spaţială şi Orientare temporală.  

În urma parcurgerii activităţilor din acest ghid cu un elev cu Sindrom Down aflat în clasa a III-a, am 
realizat o probă de evaluare ce vizează unele aspecte ale psihomotricităţii copilului, pe care o prezentăm în 
continuare: 

Probă de evaluare psihomotrică 

Scop: 

Evaluarea motricităţii fine, a coordonării oculomotorii şi a structurilor perceptiv-motrice de culoare  

Obiective:  

- Să selecteze de pe panoul de comunicare o zgardă de o anumită culoare (conform indicaţiilor 
primite) 

- Să lege zgarda la gâtul câinelui  

- Să identifice un ham de aceeaşi culoare cu zgarda 

- Să aplice hamul câinelui 

- Să selecteze o lesă de aceeaşi culoare cu hamul şi cu zgarda 

- Să ataşeze lesa de ham. 

Resurse: 

Animal de terapie (câine), panou de comunicare pe care sunt grupate zgărzi, hamuri, lese (câte un set 
pentru fiecare culoare). 

Descrierea probei: 
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Se prezintă copilului căţelul şi obiectele de pe panoul de comunicare, specificându-le denumirea, 
culoarea şi modul de utilizare (sistemele de închidere/deschidere, prindere pentru cataramele zgărzilor, 
hamurilor, leselor).  

Instructaj:  

 “Trebuie să pregăteşti căţelul să meargă la plimbare. Îi vei pune o zgardă, un ham şi o lesă.” 

Itemi: 

1. Alege zgarda roşie. (Copilul răspunde solicitării.) 

2. Prinde-o la gâtul căţelului. (Copilul execută.) 

3. Alege hamul roşu. (Copilul face alegerea.) 

4. Pune hamul roşu câinelui. (Copilul execută.) 

5. Alege lesa roşie. (Copilul face alegerea.) 

6. Agaţă lesa de inelul hamului. (Copilul execută.) 

Cotare: 

4 – execută independent corect  

3 – execută independent cu ezitări/erori 

2 – execută corect cu sprijin din partea adultului 

1 – execută cu ezitări/erori chiar dacă este ajutat de adult 

0 – nu execută 

 

 Itemi/Note 4 3 2 1 0 

Motricitate 
fină şi coordonare 
oculomotorie 

2      

4      

6      

Structuri 
perceptiv-motrice 
de culoare 

1      

3      

5      

Bibliografie: 

Dănilă M., Mihăileasa l., Sârghiuţă F.: - „Primii paşi spre şcoală, cu Azorel: ghid de bune practici 
pentru integrarea activităţilor asistate de animale în educarea psihomotricităţii” , Ed Egal, Bacău, 2015  
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EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI 
IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 

 
Prof. Dărăban Viorica 

Şcoala Gimnazială „Viorel Horj”, Drăgăneşti 
 
 

 
Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 

eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a procesului 
de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială,formativă și sumativă) sunt în relație de 
complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare,dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 
la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi să fie 
receptivi și să ințeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse ,să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se pot concentra liber și în mod expres 
asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea 
necesară crării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta a situației 
existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul 
pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie 
urmată de rezultatele scontate e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 
- selecția riguroasă a conținutului învățarii; 
- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale,care asigură învățarea activă și formativă; 
- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe grupe). 
  Evaluarea predictivă poate fi considerată o strategie psihopedagogică distinctă, deoarece poate fi 

desfășurată nu numai la începutul anului școlar, ci și la mijlocul sau sfârșitul lui, atât înaintea unor teme, 
cât și în orice moment al ei. Pe de altă parte, această strategie nu se limitează la testarea cunoștințelor 
elevilor deoarece își propune, de cele mai multe ori și evidențierea unor priceperi și aptitudini. Evaluarea 
inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de 
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recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea învățării următoare, 
pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui nou proces. 

Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în acel 
moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat energii noi în 
direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte care 
pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor. Se vor urmări căile de mers împreună 
înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. 
Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama de prevederile 
curriculumului pentru învățământul primar și pentru ca aceasta să reflecte cât mai obiectiv nivelul de 
pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât mai bine pregătirea următoare. 

Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul unor 
decizii realiste atât cu privire la curriculum cât și la resursele umane implicate. Importanța ei este cu atât 
mai mare, cu cât este cunoscut faptul că” este mai ușor să previi decât să vindeci”. Astfel și în cadrul 
procesului de evaluare prevenirea și controlul sau monitorizarea permanentă a nivelului de reușită a elevilor 
pot contribui la intervenții și decizii pertinente și prompte din partea cadrului didactic. O evaluare inițială, 
urmată de o evaluare continuă constituie un autentic instrument de lucru al dascălului, cu ajutorul căruia se 
perfecționează activitatea pusă în beneficiul școlarului. Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția 
majoră numai atunci când, atât dascălul cât și școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru 
că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 
Radu, I. T.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și Pedagogică 

București, 1981. 
Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000. 

Stoica, A.,Evaluarea în învățământul primar. Descriptori de performanță, Editura Humanitas 
Educațional, București, 1998. 
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Evaluarea în învățământul preuniversitar 
între on-line și tradițional 

 

 
Prof. înv. primar Darie Anca 

Școala Gimnazială Nr 1 Sat Pădureni 
Comuna Pădureni, Județul Vaslui 

 

 

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învățământ, face parte integrată 
dintr-un tot unitar,  nu trebuie tratată izolat, ci în strânsă legătură cu celelalte activități prin care se realizează 
procesul de învățământ, cu predarea și învățarea. Cu alte cuvinte ea constă în culegerea, valorificarea, 
aprecierea și interpretarea informațiilor obținute din procesul de învățare. 

Câteva caractersistici ale evaluării se impune a fi punctate: ea trebuie să fie în slujba procesului 
educativ și integrată acestuia, să arate drumul parcurs de elevi- respectiv progres/regres, să stimuleze 
activitatea elevului și să faciliteze progresul acestuia, să-l ajute pe elev și să se facă în folosul copilului. Ea 
se impune să fie continuă, completă și corectă iar profesorul în procesul de evaluare trebuie să fie neutru și 
obiectiv pe cât posibil. 

Dacă este făcută eficient, evaluarea arată profesorului măsura în care au fost atinse obiectivele 
propuse, îl ajută să facă o diagnoză a progresului elevilor și să regleze activitățile acestora în funcție de 
posibilitățile lor. 

 “Un dascăl cu adevărat bun este acela care mai întâi se învață pe sine pentru a-i învăța pe alții”.(Ralph 
Waldo Emerson) 

În această perioadă cu toții am fost nevoiți să ne mutăm activitatea în mediul on-line și să lucrăm în 
aplicații care facilitează învățarea la distanță. 

În situația în care elevii au acces la învățarea on-line prin intermediul platformelor putem folosi ca 
metode și instrumente de evaluare: evaluarea orală pe parcursul orei, fișe de lucru, teste de evaluare, 
proiecte. Am folosit la clasă câteva aplicații ce s-au dovedit de un real succes: 

-Google Classroom -aici putem discuta cu elevii, pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback 
direct fiecărui elev; 

-Google Jamboard – este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte (toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale); 

-Google Forms – permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
crearea de teste; 

-Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin profesori, construind ei înșiși itemi 
de teste; 

-Wordwall – aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă; deasemenea putem crea cu ușurință un set de întrebări 
pe care le folosim în cazul predării sincrone sau asincrone. 

M-am confruntat și cu situația în care unii elevi nu au avut acces la internet (lipsă dispozitive 
electronice). Pentru aceștia testele de evaluare și fișele de lucru au fost printate și transmise elevilor prin 
rotație de cadrele didactice din școală. Această perioadă ne-a arătat încă o dată că procesul instructiv – 
educativ, la orice nivel, presupune trio-ul profesor – elev – familie. 

La revenirea la cursuri din luna martie și până în luna iunie au fost organizate orele de recuperare prin 
Programul Școală după școală. 

În urma folosirii evaluării on-line la clasă am desprins câteva avantaje – rapiditate în interpretare, 
posibilitatea de a rezolva și a doua oară a testului, formarea și dezvoltarea competențelor IT de la vârste 
fragede, monitorizarea momentului în care s-a realizat rezolvarea, imposibilitatea comunicării elevilor între 
ei chiar dacă au același tip de test, motivarea pentru studiu individual, dar și dezavantaje – nu poate fi 
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aplicată tuturor elevilor în același timp(nu au dispositive/internet), atribuire de răspunsuri la întâmplare de 
către elevi, timp pentru eleborarea testelor și transmiterea către elevi, imposibilitatea modificării unor itemi 
în cadrul testelor create de către alte cadre didactice. 

Evaluarea își dovedește necesitatea din cel puțin trei perspective: a cadrului didactic responsabil de 
formarea elevilor, a elevului dar și a societății care beneficiază de produsele sistemului educațional. 

Metodele tradiționale -probe orale, scrise, practice ce domină procesul instructiv-educativ sunt astăzi 
folosite alături de metodele complementare de evaluare. Prin intermediul acestora se urmărește 
diversificarea controlului activității școlare având ca finalitate formarea unor competențe și capacități 
operaționale în mai multe domenii. Indiferent de metodele de evaluare folosite, ea trebuie să stimuleze 
elevii pentru a-și ameliora rezultatele, să evidențieze progresul și nu incapacitatea lor de a realiza anumite 
cerințe școlare. 

Oricât de performantă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe deplin 
multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării directe, față în față. 

 “Ceea ce influențează cel mai mult învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. 
Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în consecință”.(Ausubel) 
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Evaluarea – de la teorie la practică 

 

Prof. Dascălița Ana - Maria 
Școala Gimnazială Căteasca, Argeș 

 
 
 
Ce înseamnă evaluarea? 

“Evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează, se organizează și se interpretează 
datele obținute în urma aplicării unor instrumente de măsurare în scopul emiterii unei judecăți de valoare 
pe care se bazează o anumită decizie pe plan educațional.”2 

Alte definiții ale evaluării ar putea fi: "gradul de corespondență între un ansamblu de informații 
privind învățarea de către elev și un ansamblu de criterii adecvate obiectivului fixat, în vederea luării unei 
decizii." (de Ketele, 1982)3. "Actul prin care...referitor la un subiect sau la un obiect, se emite o judecată 
având ca referință unul sau mai multe criterii." (Noizet, 1978).4 

Evaluarea este o etapă foarte importantă a procesului instructiv-educativ, deoarece ea reprezintă feed-
back-ul primit atât de profesor, cât și de elev pentru munca depusă. Evaluarea are un caracter stimulator, 
"ea trebuie să încurajeze elevul, îndemnându-l să descopere propriile valori, să se bucure de progresul 
realizat și să îi ofere multiple posibilități de ilustrare a capacităților și a competențelor dobândite în timpul 
efectuării sarcinilor de învățare."5 

Evaluarea formativă trebuie să fie continuă, sistematică și analitică, "pentru a-i putea oferi 
evaluatorului informații concrete în legătură cu nivelul de atingere a obiectivelor educaționale, cu 
dificultățile de învățare ale elevilor, sugerându-i modificări, ameliorări sau corective adecvate."6 

Evaluarea poate fi clasificată din mai multe perspective, dar, în lucrarea de față, voi aduce în discuție 
metodele de evaluare scrisă și voi insista pe o formă a acesteia, lucrarea scrisă semestrială. 

Evaluarea scrisă se realizează cu ajutorul probelor scrise de evaluare, care le solicită elevilor 
elaborarea, exprimarea în scris a ideilor și tratarea sarcinilor de lucru în scris. Dintre formele de evaluare 
scrisă cele mai cunoscute sunt: lucrările de control, lucrările scrise semestriale (teze), testele și testele 
docimologice. 

Lucrările scrise semestriale durează o oră sau două și acoperă o anumită parte a materiei predate. Spre 
deosebire de probele scrise curente, tezele sunt anunțate și pregătite în cadrul unor lecții de recapitulare a 
cunoștințelor. Prin administrarea lucrărilor scrise semestriale se urmărește stabilirea volumului materiei 
însușite de elevi, capacitatea lor de a selecta și de a sistematiza ceea ce este esențial dintr-un volum mai 
mare de cunoștințe, capacitatea de a operaționaliza cunoștințele și de a le aplica în rezolvări de exerciții și 
probleme. 

Propun pentru exemplificare un subiect de lucrare scrisă semestrială aplicat la clasa a VII-a, în 
semestrul I al anului școlar 2019-2020. Acesta este structurat în două subiecte. Primul subiect conține un 
text suport pe baza căruia am formulat cerințe care vizează atât noțiuni de literatură, cât și aspecte legate 
de gramatică. Subiectul al doilea presupune alcătuirea unei compuneri în care elevii trebuie să demonstreze 
apartenența textului citat la genul epic. 

Lucrare semestrială scrisă 
Limba și literatura română 

 
2 Mihai Stan (coord.), Serviciul Național de Evaluare și Examinare – Ghid de evaluare. Limba și literatura română, București, 
Ed. Aramis, 2001, p.6. 
3 Idem., p.4. 
4 Idem., p.4. 
5 Florentina Sâmihăian, Mariana Norel, Didactica limbii și literaturii române, vol. al II-lea, 2005, p. 97. 
6 Mușata Bocoș, Dana Jucan, Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării, Pitești, Ed. Paralela 45, 2007, 
p. 141. 
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Semestrul I 
 
I. Citește cu atenție textul următor și răspunde corect cerințelor: 
"Și zicând acestea, puse tarnița pe cal, anină armele la oblânc, își luă merinde și bani de ajuns, 

schimburi în desagi și o ploscă plină cu apă. Apoi sărută mâna tată-său, primind carte de la dânsul către 
împăratul, zice rămas bun fraților săi și a treia zi către seară pornește și el, mergând din pasul calului. Și 
merge el, și merge, până se înnoptează bine. Și când e prin dreptul podului, numai iaca îi iese și lui ursul 
înainte, mormăind înfricoșat. Calul atunci dă năvală asupra ursului, și fiul craiului, ridicând buzduganul să 
dea, numai iaca ce aude glas de om zicând: 

- Dragul tatei, nu da, că eu sunt. 
Atunci fiul craiului descalecă, și tată-său, cuprinzându-l în brațe, îl sărută și zice: 
- Fătul meu, bun tovarăș ți-ai ales; de te-a învățat cineva, bine ți-a priit, iară de-ai făcut-o din capul 

tău, bun cap ai avut. Mergi de-acum tot înainte, că tu ești vrednic de împărat. Numai ține minte sfatul ce-ți 
dau: în călătoria ta ai să ai trebuință și de răi, și de buni, dar să te ferești de omul roș, iară mai ales de cel 
spân, cât îi putea; să n-ai de-a face cu dânșii, căci sunt foarte șugubeți. Și, la toată întâmplarea, calul, 
tovarășul tău, te-a mai sfătui și el ce ai să faci, că de multe primejdii m-a scăpat și pe mine în tinerețile 
mele! Na-ți acum și pielea asta de urs, că ți-a prinde bine vreodată. 

Apoi, dezmierdând calul, îi mai sărută de câteva ori pe amândoi și le zice: 
- Mergeți în pace, dragii mei! De-acum înainte, Dumnezeu știe când ne-om mai vedea!" 
                              (Ion Creangă, Povestea lui Harap-Alb) 
 
A. Limba română (7 x 6 puncte = 42 de puncte) 
1. Scrie sinonime contextuale pentru termenii: pornește, glas, crai, călătorie, primejdie, dezmierdând.  
2. Alcătuiește câmpul lexical al gradelor de rudenie. (6 termeni) 
3. Desparte în silabe cuvintele: împăratul, sfatul, tinerețe, urs, dezmierdând, știe. 
4. Selectează, din text, un atribut apozițional și o construcție în vocativ. 
5. Scrie funcția sintactică 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 și un verb la modul imperativ. 
7. Alcătuiește propoziții în care substantivul urs să aibă următoarele funcții sintactice: nume 

predicativ (caz nominativ), atribut substantival genitival, atribut substantival prepozițional, complement 
indirect. 

 
B. Înțelegerea textului (3 x 6 puncte = 18 puncte) 
8. Numește personajele din text. 
9. La ce persoană se realizează narațiunea? Ce tip de narator există? 
10. Extrage din text un indice spațial și un indice temporal. 
 
II. Redactează o compunere de 15-25 rânduri, în care să argumentezi că textul citat este epic. (30 de 

puncte) 
Se acordă  10 puncte din oficiu.                                                                       Succes!!! 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
între online și tradițional 

 
 

 
Prof. Dascălu Ancuța 

Liceul Tehnologic ,,Vasile Gherasim’’ Marginea 
 
 

 
,, Atâta timp cât instrucţia şi educaţia vor necesita contact direct între om şi om, examenul şi notarea, 

aprecierea la un nivel înalt şi individual nu se vor putea efectua decât printr-un dialog direct şi uman între 
examinator  şi examinat.”  (Vasile Pavelcu) 

 
Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată de 

învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem apropiaţii 
şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim.  

Pe scena lumii, apar valuri din ce în ce mai mari de tineri conştienţi de faptul că şcoala tradiţională 
nu-i mai ajută atât cât ar dori, că acest tip de instituţie trebuie să lase locul unei şcoli moderne, care să-i 
pregătească, într-adevăr, pentru o societate aflată în continuă schimbare. Noile generaţii sunt, acum, 
capabile să utilizeze, fără rezerve, toate tehnologiile şi instrumentele de ultimă oră, cerând schimbare, 
cerând un învăţământ deschis, flexibil, care să pună în centrul atenţiei elevul. Iată de ce milităm şi noi, cu 
toată convingerea, pentru construirea unui sistem modern, care să aibă ca fundaţie tot ceea ce a avut mai 
bun şcoala tradiţională! În acest sistem aflat în construcţie, metodele de evaluare utilizate au un rol hotărâtor 
în formarea elevului ca persoană care să fie în stare să-şi schimbe stilul de viaţă după nevoile societăţii, ca 
persoană care să ştie să trăiască mai bine, ca persoană capabilă de autoevaluare şi autoformare, în sfârşit, 
ca persoană care să-şi utilizeze libertatea şi drepturile într-un mod creativ şi pozitiv. 

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de până 
acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, conceptul de 
învăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesul de predare – învăţare și 
tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un concept, este parte din 
învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin economia de timp pe care o implică. E-learning 
semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa facil, rapid, în orice domeniu, nefiind 
condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un intermediar (profesorul). Acest concept permite 
flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, 
imagine şi text. 

Evaluarea folosită în învăţământul românesc poate contribui mai mult la modernizarea educaţiei 
aflate acum în plin proces de inovare. De elev şi de educator depinde calea pe care va înainta educaţia, căci 
ambii îşi pun amprenta asupra procesului de învăţământ, se formează unul pe altul, având grijă să-
şi schimbe rolurile alternativ şi ambii merită o şansă pentru a-şi schimba mentalitatea. Niciunul dintre cei 
doi parteneri nu trebuie să stea în calea celuilalt, căci ,,omul îşi poate lua cunoştinţele numai de la om; aşa 
cum bazinul se umple cu apă, focul se aprinde cu foc, tot aşa sufletul omului se modelează datorită 
sufletului unui alt om.“ (Rabindranath Tagore) 

Una dintre principalele întrebări la care învăţământul tradiţional încearcă să ofere răspuns în acest 
moment este: dacă şi în ce mod aplicarea noilor TIC în educație şi instruire, ceea ce denumim astăzi prin 
termenul eLearning poate să ofere o alternativă viabilă pentru învăţământul tradiţional într-un context 
educaţional caracterizat prin fluiditatea rolurilor, demers didactic centrat pe elev.  

Utilizarea noilor TIC facilitează tranziţia de la modelul tradiţional al instruirii în clasă la o mai mare 
personalizare a conţinutului şi un mai mare control al celui care învaţă asupra procesului instruirii. Este de 
asemenea vizibil faptul că utilizarea noilor TIC facilitează stabilirea de noi relaţii între instituţii, profesori, 
comunitate, locul de muncă, familie şi persoana care învaţă.  
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 De la traditional la modern, în studiul matematicii, s-a trecut de la abordarea bazată pe metode 
clasice la abordarea bazată pe metode interactive care utilizează cooperarea între elevi, precum și la 
folosirea platformelor educaționale eLearning. Pentru o bună asimilare a cunoștințelor de către elevi este 
necesar ca profesorul de matematică să îmbine metodele clasice cu cele moderne precum și cu platformele 
educaționale. 
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Școala tradițională și educația în mediul online 

 
Autor: Prof. DASCALU VASILE 

Liceul “Dimitrie Cantemir” Darabani, Botosani 
 

 
În contextul pandemiei generate de Covid-19, lecțiile online au început în luna martie a anului școlar 

2019-2020 destul de nesigur, cu o mulțime de întrebări și probleme de rezolvat.  

Ne-am întrebat ce platformă educațională să alegem, cum să creăm o clasă virtuală, ce program de 
lucru să alegem, cum vom transmite elevilor cunoștințele, cum își vor crea toți elevii cont pe acea platformă, 
dacă au toți elevii noștri conexiune la internet și computer, tableta sau smartphone pentru a participa la 
lecțiile online.  

Am găsit soluții pentru toate problemele, de multe ori prin efort individual, fiindcă în foarte scurt 
timp a trebuit să ne adaptăm cu toții noii situații. Chiar dacă am postat lecții, teme, teste pe diferite platforme 
educaționle, am dialogat pe Zoom sau Google Meet, zâmbetul larg de pe chipul elevilor când ne-am revăzut, 
la școală sau pe stradă, a arătat cât ne-am lipsit unii latora.  

Am avut astfel prilejul să experimentăm, pe parcursul unui an școlar, pe lângă învățământul 
tradițional și varianta e-learning. 

Deși ambele stiluri educaționale prezintă limitări, dar și avantaje, sunt totuși situații în care e-learning 
poate fi alegerea optimă pentru o instruire eficientă și de succes. Lecțiile online sunt un instrument de 
învățare nou pentru majoritatea elevilor, pofesorilor părinților. 

Deocamdată nu se pot trage concluzii privind aplicarea acestui model de învățare pe termen lung. Cu 
toate acestea educația în mediul online va fi, cu siguranță, o componentă nelipsită a școlii viitorului.  

Pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, este însă foarte importantă dozarea corectă a proporțiilor 
dintre școala tradițională și educația online. Nevoia umană, elementară a dialogului față în față, a 
interacțiunii directe, în persoană, este de neînlocuit.  

Printre avantajele susținerii lecțiilor online s-ar putea enumera: - elevul poate învăța în ritmul lui, fără 
a fi presat de timp sau perturbat de colegi; - cursurile și resursele atașate acestora pot fi accesate oricând; - 
evaluarea (manuală sau automată) a rezultatelor obținute de elevi se poate realiza relativ rapid - învățarea 
digitală este mult mai interactivă, mai ușor de reținut și asimilat decât manualele voluminoase și putem 
spune că, din acest punct de vedere, digitalizarea reprezintă un context mai bun, care oferă o perspectivă 
mai largă și activități mult mai atractive decât metodele tradiționale de învățământ iar acest lucru îi ajută 
pe elevi să se conecteze mai bine cu materialele de studiu. - instrumentele și tehnologiile digitale 
educaționale, cum ar fi platformele sociale, îi ajută pe profesori să creeze și să administreze grupuri de lucru 
/ comunicare. 

Astfel, câștigă foarte mult timp și reușesc să raspundă elevilor, făcând educația mai productivă prin 
comunicare dinamică, ceea ce nu se poate realiza în totalitate folosind numai metodele tradiționale. - 
învățarea digitală nu numai că permite elevilor să acceseze tot mai multe informații, dar pot și să se asigure 
că informațiile sunt adaptate nevoilor lor specifice. Posibilitatea ca fiecare elev să învețe în cea mai eficientă 
manieră, este cel mai important beneficiu al învățării digitale. - instrumentele și tehnologia digitală oferă 
profesorilor șansa de a împărtăși rapid informații și resurse educaționale cu alți profesori, în timp real.  

În contextul dinamicii locurilor de muncă, a meseriilor care dispar fiind înlocuite de altele noi, este 
necesar ca elevii să fie familiarizați cu metode noi de învățare și educație, începând chiar de la școala 
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primară. De la impactul pe care il are asupra mediului nevoia de a folosi mai puțină hârtie pentru manuale 
și cărți, până la economisirea timpului prin acces rapid la informații, învățarea digitală oferă o modalitate 
eficientă de reducere a costurilor, de maximizare a resurselor și de sporire a impactului asupra elevilor și 
profesorilor deopotrivă. Printre limitările impuse de invățarea online, menționăm dificultatea profesorului 
de a oferi: explicații suplimentare pentru înțelegerea conceptelor, fenomenelor, consiliere individuală, 
feedback pentru corectarea promptă sau pentru corectarea achizițiilor, sprijin personalizat pentru elevii cu 
nevoi speciale de învățare.  

Este dificilă monitorizarea progresului fiecărui elev, comunicarea autentică (relaționrea umană). 
Lipsa unui dialog autentic cu clasa, administrarea dificilă a probelor de evaluare, imposibilitatea urmăririi 
notițelor elevilor, toate acestea sunt obstacole importante în învățarea online.  

Perioada în care s-a desfășurat exclusiv școala online (martie-iulie 2020) a relevat discrepanțe mari 
între școlile din mediul rural și cele din mediul urban generate, în principal, de lipsa echipamentelor și a 
conexiunii la internet într-un procent mai mare pentru elevii și prfesorii din mediul rural față de cei din 
mediul urban. De asemenea, un procent important de elevi și profesori (atât din mediul rural cât și din 
mediul urban) nu au avut cuoștințele necesare pentru a lucra pe plaformele educaționale.  

Lipsa competențelor de utilizare în context didactic a noilor tehnologii a avut un impact negativ 
asupra actului didactic, în perioada menționată. Profesorii au constatat că au dedicat mai mult timp educației 
online decât în maniera tradițională și au reușit mult mai greu să motiveze și să mențină treaz interesul 
elevilor.  

În concluzie, se pare că ideea îmbinării învățământului tradițional cu instruirea online este soluția 
optimă. Interacțiunea dintre elevi și profesori în sala de clasă, în timpul orei de curs, este de neînlocuit. 

Nu toți copiii sunt dispuși să participe la lecții online chiar dacă au posibilitatea să o facă. Le lipsește 
motivația, le e greu să progreseze fără să comunice direct cu profesorii, cu colegii.  

Nu renunțarea la educația tradițională ci învățarea digitală privită ca o completare a educației 
tradiționale, în sensul eficientizării acesteia din urmă, este viitorul. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Între online și tradițional 

 
Pîp. David Mihaela                                                                     

Şcoala Gimnazială ”Gheorghe Săvinescu”, com. Crăcăoani, jud. Neamţ 

 
 
 
Evaluarea este definită ca activitatea prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate informaţiile 

privind starea şi funcţionarea   unui sistem, a rezultatelor pe care le obţine, aprecierea acestora pe baza unor 
criterii şi prin care este influenţată evoluţia sistemului. 

Evaluarea este apreciată nu ca scop în sine, ci ca un element relevant, dar dependent în complicatul 
proces educaţional. Ea face dovada calităţii actului de predare, oglindit în calitatea învăţării, iar elevului si 
familiei acestuia le dă măsura nivelului învăţării. De asemenea ea este un continuu punct de referinţă al 
procesului la care participă atât  elevul cât şi şi învăţătorul.  

Evaluarea tradiţională centrată pe acumularea de cunostinţe, în care notarea este un scop în sine, un 
mijloc de clasificare, constituindu-se un moment separat de activitatea de predare-învăţare capătă noi 
conotaţii. Evaluarea actuală se realizează în vederea adoptării unor decizii şi măsuri ameliorative, pune 
accent pe problemele de valoare, pe emiterea judecăţii de valoare, ce acoperă atât domeniile cognitive cât 
şi pe cele afective şi psihomotorii ale învăţării scolare. Aceasta îşi asumă un rol activ, dezvoltând mereu o 
funcţie de feed-back pentru elev, iar elevul devine partener într-o relaţie educaţională,  ce oferă transparenţă, 
siguranţă, deschidere.  Elevul este evaluat pentru ceea ce ştie, nu este sancţionat pentru ceea ce nu ştie.   
Învăţământul din zilele noastre a solicitat conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de 
referinţă care să aibă la bază  formarea competenţelor  elevului,  centrarea pe competenţe fiind  o preocupare 
majoră a ultimilor ani. 

 Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă.  Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip 
chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau 
a mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu 
răspuns deschis. 

Astfel, evaluarea online, prin teste de tip chestionar, este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: 

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri; 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor; 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate; 
 furnizarea de feedback imediat. 
Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. Flexibilitatea poate însemna: 

 susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; 
 furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice; 
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 furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare, deoarece elevii 
pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă sau orice alt loc . 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
  Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online sunt: utilizarea comunicării prin computer ca mediu 
de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alcătuirea şi predarea de 
portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de tipul alegere 
multiplă . Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: 

 teme scrise; 
 participarea la discuţii online; 
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; 
 quiz-uri şi întrebări online; 
 activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; 
 teme colaborative; 
 dezbateri; 
portofolii. 
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Evaluarea între modern și tradițional 

 

prof. David Iuliana                                                                     
Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescuˮ - Tecuci 

 

Lecția de verificare și evaluare este organizată cu  scopul de a  determina nivelul de achiziție a 
cunoștințelor de către elevi. În funcție de constatările profesorului, realizarea sau nerealizarea obiectivelor, 
profesorul își optimizează activitățile didactice viitoare, îmbunătățind sau ajustând strategiile didactice.7 
După modelul tradițional, structura unei astfel de lecții este următoarea: 

- organizarea colectivului de elevi; 
- anunțarea conținutului ce urmează a fi verificat; 
- verificarea propriu-zisă; 
- evaluarea rezultatelor; 
- tema pentru acasă. 

Ca exemplu de lecție de evaluare bazat pe instrumente clasice, am putea propune o activitate de 
evaluare scrisă, sumativă,  pe baza unui text docimologic care permite o evaluare obiectivă și cantitativă. 
Testul este ,,o probă bine definită, ce implică îndeplinirea unor sarcini identice pentru subiecții de examinat, 
în conformitate cu o strategie precisă ˮ 8. Un astfel de test se poate aplica pentru evaluarea unității de învățare 
,,Familia și importanța ei ˮ , la clasa a V-a, după manualul alternativ tipărit 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, mamița și tanti Mița merg la București deoarece ...; Goe o sărută 
pe mamița după ce ...) sau itemi de tipul răspuns scurt (Cuvintele din text care demonstrează tema familiei 
sunt: ...). Ca exemplu de item subiectiv cu răspuns deschis ar putea cuprinde redactarea unei compuneri în 
care elevii să-și exprime părerea despre atitudinea și comportamentul lui Goe față de cele trei rude (mama, 
bunica și mătușa). 

O lecție de evaluare modernă, în care să predomine metodele interactive, cuprinde următoarele 
secvențe: 

- organizarea colectivului de elevi; 
- captarea atenției; 
- anunțarea temei sau a conținuturilor de evaluat și a obiectivelor operaționale; 
- conducerea procesului de evaluare propriu-zisă; 
- asigurarea feedbackului; 
- asigurarea retenției și a transferului. 

O lecție de evaluare, cu structura amintită mai sus, s-ar putea desfășura la clasa a  VIII -a, având ca 
subiect Baltagul de Mihail Sadoveanu în cadrul căreia se poate valorifica tema familiei. Este o lecție 
interactivă pentru care profesorul trebuie să organizeze colectivul de elevi pe grupe, în funcție de metoda 
aplicată. Detaliem în continuare următoarele etape reprezentative: 

Conducerea procesului de evaluare propriu-zisă poate fi realizată sub forma unei dezbateri Philips 
6/6 asupra următoarei teme de discuție: Este Vitoria Lipan o bună inițiatoare a lui Gheorghiță? Discuțiile 
pe baza acestei teme poate aduce în atenție relația mamă-fiu în contextul epocii la care se raportează 
evenimentele. De asemenea se poate folosi pentru această secvență metoda Frisco prin care profesorul 
propune elevilor diverse roluri pentru abordarea următoarei probleme: Ce fel de adult va deveni 
Gheorghiță?  

 
7 Cf. Corneliu Crăciun, etodica predării limbii și literaturii române în gimnaziu și în liceu, Ediția a VII-a, Editura Emia, 2018, 
pp.11-16., p. 12. 
8 Constantin Cucoș, Pedagogie, Ediția  a II-a revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași, 2002, p. 403. 
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Asigurarea retenției și a transferului poate consta în comunicarea temei pentru acasă,  un eseu 
structurat: Redactează o compunere de 150-300 de cuvinte în care să-ți exprimi opinia despre importanța 
respectării tradițiilor din familie. În compunerea ta trebuie: să formulezi două argumente care să justifice 
punctul de vedere, să valorifici idei din textul studiat, să ai un conținut și un stil adecvat cerinței formulate, 
să respecți numărul minim de cuvinte precizat. 

Pe baza exemplificărilor de mai sus, putem considera că modelul clasicizant de proiectare a lecțiilor 
de literatură oferă varii posibilități de valorificare a diverselor teme literare în secvențele în care elevul 
poate fi implicat în învățarea efectivă. Lecția clasică este încă necesară și utilă și poate fi un demers reușit 
dacă ținem cont de experiența de viață a elevilor, de lecturile lor (obligatorii și individuale), de implicarea 
în viața socială a comunității din  care fac parte.  
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Evaluarea şcolară, între online şi traditional 

 

 
DAVID LOREDANA ELENA 

 
 
 
„Evaluarea reprezintă un proces continuu formal sau informal de apreciere a calităţii, a importanţei 

sau a utilităţii activităţii de predare-învăţare, proces desfăşurat din nevoia cotidiană de secole, de comparare 
sau amelioare a acesteia”. Verbul „a evalua” nu defineşte doar închiderea unui proces, ci şi deschiderea 
unui altul. Evaluarea, ca parte componentă a procesului instructiv-educativ are rolul de a măsura şi aprecia 
eficienţa procesului de predare-învăţare. În prezent, evaluarea şcolară joacă un rol important în reglarea, 
eficientizarea şi optimizarea activităţilor de predare-învăţare. Cele mai utilizate expresii pentru a denumi 
evaluarea tradiţională sunt: verificarea, examinarea, controlul şi ascultarea.  

Pentru a realiza o evaluare corectă şi eficientă trebuie să se definească şi să se formuleze cât mai 
obiectiv caracteristicile procesului evaluat. De asemeni, identificarea tehnicilor şi a instrumentelor utilizate 
în cadrul evaluării sunt foarte importante în realizarea acestui proces. 

Evaluarea se poate realiza: oral şi în scris, prin intermediul activităţilor practice, realizarea eseurilor, 
proiectelor, portofolii şi interviuri. Evaluarea predictivă, formativă sau sumativă se materializează, în ciclul 
gimnazial, prin acordarea unei note de la 1 la 10. De asemeni, media semestrială sau cea anuală pentru 
fiecare disciplină de studiu trebuie să fie încadrată în intervalul menţionat anterior.  

În mediul online, evaluarea trebuie să includă instrumente adecvate şi să fie aplicată cu foarte mare 
atenţie în această perioadă pandemică. Cea mai mare provocare pentru cadrele didactice este de a se 
îndepărta de formatul clasic a unui document realizat în programul clasic de scriere Word şi a utiliza 
tehnologia de evaluare asistată de calculator pentru a-i sprijini şi a-i ajuta pe elevi ca să devină autonomi în 
această parte a procesului educativ.  

Utilizarea mediului online atrage o atenţie sporită a elevilor în cadrul realizării proiectelor în 
programe adecvate, ca de exemplu: Power Point; precum şi distribuirea ulterioară în cadrul orelor de curs, 
putând să prezinte materialul realizat atât profesorului, cât şi colegilor săi. Astfel, se poate crea un mediu 
favorabil din care pot prelua modalităţi de realizare a documentelor, precum şi modul de prezentare efectivă 
a lucrării realizate.  

Dintre reţelele de socializare, cele mai des utilizate putem enumera: Google Classroom (unde se poate 
realiza întâniri cu elevi pe Meet Chat – în cazul realizării orelor de curs sincron, se pot trasa sarcini de lucru 
sau posta materiale necesare dobândirii cunoştinţelor noi, chiar şi în cazul orelor asincron; corectarea 
temelor şi oferirea feedback-ului direct fiecărui elev în parte, etc); Google Forms (permite utilizatorilor 
crearea unor formulare care sunt folosite şi cu scopul de a obţine feedback-ul confirmării de participare în 
cadrul unui eveniment, dar şi pentru realizarea unor teste scrise. Acesta redă posibilitatea profesorului de a 
putea insera imagini sau videoclipuri cu scopul de avpune la dispoziţia elevului spre a reflecta sau pentru a 
fi evaluat. Întrebările adresate elevilor pot fi: deschise, dar şi închise de tip alegere multiplă, completare, 
etc. 

 Avantajul funcţiei Quiz este de a oferi elevilor un feedback imediat. În cazul acestui tip de test, un 
rol important îl are cadrul didactic care trebuie să construiască distractori – rezultate potenţial obţinute 
dintr-un proces de gândire sau calcul eronat, frecvent întâlnite la un număr cât mai mare de elevi.); Google 
Jamboard reprezintă o modalitate de a vedea în timp real în principal activitatea profesorului care prin 
intermediul unei tablete grafice poate reda elevilor rezolvarea unor exerciţii sau probleme în timp real şi 
totodată fiind însoţite de explicaţiile aferente neceasare în realizarea acestora. 

Această perioadă dificilă prin care trecem a creat modalitatea de a învăţa la distanţă. Noua experienţă 
de învăţare, învăţământ la distanţă, reproduce îndeaproape pe cel cu prezenţă fizică – profesorii au asimilat 
cunoştinţe şi deprinderi pentru a putea oferi o instruire adecvată elevilor, care la rândul lor să îndeplinească 
standardele în mediul de învăţământ online. Cu toţii trecem printr-un proces de adaptare şi flexibilizare, dar 
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cel mai important este să menţinem constant o legătură strânsă cu elevii, să-i sprijinim, ascultăm şi 
înţelegem. 

Învăţământul online necesită costuri crescute comparativ cu învăţământul tradiţional, costuri care nu 
pot fi în toate situaţiile suportate de către familiile elevilor sau de către autorităţile locale. Consider că 
aceasta este cea mai mare problemă a perioadei actuale pe care o traversăm. Lipsa tehnologiei 
computerizate şi a echipamentelor necesare conectării la o reţea de internet defavorizează elevii care şi-ar 
dori să participe în cadrul procesului de învăţământ. 

În cadrul ariei curriculare: Matematică şi ştiinţe, atunci când elevii au acces la învăţarea online prin 
intermediul platformelor ca: Google Classroom, Adservio, Microsoft Teams, etc; evaluarea se poate realiza, 
ca şi cea tradiţională, sub formă orală pe parcursul orei, prin intermediul fişelor de lucru, teste de evaluare, 
proiecte, referate. 

În educaţia online este schimbat mediul de învăţare. Şcoala, ca spaţiu, nu mai există, aceasta fiind 
înlocuită de platforme virtuale. De asemeni, modificări apar şi în comunicare, care în mediul virtual, este 
filtrată de tehnologie şi nu mai este atât de persuasivă ca în cazul cadrului tradiţional de desfăşurare, Pentru 
acestea, se impune un efort suplimentar de a veni cu un suport mai complex de resurse informaţionale ce 
urmează a fi investite, resurse care trebuie expuse într-un mod cât mai atractiv.  

Consider că schimbarea rutinelor de a ne pregăti pentru a merge la şcoală şi de a învăţa au efecte 
psihologice asupra mobilizării noastre spre a învăţa, iar dobândirea cunoştinţelor nu mai este la fel deoarece 
predarea nu se mai realizează în modul clasic cu care eram obişnuiţi. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE                                                  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON LINE                                                         
EVALUAREA IN INVAȚAREA ON LINE 

 
SCOALA GIMNAZIALA ,,SPIRU HARET,, OLTENITA                                    

PROF. INV. PRIMAR: Decu MARIANA 

 

Evaluarea poate fi orală, în scris, bazată pe activităţi practice, pe referate şi proiecte, interviuri, 
portofolii, precum şi alte instrumente elaborate de catedrele unităţii de învăţământ şi aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale şi de inspectoratele şcolare. În timpul învăţământului 
primar, fiecare evaluare a elevilor (continuă, formativă sau sumativă) pentru fiecare disciplină se 
materializează într-un calificativ dintre următoarele: insuficient, suficient, bine şi foarte bine. Calificativul 
final semestrial şi anual pentru fiecare disciplină trebuie să fie încadrat în unul dintre cele patru calificative 
menţionate anterior. 

Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei 
bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină 
autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. 

Modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare: 

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

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.)        

Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un 
test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască 
distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai 
buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le 
primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 
Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri, o 

experimentează cu succes de aproape trei sӑptӑmȃni. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance 
Learning) reproduce învățarea la fața locului, profesorii noștri au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care 
să permitӑ elevilor să îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online. 

În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare și meta-învățare. Cu alte cuvinte, exersăm alături de elevi și suntem modele pentru 
elevi 
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Ne propunem să ținem o legatură cât mai apropiată cu elevii, astfel cât să trecem cu bine peste acest 
moment dificil. Credem cӑ feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea elevilor; acest lucru este 
valabil mai ales în mediile de învățare on-line, atunci când elevii nu sunt în măsură să pună întrebări, așa 
ar fi în mod normal, în cadrul clasei. 
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Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 

acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Evaluarea rezidă în culegerea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor rezultate din 
procesul de învăţare; măsurile pedagogice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi. 

Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează 
datele obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, elaborate în conformitate 
cu obiectivele şi tipul evaluării, în funcţie de conţinutul şi grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei 
judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional. 

Evaluarea elevilor în școli și în săli de clasă a fost întotdeauna un subiect de speculație. Educatorii 
lucrează continuu pentru a construi o metodă de evaluare excelentă care să ia în considerare toate abilitățile 
unui elev și, de asemenea, să recunoască capacitățile și potențialul acestora. Abordarea tradițională sau 
convențională a evaluării poate să nu fie în beneficiul elevilor în cel mai bun mod, așa că a apărut o nouă 
metodă cunoscută sub numele de evaluare alternativă sau autentică. Această metodă este mai incluzivă și 
mai practică în abordarea sa și a dat rezultate excelente. 

Evaluarea oferă elevilor o imagine a nivelului de învățare la care se situează, aceasta funcționând ca 
un catalizator și sprijinindu-i în dezvoltarea continuă. Pe lângă observarea și reglarea procesului de învățare 
al elevului sau al întregii clase de elevi, evaluarea îi ajută și pe profesori în stabilirea obiectivelor pentru 
fiecare semestru sau capitol de învățat și verificarea gradului de realizare a acestor obiective, a măsurii în 
care au fost atinse. 

Un alt scop esențial al evaluării este acela de a funcționa ca un instrument puternic de feedback care 
ajută profesorii să-și dea seama dacă metodele și stilul de predare sunt funcționale și să le adapteze pentru 
obținerea unor rezultate optime.    

A vorbi despre evaluarea tradițională înseamnă adesea referirea la teste formale care verifică 
capacitatea elevilor de a memora și de a reproduce conținutul studiat în timpul unui curs. Acestea sunt de 
obicei teste cronometrate standardizate care sunt aplicate tuturor cursanților în aceleași condiții. Cele mai 
utilizate instrumente tradiționale de evaluare includ teste cu răspunsuri multiple, teste cu răspuns 
adevărat/fals, teste cu răspunsuri scurte și eseuri. Sunt utilizate în mod obișnuit de profesori, școli și 
organizații de evaluare, deoarece sunt economice, obiective și ușor de punctat. 

În multe instituții de învățământ tehnologia a pregătit calea educației online, școlile din întreaga lume 
realizând că predarea și evaluarea elevilor sunt acțiuni care nu trebuie să se limiteze la dimensiunile fizice 
ale sălilor de clasă. Odată cu adoptarea dispozitivelor inteligente, a laptopurilor și computerelor, aceste 
responsabilități pot fi implementate în orice moment, indiferent de locul în care se află elevii sau profesorii. 

Prin urmare, nu este surprinzător faptul că multe instituții de învățământ fac trecerea progresivă de la 
aplicarea metodelor tradiționale de evaluare la utilizarea dispozitivelor și aplicațiilor de evaluare online 
care sprijină atât elevii cât și profesorii în atingerea obiectivelor. 

Sunt binecunoscute avantajele evaluării online.  
Flexibilitatea în timp și spațiu – este, probabil, cel mai discutat succes al evaluărilor online, deoarece 

le permite elevilor să opteze pentru accesul la un examen la o locație aleasă de ei și asigură profesorilor 
posibilitatea supravegherii acestuia de la distanță, eliminând stresul și economisind timp și cheltuieli de 
călătorie. 
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Reducerea sarcinii administrative – examenele online reduc semnificativ sarcina administrativă 
asupra școlii, ajutând la economisirea timpului și a efortului petrecut pentru tipărirea și distribuirea de 
lucrări de examen, înființarea de centre de examinare și amenajarea sălilor de clasă. 

Pregătirea, identificarea și gestionarea cu ușurință a testelor – pe lângă un sistem de evaluare online, 
profesorul poate crea o „bancă” cu întrebări aprobate care să fie folosite pentru toate documentele 
electronice viitoare. De asemenea, evaluarea online oferă posibilitatea de a verifica, gestiona și marca 
rezultatele examenelor mai rapid și standardizat.  

Obținerea mai rapidă a rezultatelor – evaluările online sunt mai ușor de estimat, pot fi notate mai 
rapid și unele dintre ele oferă posibilitatea autoevaluării, ceea ce permite cunoașterea mai rapidă a 
rezultatelor de către elevi, eliminând timpul de așteptare și stresul. Feedbackul instantaneu permite și 
profesorilor să observe eficacitatea metodelor lor de predare și să le adapteze în funcție de rezultatele 
elevilor. 

Pe lângă acestea, evaluarea online este și o soluție „prietenoasă” cu mediul, eliminându-se utilizarea 
hârtiei, este o soluție pentru îmbunătățirea securității examenelor și a datelor personale ale elevilor și 
permite generarea simplă și rapidă a rapoartelor despre performanțele elevilor. 

Instrumentele evaluării online pe care le pot utiliza cadrele didacte  în activitatea cu elevii reprezintă 
un punct important al educației online. Folosirea unor metode și tehnici de evaluare online eficiente permite 
profesorului să cunoască în timp real gradul de înțelegere de către elevi a informațiilor transmise și să 
modifice lecțiile viitoare la acesta, pentru acoperirea lacunelor. 

Instrumentele de evaluare utilizate pot fi de natură formativă sau sumativă, fie pentru modelarea 
lecțiilor în curs, fie pentru notarea finală de la sfârșitul capitolului sau al semestrului. 

Instrumente de evaluare formativă sunt chestionarele, temele, întrebările și discuțiile din timpul orelor 
pe care profesorii le folosesc atât pentru a evalua și ghida/ forma procesul de învățare al elevilor, cât și 
pentru a modifica, adapta planurile de lecții viitoare pe baza răspunsurilor elevilor. 

Instrumente de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale susținute la sfârșitul unui proiect, 
capitol, semestru sau an școlar pe care profesorii le folosesc pentru a evalua învățarea elevilor, comparând 
performanțele cu un punct de referință, de exemplu testele inițiale. 

Dintre multiplele instrumente de evaluare online ce pot fi utilizate pentru urmărirea progresului 
elevilor, putem folosi cu succes următoarele: 

1. Socrative – chestionare cu notare în timp real 
Este unul dintre cele mai apreciate instrumente de evaluare pentru profesori, conform sutelor de 

recenzii online făcute de educatori și evaluatori profesioniști deopotrivă. Este un instrument digital 
interactiv care vă permite să testați, să notați și să evaluați din mers, „la viteza de învățare”. Profesorii pot 
alege dintre întrebările rapide pentru feedback instantaneu sau chestionare complete pentru o înțelegere mai 
profundă. 

2. Google Forms – ușor de folosit pentru crearea de chestionare cu variante multiple sau cu răspunsuri 
scurte 

3. Mentimeter – cuprinde șabloane educaționale; poate fi folosit la crearea de chestionare și teste cu 
implicarea eolevilor. 

4. Kahoot – instrument bazat pe joc; profesorii pot alege dintr-un număr de jocuri de învățare sau pot 
crea unul propriu în câteva minute. Elevii primesc imediat feedback-ul prin slide-uri animate. 

Aceste instrumente permit crearea și administrarea ușoară a chestionarelor, în activități live sau ca 
teme și oferă caracteristici cheie precum notarea instantanee, grafice, distribuirea automată și rapidă a 
notelor către elevi. În timpul învățării online, profesorii vor trebui să evalueze elevii pentru mai mult decât 
competența educațională. Cele mai bune instrumente de evaluare online pentru profesori le permit să 
interacționeze cu studenții la nivel personal. 
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Adaptarea evaluării didactice la procesul educativ online 
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Școala Gimnazială ”Iustin Pîrvu” 

Poiana Teiului, Neamț 
 
 
 
Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o componentă operaţională fundamentală a 

procesului de învăţământ, aceasta fiind elementul reglator şi autoreglator, de conexiune inversă, prin 
sistemul de învăţământ privit ca sistem cibernetic. În perspectiva corelaţiilor sistemice dintre predare-
învăţare-evaluare, evaluarea ne informează despre eficienţa strategiilor şi metodelor, de predare-învăţare 
dar în acelaşi timp asupra corectitudinii stabilirii obiectivelor operaţionale şi a măsurii în care acestea se 
regăsesc in rezultatele şcolare. 

În literatura de specialitate sunt menționate metodele  tradiționale -probe orale, probe scrise, probe 
practice- și metodele complementare (moderne) -observarea sistematică a comportamentului, 
referatul/eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

În ultimii doi ani, întregul sistem educațional a suferit din cauza crizei sanitare , atât la nivel mondial, 
european, dar și național sau local. Politicile educaționale existente au încercat adaptarea situației 
generalizate la contexul pandemiei, punând de multe ori în dificultate factorii educaționali , din cauza lipsei 
pregătirii tehnice a acestora, a mijloacelor educaționale informatizate, a resuselor ,a legislației chiar. 
Făcându-ne o autoevaluare , mulți am realizat că, deși credeam că școala românească se află la strandarde 
înalte, realitatea arată că mai sunt multe aspecte care  necesită îmbunătățiri.  

Pe perioada carantinei, sistemul educațional a trebuit să se adapteze unei noi realități accentuând 
necesitatea investițiilor în tehnologie, resurse, formare, astfel încât fiecare copil să aibă acces la educație. 
Cu toate acestea , învățarea în mediul online a fost o provocare atât pentru copiii și profesori, dar și pentru 
părinți, mulți neavând abilitățile necesare pentru a susține lucrul pe internet. Cele mai norocoase școli au 
fost cele în care directorii au învățat singuri cum să creeze platformele educaționale, instruind apoi 
profesorii și elevii . Din acest punct de vedere , școala noastră a fost printre primele din mediul rural care 
au beneficiat de învățarea pe platformă , chiar dacă nu există un informatician, ci doar oameni care susțin 
educația , oameni cărora le pasă de elevi , oameni care sunt uniți de aceleași idealuri și de aceeași  pasiune: 
aceea de a învăța și de a-i învăța pe alții. 

Timpul lung în care s-a efectuaat învățarea în mediul online a impus necesitatea utilizării unor forme 
de evaluare adaptate acestui mod de a interacționa cu elevii. Platformele educaționale, aplicațiile de 
comunicare în timp real au făcut posibilă folosirea cu succes a evaluării prin intermediul: Google 
Classroom, Google forms, chestionarelor online sau chiar a evaluărilor orale pe Google Meet, Zoom sau 
Skype.  

La clasele primare, lucrul în mediul virtual nu prea se poate realiza fără ajutorul părinților. Ei trebuie 
să fie acolo, să îi ajute să folosească instrumentele de lucru pentru e-learning, iar de multe ori e greu de 
verificat dacă elevul este cel evaluat și nu cumva părintele a intervenit în oferirea răspunsurilor. În acestea 
condiții, cât de utilă este evaluarea din spatele ecranelor? Ne oferă o imagine reală a stării de fapt? Putem 
să ne continuăm predarea-învățarea după rezultatele evaluării? 

 Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independență al elevilor şi abilitatea de a rezolva 
probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilități mai mari dacă doresc 
să reușească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilități pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a încercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva 
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metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ 
opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la 
punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra 
însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

Cum aplicăm acest tip de evaluare la clasele primare? În primul rând feedback-ul va fi unul constant 
pe parcursul orei sau putem acorda o  atenție sporită la finalul orei (alocarea a 5 minute pentru explicați, 
sugestii, întrebări). Cu ajutorul instrumentelor digitale quizziz, kahoot, learningapps, liveworksheets, 
edpuzzle , wordwall, google forms sau mentimeter, putem stabili ceea ce nu s-a înțeles, unde trebuie să ne 
alocăm mai mult timp. Putem primi rezultatele în timp real și ne putem stabili un plan remedial în funcție 
de rezultatele primite. 

Evaluările sumative sunt la sfârșitul unei unități de învățare și au ca scop măsurarea stăpânirii 
conținuturilor. Aceasta este gradată și notată în schimb și vizează nivelul de înțelegere a noțiunilor studiate. 
Testele, eseurile, evaluarea de tip proiect, portofoliile sunt strategii eficiente de evaluare și pot măsura în 
ce măsură 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 prezentări. Filmarea cu ajutorul telefonului pentru a 
explica diferite noțiuni sau pași de urmat în cadrul unui proiect primit,  este o altă metodă care îi va ajuta 
să fie dezinvolți, să se pregătească și să ia locul profesorului, care la rândul său stimulează motivația și 
dorința de progres. 

Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru continuitate. 
O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 
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Cadrele didactice au deveni din ce în ce mai preocupate de nivelul de implicare al elevilor la ore. 
Profesorii caută tot mai multe metode interactive de predare pentru ca experința copiilor la școală să fie una 
de impact asupra viitorului lor. 

Despre educația digitală 

Trăim în era informației, cunoscută și ca era digitală, care este o perioadă din istoria omenirii 
caracterizată prin trecerea de la producția industrială la informație și computerizare, schimbând 
semnificativ modul în care oamenii interacționează între ei, dar și cu instituțiile publice și entitățile 
economice. Dacă acum un an ni se părea învățământul la distanță o realitate îndepărtată, acesta a ajuns la 
stadiul în care progresul care s-a făcut într-un an pe această direcție, ar fi durat cel puțin 10 ani, dacă nu 
exista contextul actual.  

Cu certitudine, faptul că toți au fost luați prin surprindere, în special cadrele didactice, deoarece au 
trebuit ca în decurs de câteva luni să se adapteze noului sistem de predare, care în mod normal, ar trebui să 
ia cel puțin un an. Pentru a-i susține și ajuta, multe entități au elaborat cursuri prin care au instruit cadrele 
didactice în cum să folosească tehnologia pentru a-și structura informația care trebuie predată și pentru a 
face cursurile cât mai atractive și interactive pentru copii. 

Progresele în tehnologia digitală au permis elevilor să aleagă ce, cum și când să învețe. Se străduiesc 
pentru o învățare personalizată care să se potrivească preferințelor și nevoilor lor individuale. O cultură a 
învățării independente se dezvoltă puternic atunci când oamenii se îndreaptă să continue să învețe. 
Instruirea ar trebui să sprijine în mod direct activitățile pe care angajații le desfășoară în lumea reală și la 
locul de muncă, mai degrabă decât să se concentreze pe predarea cunoștințelor și a teoriei. Oamenii ar trebui 
să poată accesa această învățare specială în propriul context, atunci când au nevoie de ea. 

Învățarea are loc continuu, într-o varietate de contexte și moduri susținute de tehnologii care permit 
oricărui elev să acceseze cu ușurință informații interne și externe și să interacționeze în rețele cu experți și 
colegi. Mixarea metodelor face ca învățarea să fie mai eficientă. E cert faptul că predarea în mediul online 
este diferită, dar nu cu un grad înalt de dificultate, informațiile pe care le vei preda rămân la fel, doar că vor 
trebui selectate metode interactive de predare, deoarece la distanță este mai greu să-i ții focusați pe copii pe 
o perioadă mai lungă, astfel și interactivitatea va fi la același nivel. Astfel, propunem 4 metode interactive 
de predare online. 

Metode interactive de predare online 

Informații structurate 

E necesară prezența mai multor activități de predare-învățare cu elevii, să nu fie doar teorie. Teoria 
ar trebui să ocupe doar 20 de minute din cadrul unei ore de curs. Pentru structurarea informațiilor care 
urmează să fie predate, recomandăm prezentările PowerPoint. Slide-urile vor cuprinde doar cele mai 
importante informații, astfel, urmând să se dezvolte împreună subiectul cursului. 

De asemenea, prezentările PowerPoint trebuie să fie atractive, dar nu obositoare pentru ochi, astfel, 
alege o temă de culoare și culori care se pot citi. Mai mult, adaugă imagini și video-uri, dar îți recomandăm 
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ca videourile să fie scurte, deoarece vei pierde atenția copiilor, fiindcă acestea conțin prea multe informații 
sau prea multe detalii iar copilul se plictisește. 

Chestionare și quiz-uri 

Mereu este nevoie de o verificare a informațiilor predate. Evaluarea sub formă de chestionare sau 
quiz-uri sunt metode bune și interactive de evaluare la fiecare sfârșit de oră. Pe internet există o mulțime 
de platforme care îți permit să evaluezi gradul de cunoștințe rămase în urma informațiilor predate. Aceste 
metode oferă un plus foarte mare pentru cadrele didactice, deoarece față de evaluarea tradițională de la 
fiecare sfârșit de curs, în care se întreba elevii despre ce au discutat azi la oră, respectivele metode oferă 
posibilitate de a intra mai în detaliu în cunoștințele asimilate pe parcursul orei, precum și posibilitatea de 
a-și autoevalua tehnica de predare, deoarece dacă mai majoritatea elevilor au însușit corect informațiile 
predate, atunci e clar că profesorul face aproximativ tot ce trebuie. 

De asemenea, aceste metode permit cadrelor didactice să își dea seama care copii nu au înțeles 
subiectul și au nevoie de o atenție sporită sau care copii nu au fost atenți la oră și ar trebui de implicat mai 
mult. Dar, îți recomandăm ca aceste chestionare și quiz-uri să nu fie notate, pentru a nu intimida copilul și 
pentru a fi perceput ca o activitate educativă.  

Proiectul 

Aceasta este o metodă complexă de evaluare, de regulă are loc la sfârșitul unui modul sau semestru. 
Cu această metodă se evaluează progresele pe care le-au făcut în timp elevii. Această metodă pun elevii în 
situația de a analiza și cerceta informații pe care le-au descoperit singuri. Cu ajutorul accesului la internet 
și la volumul mare de informații, aceștia vor învăța să-și structureze informația și să o integreze în așa fel 
într-un proiect încât să fie pe înțelesul tuturor. 

De asemenea, pentru ca acest proiect să fie mai interesant de realizat, dar și de prezentat de către elei, 
încurajații pe aceștia să utilizez platforme sau alte aplicații online pentru a crea suport vizual pentru 
proiectul lor. Să integreze poze sau videouri despre subiectul ales, astfel, realizarea proiectului devine mai 
captivantă. 

Jocurile didactice 

Jocul este o metodă interactivă eficientă în procesul de predare-învățare-evaluare, iar în învățământul 
la distanță este mai accesibil, ușor de organizat și eficient, există jocuri deja special concepute pentru multe 
subiecte care sunt predate la școală. Astfel, tu, ca și cadru didactic, trebuie doar să îl identifici sau chiar să 
îl creezi tu. Există multe platforme care îți oferă această opțiune și tutoriale despre cum ar trebui să folosești 
platforma. De asemenea, poți informa copilul în legătură cu faptul că există astfel de jocuri didactice, care 
sunt foarte captivante, chiar și pentru un om matur.  

Avantajele respectivelor metode interactive de predare: 

– pregătirea devine individuală, ținând seama de caracteristicile personalității, interesele și nevoile 
fiecărui elev; 

– devine posibilă prezentarea concisă și succintă a oricărei cantități de informații educaționale; 

– percepția vizuală se îmbunătățește de mai multe ori, procesul de însușire a materialului educațional 
este mult simplificat; 

– activitatea cognitivă a elevilor este intensificată, aceștia primesc cunoștințe teoretice și abilități 
practice. 

Concluzie 

Indiferent de unde se desfășoară procesul de predare-învățare-evaluare, acesta trebuie să fie centrate 
pe nevoile elevilor, să răspundă diferitelor nevoi de învățare a elevilor, deoarece nu toți elevii învață în 
același ritm. Dacă materialele didactice vor fi structurate în așa fel încât să plaseze copilul pe primul loc, 
atunci acesta vor participa la activitățile școlii cu plăcere. 
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Principala problema cu care s-a confruntat sistemul de învățământ românesc a fost lipsa de structură 
și lipsa infrastructurii minimale (laptop, tabletă, telefon, conexiune la internet). dar și lipsa cunoștințelor 
tehnice ale cadrelor didactice, dar și a părinților. Astfel, furnizorii de servicii educaționale s-au adaptat rapid 
la contextul actual, cercetând și analizând modele de predare-învățare-evaluare online au reușit să dezvolte 
cursuri pentru cadrele didactice și părinți în care îi instruiesc pe aceștia pe partea de folosire a tehnologiei 
în domeniul educației. 

Inițial, aceste cursuri ofereau informații minime și generale despre educația la distanță, dar la 
aproximativ un an de la trecerea la învățământul la distanță, aceste cursuri au devenit mai complexe și 
specifice, în funcție de nevoile identificate ale cadrelor didactice. Tot astfel, se poate observa faptul că 
copiii, dar și majoritatea cadrelor didactice au acceptat această nouă realitate și se află într-un continuu 
proces de învățare și dobândire a competențelor digitale.  
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

 
PROFESOR DEMETRESCU DANA,                                                     

LICEUL TEORETIC SEBIȘ, JUDEŢUL ARAD 

 

 
Evaluarea in învăţământul online poate păstra atât aspectul formativ, cât și pe cel sumativ al evaluării 

clasice, dar adaptat la condiţiile de lucru specifice educatiei online. 
Este important să luam în considerare faptul că evaluarea oferă elevilor și cadrelor didactice 

feedbackul necesar pentru a vedea în ce măsură obiectivele de învăţare propuse au fost realizate. In timp ce 
elevii pot identifica parţile unde este necesar să insiste, profesorii pot adapta atât modul de predare cât și 
experienţa de invăţare pentru a răspunde mai bine nevoilor de invăţare ale elevilor. Pe de altă parte, 
notele/calificativele sunt rezultate ale evaluarii sumative și ele pot fi primite și în urma evaluării online.  

Putem porni de la următorul punct de vedere: "Orientarea și reglarea proceselor de instruire si de 
invatare, pe baza datelor oferite de actiunile evaluative alcatuiesc un proces continuu. Permanența 
verificărilor în actul didactic, caracterul lor sistematic și continuitatea lor reprezintă conditța necesară 
pentru ca evaluarea să-și facă evidente funcțiile sale reglatoare în activitatea școlară".( I. T. Radu).  

In plus, din didactica clasică știm deja că există cateva fațete majore, cum ar fi: cunoaștere, înţelegere, 
aplicare și analiza/sinteza.  

Există posibilitatea ca ele să fie dezvoltate și evaluate în învătământul online prin utilizarea unor 
tehnici și metode prezentate, pe scurt, în continuare.  

O metoda de evaluare care permite elevilor timp suficient de pregatire si mai puţină presiune sau stres 
emoţional ca rezultat al unei evaluari de tip test este proiectul. Proiectul are avantajul flexibilităţii in 
alegerea temei, în alegerea modului de prezentare, dar și datorita faptului ca ofera posibilitatea elevilor sa 
lucreze în grup, aspect care- mai ales la clasele mici- ajută la stabilirea confortului emoţional al copilului. 

Folosit in învăţământul clasic, testul poate fi adaptat ca metodă de evaluare și in învăţământul online. 
Pentru a se desfășura in cele mai bune condiţii, este bine ca profesorul sa stabilească cu claritate aspectele 
de organizare : modul de desfășurare, durata, tipul intrebărilor, modul de trimitere a raspunsurilor. Pentru 
a lua cateva exemple pe care le putem folosi ca metodă de testare in timpul orelor de limbi străine, sunt 
utile testele scurte, online, de cateva minute. Sau teste in care elevilor li se cere să creeze individual ceva 
anume, de exemplu : ‘Formulaţi 12 fraze, de cel puţin 14 cuvinte fiecare, in care sa folosiţi Past Perfect’. 

Pentru a profita de beneficiile oferite de tehnologie, webinarul are marele avantaj al flexibilităţii in 
ceea ce priveste scopul realizarii sale. Pe langă 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 
interactivă permite unui profesor de limbi străine, de exemplu, sa verifice daca elevii au abilitatea de a 
argumenta, intr-o limba străina, opiniile prezentate, daca utilizează o gamă variată de conectori pentru a 
evidenţia relaţiile dintre idei, daca folosește corect structurile gramaticale sau dacă folosește un vocabular 
variat si adecvat temei. 

Oricare ar fi modalitatea selectată ăi metoda utilizată, evaluarea online necesită o 
abordare sistematică și o pregatire temeinică pentru a reprezenta un instrument de verificare de 

năadejde în procesul educaţional  
 
Bibliografie:  
 
 Ion Albulescu, Pedagogia comunicării, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006 
 Meyer G.. (2000). De ce şi cum evaluăm. Iaşi: Editura Polirom 

 https://sites.psu.edu/onlineassessment/gather-evidence/ 
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Cum facem evaluarea în online? 

 

 
Prof.inv primar: Demusca Livia 

Sc. Gim. Tg. Trotusc, com. Tg. Trotus, jud. Bacau 
 

 
 
Platformele și aplicațiile disponibile online, deschid drumul  diverselor tehnologii utile în predare și 

evaluare, dar ceea ce trebuie primeaza este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, 

pedagogia mai întâi si mai apoi tehnologia.  

 

Din experienta întelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat.  

 

Provocarea pentru profesori este să treaca de  la evaluare ca document Word – adică de la simpla 

înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe 

elevi să devină autonomi în învățare.  

 

Astfel  învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect,  utilizată media, conferă elevilor o serie de opțiuni. 

Dar nu uităm natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat 

să facă?Putem să amintim de cateva:  

 

1. Google Classroom: se poate discuta cu elevii – Meet video chat fiind gratuit acum; pot fi corectate 

temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback 

mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc.   

 

2. Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 

primar.  

 

3. –  Google Jamboard este o aplicatie prin care se poate verifica răspunsurile scurte, iar elevii pot 

vizualiza toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale.  

 

În evaluarea la nivel  online, implicarea este foarte importantă și aceste instrumente trebuie să creeze 

o legătură umană  profundă și semnificativă.  
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ON-LINE  
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 
 

Prof. înv. preşcolar: DENUŢA SAVETA - FLORICA 
Şcoala Gimnazială Nr. 1, Finiş 

 

 
Este incontestabil faptul că societatea românească este într-o continuă dezvoltare, astfel, necesitatea 

unei schimbări majore în sistemul educațional fiind practic inevitabilă. Aceste schimbări au fost impuse, 
puțin forțat, de contextul perioadei pandemice pe care o traversăm. Mutarea actului educațional în on-line 
a prins mulți elevi și profesori nepregătiți, fără abilități digitale sau resursele necesare acestor schimbări. 
Mulți copii și cadre didactice s-au confruntat cu necesitatea unei adaptări rapide, realizată prin studiu 
individual sau, după caz, urmând cursuri de perfecționare costisitoare. 

Dacă pentru nivelul primar, gimnazial și liceal, lucrurile sunt oarecum mai clare, în învățământul 
preșcolar aspectul educației on-line este puțin diferit, pentru că, indiferent de forma desfășurării 
activităților, sincron sau asincron, actul educațional depinde în mare măsură de disponibilitatea, suportul și 
implicarea părinților. 

Practic, învățământul on-line nu se poate desfășura fără instrumente digitale, de aceea, este nevoie de 
o selecție clară, ținându-se cont de valențele pedagogice pe care acestea le oferă: interacțiune, colaborare, 
comunicare, evaluare, dar și de nevoile, caracteristicile sau nivelul de dezvoltare al grupei. 

Deoarece, principala noastră activitate în grădiniță este jocul, sub toate formele sale, în strategia 
didactică pentru grupa mea, am folosit instrumente digitale care să păstreze simțul ludic, dar care să-mi 
ofere și posibilitatea de a capta atenția și a menține interesul copiilor pe toată durata activității, îmbinând 
aspectul formativ cu cel informativ într-un context creativ, urmărind în același timp crearea de abilități și 
competențe specifice activității propuse. Din experiența personală, am constatat că aplicațiile de jocuri on-
line sunt plăcute și iubite de către copii. Orice soft sau aplicație poate fi folosită creativ în procesul didactic, 
însă fără folosirea în exces a acestora.  

În grădiniţe nu este permisă testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul 
curriculum este promovată ideea încurajării şi dezvoltării imaginii pozitive de sine, a încrederii în forţele 
proprii ale copiilor şi progresul individual în ritm propriu. 

În această perioadă, când ținem legătura cu copiii și părinții on-line, educatorul nu are o sarcină 
ușoară. Deci reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a 
accesa sistemul de învățământ clasic, tradiţional, ”față în față”. 

Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul online, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care 
faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. Și continuӑm împreunӑ, în mediul online, sӑ oferim aceeași educație de 
înaltă calitate și să ne îndeplinim misiunea noastră în contextul în care grădinița/ școala ”fațӑ în fațӑ” este 
închisӑ. 

Pentru preșcolar, funcțiile specifice ale evaluării sunt: 
 îl ajută să fixeze, să consolideze și să rețină cunoștințele prin repetare și întărirea pozitivă pe care 

evaluarea o determină, să le integreze în sisteme; 
 să-i mărească încrederea în forțele proprii și să-i descurajeze comportamentele negative; 
 îi susține interesul pentru cunoaștere, stimulându-i și dirijîndu-i învățarea; 
 contribuie la formarea capacității de autoapreciere și la stimularea tendinței de autoafirmare; 
 contribuie la întărirea legăturii grădiniței cu familia; 
În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora. 
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În activitatea din grădiniță ca metode de evaluare utilizăm: 
- metode tradiționale: probe orale, probe practice, probe scrise, (foarte rar) 
- metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului,, portofoliul,  

autoevaluarea. 
Comunicarea cu copiii în perioada activităţii on-line am avut-o pe grupul de WhatsApp prin 

trimititerea de filmuleţe video, audio şi mesaje scrise. Pentru probele orale am folosit fără nici o problemă 
comunicarea video-audio unu la unu, atunci când copiii doreau să stăm de vorbă, dar fără ca preșcolarul să 
simtă că este evaluat. În activitatea de evaluare on-line continuă şi sumativă de la sfârşitul grupei mijlocii 
am folosit cu succes probe scrise (desenate) pentru a observa cunoștinţele acumultate de copii. 

Pentru a evalua cunoștinţele acumulate la o temă dată, dar și pentru a-i stimula în compunerea 
spațiului plastic am aplicat în mod repetat copiilor testul “Completează cum doreşti”, pe baza a trei teme: 

Tema nr. 1 – Ce poţi desena dintr-un pătrat? 
Tema nr. 2 – Ce poţi desena pornind de la un punct? 
Tema nr. 3 – Ce poţi desena dintr-un triunghi? 
În urma aplicării repetate a probelor, s-a observat un salt calitativ şi cantitativ privind nivelul de 

cunoștințe, deprinderi de lucru ale copiilor precum şi o evoluție a creativităţii lor. 
Pentru a observa nivelul creativității am analizat și cercetat compozițiile elaborate de copii în cadrul 

activităților propuse on-line, ca urmare a repovestirii poveştii, sarcina lor fiind de a desena aspecte preferate 
din poveste. 

Un alt test de creativitate evaluat este ,,Pata de cerneală”- preşcolarilor care au vrut să participe la 
acest exerciţiu de creativitate le sunt prezentate într-o imagine pe monitor pe o coală mai multe pete de 
cerneală, iar fiecare preşcolar trebuie să enumere cât mai multe obiecte cu care se aseamănă fiecare pată de 
cerneală. 

,,Realizarea unor poveşti” a fost o altă modalitate de a evalua cunoștinţele şi abilitățile preșcolarilor 
- am pornit de la câteva cuvinte inregistrate şi am cerut copiilor să alcătuiască cu ele o poveste, oricât de 
scurtă (exemplu cuvinte: copac, veveriță, baltă, fericită, ghinde). 

În perioada de predare-învăţare-evaluare on-line cu preşcolarii, am realizat că activitatea didactică 
poate fi realizată și de la distanţă, iar instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de 
posibilități de evaluare, uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. 

Pornind de la multitudinea de instrumente digitale existente, fiecare profesor are libertatea să aleagă 
după preferințe și experiența personală, astfel încât să ofere coerență actului didactic, în acest context 
dinamic. Chiar dacă învățământul on-line nu poate suplini pe deplin învățământul clasic, dar având un rol 
important ca extensie a acestuia, integrarea noilor tehnologii în educație au scopul de a influența pozitiv 
rezultatele procesului instructiv-educativ și de a îmbogății performanțele sistemului educațional. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010; 
Botnariuc P, Cucoș C, ,,Școala Online-elemente pentru inovarea educației”; 
http://www.proiecteducational.ro/simpozion/evaluare-invatamantul-online-editia-2020 
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RAPORT DE EVALUARE INIȚIALĂ                                                    

(exemple de bune practici) 

 

 

PROF. DENUȚA VIOLETA,                                                            
G. P. P. ,,TOLDI SALONTA, BIHOR 

 

 

Evaluarea initială pe care am realizat-o la inceputul semestrului I, an şcolar 2021 – 20222, respectiv 
în perioada 13.09-24.09.2021 a avut drept scop evaluarea cunoştinţelor, priceperilor şi abilităţilor 
dobândite, socializarea copiilor în cursul anului şcolar anterior. Altfel spus, a fost o evaluare a gradului de 
dezvoltare al copiilor în raport cu tematica parcursă. 

Având în vedere faptul că s-a lucrat tot mai mult abordând conţinuturile din perspectiva 
interdisciplinară, am considerat necesar ca şi evaluarea să se facă abordând conţinutul din aceleaşi 
perspective.  

Pentru a nu abuza de fişele de lucru am selectat şi aplicat probe de evaluare care să permită 
preşcolarului să se manifeste liber, creativ şi astfel s-au constatat mai uşor cunoştinţele dobândite şi 
capacitatea de aplicare a acestora în practică. 

Prin evaluarea interdisciplinară, datorită posibilităţiii pe care preşcolarul o are de a se folosi de cât 
mai multe domenii, exersându-şi capacităţile de transfer.  

     Analizând şi interpretând datele obţinute raportate la obiectivele propuse şi comparate totodată cu 
cele obţinute la începutul etapei de instruire am tras următoarele concluzii: 

I. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI PREMISELE CITIRII ȘI SCRIERII 

-  Educarea limbajului  

Referitor la educarea limbajului, copiii au realizat progrese în ce priveşte volumul vocabularului cât 
şi exprimarea. Sunt copiii care prezintă o exprimare defectuoasă din punct de vedere fonetic şi gramatical, 
prezintă deficienţe de pronunţie şi exprimare; atenţia şi memoria voluntară sunt slab dezvoltate de scurtă 
durată,acest lucru ducând la reproducerea defectuoasă a fragmentelor de poezie sau poveste . 

Măsuri ameliorative-Copiii care se exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi şi activaţi într-un 
program de recuperare şi exersare a comunicării orale în activităţile alese de repovestire după imagini pentru 
reactualizarea conţinuturilor poveştilor cunoscute şi pentru antrenarea tuturor copiilor în repovestiri. 
Ceilalţi copii vor fi antrenaţi în activităţi pentru dezvoltarea limbajului oral şi a comunicării orale, fiind 
solicitaţi în rezolvarea unor sarcini mai complicate, cu grad de dificultate mai ridicat. 

 II. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII – Activitate matematică  

La toţi copiii am observat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările matematice. 
Toţi copiii formează şi denumesc corect mulţimi după diferite criterii; numără corect în limitele 1 – 3. 
Majoritatea recunosc şi descriu corect formele geometricve învăţate şi identifică corect poziţiile spaţiale ale 
obiectelor. Cu toate acestea putem spune că am observat şi o durată scurtă de concentrare a atenţiei la unii 
copii, folosirea defectuoasă a limbajului matematic.  

Măsuri ameliorative-Copiii se vor juca mai mult în cadrul activităţilor de la aria Ştiinţă şi în 
activităţile recuperatorii. De asemenea vom încerca să folosim softurile educaţionale matematice pentru a 
atrage mai mult copiii în fixarea cunoştinţelor matematice. 
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III. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII – Cunoaşterea mediului  

În urma evaluării am constatat că majoritatea copiilor au însuşite cunoştinţele referitoare la mediul 
înconjurător. Ei descriu, enumeră, clasifică elemente componente ale mediului (plante, animale, 
obiecte,....), însă nu toţi adresează întrebări în legătură cu cele observate; nu toţi denumesc corect 
anotimpurile, nu asociază corect imaginea cu anotimpul cerut; nu respectă ordinea efectuării operaţiilor din 
sarcina didactică. 

Măsuri ameliorative:Se va lucra diferenţiat, cu copiii care au întâmpinat dificultăţi, atât la activităţile 
comune cât şi la jocurile desfăşurate la sectorul Ştiinţă. Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc să-şi consolideze 
şi sistematizeze cunoştinţele referitoare la anotimpuri şi la caracteristicile acestora. Se vor organiza vizite 
şi excursii, urmărindu-se formarea unor atitudini ecologice faţă de mediul înconjurător. 

IV. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ – Educaţie pentru societate  

Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de convieţuire în grup, însă, există şi unii copii care 
dovedesc un comportament necivilizat în relaţiile cu cei din jur. Unii copii colaborează în grup pentru 
realizarea unei sarcini, pe când alţii, preferă lucrul (jocul) individual. 

Am constatat că majoritatea copiilor se implică să ia atitudine în anumite situaţii problemă, 
conştientizează consecinţele pozitive şi negative ale actelor de comportament asupra celorlalţi, îşi adaptează 
comportamentul la diferite situaţii. 

Totuşi, deşi majoritatea cunosc regulile şi le aplică unii copii sunt mai rezervaţi, nu au iniţiativă, dar 
răspund bine provocărilor. 

Măsuri ameliorative- Copiii vor fi antrenaţi în jocuri şi exerciţii atractive pentru a-şi dezvolta 
capacităţile de a lua iniţiativă într-o situaţie oarecare. De asemenea vom desfăşura majoritatea jocurilor şi 
activităţilor pe grupuri pentru a le dezvolta abilităţile de lucru în echipă.  

V. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI DE ÎNVĂȚARE – Activităţi practice  

Copiii cunosc materialele şi uneltele folosite în cadrul activităţilor practice, utilizându-le corect în 
cadrul diferitelor tehnici însuşite realizând în general lucrări practice estetice.  

Nu toţi copiii finalizează lucrările, nu au formate deprinderile de a asambla întregul din părţile lui 
componente; coordonarea ambelor mâini nu este perfecţionată. 

Măsuri ameliorative-Copiii vor fi încurajaţi, stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea lucrărilor. Vom 
desfăşura activităţi pentru a le dezvolta abilităţile practice de lucru în echipă. 

VI. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI DE ÎNVĂȚARE – Activitaţi artistico – plastice  

În urma evaluării am constatat mari progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a instrumentelor 
de lucru; modelează plastilina realizând forme de dimensiuni şi culori diferite utilizând tehnici specifice. 

Sunt unele probleme în ceeea ce priveşte aranjarea şi încadrarea în pagină, respectarea proporţiilor; 
rigiditatea mâinilor. 

Măsuri ameliorative - Copiii vor fi încurajaţi să acopere tot spaţiul de lucru, să respecte proporţiile, 
să realizeze lucrări îngrijite, să-şi exprime opinia faţă de propria lucrare sau a altora şi mai ales să-şi 
motiveze părerea. 

VII. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI DE ÎNVĂȚARE – Educaţie muzicală  

Am constatat că majoritatea copiilor respectă linia melodică şi textul cântecului, audiază cu atenţie 
un fragment dintr-un cântec cunoscut, unii recunoscând cu uşurinţă cântecul şi denumind titlul. 

Am observat însă ezitări la marcarea ritmului, nu executa mişcările în concordanţă cu textul, nu cântă 
toţi deodată la unison. 

1116



  

Măsuri ameliorative- Vom învăţa şi vom repeta în cadrul activităţilor ( de joc, alese), unele cântece 
ritmate la care se folosesc bătăi din palme, observaţii sonore.. 

VIII. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI PERSONALE – Educaţie fizică  

În urma activităţilor de evaluare am constatat că preşcolarii execută corect deprinderile motrice 
învăţate şi reuşesc să le utilizeze corect în diferite contexte, de asemenea execută mişcări care necesită 
orientare spaţială şi temporală. Unii copii întâmpină dificultăţi în perceperea schemei corporale, în păstrarea 
rândului, nu execută alergarea cu gura închisă, pe vârfuri, etc.. 

Măsuri ameliorative-Se va face repetarea asezării în formaţie şi în cadrul altor activităţi; exersarea 
individuală pentru   a-şi însuşi corect cunoştinţele referitoare la propria schemă corporală; copiii vor fi 
antrenaţi în activităţi sportive şi ajutaţi ca să-şi perfecţioneze deprinderile motrice. 

Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce priveşte nivelul de 
cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul anului şcolar şi deci o evoluţie în ce priveşte 
dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică şi socio-afectivă a copiilor, astfel încât toţi preşcolarii grupei pot urma 
cu succes grupa mare.. 

 

Bibliografie: Curriculum pentru educație timpurie, 2019,MECT, București 
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Rolul portofoliului în evaluare 

 

Prof. Deva Andreea Eugenia                                                             
Școala Gimnazială Ațel, Județul Sibiu 

 

În practica școlară s-au îmbunătățit metodele și tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelații 
eficiente între predare-învățare-evaluare și pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea 
personalității autonome, libere și creatoare. 

Portofoliul reprezintă “cartea de vizită” a elevului, prin care profesorul poate să-i urmărească 
progresul – în plan cognitiv, atitudinal și comportamental – la o anumită disciplină, de-a lungul unui interval 
mai lung de timp (un semestru sau un an școlar). 

Reprezintă un pact între elev și profesorul care trebuie să-l ajute pe elev să se autoevalueze. Profesorul 
discută cu elevul despre ce trebuie să știe și ce trebuie să facă acesta de-a lungul procesului de învățare. La 
începutul demersului educativ se realizează un diagnostic asupra necesităților elevului de învățare pentru a 
stabili obiectivele și criteriile de evaluare. Diagnosticul este făcut de profesor și este discutat cu elevul 
implicat în evaluare. 

Portofoliul cuprinde: 
- lista conținutului acestuia, (sumarul, care include titlul fiecărei lucrări/fișe, etc. și numărul paginii 

la care se găsește); 
- argumentația care explică ce lucrări sunt incluse în portofoliu, de ce este importantă fiecare și cum 

se articulează între ele într-o viziune de ansamblu a elevului/grupului cu privire la subiectul respectiv; 
- lucrările pe care le face elevul individual sau în grup; 
- rezumate; 
- articole, referate, comunicări; 
- fișe individuale de studiu; 
- proiecte și experimente; 
- temele de zi de zi ; 
- probleme rezolvate; 
- înregistrări, fotografii care reflectă activitatea desfășurată de elev individual sau împreună cu colegii 

săi; 
- reflecțiile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucrează; 
- autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului; 
- interviuri de evaluare; 
- alte materiale, hârti cognitive, contribuții la activitate care reflectă participarea elevului/ grupului la 

derularea și soluționarea temei date; 
- viitoare obiective pornind de la realizările curente ale elevului/grupului, pe baza intereselor și a 

progreselor înregistrate; 
- comentarii suplimentare și evaluări ale profesorului, ale altor grupuri de învățare și/sau ale altor 

părți interesate, de exemplu părinții; 
Evaluarea portofoliului începe de obicei prin explicarea de către profesor, la începutul perioadei, a 

obiectivelor învățării în perioada pentru care se va primi nota. Profesorul și elevii cad de acord asupra 
produselor pe care trebuie să le conțină portofoliul și care să dovedească îndeplinirea obiectivelor învățării 
(mulți profesori le reamintesc aproape zilnic elevilor să pună în portofoliu eșantioane care să le amintească 
mai tarziu de munca depusă). 

Atunci când elevul iși prezintă portofoliul, profesorul realizează de obicei un interviu cu acesta, 
trecând în revistă lucrările anexate, analizând atitudinea lui față de munca depusă, lăudându-l pentru 
lucrurile bune, și ajutându-l să se concentreze asupra aspectelor care trebuie îmbunătățite. 

Portofoliul reprezintă un element flexibil de evaluare, care, pe parcurs, poate să includă și alte 
elemente către care se îndreaptă interesul elevului și pe care dorește să le aprofundeze. Această metodă 
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alternativă de evaluare oferă fiecărui elev posibilitatea de a lucra în ritm propriu, stimulând implicarea 
activă în sarcinile de lucru și dezvoltând capacitatea de autoevaluare. 

Prin complexitatea și bogăția informației pe care o furnizează, sintetizând activitatea elevului de-a 
lungul timpului (un semestru, an școlar sau ciclu de învățământ), portofoliul poate constitui parte integrantă 
a unei evaluări sumative sau a unei examinari. 
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Evaluarea în învățământul preuniversitar - între online și tradițional                           
Proiectul și portofoliul - Metode complexe de evaluare 

 
Prof. Diaconescu Loredana Elena                                                         
Liceul Tehnologic " Dacia" Pitești 

 
 

Spre deosebire de metodele tradiționale care realizează o evaluare a rezultatelor școlare obținute pe 
un timp limitat și în legătură cu o arie mai mare sau mai mică de conținut, ,etapele alternative de evaluare 
prezintă cel puțin doua caracteristici : pe de o parte, realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu 
instrumentele, pe de altă parte, ele privesc rezultatele școlare obținute pe o perioadă mai îndelungată, care 
vizează formarea unor capacități, dobândirea de competențe și mai ales schimbări în planul intereselor, 
atitudinilor, corelate cu activitatea de învățare. 

Proiectul este o metodă de evaluare modernă care permite elevilor să își dezvolte abilitățile de a lucra 
în echipă, de a interacționa, de a-și organiza eficient timpul de lucru. 

Această metodă a apărut la începutul secolului XX datorită necesității de flexibilitate și relevanță a 
curriculumului. 

În utilizarea acestei metode se parcurg următoarele etape: 

1. Stabilirea temelor proiectului 
2. Stabilirea și precizarea perioadei de realizare a proiectului 
3. Familiarizarea elevilor cu exigențele specifice elaborării unui proiect 
4. Planificarea activitătii( individuale sau de grup): 
- formularea obiectivelor proiectului; 
- constituirea grupelor de elevi; 
- distribuirea/ alegerea subiectului de către fiecare elev/ grup; 
- identificarea surselor de informare/ documentare; 
- realizarea produsului/ materialelor; 
- prezentarea rezultatelor obținute; 
- evaluarea proiectului. 
 

Portofoliul în procesul de învățare a apărut în anii 1970 în Marea Britanie și Noua Zeelandă. 

Portofoliul este un instrument de evaluare complex și flexibil, care conține și structurează o colecție 
de informații referitoare la prestația, performanțele, competențele teoretice și practice, rezultate 
extrașcolare, care determină progresul școlar al unui elev. 

Portofoliul reprezintă o metodă de evaluare complexă, longitudinală, proiectată într-o secvență mai 
lungă de timp, care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de valoare, bazată pe un ansamblu de 
rezultate. Poate fi astfel, o alternativă a evaluării standardizate și servește unor scopuri foarte diferite de 
evaluările tradiționale. 

Prin materialele pe care le conține, el poate fi ilustrativ pentru crearea imaginii unei instituții. 

Avantajele portofoliului: 

- Ușor adaptabil la orice disciplină; 
- Stimulează învățarea prin implicarea directă; 
- Permite elevului aplicarea cunoștințelor teoretice într-un mod creativ în situații noi, practice; 
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- Permite autoevaluarea; 
- Evaluarea devine motivantă și nu stresantă pentru elev; 
- Elevul poate realiza sarcini complexe. 
 

Dezavantajele portofoliului: 

- Nu toți elevii pot fi responsabilizați în realizarea portofoliului; 
- Necesită timp pentru a culege informațiile; 
Impune Stabilirea unor criterii corecte de evaluare; 

Portofoliul unui elev dezvăluie și modele de comportament ce se fac văzute doar când se iau în 
considerare mai multe exemple. 

 

Bibliografie:  
 

1) M. Stanciu  " Didactica postmodernă. Fundamente teoretice 
2) S. Nastas " Portofoliul : orientări și perspective" Studia Universități Moldaviae, nr.9, 2013 
M. Cârja " Proiectul, metodă alternativă de evaluare ", Revista Edict, ian. 2018. 
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FORMELE ȘI METODELE DE MĂSURARE ȘI APRECIERE 
A REZULTATELOR COPIILOR 

 
 

Prof. învățământul preșcolar: DIACONU MARICICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SCARLAT LONGHIN”, DOFTEANA 

 
 
 
La începutul fiecărui an şcolar, primele două săptămâni sunt rezervate culegerii de date pentru 

cunoaşterea fiecărui copil. 
Metodele utilizate de educatoare sunt:  
• observarea copilului în timpul diferitelor activităţi şi momente din programul zilnic, consemnarea 

în Fişa pentru aprecierea progresului individual al copilului înainte de înscrierea în clasa pregătitoare  
• dialogul cu copilul şi cu părinţii, pentru cunoaşterea dezvoltării psiho-fizice, a nivelului de 

cunoaştere, a deprinderilor preşcolarilor  
În timpul anului şcolar, se realizează în mod implicit o evaluare continuă a nivelului de cunoştinţe şi 

deprinderi prin oportunităţile oferite de regimul zilnic, fişele de evaluare, observaţie zilnică, prin convorbiri, 
studiul produselor activităţii, test.  

Observarea copiilor în timpul regimului zilnic reprezintă perceperea organizată, sistematică, de durată 
a conduitei în situaţii 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 şi copil după un plan de întrebări, urmând consemnarea 
răspunsurilor şi interpretarea lor. 

Testul este o probă standardizată care furnizează date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri. 

Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate, colaje, picturi, modelaje 
ş..a. 

La sfârşitul anului şcolar şi la finele unui ciclu se impune o evaluare atentă, detaliată a copiilor pentru 
a stabili programul următor sau pentru a finaliza fişele de acces în şcoala primară. Pentru acest scop se 
planifică o perioadă de circa două săptămâni de evaluare finală. Fiecare tip de activitate şi fiecare categorie 
de activităţi comune are forme şi metode specifice. Se vehiculează o serie de  fişe de evaluare consacrate 
în practică, ce pot fi însă îmbogăţite şi diversificate. Cele mai multe s-au elaborat în sfera activităţilor 
matematice sau pentru exerciţiile grafice. În povestiri, repovestiri sau convorbiri se apelează la 
recunoaşterea unor scene din poveşti, ordonarea lor cronologică, recunoaşterea unor obiecte, fiinţe, lucruri.  

La activităţile de educaţie plastică şi activităţile practice evaluarea se realizează chiar prin analiza 
creaţiilor; la educaţie muzicală sau la artă dramatică se pot organiza serbări sau spectacole pentru părinţi, 
iar la activităţile de educaţie pentru societate se propun acţiuni de curăţenie, ordine, autogospodărire, 
îngrijirea spaţiilor verzi sau împodobirea sălii (în care pot fi evaluate contribuţiile fiecărui copil). De 
asemenea, la educaţie fizică se aplică probe de motricitate, forţă, rezistenţă, îndemânare specifice vârstei. 

Contribuţia jocurilor şi a activităţilor alese, a opţionalelor şi extinderilor se evaluează împreună cu 
cea a activităţilor comune, deoarece este dificil să determinăm cât din performanţele copiilor se datorează 
fiecărei forme de activitate. Important este ca la finele fiecărei activităţi, preşcolarii să-şi îmbunătăţească 
rezultatele, să se comporte conform regulilor stabilite de comun acord. Astfel, prin toate aceste forme de 
evaluare şi metode de apreciere a rezultatelor, preşcolarii devin treptat capabili să se autoaprecieze, să 
descopere ce au lucrat bine, corect, ce achiziţii noi au, dar şi ce lipsuri trebuie compensate.  

Totodată, trebuie să fim conștienți de faptul că progresul copilului trebuie în permanenţă monitorizat, 
comunicat şi discutat cu familia acestuia. Implicarea părinţilor ca sursă de informaţii şi evaluatori direcţi se 
poate realiza prin activităţi comune (părinţi – copii - educatoare), activităţi de consiliere, prin discuţii 
informale, individuale, periodice sau zilnice, dacă este necesar, prin analiza portofoliului individual al 
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copilului.Acest lucru ajută familia să ştie care sunt obiectivele programului educațional corespunzător 
vârstei copilului lor, precum şi ce înseamnă și care sunt domeniile de dezvoltare, care este stadiul de 
dezvoltare al propriului copil, ce este capabil să rezolve la un moment dat, în raport cu vârsta și cu stadiul 
anterior de dezvoltare, etc. 

Aşadar, prin evaluare, copilul  se pregăteşte pentru o integrare fără disfuncţii în şcoală ,educatoarea 
furnizând învăţătorilor datele necesare continuării acţiunii instructiv-educative pe diferite trepte.  

Într-o reformă structurată a învăţământului românesc, pe baza noilor reglementari legislative, avem 
credinţa că învăţământul preşcolar ca prioritate naţionala se va aşeza pe coordonate moderne în contextul 
ideilor pedagogice europene cu obiective care dezvoltă întreaga personalitate a copilului construită pe 
opţiune , acţiune şi pe libertate.  

Acţiunile educative întreprinse satisfac nevoia de cunoaştere a copilului , vin în sprijinul formării 
personale, a dezvoltării unor capacităţi , comportamente , abilităţi pe care le poate utiliza singur oricând are 
nevoie. Pentru realizarea acestor obiective este necesar ca societatea să conştientizeze şi să respecte 
drepturile copilului, să schimbe mentalităţile, să aducă o noua concepţie, privind copilul că membru al 
comunităţii, să ajute la formarea unor relaţii de tip democratic, referitor la familie, comunitate, grădiniţa. 

 
 
Bibliografie: 
 
 Scrisori metodice pentru învăţământul preşcolar  
 Munteanu C., Munteanu E. – Ghid  pentru invatamantul prescolar: o   abordare din perspectiva 

noului curriculum – Ed. Polirom- 2009,  
  Cucoş, C.- Pedagogie -Editura Polirom- 2006 
  Ionescu, M.- Instrucţie şi educaţie-Editura Garamond -2004 
  Bocoş, M.- Teoria şi practica instruirii şi evaluării-  Editura Casa Cărţii de Ştiinţă-2003 
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Resurse educaționale utile în procesul de                                                   
predare – învatare - evaluare on - line 

 

prof. înv. preșcolar: Diaconu Simona                                                      
G. P. P. Nr. 1 Călimănești 

 
Informatizarea învăţământului, care a cunoscut o importantă creştere în ultima perioadă,  presupune 

atât dotarea cu calculatoare și laptopuri a unităților școlare dar mai ales folosirea acestora de către profesori 
la oră, mai ales în această perioadă în care învățământul tradițional (față în față) a fost înlocuit cu cel online. 

Acest lucru presupune o pregătire adecvată a cadrelor didactice pentru utilizarea tehnologiei 
informaţiei în procesul de predare. Este o diferenţă majoră între a deschide calculatorul ,a transmite, şi a 
manevra elementele unei lecţii. Prin urmare  pregătirea cadrelor didactice este un element de bază. Fără 
perfecţionarea personalului didactic sunt şanse mici ca tot acest demers, care presupune multă muncă şi 
fonduri uriaşe, să aibă o finalitate.  Vor  trebui de   asemenea reprofilate programele şcolare şi manualele, 
pentru ca ele să poată fi adaptate cu o mai mare uşurinţă  la  o programare  a  unei lecţii  pe  calculator.  

Luând în vedere toate aceste considerente, abordarea temei ” Resurse educaționale utile în procesul 
de predare-învatare-evaluare on-line” este una binevenită, întrucât schimbul de idei dintre cadrele didactice 
a fost considerat dintotdeauna un factor important în dezvoltarea abilităților educative ale acestora. 

Este  evident că aceste noi concepte în educaţie nu le pot  înlocui  pe cele tradiţionale  în  mod  radical. 
Există  domenii sau etape ale procesului de învăţământ  în care educaţia tradiţională este de neînlocuit- faza 
preşcolară și primii ani de educaţie în şcoli fiind cele mai semnificative-, când influenţa personală a 
educatorului rămâne  determinantă și de neînlocuit! 

În urma unor studii întreprinse atât în ţara noastră, dar mai ales plan internaţional s-au desprins  o 
serie de concluzii  interesante cu privire la eficienţa utilizării  resurselor educaționale online, dintre  care  
amintim:  

 oferă informaţii organizate;  
 chestionează  pe  cel  ce  învaţă;  
 stimulează  creativitatea;  
 constituie  un  mijloc  atractiv  de  a  verifica, consolida  şi  recapitula cunoştinţele;  
 ne  determină  să  găsim  soluţii  interactive  şi  moderne  de  abordare  a lecţiilor; 
 diminuează  factorul  de  stres; 
 este  prezent  caracterul  ludic;  
 reduce  timpul  de  studiu;  
 se  modifică  pozitiv  atitudinea  faţă  de  computer. 
 

Deși nu toți copiii posedă instrumentele necesare pentru desfășurarea unei lecții online, preșcolarii 
noștri, cu ajutorul părinților, s-au familiarizat cu micile sesiuni on-line desfășurate prin cadrul platformei 
ZOOM. Mai mult de atât, am descoperit pentru ei diferite programe și site-uri de lucru cu ajutorul cărora 
încercăm să le creăm materiale interactive, atractive, educative, stimulative și originale. 

Unul dintre acestea este JINGSAW PLANET- o platformă foarte ușor de utilizat de către cadrele 
didactice pentru a crea materiale pentru copii. Adresa web oficială este www.JigsawPlanet.com. 

Dând un click pe acestă adresă, cadrul didactic are posibilitatea de a selecta jocuri-puzzle pentru copii 
după tema dorită sau poate crea propriul cont în vederea personalizării activității. Contul se crează prin 
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completarea câtorva informații (alegerea unui nume de utilizator, parolă, adresă de email pentru 
confirmarea și finalizarea înscrierii/creării contului). 

Apoi, prin alegerea opțiunii ”Crează”, se pot realiza puzzle-uri variate ,cu grad diferit de dificultate, 
în funcție de vârsta copilului, de tema săptămânii etc. 

Atunci când am abordat tema ”Ce fac animalele toamna”, de exemplu, le-am pregătit copiilor 
ghicitori despre viețuitoare...iar răspunsul nu a fost confirmat de către mine, ci a fost ”ascuns” în spatele 
pieselor de puzzle pe care copilul le-a poziționat corect în vederea reîntrgirii imaginii. Jocul a fost atât 
instructiv cât și educativ.  

Educația online oferă posibilități nelimitate de a înfrumuseța actul educațional...dar prezența copiilor 
și a cadrului didactic față în față în vederea realizării feed-back-ului permanent, în timp real, într-un ambient 
potrivit/ instituționalizat, râmân factori esențiali în formarea viitorului adult. 
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Importanţa evaluării iniţiale 
-metode si tehnici- 

 

 
Profesor învăţământ preşcolar: DIDU IONICA MIRELA 

Colegiul Național ,,Frații Buzești”, 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 reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare actului didactic. 

Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire; identifică nivelul achiziţiilor 
preşcolarilor în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii 
obiectivelor propuse pentru etapa următoare. 

Evaluarea initială oferă cadrului didactic posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a 
situaţiei existente (potenţialul de învăţare al copiilor, lacunele ce trebuie completate şi remediate). Pe baza 
informaţiilor evaluării iniţiale cadrul didactic planifică demersul pedagogic imediat următor şi eventual a 
unor programe de recuperare. Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi 
modalităţi de verificare, măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarului, pornind de la 
obiectivele propuse. 

  
Ȋn conceperea testelor de evaluare sunt parcurse următoarele etape: 
- Stabilirea exemplelor de comportamente, în funcţie de obiective; 
- Formularea itemilor; 
- Stabilirea timpului necesar fiecărui item; 
- Fixarea punctajului pentru fiecare item; 
- Stabilirea unei scări de apreciere; 
- Centralizarea rezultatelor în grafic. 
 
Metode şi tehnici de evaluare folosite în Domeniul Limbă şi Comunicare 
-tradiţionale: probe orale - conversaţia de verificare;  
                                            - interviul (tehnica discuţiei);  
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                                            - verificarea realizată pe baza unui suport vizual;  
                                            - verificarea orală cu acordarea unui timp de pregătire;  
                                            - redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de informaţii, evenimente, 

fapte, situaţii, prezentate oral. 
                      probe scrise – fişe de lucru 
-complementare: - observarea sistematică a vocabularului copilului; 
                            - grila de evaluare / autoevaluare;  
                            - fişa de evaluare individuală;  
                            - portofoliul. 
-interactive: - piramida;  
                     - ghicitorile; 
                     - tehnica fotolimbajului;  
                     - ciorchinele,  
                     - examinarea povestirii;  
                     - turnirul întrebărilor;  
                     - R.A.I. (Răspunde. Aruncă. Interoghează.)  
 
 
                  
Bibliografie:  
 
 
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, București, 

EDP.; 
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, ( 2009), Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House. 
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Evaluarea în învățământ preuniversitar tradițional sau online 

 
bibliotecar, Dimcea Carmen                                                             

Școala Gimnazială „Gh. Banea”Măcin, Tulcea                                              
Structură Școala Primară Nr. 1 

 
Perioada pe care o traversăm este o adevărată provocare pentru omenire dar mai ales pentru sistemul 

de învățământ.       

Profesorii și-au dovedit măiestria și originalitatea în modalitățile diverse de evaluare. Astfel, pe 
platforme educaționale precum, Google Classroom, Google Jamboard, Google Forms, Kahoot, Adservio 
etc, profesorii au creat teme interesante, bazate pe teste clasice de evaluare, fișe de lucru, portofolii tematice 
prezentate pe Meet, vizionări ale unor documentare /materiale didactice și dezbaterea lor, realizarea unor 
jocuri de rol online, implicând foarte mulți elevi, vizitarea unor muzee și biblioteci virtuale și apoi realizarea 
feedback-ului la nivelul clasei, susținerea unor eseuri personalizate, teme colaborative etc. 

Evaluarea este apreciată nu ca scop în sine ci ca un element relevant dar dependent în complicatul 
proces educaţional. Evaluarea online a devenit o provocare pentru elevi și profesori, adesea surprinzând 
prin originalitate.  

Evalurea este un sistem de concepții, principii și tehnici care se referă la măsurarea și aprecierea 
rezultatelor școlare, dar și a procesului de învățământ, în ansablul său. Formele de evaluare pot fi evaluare 
inițială, formativă și sumativă.  

Evaluarea online sumativă aplicată în sistemul de învățământ universitar românesc și la susținerea 
gradelor didactice din învățământul preuniversitar, categoric au schimbat pentru totdeuna conceptul 
tradițional de evaluare.  

Experiența școlii online ne ajută să înțelegem faptul că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu 
multă atenție şi în mod adecvat. Marea provocare pentru profesori este să se îndepărteze de noţiunea de 
evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăţi de hȃrtie cu un document electronic 
– şi să folosească tehnologia pentru a determina elevii să devină autonomi în învățare.  

De exemplu, învățarea și evaluarea pe proiect, cu utilizarea media, oferă elevilor posibilitatea de a fi 
creativi, originali, interesați de domeniul studiat. Autoevaluarea, învățarea prin descoperire, evaluarea de 
către colegi, reflecția, articularea sunt câteva dintre metodele prin care elevii sunt încurajați să își dirijeze 
învățarea și propria evaluare.  

În contextele online, implicarea este absolut esenţială şi toate aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacţiune umană mai profundă şi mai semnificativă. Printre beneficiile evaluării online putem aminti: 
diverse opțiuni prin care elevii îşi pot demonstra abilitățile, cunoștințele și modalitatea de realizare a 
evaluării care este mult mai flexibilă.  
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EVALUAREA ONLINE – O NOUTATE? 
 
 

Prof. DIMULESCU RODICA 
Școala Gimn. „Dr. Aurel Vlad” Orăștie 

 
 

 
Începând din anul școlar trecut, am început să utilizăm din ce în ce mai mult aplicațiile și platformele 

în activitatea noastră didactică, atât în predare cât și în evaluare.  
În zilele noastră, cursurile online au devenit extrem de populare, deoarece situaţia epidemiologică o 

impune tot mai mult pentru protejarea popuației. Cu toate acestea, în ciuda popularității educației online, 
grupuri de oameni resping astfel de metode, în mare parte datorită concepției greșite. În acelasi timp, știm 
că întotdeauna, a existat două fețe ale unei monede. Pentru unii indivizi, formarea on-line este mai potrivită, 
în timp ce pentru alții formarea în clasă este metoda preferată. 

Proiectarea și organizarea întregului program de pregătire și integrare școlară și profesională a tinerei 
generații este una din premisele fundamentale ale procesului de învățare. Alături de predare și învățare, 
evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a învățământului. În cadrul științelor educației, 
evaluarea înseamnă cunoașterea, explorarea și previziunea factorilor și condițiilor care asigură buna 
funcționare a procesului instructiv-educativ. 

După ce are loc predarea și învațatarea, evaluarea are ca scop principal cuantificarea măsurii în care 
au fost atinse obiectivele propuse anterior. Dacă vorbim de evaluarea online facem referire la o metodă a 
evaluării care poate răspunde eficient la toate cele trei forme ale evaluării tradiționale: inițială, continuă și 
cumulative. Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de de testele tip 
chestionar, care pot presupune răspunsuri de tip „da”/„nu”, „adevărate”/„fals” sau selectarea uneia sau mai 
multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, sociere de imagini, texte sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

 
În continuare sunt prezentate instrumente/aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor: 
 
1. În Google Classroom se poate discuta cu elevii, pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback 

direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feeabdack. 
2. Platforma LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activității 

interactive, teste, etc. conturile se creează accesând adresa learninfapps.org 
3. O aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, tabele, teme, 

muzică este Quizizz, aplicație ce poate fi accesată de pe telefon, laptop, tablet sau computer. 
4. Aplicația Kahoot are ca bază pedagogică faptul că elevii pot deveni „profesori”, construind ei înșiși 

itemi pentru teste. 
 
În situaţia în acre elevii au acces la învățarea online prin intermediul platformelor se pot folosi ca 

metode și instrumente de evaluare și evaluarea orală pe parcursul orei, fișele de lucru, testele de evaluare, 
eseurile, referatele, proiectele, portofoliile. De asemenea, se pot utilize activitățile de tip dezbatere, jocul 
didactic, jocul de rol, concursul, studiul de caz, etc. 

Cu toate acestea, se spune că cel mai bun instrument în evaluare este cel pe care fiecare dintre noi, 
dascălii, îl stăpânim mai bine și îl considerăm cel mai potrivit a fi utilizat în procesul de învățământ. Și de 
aceea este recomandat să explorăm și să permitem și elevilor să facă același lucru. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 

1. quizizz.com 
2. learningapps.org 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 

Profesor înv. preșcolar – Toma Gheorghița 
Grădinița nr. 242, sector 5, București 

Profesor înv. preșcolar – Dinu Constanța 
Grădinița nr. 242, sector 5, București 

 
 
 
Inovația în procesul de educație constă în preocuparea cadrelor didactice de a găsi metode, soluții 

ingenioase care să aibă rolul de a menține preșcolarul și nevoile sale de învățare în prim- plan, fie că 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 preșcolari, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi 
deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea urmăreşte şi 
aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a conţinuturilor şi a 
modalităţilor de transmitere ale acestora. 

În activitatea din gradiniță ca metode de evaluare utilizam: 
 metode tradiționale: probe orale, probe practice, probe scrise; 
 metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, portofoliul etc.. 
Ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda cursurile față-în-față, sistemul 

de învățământ se reorientează către practici noi de comunicare și de cooperare prin care să asigure 
continuitatea învățării și funcționarea organizațională.  

 
În activitatea de evaluare online continuă și sumativă am folosit cu succes probe scrise 

(desenate) pentru a observa cunoștințele acumulate de copii. 
Pentru a evalua cunoștințele acumulate la o tema dată, dar și pentru a-i stimula în compunerea 

spațiului plastic am aplicat copiilor testul “Completează cum dorești”, pe baza a trei itemi: 
            1. Ce poți desena dintr-un pătrat? 
            2. Ce poți desena pornind de la un punct? 
            3. Ce poți desena dintr-un triunghi? 
În urma aplicării probelor, s-a observat un salt calitativ și cantitativ privind nivelul de cunoștințe, 

deprinderi de lucru ale copiilor precum și o evoluție a creativității. 
Pentru a observa nivelul creativității am analizat și cercetat compozițiile elaborate de copii în cadrul 

activităților propuse online, ca urmare a repovestirii unei povești, sarcina lor fiind de a desena aspecte 
preferate din poveste. 

Un alt test de creativitate a fost ,,Pata de cerneală”. Preşcolarilor le-a fost prezentată o imagine pe 
monitor cu mai multe pete de cerneală, iar fiecare preşcolar a enumerat cât mai multe obiecte cu care se 
aseamănă fiecare pată de cerneală. 

Instrumente digitale utilizate în învățământul preșcolar pentru evaluarea online/aplicații feedback: 
 BOOK CREATOR - este un instrument online pentru evaluare/feedback, cu ajutorul căruia se pot 

realiza evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Book Creator este un instrument simplu 
pentru a crea cărți digitale minunate. Și în planificarea săptămânală, toate sarcinile pot fi legate în jurul 
poveștii. Astfel vom ști cine ne urmărește acțiunile zilnice. Când finalizăm sarcinile, primim feedback de 
la copii și părinți.  

 QUIZIZZ - este un instrument online pentru evaluare/feedback, cu ajutorul căruia se pot realiza 
evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, 
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imagini, audio, text, sondaje, răspunsuri deschise. Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor 
de utilizat în diferitele modele oferite de platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, 
progresul copiilor, precum şi rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp etc.  

 KAHOOT- este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul căruia se 
creează teste interactive pentru copii. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a 
crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă sau telefon mobil. Rezultatele 
testului sunt vizibile tuturor, sub forma unui clasament. 

În contextul evaluării online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze 
o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

 
  
BIBLIOGRAFIE: 
 
 Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010 
 
 Botnariuc P., Cucoș C., Școala Online-elemente pentru inovarea educației (Raport de cercetare), 

2020 
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MASS-MEDIA ȘI FORMELE DE COMUNICARE 

 

 
Dinu Constantin 

 
 
 

Competențe specifice: 
1.1.Explicarea locului și rolului mediilor în dinamica societății contemporane 
 
Desfășurarea lecției 
 
A.Introducerea lecției 
 
Discuții cu elevii: 
-ce simt atunci când nu găsesc la chioșcul de difuzare a presei revista preferată? 
-ce simt atunci când o defecțiune tehnică îi impiedică să urmărească la televizor o emisiune îndelung 

așteptată? 
-cum ar fi viața voastră de fiecare zi fără ziare și reviste, fără radio și televizor? 
 
Discuții cu elevii despre măsura în care mediile fac parte integrantă din viața noastră de fiecare zi. 
 
Se subliniază dependența omului modern de medii. 
 
De asemenea, discuții cu elevii despre : 
-ce gândesc atunci când relatările despre un anumit eveniment, furnizate de ziare sau posturi diferite 

de radio și TV, sunt contradictorii? 
-se simt câteodată copleșiți de avalanșa de mesaje transmise prin medii? 
 
Explic elevilor că lectia despre Mass-media le va permite nu doar să studieze problematica fascinantă 

a mediilor, dar să și dobândească, în calitate de consumatori de mesaje media, concepte-cheie cu ajutorul 
cărora să se poată raporta critic la medii. 

 
Adresez întrebări elevilor despre ce aspecte i-ar interesa să studieze în cadrul  acestei ore.Notez 

propunerile elevilor pe tablă.Fac referire la propunerile elevilor, care țin de așteptările lor și la măsura în 
care aceste propuneri se regăsesc în programa școlară sau care pot fi abordate suplimentar. 

 
Scriu pe tablă concepte-cheie ale lecției, astfel: 
-Comunicare interpersonală; 
-Comunicare mediată; 
-Mass-media. 
 
B. Mass-media și locul ei între formele de comunicare  
 
Precizez că o primă caracterizare a mediilor are în vedere locul acestora între formele de comunicare. 
 
Rog pe elevi să citească și să urmărească cu ajutorul tabelului din manual formele de comunicare, 

tipurile de relații pe care se bazează comunicarea, modul de realizare a comunicării și efectele acesteia.Cer 
elevilor, pentru fiecare formă de comunicare, să dea exemple și să ilustreze diferitele aspecte ale respectivei 
forme de comunicare.Astfel, 
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cu referitoare la comunicarea interpersonală, un exemplu poate fi reprezentat de o discuție între doi 
elevi despre un examen care se apropie ; se pot pune în evidență: 

 
-intervenția, pe rând, în discuție a celor doi elevi( își schimbă rolul; sunt, pe rând, emițător și receptor); 
-comunicarea de păreri, gânduri, sentimente; 
-influența reciprocă(în bine, în rău, directă, camuflată); 
-formularea, acceptarea/respingerea unor critici etc. 
 
După parcurgerea întregului tabel și exemplificarea formelor de comunicare, precizez că, în literatura 

de specialitate, conceptul de mass-media este asociat cu cel de comunicare de masă. 
 
C. Conceptul de mass-media(medii) 
 
Întreb elevii cum ar defini, avînd în vedere și discuțiile purtate, conceptul de ,mass-media”.Cer 

elevilor să citească din manual definiția de dicționar a acestui concep. Precizez cum s-a format termenul 
mass-media prin sinteza cuvintelor ,,mass”(din limba engleză) și ,,media”(din limba latină).Fac referire, 
din această perspectivă, la exprimara pleonastică ,,mijloacele mass-media” care trebuie eliminată din 
limbajul celui ce cunoaște semnificația termenilor. 

 
Prezint elevilor, la videoproiector, folia 1 care sintetizează aspectele diferite pe care le acoperă 

termenul ,,media” în concepția lui Yves Lavoine. 
 
D.Evaluare  
 
Cer clasei să lucreze pe grupe de patru elevi.Repartizez fiecărei grupe de elevi o foaie de flip-chart și 

un marker.Rog grupele de elevi să desemneze un raportor care să prezinte întregii clase, rezultatele 
activității.Explic elevilor că sunt solicitați să ilustreze printr-un desen semnificația conceptului mass-media, 
pornind de la cunoștințele dobândite. 

 
Dau elevilor suficient timp pentru a realiza activitatea pe grupe.Pe măsură ce elevii finalizează 

activitatea, îi ajut să afișeze, în clasă, în locuri vizibile, foile de flip-chart cu rezultatele activității 
desfășurate.Invit apoi, pe rând, pe raportorii fiecărei grupe să explice clasei cum au ilustrat conceptul de 
mass-media.Solicit elevilor să desemneze prin vot deschis desenul care ilustrează cel mai bine conceptul. 

 
Rog elevii ca la următoarea lecție să aducă, fiecare dintre ei, ziarul sau revista preferată de ei și/sau 

familia lor, pe care au obișnuința să le cumpere și să le citească. 
 
E. Extindere. 
 
1.Solicit elevilor să realizeze un eseu cu tema: ,,Sunt dependent de mass-media? 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
EVALUARE ONLINE IN INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR 

 

DINU CRISTINA-GEORGIANA 

 

În grădiniţe nu este permisă testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul 
curriculum este promovată ideea încurajării şi dezvoltării imaginii pozitive de sine, a încrederii în forţele 
proprii ale copiilor şi progresul individual în ritm propriu.      

În aceasta perioadă, când ținem legătura cu copiii și părinții online, educatorul nu are o sarcină ușoară. 
Deci reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față”.      

Dar există multe instrumente, jocuri online și pentru copii preșcolari. Prin platformele și aplicațiile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea 
ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătății pedagogia folosită. Deci, pedagogia 
mai întâi; apoi tehnologia.Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul online, am fӑcut cunoștintӑ și am 
”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. Și continuӑm împreunӑ, în mediul online, sӑ 
oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne îndeplinim misiunea noastră în contextul în care grădinița/ 
școala ”fațӑ în fațӑ” este închisӑ.           

Pentru preșcolar, funcțiile specifice ale evaluării sunt: 

o îl ajută să fixeze, să consolideze și să rețină cunoștințele prin repetare și întărirea pozitivă pe care 
evaluarea o determină, să le integreze în sisteme 

o să-i mărească încrederea în forțele proprii și să-i descurajeze comportamentele negative 
o îi susține interesul pentru cunoaștere 
o stimulându-i și dirijîndu-i învățarea 
o contribuie la formarea capacității de autoapreciere și la stimularea tendinței de autoafirmare 
o contribuie la întărirea legăturii grădiniței cu familia 
o Evaluarea este un sistem de concepții, principii și tehnici care se referă la măsurarea și aprecierea 

rezultatelor școlare, dar și a procesului de învățământ, în ansablul său. Formele de evaluare pot fi evaluare 
inițială, formativă și sumativă. 

o Evaluarea online sumativă aplicată în sistemul de învățământ universitar românesc și la susținerea 
gradelor didactice din învățământul preuniversitar, categoric au schimbat pentru totdeuna conceptul 
tradițional de evaluare.Experiența școlii online ne ajută să înțelegem faptul că tehnologiile sunt instrumente 
de aplicat cu multă atenție şi în mod adecvat. Marea provocare pentru profesori este să se îndepărteze de 
noţiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăţi de hȃrtie cu un 
document electronic – şi să folosească tehnologia pentru a determina elevii să devină autonomi în învățare. 

o De exemplu, învățarea și evaluarea pe proiect, cu utilizarea media, oferă elevilor posibilitatea de a 
fi creativi, originali, interesați de domeniul studiat. 

o Autoevaluarea, învățarea prin descoperire, evaluarea de către colegi, reflecția, articularea sunt 
câteva dintre metodele prin care elevii sunt încurajați să își dirijeze învățarea și propria evaluare. 

o În contextele online, implicarea este absolut esenţială şi toate aceste instrumente trebuie să creeze 
o interacţiune umană mai profundă şi mai semnificativă. 

o Printre beneficiile evaluării online putem aminti : diverse opțiuni prin care elevii îşi pot demonstra 
abilitățile, cunoștințele și modalitatea de realizare a evaluării care este mult mai flexibilă. 
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Școala online a devenit repede un exemplu eficient al globalizării pentru cadrele didactice și elevii 
conștiincioși, mai ales pentru cei care au avut și resurse materiale. Pentru majoritatea elevilor însă, școala 
online a fost precum o lungă școală de vară . Evaluarea online a devenit necesară și obligatorie, însă destul 
de dificil de realizat pentru adepții evaluării tradiționale. 

In activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora. 
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Evaluarea în învățământul preuniversitar - Între online și traditional 
 

 

PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR: DINU DANA-ELENA                                     
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRACHE CERNĂTESCU, CERNĂTEȘTI 

 
În contextul actual al pandemiei de COVID-19 care afectează și țara noastră, învățământul românesc 

este pus în fața unei provocări fără precedent: suspendarea cursurilor față în față și trecerea procesului de 
predare-învățare-evaluare în mediul online. Incertitudinea, teama de necunoscut, dar și lipsa unei strategii 
naționale în ceea ce privește modul de desfășurare a activității didactice în mediul online au fost principalele 
probleme cu care s-au confruntat cadrele didactice, elevii și părinții în momentul în care au fost suspendate 
cursurile. Treptat, atât profesorii, cât și elevii s-au adaptat noilor condiții și au continuat procesul de 
învățare. Începuturile au fost grele, dar soluțiile au apărut pe parcurs.  

Alături de învățare și predare, evaluarea este o componentă importantă a pocesului educațional care 
furnizează informații despre calitatea și funcționalitatea acestuia. Prin implicațiile ei, evaluarea depășește 
cadrul strict al procesului de învățământ și al școlii. Astfel, evaluând elevii, evaluăm în același timp (direct 
sau indirect) calitatea activității didactice, a instituției școlare și în cele din urmă a sistemului educativ în 
ansamblu. Evaluarea este procesul prin care se stabilește dacă obiectivele sistemului sau procesului de 
învățământ sunt realizate. Informațiile obținute în urma activității de evaluare sunt necesare pentru reglarea 
și perfecționarea activității de predare- învățare. Experiența actuală ne ajută să înțelegem că tehnologiile 
sunt instrumente de aplicat cu atenție, însă învățarea și evaluarea cu ajutorul tehnologiilor pot oferi elevilor 
multe opțiuni. Elevii își pot manifesta creativitatea, însă trebuie să aibă în vedere și natura academică. 
Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în predare 
și învățare pot alege dintr-o gama variată. În contextul învățării on-line, este esențială atât implicarea 
elevilor, cât și a profesorilor pentru a crea o interacțiune umană mai profundă. Produsele elevilor sunt cea 
mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia o exprimă, sunt subiecte de 
discuție la superlativ în mediile academice. Evaluarea on-line poate fi: atractivă, stimulativă, eficientă.  

Instrumentele pe care le-am folosit în perioada de online: Google Classroom, Meet video chat, Google 
jamboard, Google Forms, Kahoot, Wordwall. Există și programe de animație pe care elevii le pot folosi 
pentru a realiza prezentări: Animaker, Prezi. 

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

 Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii 
pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

  Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

 Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 
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 Wordwall este o aplicație unde se creează diverse 
activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, potriviri, 
jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această 
aplicație se găsesc și materiale gata create de alți utilizatori. 
Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 
Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de 
întrebări pe care să le folosim în cazul predării sincrone sau 
asincrone. 

Activitate aplicativă! 

Împreună cu preșcolarii grupei mijlocii Albinuțele am hotărât să realizăm o activitate în cadrul 
domeniului experiențial Estetic și creativ, categoria de activitate artistico-plastică. Tema activității a fost 
Chipul Zânei Toamna, mijlocul de realizare pictură iar tipul activității formare de priceperi și deprinderi. 

În cadrul momentului organizatoric s-au asigurat condițiile necesare desfășurării activității. 
Reactualizarea cunoștințelor s-a realizat pe baza conversației euristice dintre educatoare și preșcolari 
referitoare la aspectele caracteristice anotimpului toamna.  

Captarea atenției s-a realizat prin prezentarea unui personaj surpriză, Zâna Toamnă, care a dorit să 
asiste la desfășurarea activității, ulterior albinuțele fiind anunțate de tema activității pe care o vor desfășura.  

Dirijarea învățării a debutat cu prezentarea și analiza modelului educatoarei. În cadrul explicării și 
demonstrării modului de realizare al lucrării s-a insistat pe tehnica de lucru și pe criteriile de reușite. Înainte 
de a începe realizarea lucrării, preșcolarii au fost rugați să execute câteva exerciții pentru încălzirea 
mușchilor mici. După ce le-au fost explicați pașii care trebuie urmați în realizarea lucrării, preșcolarii au 

lucrat tema, menționându-le să ceară ajutorul în caz 
de nevoie.  

Pe parcursul activității am repetat copiilor să 
lucreze ordonat și curat,păstrând aspectul estetic al 
lucrării. Am urmărit modul de lucrul al fiecărui copil 
și am intervenit în cazul în care aceștia au avut nevoie 
de ajutor. 

După finalizarea lucrării, am recurs la turul 
galeriei, pentru evaluarea și autoevaluarea lucrărilor 
copiilor.  

Albinuțele au fost încurajate să numească 
lucrarea care le-a plăcut cel mai mult și să precizeze 
criteriile de reușită care au fost respectate în cadrul 

lucrării alese de ei.  

Încheierea activității a constat în înmânarea unor stimulente în formă de frunzulițe. S-au făcut 
aprecieri verbale generale și individuale asupra modului de desfășurare a activității. 
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EVALUAREA PRESCOLARILOR 

 

Prof. înv. presc. Dinu Elena Camelia 
G. P. P. Nr. 6, Rm. Valcea 

 
Cunoaşterea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la fiecare dintre cele 

trei componente ale procesului instructiv educativ: predare, învăţare şi evaluare. Dacă pedagogiile 
tradiţionale păstrau în umbră evaluarea, considerând că predarea şi învăţarea depăşesc cu mult importanţa 
acesteia, în pedagogiile moderne evaluarea  capătă valenţă de instrument corector, de indice al calităţii 
predării şi învăţării prin funcţiile ei de control, reglare şi predicţie. Astăzi evaluare nu mai este reprezentată 
doar de un sistem de notaţie ea însoţeşte învăţarea fiind cea care o asistă, măsoară achiziţiile individuale 
ale copilului şi susţine fiecare intervenţie educativă prin feed-back. 

Pentru a ne opri şi a discuta despre procesul de evaluare trebuie să începem cu o definiţie a termenului, 
definiţie dată de dicţionarul de termeni pedagogici : evaluarea este un act de valorizare ce intervine în toate 
activitățile umane, se referă la sistemul de învățământ dar se află în relație strânsă cu mecanismele 
sistemului social, generând informații cu funcție autoreglatoare, pentru creșterea eficienței instruirii. Avem 
nevoie, în orice intervenţie susţinută asupra copilului, de resurse care să ne ajute ca în orice moment să 
putem măsura progresul, dar şi să îmbunătăţim din mers întregul demers pedagogic şi, astfel, intervine 
procesul evaluativ, nelipsit in orice domeniu social şi având rol de instrument corector al întregului sistem 
instructiv-educativ. 

Aşadar, evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea,  performanţele şi eficienţa acestora la un moment 
dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. Evaluarea face posibilă aprecierea rezultatelor, în 
comparaţie cu obiectivele propuse, oferind posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea 
psihofizică a copilului, precum şi date despre nivelul de cunoştinţe şi deprinderi ale acestuia. Se urmăreşte 
prin aceasta, să se realizeze însuşirea tematicii, sistematizarea şi consolidarea celor învăţate anterior. În 
urma rezultatelor obţinute, se impune stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu 
rezultate foarte bune şi programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai puţin bune. 

Buna cunoaştere psihologică a copilului e importantă in preşcolaritate cu atât mai mult cu cât la 
această vârstă, evoluţia e foarte rapidă şi diversificată, iar educarea trebuie să-şi adapteze activitatea la 
particularităţile copiilor. 

În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală. 
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. 

Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ. 
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Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi 
de studiu. 

Evaluare a preşcolarilor se poate realiza prin mai multe modalităţi a căror eficientă variază în funcţie 
de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, de structura personalităţii lor şi de resursele didactice 
de care dispune educatoarea. În continuare vom analiza câteva modalităţi de evaluare ale preşcolarilor ele 
variind de la un cadru didactic la altul, dar având acelaşi principiu: nevoia de a înregistra progresul şi de a 
sunţine demersul spre nivelul următor, pentru că, evolutiv, preşcolarul cunoaşte salturi importante  pe toate 
planurile în perioade de timp specifice fiecărui copil, educatorul făcând posibilă dezvoltarea plenară şi 
armonioasă a acestora prin coordonarea procesului instructiv educativ cu nevoile, interesele şi priorităţile 
celui instruit la momentul prezent. 

Observara copiilor în timpul regimului zilnic reprezintă perceperea organizată, sistematică, de durată 
a conduitei în situaţii 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 şi copil după un plan de întrebări, urmând  consemnarea 
răspunsurilor şi interpretarea lor. 

Testul este o probă standardizată care furnizează date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri. 

Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate,  colaje, picturi, model. 

Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. Tipuri de portofolii: 

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări); 
- portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii); 
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.) 
Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe. 

Educaţia presupune progres, evaluarea este instrumentul de cuantificare şi conducere a preşcolarului 
spre evoluţie, fiindu-i educatoarei cea mai la îndemână metodă de control şi analiză a demersului pedagogic, 
în vedere atingerii finlităţilor proiectate şi formării copilulului pentru o integrare optimă în următorul modul 
evolutiv, şcoala. 

Educatoarea se găseşte de cele mai multe ori în situaţia de a trasa o cale nouă acolo unde toate 
drumurile îşi au doar început, sau parafrazându-l pe Ralph Waldo Emerson putem spune că educaţia nu 
constă neapărat în a merge unde te duce drumul, ci, mai degrabă, să mergi pe unde nu există un drum şi, 
tocmai pe acolo, să laşi o urmă. 

  
  

Bibliografie: 
 
1. Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic 
2. Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna” Bucureşti, EDP; 
3. Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
4. Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Bucureşti, DPH, 2019 
 
 
 

1139



  

 
 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

 
Prof. înv. preşc. Dinu Ionela 

Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Brăila 
 
 

 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă 

oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare 
şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, 
cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de 
proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de 
asemenea parte din experienţa învăţării.  

Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume 
mari de notare şi adminstrare. 

În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 
priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 
cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 
informatică.  

Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca aceste 
întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării online 
poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai 
întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă utilizare 
populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 
administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 
obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 
învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii).  

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca:posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri, 
monitorizarea răspunsurilor elevilor, evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis, evaluările 
pot fi păstrate şi reutilizate, furnizarea de feedback imediat. 

Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 
Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online.    

Flexibilitatea poate însemna: susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi 
nevoile elevilor; furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute 
pentru a compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice; furnizarea 
posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii pot efectua exerciţii 
de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 

Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 
aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare.  

Evaluarea online poate fi utilizată: ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; în vederea colectării, transmiterii şi administrării 

materialelor de evaluare şi resurselor. 
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Evaluarea online poate furniza: mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care 
este efectuată evaluarea; o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi 
abilităţile. 

Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 
din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate  sunt în prezent: utilizarea comunicării prin 
computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alcătuirea 
şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de 
tipul alegere multiplă şi quiz-uri.  

Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: teme scrise; 
participarea la discuţii online; eseuri; publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; quiz-uri şi întrebări 

online; activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol; teme colaborative; dezbateri; portofolii;revizuiri; 
examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate). 

Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 
probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în afara şcolii, 
departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari dacă doresc 
să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume 
şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor 
şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi 
învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare.  

Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar 
câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode 
includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii 
referitoare la punctaj sau notare.  

Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea 
competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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TESTUL - INSTRUMENT AL EVALUĂRII DE CALITATE 

 
Dinu Mariana Elena                                                                    

Scoala I. A. Bassarabescu Ploiești 

 

 

Testele de evaluare pentru disciplinele de învățământ din toate ariile curriculare reprezintă 
instrumentele de evaluare pe care le au la îndemână cadrele didactice pentru a putea evalua și nota elevii 
ca urmare a consolidării informației predate anterior.  

Consider că nu se poate vorbi de calitate fără proiectarea și realizarea unei evaluări obiective care să 
promoveze o învățare eficientă. 

Să nu uităm că evaluarea în sine, ca act didactic complex, urmărește măsurarea cantității cunoștințelor 
dobândite dar mai ales valoarea, nivelul, performanțele și eficiența acestora la un moment dat, oferind în 
același timp soluții de perfecționare a demersului didactic în sine. 

Este important să fim convinși de faptul că a evalua rezultatele școlare înseamnă a determina în ce 
măsură au fost atinse obiectivele programului de instruire, precum și dacă metodele de predare-învățare au 
fost eficiente. Cu siguranță esența evaluării constă în cunoașterea efectelor acțiunii pedagogice pentru ca, 
pe baza informațiilor obținute, activitatea respectivă să poată fi ameliorată în decursul unui interval de timp. 
Astfel, evaluarea presupune măsurarea, interpretarea, aprecierea rezultatelor și adoptarea unei decizii 
eficiente. 

Testele ca instrumente de evaluare sunt folosite, așa cum indică și termenul de origine, latinescul 
,,testimonio’’ care înseamnă ,,mărturie, dovadă’’ ,  pentru a afla ceea ce se întâmplă în spiritul adevărului. 
În limba engleză ,, to test’’ înseamnă ,, a încerca, a pune la încercare, la probă’’ .   Așa că testul constituie  
o alternativă și o cale de eficientizare a evaluării tradiționale, este o probă standardizată ce asigură o 
obiectivitate mai mare în procesul de evaluare. 

Testul pedagogic continuă și prelungește evaluarea propriu-zisă până la acordarea efectivă a unui 
calificativ sau a unei note, ierarhizează și clasifică elevii după performanțele obținute.  

Avantajul său este acela că permite verificarea întregii clase  într-un timp foarte scurt, că acoperă 
esențialul din întregul conținut ce trebuie asimilat și determină formarea unor deprinderi de învățare 
semnificativă la elevi.  

Dezavantajul principal constă în faptul că favorizează  o învățare ce apelează la detalii, la secvențe 
informaționale izolate și nu stimulează formarea capacităților de prelucrare a acestora, de sinteză sau de 
creație. 
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GOOGLE FORMS ȘI EVALUAREA ONLINE A ELEVILOR 

 
Prof. dr. ing. DINU MONICA – GABRIELA                                               

COLEGIUL ECONOMIC VIILOR, BUCUREȘTI 

 
Probele de evalurare scrise sunt apreciate de cadrele didactice pentru obiectivitate și notarea unui 

număr mare de elevi într-un timp scurt. Evaluarea scrisă se face utilizând testele docimologice, teste în care 
itemii sunt creați gradual ca dificultate, asigurând un prag minim de reușită. Totuși corectarea testelor 
necesită un timp relativ de mare, mai ales atunci când testul cuprinde eseu structurat. Alegerea unei variante 
cât mai obiective pentru notare a fost determinantă pentru evaluarea progresului elevilor. 

Provocările, pe care le-au adus activitățile online în ultima perioada, s-au resimțit în mod special în 
momentul evaluării. Este știut că există mai multe criterii de clasificare a formelor evaluării: după cantitatea 
de informație verificată (evaluare parțială şi globală); după criteriul obiectivității în notare (evaluare 
obiectivă şi subiectivă); după sistemul de referință privind emiterea judecăților de valoare asupra 
rezultatelor evaluate (evaluarea criterială şi evaluarea normativă); după agenții evaluării (evaluarea internă 
şi externă), după momentul în care se realizează se pot distinge trei forme de evaluarea: inițială; continuă 
(formativă); finală (sumativă, de bilanț). 

În practica obișnuită profesorul predă lecția, fixează o temă, o notează, indică ce este incorect, dar nu 
verifică dacă elevul și-a îndreptat deficiențele și trece la următoarea lecție. În acest caz evaluarea este 
sumativă. Este cunoscut faptul că atât calitatea cât și cantitatea învățării depind de aptitudine, iar rolul 
evaluării este acela de a măsura această aptitudine. Dacă învățarea are deficiențe se datorează lipsei de 
aptitudine. 

În mediul online situația este puțin mai sensibilă. În studiul de caz, s-a folosit platforma Googles 
Forms și Adservio. Google forms este o aplicație Google Drive care permite realizarea documentelor la 
care elevii pot colabora în timp real folosind smartphone-uri, tablete și laptopuri, calculatoare. Se pot 
adăuga tipuri de întrebări, imagini. Întrebările pot fi aranjate în ordinea dorită, se poate personaliza 
formularul cu teme simple de fotografii sau culori. răspunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google 
Sheets, fiind ușor de urmărit. 

Pentru crearea unui test in contul google se accesează o foaie de lucru. După finalizarea testului elevii 
primesc pe email sau whatsapp linkul testului, care, așa cum se vede în figura 1, este personalizat pentru 
disciplina ce urmează a fi evaluată. Elevii trebuie să se identifice cu adresa de email. 

 

Figura 1. Prezentare pagină de start test 
Urmează parcurgerea itemilor așa cum se pot vedea ca exemplu în figurile 2 si 3. Profesorul poate 

seta de la început obligativitatea de a răspunde la toate întrebările.  

1143



  

 

Figura 2 Itemi cu alegere duală 

Foaia de lucru permite înserarea itemilor cu răspuns scurt sau eseu așa cum se poate vedea în figura 
3.  

 

Figura 3 Itemi cu răspuns scurt și eseu 

După parcurgerea testului, elevii trimit testul prin tastarea tastei TRIMITE. În situația în care 
profesorul setează opțiunea ca elevul să primească feedback-ul imediat, așa cum se vede în figura 4, acesta 
va afla imediat punctajul. 

 
Figura 4. Prezentarea punctajului și cheia de răspuns 
La finalul colectării testelor, foilor de testare, profesorul poate apela la statisticile pe care Google le 

crează automat. Va ști câte răspunsuri a primit, situația clasei pe itemi, și unde s-a greșit frecvent, așa cum 
reiese din figura 5, de mai jos. 

1144



  

 
Figura 5. Situația statistică a răspunsurilor 
În concluzie, metodele de evaluare online, pot fi atractive și diversificate, chiar dacă nu pot asigura 

în totalitate siguranța împotriva fraudării răspunsurilor. Totuși se pot aplica cu succes și offline, în clasă, în 
prezența 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 opțiune modernă pentru crearea testelor de evaluare online. 
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Particularități ale evaluării                                                              
la disciplina Matematică și explorarea mediului 

 

 

Înv. Dinu Raluca                                                                       
Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca 

 
Evaluarea rezultatelor la matematică este concepută ca un proces unitar, menit să le ofere elevilor, 

indiferent de manualul sau de auxiliarele utilizate, repere la care să îşi raporteze nivelul de performanţă 
atins, iar învăţătorului posibilitatea adaptării/modificării viitoarelor demersuri instructive-educative. 

Noua programă propune câteva schimbări în predare, învăţare şi evaluare. Devine necesară 
organizarea unor contexte de învăţare în care elevul să fie participant activ la propria formare. Ca atare, 
devine mai importantă evaluarea realizată cu scopul de a dezvălui progresul elevului, în detrimentul unei 
evaluări normative. 

Pentru a putea evalua toate competenţele, învăţătorul trebuie să facă apel la o gamă largă de modalităţi 
de evaluare, mergând de la verificarea prin probe scrise, de exemplu, la evaluarea prin proiecte, de la 
evaluarea realizată de cadrul didactic la notarea reciprocă. Profesorul va verifica, măsura şi aprecia 
progresul înregistrat de elev, deopotrivă continuu şi sumativ. 

Pentru verificarea şi aprecierea nivelului formării anumitor competenţe specifice prevăzute în 
programa de Matematică şi explorarea mediului, este indicat să se apeleze la metodele alternative de 
evaluare. 

De exemplu, dacă avem în vedere verificarea nivelului formării competenţei care vizează formularea 
unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese simple, putem folosi 
investigaţia. Învăţătorul va formula tema şi indicaţiile menite să ghideze activitatea elevilor, le va pune la 
dispoziţie resursele bibliografice şi materiale de care aceştia ar putea avea nevoie, va stabili timpul, va 
acorda sprijin acolo unde este nevoie, în înţelegerea materialului de investigat. 

Pentru monitorizarea progresului elevilor, dar şi a abilităţilor de colaborare în cadrul grupului, 
învăţătorul va elabora liste de verificare. Aceste liste de verificare au un impact direct asupra formării şi 
dezvoltării la elevi a autonomiei în învăţare. 

 

Exemplu: Listă de verificare a progresului se va completa de întreaga echipă 

Activităţi În lucru Finalizat 

Am scris despre toate elementele cerute   

Am adăugat desene/imagini   

Am pregătit o pagină cu numele membrilor 
echipei, numele grupei şi titlul temei 

  

Am stabilit cum anume vom prezenta   

Am făcut repetiţii înaintea prezentării   
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Listă de verificare a colaborării 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 împărţirea sarcinilor.   

Am ascultat atunci când cineva şi-a 
expus ideile. 

  

Mi-am împărtăşit ideile cu ceilalţi 
membri ai grupei. 

  

Am realizat toate sarcinile primite.   

 

Evaluarea presupune măsurarea unor aspect precum: strategia de rezolvare abordată, aplicarea 
cunoştinţelor, corectitudinea înregistrării şi prelucrării datelor, forma prezentării şi calitatea produselor 
finale. 
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Evaluarea în învățământul preuniversitar 

 
Andreea Dobîndă 

 
Evaluarea este definită în literatura de specialitate ca fiind un act didactic complex, integrat procesului 

de învăţământ, ce urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi 
eficienţa acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.  

În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 
următorii paşi: 

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

- Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse; 

- Măsurarea rezultatelor aplicării programei;  

- Evaluarea rezultatelor. 

Așadar, evaluarea determină măsura în care obiectivele propuse au fost atinse, precum și eficiența 
metodelor de predare-învățare cu ajutorul cărora se vor stabili măsurile amelioratorii ce vor fi utilizate în 
timp. În perioada preșcolară, educatoarea află cu ajutorul evaluării ce au acumulat preșcolarii, ce lacune 
există în pregătirea acestora, care sunt posibilităţile şi ritmurile proprii de învăţare, precum și interesele 
acestora.  

În literatura de specialiatate se regăsesc numeroase clasificări a metodelor de evaluare. Dintre acestea, 
cele mai utilizate în practica educațională sunt: probele scrise, probele orale, probele practice și cele mixte, 
precum și observarea sistematică a comportamentelor copiilor, portofoliul, investigația, etc. 

Pornind de la aceaste metode, în perioada învățământului online am considerat că este benefic pentru 
copii să ma axez pe o evaluare predominantă de probele practice. A fost mai ușor adaptez și diversific 
aceste probe pornind de la situațiile reale de viață.  

Câteva dintre activitățile pe care le-am propus sunt: pictură, desen, modelaj, construcţie, gospodăreşti, 
experimente pentru observarea unor fenomene (ex: „Apa în cele trei stări: lichidă, solidă, gazoasă”, „ De 
ce plutesc anumite corpuri?”), confecţionarea unor cărţi sau albume, realizarea unor colecţii, rezolvarea 
unor sarcini cu  conţinut matematic, sarcini de comunicare orală sau scrisă, pe baza softurilor educaţionale 
( softurile Piticlic au alte programe educaţionale).  

În concluzie, ultimile luni ne-au demosntrat că predarea, învățarea, dar cu precădere evaluarea au avut 
nevoie de o adaptare la noile condiții, ceea ce nu a fost neapărat simplu, dar preșcolarii ne-au demonstrat 
că pot asimila cunoștințe utilizând o serie se resurse educaționale online. Aceste aspect a adus numeroase 
controverse în domeniul educației, însă viața ne demosntrază că avem nevoie de cunoștințe și abilități cât 
mai diverse în vederea întegrărării cu succes perioada școlară, iar mai tarziu pe piața muncii. 
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Evaluarea online  - o provocare  contemporană 

 

Prof. Dobre Ana Amalia                                                                 
Liceul Tehnologic Motru 

 
În  anul  școlar  2021-2022  disputa  școala  online  versus  școala  clasică  ("față în  față") creează  

mereu  controverse  și  confuzie.  Experiența  anilor   școlari  anteriori   și  examenele  importante  ce  țin  
de  evaluarea  sumativă  subliniază  două  lucruri  importante:  interesul/lipsa  interesului profesorilor   
pentru  un demers  didactic  eficient  și  interesul  elevilor   sau  lipsa  motivației  lor  în  ceea  ce  privește  
procesul  educațional  de  predare-înnvățare-evaluare.  

Am  avut   șansa  ,în  acești  ani, să  lucrez  cu  elevi  de  liceu  (teoretic  și  tehnologic) și  cu  elevi  
de  gimnaziu  din  școli  diferite. Am  înțeles  repede  că  în  fiecare  domeniu, dar  mai  ales  în  educație  
și  familie," omul  sfințește  locul"  ,în  acest  caz, implicarea  reală  a  profesorilor  trezește  motivația 
elevilor, dorința  lor  de  a  se  implica  în  actul   educațional  pe  măsura  capacității  lor  intelectuale  sau  
a  curajului   de  a  vorbi  liber  în  fața  camerei  video , în  cadrul  educației  online. 

Am  ales  să  realizez  ore  interactive  și  evaluări  ce  țin  de  metodele  noi  de  predare  și  evaluare  
utilizate  în  toată  lumea  civilizată,  mai  ales  în  SUA, Europa, Canada, Turcia, Japonia, Israel  și  Australia. 
În calitate  de  studentă  am  învățat  și  m-am  documentat  despre  școala  australiană  care   de  zeci de  
ani  utilizează  învățarea  online  și  învătarea  de  la  distanță  la  toate vârstele ,  mai  ales  datorită  factorilor  
geografic, climatic  și  demografic. În  perioada  ianuarie  -martie  2021  am  participat  la  cursul " CRED  
-Curriculum  relevant , educație  deschisă  pentru  toți "  la  disciplina  istorie  ,iar  formatorii  ne-au  învățat  
să   vedem  procesul  educațional   modern " , mai  ales  pe  cel  online  din  dublă  perspectivă  profesor  și  
părinte. De  asemenea  ,fiecare cursant  a  fost  pus  și  în  ipostaza  elevului/studentului  dornic  să învețe  
și  încrezător  în  evaluarea  obiectivă  și  feedback-ul colegilor.  

Am  înțeles  cât  de  ușor  putem  utiliza  și  integra  interdisciplinaritatea  în procesul  de   predare  și  
în  evaluarea  cunoștințelor  elevilor. Deși  cursul  CRED  a  fost  gândit  în  prima  etapă  doar  pentru  
ciclul  gimnazial, el  poate  fi  deja  ușor  integrat  și  în  procesul  de  predare-evaluare  al  profesorilor  care  
predau     la  liceu.  

Am   reușit  să  evaluez  online  elevii  de  clasele  a  IX  a  și  a  X a  prin  proiecte  complexe  realizate  
în  echipe, deși  unii  membrii ai  echipelor  locuiau  în  alte  localități. I-am educat   să  argumenteze  
natural, folosind  limbajul  de  specialitate, integrând  ușor  în  discurs  motivația  alegerii  temei  de  
dizertație  și  opinia  personală   asupra  subiectului  istoric dezbătut. Și  totul  a  fost  în  fața  camerelor  
deschise, privind  spre  colegii  lor  pe  ecran ,știind  că  pot  fi ascultați  și  de membrii  familiei  acestora.  
Am  reușit  să  improvizez  la  clasele  gimnaziale  jocuri  de  rol, deși  fiecare  elev  era  în  altă  locație   și  
să-i  învăț "să  învețe", să  cunoască  ,să  întrebe. Am  reușit  să  evaluez  oral  elevii  la  istorie prin  
rezolvarea  unor  teste  oral  sau  prin  intermediul  unor  întrebări  frontale, studii  de  caz  la  care  le-am  
sugerat  anterior  bibliografie  de   specialitate.  Ne-am  "jucat " adesea  folosind  metoda  cubului, metoda  
pălăriilor  gânditoare, ciorchinele  și  investigația, fără  a  resimți  stresul  catalogului  real.  

Evaluarea  online  consumă  de două  ori  mai  mult  timp  profesorului  și  solicită  multă  muncă  
indivduală   și  /sau  în  echipă  din  partea  elevilor  , dar  este  și cea   care  primesțe  cel  mai  onest  
feedback  din  partea  colegilor  celor  evaluați.  

Evaluarea  online  am   realizat-o  și  prin  observarea  individuală  a  elevilor  , participarea  lor  activă  
sau  pasivă   la  fiecare  evaluare  frontală, referate, prin  exerciții, aplicații, fișe  de  lucru  și  proiecte. 
Receptivitatea  elevilor  față  de  metodele  moderne  de  evaluare  este  mai  mare  decât  față  de  cele  
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clasice , însă , din  păcate , nu  întotdeauna  toată   lumea  are  internet  foarte bun  și  nici  acces  la  predarea  
online.  Acest  procent  mic  de  elevi  a  fost  evaluat   prin  proiecte  trimise pe  mail, fișe de  lucru  postate  
pe  platforme  de la  colegi  sau  chiar   prin  evaluare  directă  la  școală  (în  situații  exepționale ).  

Materialele  le-au  primit  prin  poștă, posța  electronică  , whatsapp  si  prin  intermediul    colegilor  
de  clasă.  Au  fost  situații  în  care  s-au  conectat  câte  trei  elevi  din  aceeași  clasă  de  pe  contul  unuia  
dintre  aceștia  și  din  locuința  lui.  Toate  acestea  au  subliniat  faptul  că   dincolo  de  orice  situație  
extremă   sau  orice  context  socio-sanitar, colegialitatea  există  încă  în  școlile  românești,  mai  ales  în  
mediile  defavorizate.   

Am  reușit  să  învăț  de  la elevii  mei  faptul   că  uneori  simplul  atruism  spune  mai  multe  despre 
un  om  decât  o  mie  de  recomandări   și  că   un  profesor  eficient  este  acela  care  înțelege  nevoile  
clasei  și  transformă  unele   lacune  educaționale  ale  elevilor  în  oportunități  pentru  creatorii  de  educație. 
Suntem  ceea  ce   spun  faptele  noastre  despre noi, principiile  de  la  care  nu  ne  abatem   și  feedback-
ul  claselor.  Elevii  nu  pot  aprecia  mereu  erudiția  unui  dascăl  , dar  apreciază  un  bun  pedagog, 
dascălul  care   mai  întâi  vorbește  pe  înțelesul  lor  și  treptat   crește    dificultatea  discursului  didactic  
/academic. 

Într-o  lume  a  dilemelor, a  socializării  online  ,deja  mai  mult  decât  cea  reală  și  a  divizării  
societății  postcovid  19, în  adepți  și  dușmani  ai  vaccinării, România  rămâne  din  punct  de  vedere  
educațional, politic,  cultural  și  social  prinsă  între  Occident  și  Orient.  

 

 

 

Bibliografie: 
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ONLINE VERSUS TRADIȚIONAL 
 

 

Prof. înv. Primar Dobre Aurelia - Georgeta                                                 
Școala Gimnazială, Comuna Măgurele, jud. Prahova 

 

 

A preda înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări dezirabile în 
comportamentele copiilor. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007)  

Etapele principale ale procesului de predare sunt: prezentarea unui material concret/verbal, 
organizarea și conducerea unor activități în care să se valorifice materialul prezentat, acordarea de sprijin 
copiilor pentru a putea observa, analiza, compara, extragerea esențialului (împreună cu copiii) și fixarea lui 
în noțiuni, concepte, raționamente, operaționalizarea cunoștințelor copiilor prin conceperea și rezolvarea 
de probleme, de sarcini teoretice și practice. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007)  

Dată fiind situația actuală, putem afirma că această pandemie, starea de urgență instituită de la o zi la 
alta, au provocat un adevărat experiment în domeniul educației. La nivel mondial sistemele educaționale 
sunt nevoite să se adapteze situației, să se reinventeze.  Milioane de copii au fost obligați să stea în casă, iar 
profesorii au fost forțați de situație să își mute activitatea online, să învețe să utilizeze diferite tehnologii și 
platforme digitale pentru a continua predarea și pentru a păstra legătura cu copiii. Astfel s-a demonstrat că 
atât profesorii cât și copiii au fost capabili să se adapteze la noul mod de abordare al educației și la un nou 
mod de comunicare. Cu toate că a existat deschidere din partea cadrelor didactice precum și a copiilor 
pentru desfășurarea activității educaționale online, au fost câteva dificultăți pe care unii le-au întâmpinat. 
Amintim aici lipsa unui mijloc de conectare (laptop, tabletă, telefon), lipsa conexiunii la internet, lipsa 
cunoștințelor în domeniul tehnologiei pentru unii părinți sau profesori.  

Astfel, prin realizarea unei analize, după  luni de când predarea și învățarea s-au mutat în școala de 
acasă putem trage câteva concluzii cu privire la avantajele predării online și cele ale predării tradiționale, 
adică ce au avut copiii în plus în aceasta perioadă și ce le-a lipsit:  

a) predarea online:   
- Copiii au petrecut mult timp în familie, alături de părinți, s-au bucurat de prezența și sprijinul 

acestora în realizarea sarcinilor de lucru;   
- Și-au desfășurat activitatea într-un mediu familiar, plăcut și fără zgomotul și agitația din clasă;   
- Activitățile online nu începeau atât de devreme precum cele de la școală și ei s-au putut bucura de 

o oră de somn în plus dimineața; 
- Relațiile între școală și familie au avut de câștigat, deoarece părinții au putut observa în mod direct 

efortul făcut de cadrul didactic în reușita procesului de predare și învățare;  
- Putem spune că aceasta perioada a favorizat învățarea și dezvoltarea unor noi aptitudini părinților 

prin folosirea instrumentelor și platformelor pe care lucrează copiii;   
- Predarea online a favorizat colaborarea profesorilor, prin împărtășirea de noi experiențe, schimbul 

de materiale și idei.  

    b) Predarea tradițională (față în față):   

-  Ce a lipsit cel mai mult copiilor în aceste luni de școală de acasă a fost satisfacerea nevoii de 
socializare, de a petrece timp împreuna cu colegii. Această lipsă de socializare a fost resimțită de către toți 
copiii;  
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-  În cadrul activităților organizate față în față cadrul didactic deține un mai bun control în menținerea 
atenției copiilor, precum și în dirijarea modului de realizare a sarcinilor individuale de lucru.   

-  Prin crearea unui mediu educațional stimulativ, prin utilizarea materialelor didactice atractive, prin 
crearea de situații de învățare și concretizarea acestora în experiențe de învățare, cadrul didactic permite 
dezvoltarea creativității copilului.   

„Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori și, din acest punct de vedere, 
educația va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situație precisă, indicațiile generale date de cărțile 
de metodologie.” Gaston Mialaret 

 

 

Bibliografie: 

1. Ionescu, M., (2011), Instrucție și educație, Editura Eikon, Cluj-Napoca. 

2. Bocoș M., Jucan D., (2007) Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia 

evaluării, Paralela 45, Pitești. 
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Portofoliul digital 

 
prof. Dobrea Mihaela                                                                   

Liceul Economic Al. I. Cuza Piatra Neamt 

 
Portofoliul de prezentare este un document de analiză a profesorilor cu care elevii iau legătură în anii 

urmatori, o materializare a unui parcurs didactic care poate deveni un factor relevant pentru întreaga 
biografie a elevului, rămânând in viața sa un element cu reverberații importante. Interpretat în mediul 
digital, portofoliul polarizează dimensiuni, asigurând funcționalități didactice în cel puțin trei direcții: 
predare, învățare, evaluare. Suporturile propriu-zise, deși preluate din mediul virtual, pot fi clasice, 
translatate pe dischete, CD-uri sau pe o pagină Web. 

În ceea ce privește tematica, aceasta este un element esențial pentru demersul de utilizare a 
portofoliului, intrucât prezintă elevului un orizont larg de informații (diferite de cele utilizate la școală), 
având acces la forme de relatare mai complexe, care au scopul de a stimula interesul elevului, de a-l 
sensibiliza și de a-l dezvolta atat pe pe plan psiholoic, cat și intelectual. 

Conform Ministerului de Educație din Québec (Ministère de l’Education du Québec, 2002), 
portofoliul digital prezinta ipostaze distincte: sursă de învățare și mijloc de prezentare a portofoliului. 

Portofoliul, în calitate de sursă de învățare, cuprinde lucrări, dar și reflecții ale elevilor asupra 
acestora, care verifică si validează progresele elevilor. Structura dosarului este compusa atât de profesori, 
cât și de elevi, aceștia adăugand noi puncte de vedere, remarci, complicand „construcția” dosarului cu noi 
teme. Acest portofoliu se înființează treptat și construiește profilul evolutiv al elevului, datorită flexibilității 
digitale care oferă oportunități de redactare a entităților informaționale. Datorită mijloacelor tehnice, 
precum calculatoarele, imprimantele, camerele foto sau video este posibilă realizarea portofolului digital, 
unde elevul pornește de la o organizare minimală (informații de bază) și ajunge la noi ordonări (structuri 
compuse). 

Portofoliul ca dosar de prezentare cuprinde piesele alese de elev, care reprezintă interesele principale 
ale sale, pentru întreaga sa conduită didactică, 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, părinții sau alți colegi, unde elevul adoptă rolul de critic al propriei activități, 
impunându-și targeturi pe parcursul conduitei didactice. Elevul adapteaza astfel publicului o serie de piese 
care îl avantajează, identificând reacțiile acestuiacși urmărind o serie de interese care duc la dezvoltarea 
trasaturilor de personalitate ale sale. 

De acest portofoliu beneficiază atât cadrul didactic, care evauează și notează rezultatele elevilor, dar 
și elevii care realizează autoevaluări pe baza lui. Astfel, evaluarea prin portofoliu rămâne o formulă 
complementară evaluării prin probe tradiționale. 

Bibliografie: 

1. Cucoș Constantin- Pedagogie, Editura Polirom, București 2014; 
2. Cazan-Carmen Manuela- Teoria și practica evaluării, Editura ProUniversitaria; 
3. Truta Elena- Relația profesori-elevi: blocaje și deblocaje, Editura Aramis, București 2005 
4. Musata Dacia-Bocos, Dana Jucan- Teoria și metodologia instruirii. Toria și metodologia evaluării, 

Editura Paralela 45, 2019 
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Evaluarea școlară între eșec și succes 

 
Prof. Dobrică Cristina,                                                                  

Colegiul Spiru Haret Ploiești 

 

 

Una din problemele cu care confruntă actualmente învățământul este cea a evaluărilor standardizate 
(sumative, cumulative sau de bilanț) cu mize mari (trecerea la un nivel superior de școlarizare) care domină 
peisajul educațional din toată lumea, mari generatoare de stres, anxietate sau frustrare. În toată perioada 
cuprinsă între grădiniță și clasa a XII-a elevii sunt supuși la numeroase testări (fie ele “simulări” sau testări 
propriu-zise).  

Trebuie însă să fim conștienți că mediile generale și notele nu spun nimic despre inteligența și 
creativitatea elevilor. Evaluăm o stare a memoriei și un nivel de cunoștințe la un moment anume, măsurăm 
volumul de informații și nu calitatea gândirii sau caracterul.  

Testele nu iau în considerare factorii contextuali ce pot afecta performanța elevilor. Și cel mai 
important, testele nu apreciază creativitatea, adesea sancționată în școlile noastre. În ultimii ani, problema 
majoră care afectează elevii din România este faptul că prin reorganizarea învățământului în privința 
admiterii la liceu și facultate, evaluarea a ajuns pentru marea majoritate a elevilor (și mai ales a părinților 
lor) o luptă disperată de a accesa “cele mai bune școli”.  

Numărul copiilor absolvenți de gimnaziu cu 10 pe linie a crescut exagerat. Putem totuși afirma cu 
convingere că acei copiii știu totul despre materiile evaluate? Prin presiunea permanentă de a performa la 
nivel maxim îi forțăm să fie perfecți, le transmitem mesajul că nu sunt suficient de buni dacă nu reușesc să 
fie admiși la cele mai bune școli, cu cele mai bune medii. Însă trecutul ne-a demonstrat că nu putem 
niciodată ști unde este ascuns următorul geniu. Poate că îl neglijăm în favoarea unei programe, a unui 
curriculum de respectat și a unor criterii fixe de evaluare.  

Automat permitem etichetări și îi plasăm în categorii, le definim și limităm viitorul. Toate aceste 
catalogări și etichetări afectează stima de sine a elevilor încă din primii ani de școală, când sunt deja 
împărțiți în copii “ageri”, copii “lenți”, copii “buni” și copii “slabi”, fără să ne dăm seama că în timp toate 
acestea favorizează eșecul sau insuccesul școlar, unul din fenomenele negative persistente cu care se 
confruntă școala românească, reflectat în randamentul scăzut al învățării, sub nivelul cerințelor și 
obiectivelor și, de multe ori sub nivelul propriilor capacități și manifestat sub două aspecte: rămânerea în 
urmă la învățătură și abandonul școlar. Insuccesul școlar se manifestă prin incapacitatea de a face față 
activităților școlare, incapacitatea sau refuzul de a învăța, de a nu avea rezultate în funcție de capacități.  

Cauzele sunt multiple, rolul evaluărilor fiind acela de a le scoate la lumină, pentru a putea organiza o 
strategie de recuperare și a o aplica cu succes, în vederea îndreptării elevului spre obținerea succesului 
școlar, încercând pe cât posibil reducerea repercursiunilor negative asupra personalității acestuia. Vorbim 
adesea despre succes școlar, implicând automat că acesta ar însemna doar rezultate maxime la examene, 
concursuri, olimpiade.  

Însă, succesul școlar implică o bună cunoaştere de sine, o conştientizare a forţelor, mobilizare și 
perseverență în depăşirea obstacolelor. Poate că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe aceste achiziții, să 
apreciem și să asigurăm suport în depășirea conflictelor interioare, în învingerea propriilor limite. De cele 
mai multe ori, în spatele succesului şcolar se află renunţări la activităţi extrașcolare care aduc multă plăcere 
și satisfacție, dar și nelinişte și teamă de nereuşită. Testele și evaluările ar trebui să fie instrumente de 
identificare a golurilor în educație și de concentrare în repararea și recuperarea lor. Ar trebui văzute drept 
o sursă de date referitoare la competențe (total diferite de potențial).  

Orice activitate educațională este însoțită de procesul de evaluare, întreaga viață școlară, stând sub 
semnul valorizării. Funcțiile de diagnoză și pronostic, precum și cele de feed-back ale evaluării, precum și 
formele de evaluare inițială și continuă, ne asigură suportul necesar pentru identificarea din timp a 

1154



  

problemelor de învățare și recuperarea lor în vederea obținerii succesului școlar. Evaluarea inițială permite 
identificarea modului cel mai adecvat de predare al conținutului, dar și modalități de instruire diferențiată, 
centrată pe elev. Este utilă în situațiile de recuperare a unor noțiuni de bază, pierdute de parcurs sau 
neachiziționate la timp, implicate în susținerea învățării unor concepte noi.  

Deși suntem presați de obligativitatea respectării curriculumului și programei școlare, suntem 
responsabili de asigurarea succesului sau insuccesului școlar al elevilor noștri. Dacă în urma evaluărilor 
rezultă necesitatea reluării unor concepte fundamentale mai vechi, trebuie să ne adaptăm activitatea în 
vederea recuperării lor. Până la urmă, învățarea înseamnă înțelegerea conceptelor fundamentale și a 
modului lor de aplicare în situații diverse. Dacă este să analizăm evaluarea dintr-o perspectivă istorică, 
definitorii sunt demersurile din ultimii 100 de ani. Încă din anii ‘70, Europa era preocupată de regândirea 
modului de evaluare, importând de pe ocean modelul evaluării prin obiective, bazat pe formularea de 
obiective de atins, urmate de organizarea drumul de parcurs, de anticiparea dificultăților și definirea 
obiectivelor. A evalua înseamnă a raționaliza, a optimiza în vederea eliminării pierderilor dintr-un sistem.  

Evaluarea era văzută ca un “proces circular, activ și dinamic de perfecționare a instruirii și a relației 
pedagogice (prin “bucla retroactivă”), de adaptare reciprocă și adecvare a mijloacelor /strategiilor la situația 
de instruire, la particularitățile celor evaluați, la context etc.” Însăși ideea de evaluare pornește de la 
integrarea erorilor în procesul de învățare, de corectare a lor ca sursă de învățare.  Pedagogia postmodernă 
vede în evaluare o însoţitoare permanentă a proceselor de predare și învățare. Dintre modelele existente în 
plan european, cel mai deschis spiritului secolului al XXI-lea este modelul constructivismului, model 
promovat de pedagogia postmodernă și care îşi are originea în psihogeneza dezvoltării intelectuale şi în 
cercetări ale psihologiei cognitive.  

Învăţarea este contextuală, iar construcţia cunoașterii este colaborativă, dar și motivaţională, 
metacognitivă, atitudinală. În constructivism, evaluarea vizează capacitatea de investigaţie, capacitatea de 
conceptualizare, capacitatea de rezolvare a problemelor, capacitatea de gândire critică, capacitatea de 
evaluare, autoevaluare etc. În Europa postmodernistă, sub influenţa constructivismului, asupra predării, 
învăţării şi evaluării se impune o paradigmă existenţial - umanistă asupra educaţiei, în care profesorul 
lucrează cu elevii și cu aceștia, învățarea bazându-se pe o puternică investiție cognitivă și afectivă. Modelul 
european cel mai recent de evaluare se axează pe competențe și are ca instrument portofoliul de competențe. 
Astfel, pe lângă notele din gimnaziu sau media de la testarea naţională, elevul va primi și recomandări din 
partea profesorilor. Portofoliul educațional, care poate fi considerat un fel de carte de identitate 
educațională, permite să se identifice punctele tari ale elevului, dificultatile si rămânerile în urmă, pentru a 
putea stabili măsuri de remediere.  

Evaluarea sumativă se face periodic, după clasa a II-a, a IV-a, a VI-a, pentru ca măsurile de remediere 
să poată fi instalate înainte de a fi prea târziu. În prezent, testările standardizate au devenit o obsesie în sine. 
Chiar și copiii mici petrec mare parte din timpul lor pregătindu-se pentru a da teste sau a răspunde la 
întrebări similare celor din teste. În varianta extremă, școala devine un program de pregătire pentru teste. 
Accentul pe testele standardizate vine la pachet cu prețul de a nu-i mai învăța pe copii cum să-ți valorifice 
alte talente înnăscute, talente care ar putea să îi protejeze față de caracterul imprevizibil al viitorului.  

Ar trebui regândită complet strategia de admitere în învățământul liceal și universitar, luând exemplul 
la modul de recrutare al angajaților din cadrul companiilor, astfel încât pe lângă note și medii generale să 
fie apreciate și activitățile extracurriculare, recomandări, eseuri scrise de candidați, interviuri.  

 

Bibliografie: 

 Pânișoară, Ion-Ovidiu și Marin Manolescu (coordonatori), Pedagogia învățământului primar și 
prescolar, Iași, Editura Polirom, 2019 

 Păun, Emil și Dan Potolea (coordonatori), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri 
aplicative, Iaşi, Editura Polirom, 2002 
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EVALUAREA TRADIȚIONALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
Dobrică Paula Andreea                                                                 

Grădinița cu P. P. nr. 3, Drobeta Turnu Severin 

 

 

Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde următorii paşi: 

 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor; 
 Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse; 
 Măsurarea rezultatelor aplicării programei; 
 Evaluarea rezultatelor. 
 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: 

 evaluarea iniţială; 
 evaluare continuă; 
 evaluare finală. 
 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. 

Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unormăsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

Evaluarea continuă (formativă) îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, 
fapt ce permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare 
secvenţă de învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ.  

Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi 
de studiu. 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. 
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Tipuri de portofolii: 

 portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări); 
 portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii); 
 portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.) 
Portofoliul poate cuprinde: 

 listă cu comportamente așteptate; 
 observații asupra evolutiei copilului; 
 lucrari ale acestuia; 
 poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar; 
 rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri) s.a.; 
 

În concluzie, portofoliul nu este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi 
reprezentativ pentru crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe. 

Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 
se înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta 
conceptuală/cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul 
întrebărilor, cvintetul, R.A.I. (Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul grupei. 

După Ausubel, ”evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării” astfel 
evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a 
soluțiilor de perfecționare a actului didactic. 

Evaluarea tradițională  expresiile cele mai frecvent folosite pentru denumirea activității de evaluare 
sunt:  

- examinare, verificare, ascultare, control, chiar dacă această activitate se desfășoară într-un context 
cotidian și nu la finalul unui program de instruire; 

- aprecierea școlară sau verificarea se constituie ca moment separat de activitatea de predare - 
învățare; 

- este sinonimă cu aprecierea clasică, cu controlul continuu al învățării școlare; 

- se finalizeaza cu clasificarea (clasamentul elevilor) (evaluare comparativă); 

- selectează și exclude anumite domenii ale învățării mai greu de evaluat: atitudini, comportamente, 
trăsături de personalitate; 

- este centrată pe cunoștințe; 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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Metode alternative de evaluare în grădiniță 

 
Prof. înv. preșcolar Dobrin Maria Mihaela                                                 

Grădinița ,,Zâna Florilor”, București 

 
 

Evaluarea este „culegerea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor rezultate din 
procesul de învăţare; măsurile pedagogice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi” (Schaub, 
Zenke).  

Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va 
putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o 
abordare multidimensională ".  

Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia noi educatoarele „oferim copiilor posibilitatea 
de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea 
unei diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit". 

Metodele alternative de evaluare care sunt mai frecvent folosite în școli și grădinițe sunt: observarea 
sistematică a activităţii şi a comportamentului copilului, proiectul, portofoliul, studiu de caz, metoda R.A.I., 
evaluarea cu ajutorul calculatorului, tehnica 3-2-1, investigaţia, interviul e.t.c. Multe dintre aceste metode 
alternative de evaluare sunt modalități eficiente de evaluare a copilului preșcolar. Alegând să folosim 
metodele alternative de evaluare: RAI, Portofoliul, Evaluarea cu ajutorul calculatorului la copiii preșcolari, 
rezultatele acestor evaluări ne pot oferi progresul acestora într-un mod constructiv, având drept urmare 
revizuirea actului didactic. 

În continuare vă prezentăm câteva modalitați alternative considerate de noi eficiente în evaluarea 
preșcolarilor, utilizate la grupă: metoda RAI, Portofoliul, Evaluarea cu ajutorul calculatorului. 

Metoda RAI stimulează şi dezvoltă capacităţile elevilor de a comunica prin întrebări şi răspunsuri 
ceea ce tocmai au învăţat.  

Poate fi utilizată în cadrul unei activităţi frontale sau de grup, această metodă poate fi utilizată în orice 
moment al activităţii didactice sub formă de joc. În cazul unei activităţi frontale se precizează conţinutul, 
tema supusă evaluării, se oferă o minge uşoară elevului desemnat să înceapă activitatea. Acesta formulează 
o întrebare şi aruncă mingea către un coleg care va preciza răspunsul; la rândul său, acesta va arunca mingea 
altui coleg, adresându-i o nouă întrebare; copilul care nu va putea oferi răspunsul corect la întrebare va ieşi 
din joc, răspunsul 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 cunoaşte răspunsul corect, 
va părăsi jocul în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea. În joc vor rămâne numai copiii care 
demonstrează că deţin cunoştinţe solide în legăturăcu tema evaluată, iar la final, educatoarea clarifică 
eventualele probleme, întrebări rămase fără răspuns. Foarte des am folosit-o în domeniul experiential, 
stiința - cunoașterea 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 activităţii, am urmărit, ca observator, să identific eventualele omisiuni în pregătirea 
copiilor ca să pot adopta astfel deciziile necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor acestora, precum şi 
pentru optimizarea procesului de predare-învăţare. 

Această metodă alternativă de evaluare poate fi utilizată în cadrul oricărui domeniu experiential, 
educatoarea atenţionând însă copiii în ceea ce priveşte necesitatea varierii tipurilor de întrebări. Metoda 
RAI, elimina emoțiile copiilor, permite formarea şi consolidarea deprinderii de ascultare activă, formarea 
şi dezvoltarea capacităţii reflective, dezvoltarea competenţelor de relaţionare, dezvoltarea competenţelor 
de comunicare, formarea şi dezvoltarea competenţelor de evaluare şi autoevaluare. 

Prezentat sub forma unei mape, portofoliul grupei cuprinde lucrări reprezentative şi reuşite, poze din 
timpul unor activităţi mai deosebite, cât şi din timpul unor activităţi extracurriculare (excursii, concursuri, 
activităţi de voluntariat), de asemenea cuprinde mostre de lucrări care au necesitat cooperarea între doi sau 
mai mulţi copii din grupă, diferite observaţii făcute de către copii privind modul în care au interacţionat în 
timpul unor activităţi desfăşurate pe grupe sau în perechi. 

Aranjate în ordine cronologică, materialele din componenţa portofoliului de grup evidenţiază 
progresele copiilor, punctele tari ale activităţilor desfăşurate şi analiza lor este un prilej pentru stabilirea 
unor obiective noi de învăţare şi deprinderi sociale pe care şi le propun copiii grupei.  

 

Am ales să folosim portofoliul din urmatoarele considerente:  

-   oferă o privire de ansamblu asupra copilului şi a activităţii desfăşurate de acesta în grădiniţă; 

-   are un grad sporit de adaptabilitate la specificul diferitelor categorii de activitate, a condiţiilor 
existente în grupă, a particularităţilor copilului preşcolar; 

-   cuprinde în actul evaluării unele lucrări realizate de copii care în mod obişnuit nu ar fi avute în 
vedere; 

-   încurajează copiii în exprimarea personală, îi determină să se angajeze în activitate mai activ, îi 
motivează pentru realizarea unor lucrări care să- i reprezinte; 

-  implică direct copiii în actul evaluator determinându-i să fie mai interesaţi de rezultatele evaluării; 

-   dezvoltă capacitatea copiilor de autoevaluare; 

-   este utilizat cu succes în activitatea cu părinţii. 

 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului, constituie un mijloc modern şi util în realizarea procesului 
evaluativ. Deoarece lucrul la calculator este o activitate foarte îndrăgită de copii poate constitui un prilej de 
evaluare care asigură unitate cunoaşterii, depăşind graniţele disciplinelor printr-o abordare interdisciplinară 
a conţinuturilor.  

Jucându-se la calculator jocuri atractive, copilul este pus în situaţia de a aplica în contexte noi şi 
variate cunoştinţele acumulate anterior. 

Utilizam evaluarea cu ajutorul calculatorului în diferite situaţii: la finele unor activităţi frontale, în 
timpul unor jocuri didactice, a activităţilor integrate, în cadrul activităţilor liber alese şi la activitatea 
opţională “Prietenul meu calculatorul”.  

Evaluarea cu ajutorul calculatorului are câteva caracteristici: răspunsurile sunt apreciate cu exactitate, 
timpul util de lucru este gestionat corect, rezultatele sunt confirmate sau infirmate imediat, există 
posibilitatea abordării unui subiect printr-un joc, dar cu nivel diferit de complexitate, fapt ce oferă satisfacţii 
tuturor copiilor. 
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Metodele alternative de evaluare sunt modalitati eficiente de evaluare a copiilor preșcolari, ca o 
alternativă la metodele tradiţionale şi sunt menite să îmbunătăţească practica evaluativă. 

 

’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.’’ (D. Ausbel) 
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CE REPREZINTĂ EVALUAREA? 

 
 

PROF. PTR. ÎNV. PREȘC: DOBRIN MĂRIOARA CĂTĂLINA                           
GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 19 SIBIU 

 
Adunarea de informții cu scopul de a lua dedcizii (Me learn 1996). 

 

La nivel preșcolar prin evaluare urmărim procesul fiecărui copil pentru a dezvolta abilități și a 
interveni în cazul unor dificultăți observate. 

Altfel spus evaluarea este cel mai complex proces didactic integral structurat în procesul educațional 
din grădiniță și are ca scop cunoașterea copilului, urmărirea procesului acestuia în raport cu propria 
peersoană. Putem spune că evaluarea nu reprezintă doar un control al cunoștințelor sau un  mijloc de 
măsurare a acestor cunoștințe, ci și o modalitate de perfecționare.  

Evaluarea nu este o etapă suprapusă a procesului de învățare ci constituie un act integrat activității 
pedagogice.  

Activitățile educative desfășurate cu preșcolarii în grădiniță fie fizic/online sunt complexe și necesită 
forme de monitorizare și evaluare variate, multiple și în concordanță cu particularitățile de vărstă ale 
acestora. 

După cum știm suntem unici, deci fiecare copil este unic motiv pentru care este necesar să se 
folosească tehnici și strategi de comunicare și de lucru diferite potrivite astfel încât preșcolarul să 
beneficieze de o stimulare corespunzătoare pentru dezvoltarea abilităților și comportamentelor dar în 
același timp și sprijin  pentru acesta.  

Atât  online cât și offline principalele metode utilizate pentru colectarea datelor care au ca scop 
dezvoltarea copiilor sunt: observarea acestuia în timpul programului zilnic/activitate online, dialogul 
(conversația, interviul) atât cu preșcolarul cât și cu parinții, care are ca scop cunoașterea dezvoltării psiho-
fizice, a cunoștințelor și deprinderilor preșcolarilor și proba practică. 

Din punctul meu de vedere evaluarea în mediul online ne provoacă ca și cadre didactice, deoarece 
fără o conectare directă/fizică cu aceștia de cele mai multe ori nu reușim să oferim sprijin la nevoile 
preșcolarilor și noi la rândul nostru avem nevoie de ajutorul parinților în special cănd metoda adoptată este 
cea practică (poți să-i îndrumi, dar nuși să-i sprijini). 

Evaluarea este instrumentul de cuantificare şi conducere a preşcolarului spre evoluţie, fiindu-i 
educatoarei cea mai la îndemână metodă de control şi analiză a demersului pedagogic, în vedere atingerii 
finlităţilor proiectate şi formării copilulului pentru o integrare optimă în următorul modul evolutiv, şcoala. 
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Evaluarea 

 
Prof. înv. primar Dobrinean Ligia 

Școala Gimnazială ,,Lucian Blaga” Jibou 
 
 
 
 

Dacă la început evaluarea se referea numai la rezultatele obţinute de către elevi în procesul de 
învăţământ, astăzi aria acestei activităţi se extinde. Nota obţinută de elev, care pune în evidenţă „cât ştie” 
acesta, este un indicator complex.  

Educaţia reflectă atât măsurarea şi aprecierea rezultatelor obţinute de elevi (informaţii, deprinderi, 
fond aptitudinal, motivarea elevului pentru actul învăţării), cât şi eficacitatea activităţii profesorului.  

Astfel, evaluarea depăşeşte limitele individualităţii şi „cuprinde” ambii parteneri ai cuplului 
instructiv-educativ, elevul şi profesorul; dacă cel care stabileşte obiectivele, analizează resursele, 
elaborează strategiile, este educatorul, atunci nota pusă unui elev îl priveşte în mare măsură pe educatorul 
însuşi. 

 
 Eficienţa învăţământului din punct de vedere al evaluării pedagogice este dată de raportul dintre 

obiectivele proiectate şi rezultatele obţinute de către elevi. Într-un sens derivat eficienţa este dată de raportul 
dintre rezultatele obţinute şi resursele consumate. Astfel, dacă o activitate s-a încheiat cu rezultate bune, 
dar cu eforturi epuizante pentru elevi şi profesori, eficienţa ei este mai mică decât a aceloraşi rezultate 
obţinute cu eforturi mai mici. Se spune că o activitate didactică este cu atât mai eficientă cu cât obiectivele 
ei au fost realizate într-un timp cât mai scurt, cu cheltuieli minime de resurse materiale, cu mai puţină 
oboseală şi cu mai multă plăcere pentru efortul depus. 

 Randamentul şcolar este dat de raportul dintre nivelul de pregătire teoretică şi practică a elevului 
şi prevederile programelor şcolare. Acest concept (randamentul şcolar) se regăseşte şi în gradul de asigurare 
a formării şi dezvoltării personalităţii elevului în ansamblul ei. 

  Calitatea învăţământului este alt termen care gravitează în jurul problemei evaluării şi este dată 
de raportul dintre rezultatele obţinute şi rezultatele scontate (stabilite prin obiectivele operaţionale).  

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca mijloc de măsurare 
obiectivă, ci şi ca o cale de perfecţionare ce presupune o strategie globală asupra formării. Operaţia de 
evaluare nu este o etapă supraadăugată ori suprapusă procesului de învăţare, ci constituie un act integrat 
activităţii pedagogice. Evaluarea constituie o ocazie de validare a justeţei secvenţelor educative, a 
componentelor procesului didactic şi un mijloc de delimitare, fixare şi de intervenţie asupra conţinutului 
activităţii educaţionale şi asupra obiectivelor educaţionale. 

Principalele tendinţe de modernizare a evaluării şcolare pot fi sintetizate astfel: 
*S-a îmbogăţit cantitativ şi 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 
alţii folosiţi tradiţional şi-au îmbogăţit semnificaţia, în consens cu schimbările din planul teoriei şi practicii 
educaţionale.  

*Evaluarea modernă este abordată în termeni de procese şi nu de proceduri / modalităţi de măsurare 
a rezultatelor învăţării.  

*Termenul clasic de “evaluare”, care ne conduce în mod spontan şi 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 evaluativă”. 

* Din perspectiva modernă, “a evalua” înseamnă a desfăşura o activitate care însoţeşte pas cu pas 
procesul de predare-învăţare. 

*Introducerea în teoria şi practica pedagogică a conceptului de „evaluare formativă” a determinat 
atenţionarea pedagogilor asupra faptului că obiectul lor de studiu în domeniul evaluativ, în consens cu ideile 
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psihologiei cognitive, trebuie să-l reprezinte cu prioritate procesele de învăţare ale elevilor şi nu 
comportamentele manifestate de aceştia ca rezultat al învăţării. 

*O altă idee de bază vizează coresponsabilizarea celui care învaţă (elevul). Aceasta presupune 
dezvoltarea capacităţii de autoreflecţie asupra propriei învăţări, intrarea în funcţiune a mecanismelor 
metacognitive. Cu alte cuvinte, “cunoaştere despre autocunoaştere”.  

*Învăţământul modern solicită conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de referinţă 
care să aibă la bază formarea competenţelor elevilor. Multe sisteme de învăţământ, inclusiv cel românesc 
din ultimii ani, îşi propun să dezvolte activitatea instructiv-educativă având ca referenţial competenţele 
generale şi specifice pe care trebuie să le dobândească cel ce învaţă – elevul – pe parcursul şi la finalul unui 
ciclu de instruire, al unui an de studiu. 

În învăţământul bazat pe competenţe instruirea este orientată către rezultatele finale elevii fiind 
implicaţi în activitatea de învăţare continuă şi de autoevaluare a competenţelor. Astfel elevii au 
reprezentarea achiziţiilor finale şi a demersului (teoretic şi practic) de dobândire a acestora. Prin evaluarea 
pe criterii şi indicatori de performanţă, fiecare elev înţelege cum este evaluat şi de ce are nevoie pentru 
câştigarea/dobândirea competenţei. 

Profesorii dobândesc competenţe de proiectare didactică în baza modelului centrat pe rezultate – 
reconstruiesc oferta de curs din perspectiva competenţelor intenţionate, stabilesc nivelurile de complexitate 
ale competenţelor, asociază teme suport care susţin şi asigură formarea competenţelor, creează situaţii 
practice de învăţare implicând activ clasa, stabilesc criterii de evaluare privind dobândirea competenţei, 
evaluează elevii într-un mod complex, precum şi oferta educaţională. 
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EVALUAREA ONLINE 
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
 

DOBROICA LAURA-AMALIA 
Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad – Grădinița P. N. 7 Arad 

 
 
Evaluarea oferă educatoarei informaţii despre cunoştinţele de care dispune copilul, despre modul în 

care utilizeazã aceste cunoştinţe în rezolvarea sarcinilor care îl implică, despre capacitaţile pe care le are şi 
nu în ultimul rând despre potenţialul creativ.  

Integrarea permanentă a actului educativ în activităţi îl obişnuieşte pe copil cu efortul, îi formează 
calităţi de voinţă care-l vor susţine în viitoarele demersuri de învăţare: perseverenţă, spontaneitate, 
independenţă. 

Pepedagogia modernă este într-o permanentă căutare de tehnici şi instrumente de evaluare care să 
ajute, să mobilizeze, să sprijine copilul în procesul de învăţare. Pe lângă informaţiile obţinute prin metodele 
tradiţionale, am folosit şi alte procedee care să răspundă nevoilor copiilor, intereselor acestora, care să 
contrabalanseze răspândirea în exces a fişelor – devenite de acum clasice. Astfel am folosit: investigaţia, 
enunţurile incomplete, jocurile de rol, dramatizările, jocurile didactice, jocurile exerciţiu, concursurile, 
expoziţiile, portofoliile şi proiectele.  

Evaluarea este o activitate etapizată care vizează domenii și probleme complexe, nu doar evaluarea 
copiilor. „A evalua” reprezintă nu numai un verb de încheiere, ci și de deschidere. 

A preda înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări dezirabile în 
comportamentele copiilor. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007) 

În educația online se schimbă, mediul de învățare. Nu mai există grădinița ca spațiu. Modificări apar 
și în ceea ce privește comunicarea. Se schimbă rutinele pentru învățare și de pregătire pentru grădiniță. 

În alegerea instrumentelor digitale, cadrele didactice trebuie să urmărească valențele pedagogice ale 
acestora, gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare. 

Cu toate că existată deschidere din partea cadrelor didactice precum și a copiilor pentru desfășurarea 
activității educaționale online, au fost câteva dificultăți pe care unii le-au întâmpinat. Lipsa unui mijloc de 
conectare (laptop, tabletă, telefon), lipsa conexiunii la internet, lipsa cunoștințelor în domeniul tehnologiei 
pentru unii părinți sau cadre didactice. 

Educația online reprezintă un mediu de învăţare mult mai confortabil pentru preșcolari. Copiii petrec 
mai mult timp cu familia, bucurându-se de prezența și sprijinul acestora în realizarea sarcinilor de lucru. 
Activitatea fiind desfășurată într-un mediu familiar, plăcut și fără zgomotul și agitație. 

Predarea online favorizează colaborarea cadrelor didactice, prin împărtășirea de noi experiențe, 
schimbul de materiale și idei.  

Se pot folosi diverse jocuri online: 
- Jocul anotimpurilor; 
- Jocul numerelor; 
- Recunoaște personajul; 
- Puzzle etc. 
De fiecare dată când au ca parteneri de joacă părinții, preșcolarii sunt foarte încântați și dornici să 

câștige/să se prezinte în fața părinților prin antrenarea atenției, a răbdării etc. Și părinții au fost la înălțime 
și au creat materiale foarte variate în vederea desfășurării jocurilor. 

Copiii se bucură atunci când navighează în mediul online și astfel, sunt mai receptivi la informațiile 
venite din zona digitală. Ei se distrează fără a-și da seama că învață în același timp. Atât copiii cât și părinții 
primesc feedback rapid și permanent. Accesul la materiale este la liberă alegere și poate fi utilizat la orice 
oră și în orice loc, temele fiind ușor de postat și particularizate prin titlu, imagini sau filmulețe de pe 
YouTube și site-uri omologate. Este necesar ca părinții să-i ghideze cu multă atenție și pricepere. 

1164



  

Relațiile între grădiniță și familie, părinții pot observa în mod direct efortul făcut de cadrul didactic 
în reușita procesului depredare și învățare. Aceasta perioadă favorizează învățarea și dezvoltarea unor noi 
aptitudini părinților prin folosirea instrumentelor și platformelor pe care lucrează copiii. 

Evaluarea nivelului de pregătire a copilului, este impusă de trei aspecte esenţiale: respectarea 
particularităţilor de vârstă şi individuale; găsirea unor metode şi mijloace adecvate pentru ca evaluarea să 
contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar; să răspundă sarcinii grădiniţei de a pregăti  copii 
pentru integrare cu succes în activitatea şcolară. 

 
 
 
 
Bibliografie: 
 
 Bocoș M., Jucan D., (2007) Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, 

Paralela 45, Pitești. 
 http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteEDU/CrengutaOprea/cap7.pdf 
 www.proeducation.md/dw.php3?f=/files/Evaluare/Evaluarea%20performantelor%20scolare/Cab

ac.doc 
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Evaluarea online 
în învățământul primar 

 

 
Dobroica Zaharia 

Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad 
 

 
Evaluarea este o activitate etapizată care vizează domenii și probleme complexe, nu doar evaluarea 

elevilor. „A evalua” reprezintă nu numai un verb de încheiere, ci și de deschidere. 
 
Există multe definiții pentru evaluare, în funcție de realitățile educaționale de care se ține cont. De 

exemplu, Doina Mihalașcu (2006) consideră că: „Evaluarea este activitatea care permite formularea unor 
judecăți privind starea, funcționarea, evoluția viitoare probabilă a elevului, profesorului, unității școlare pe 
baza informațiilor colectate prin intermediul instrumentelor de măsură.” 

Evaluarea elevilor în cadrul unei discipline, în viziune tradițională, cuantifică doar cunoștințele, 
priceperile și deprinderile specifice acelei discipline. Din acest motiv este imperios necesară evaluarea 
alternativă a elevilor. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

În cadrul evaluării online, prin intermediul platformelor, se pot folosi următoarele metode și 
instrumente de evaluare: evaluarea orală pe parcursul orei, fișe de lucru, teste de evaluare, eseuri, referate, 
portofolii, proiecte. 

ca metode alternative interactive se mai pot folosi activitățile de tip dezbatere, jocul didactic, jocul de 
rol, studiul de caz, concurs etc. 

Cadrele didactice trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. 
Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Dacă avem 
un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare.  

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri; 
monitorizarea răspunsurilor elevilor; evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; evaluările 
pot fi păstrate şi reutilizate; furnizarea de feedback imediat. 

Contextul actual a accelerat, fie că ne-am dorit sau nu, procesul de învățare online. Chiar dacă mulţi 
dintre elevi şi cadre didactice nu au fost pregătiţi pentru aceasta, unii nici nu şi-au dorit, acum predarea prin 
intermediul internetului a devenit o necesitate.  

Sigur, nevoi sunt multe. Sunt copii care nu au suportul de lucru şi nici acces la internet. Sunt profesori 
care nu ştiu cum să adapteze predarea clasică la cea din mediul online. Sunt şi cei care nu ştiu ce platforme 
educaţionale online pentru elevi sunt mai uşor de folosit şi mai practice.  
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Dintre aceste platforme, enumăr: 
 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz este 
o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, tabele, teme, muzică, 
meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

 
Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă 

găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 
• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe 

clase). 
– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 

itemi de teste. 
– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 Sugestii pentru cadrele didactice: 
 - să adapteze itemii de evaluare din punnct de vedere calitativ și cantitativ; 
 - să se adapteze la diversele situații în care se află un elev; 
 - să manifeste toleranță față de postura în care se află părinții copiilor. 
 - adaptare, creativitate, răbdare, ingeniozitate.....DASCĂL MODERN! 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
Oprea, C.L., (2006). Strategii didactice interactive, Bucureşti, E.D.P.; 
Learningapps.org 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  

între online și tradițional 
 
 

Prof. Dobromir Andreea 
Colegiul Național Pedagogic “Regina Maria” Deva 

 
 
 
Pentru noi, profesorii, evaluarea este o parte importantă a procesului de învăţământ alături de predare 

şi învăţare. Ea are ca scop identificarea și măsurarea obiectivelor atinse și reglarea și eficientizarea 
procesului instructiv-educativ. Evaluarea determină în ce măsură se ating prin rezultatele concrete 
obiectivele propuse inițial. Aceste obiective sunt formulate în programele școlare. Consider că evaluarea 
este la fel de importantă ca predarea şi învăţarea şi trebuie planificată cu multă grijă. 

Toţi folosim toate cele trei forme de evaluare: evaluarea iniţială (predictivă),evaluare continuă 
(formativă) şi evaluare sumativă (cumulativă). Evaluarea iniţială se aplică la începutul unui semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Ea are atât o funcţie diagnostică, cât  şi prognostică. Evaluarea sumativă se 
realizează la sfârşitul unui semestru, an, ciclu de învăţământ sau chiar şi la sfârşitul unui capitol. Ea are 
funcţie de ierarhizare şi de certificare (recunoașterea unor cunoștințe în urma examenelor de bacalaureat, 
evaluare națională). Evaluarea formativă se poate face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare.  

Ca profesor de limba engleză, evaluarea iniţială este foarte importantă pentru mine, deoarece prin 
intermediul acesteia aflu la ce nivel sunt elevii şi unde există anumite probleme. De asemenea, evaluarea 
iniţială se mai poate folosi pentru repartizarea copiilor pe grupe sau pe nivele de studiu, ceea ce se practică 
în unele cazuri la limbile străine. De asemenea, evaluarea formativă e la fel de importantă, deoarece mă 
ajută să îmi dau seama la fiecare oră dacă informaţia predată a fost înţeleasă. Prin intermediul evaluărilor 
sumative, care se pot manifesta prin teze, teste de progres la sfârşitul unor unităţi sau module, examene de 
bacalaureat etc., sunt cele care atestă nivelul la care a ajuns clasa şi care ajută la consolidarea finală a 
informaţiei predate. 

Metodele de evaluare sunt modalităţi prin care elevilor li se oferă posibilitatea de a-și dovedi nivelul 
de pregătire. Există trei tipuri principale de evaluare: probe orale, probe practice şi probe scrise. Ele se mai 
numesc şi metode tradiţionale de evaluare. 

Metoda de evaluare orală este una dintre cele mai răspândite. Principalul avantaj al acestei metode îl 
constituie posibilitatea dialogului profesor-elev, care presupune o discuție liberă. În cazul unor erori, elevul 
se poate corecta imediat sau în cazul unei neclarități profesorul poate cere elevului informații suplimentare 
sau o motivare a răspunsului. Ea se poate realiza printr-un interviu, conversație, redarea unui conținut etc. 
Folosesc această metodă aproape la fiecare oră, aceasta ajutându-mă să fac o diagnoză a înţelegerii lecţiei 
precedente, să recapitulez cunoştinţele anterior predate şi este, de asemenea, şi o parte importantă pentru 
formarea competenţei de exprimare orală la limba engleză. La ora mea, evaluarea orală are loc printr-o serie 
de întrebări legate de tema lecţiei sau diferite exerciţii de vorbire precum descrierea unei imagini, descrierea 
unor experienţe personale ale elevilor etc. Încerc pe cât posibil când îmi permite tema lecţiei să folosesc 
ipostaze din viaţa reală a elevilor, folosind un limbaj care să le fie pe viitor de folos. 

Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, 
temă executată acasă, portofoliu, proiect etc. Un avantaj este posibilitatea de a testa un număr mare de elevi 
simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă cea mai tradiţională şi, 
totodată, cea mai des întrebuinţată de mine este testul. Folosesc testul la sfârşitul fiecărei unităţi sau a unui 
modul, iar itemii sunt de cele mai multe ori diversificaţi, având atât itemi obiectivi, cât şi subiectivi. La 
limba engleză, avem pentru competenţele de înţelegere a textul citit şi a celui audiat itemi cu alegere 
multiplă, cu alegere duală sau itemi de completare. În schimb, pentru competenţele de producere a 
mesajelor scrise avem itemi subiectivi.  
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Testele mă ajută să depistez eventualele probleme de scriere, de vocabular sau de gramatică pe care 
elevii nu le-au aprofundat. Sunt, de asemenea, rapid de corectat şi de conceput, ceea ce e un avantaj mare 
pentru mine. 

Eseul este o metodă preluată din literatură și cuprinde două tipuri: eseu liber și eseul structurat. Eseul 
liber dă ocazia elevului de a-și exprima liber opinia în legătură cu o temă dată, fără a ține cont de o anumită 
structură sau schemă. În schimb, în ceea ce privește eseul structurat, elevul trebuie să se supună unei 
anumite structuri, care le va fi folositoare pentru a-și organiza mai bine conținutul. Alături de referat, eseul 
poate evalua doar un anumit aspect din cunoștințele elevului, pentru o viziune de ansamblu a nivelului de 
pregătire al elevilor este necesară aplicarea și altor metode.  

La limba engleză, avem două tipuri de eseuri pe care le folosim în predare şi evaluare: eseul de opinie 
(opinion essay) şi eseul pro şi contra (for and against essay). Acestea sunt eseuri structurate, ambele având 
un anumit număr de paragrafe. De exemplu, la eseul de opinie elevii încep cu introducerea, după care 2 
paragrafe trebuie să includă părerea 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 oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 
cunoștințelor. Această metodă economiseşte timpul şi implică o evaluare obiectivă. Totodată, e necesară 
folosirea unor resurse de care nu orice școală dispune. În cadrul limbii engleze, acestă formă de evaluare 
se foloseşte la exemenele Cambridge în cadrul cărora elevii pot da acest examen prin intermediul 
calculatorului, obţinând astfel un certificat care atestă nivelul lor de cunoştinţe. 

Metodele complementare de evaluare sunt proiectul, portofoliul, observarea, investigaţia, 
autoevaluarea, fişa de evaluare, chestionarul. 

Proiectul este o metodă mai amplă. Acesta presupune formularea temei de către profesor şi explicarea 
sarcinilor, precum și perioada de realizare. Urmează o perioadă în care elevii se documentează, colectează 
date și aplică tehnicile de lucru sugerate de profesor. După finalizează produsului, are loc o prezentare a 
proiectului. Această metodă stimulează creativitatea şi elevii pot face dovada capacităţii de a investiga un 
subiect dat, de a formula o concluzie, folosind metode şi instrumente diferite, precum și cunoştinţe din 
diverse domenii.  Proiectul este o metodă care are un succes în rândul elevilor. De exemplu, anul acesta am 
folosit această metodă la clasa a IX-a şi i-am pus pe elevi să facă un proiecte despre tradiţii si obiceiuri de 
Halloween. 

Portofoliul poate conţine temele pentru acasă ale elevilor, notiţele din clasă, compuneri, fişe de lucru, 
răspunsuri la chestionare. Acestea trebuie să fie făcute de către elev, de unul singur în afara școlii sau sub 
îndrumarea profesorului sau a părinților. Poate fi un instrument de evaluare, cât și un instrument de 
autoevaluare pentru a cuantifica progresul făcut și o dovadă a aceea ce a învățat. Avantajele acestei metode 
sunt stimularea creativității și a implicării elevului în procesul de evaluare, dezvoltarea simțului critic și a 
motivației. Pentru a diversifica notarea, portofoliul este o altă medodă folosită de mine. La limba engleză, 
am cerut eleviilor să alcătuiască portofolii care să includă toate compunerile şi alte texte scrise de-a lungul 
unui semestru urmând a fi evaluaţi în funţie de cât de bine a fost alcătuit şi de componenţa lui. Alte portofolii 
mai pot conţine diferite fişe cu texte sau cu exerciţii rezolvate în clasă şi care au fost verificate de colegi 
sau de mine, lucrări scrise parţiale etc. 

În concluzie, toate aceste metode pot fi eficiente şi pot fi folosite în diferite scopuri şi pentru obiective 
diferite de către profesor. Profesorul trebuie însă să diversifice evaluarea şi să o centreze pe obiectivele de 
la clasă. Sunt de părere că abordând metode de evaluare diversificate, elevii vor fi mai interesaţi şi 
rezultatele vor fi mai productive. 

Evaluarea poate fi orală, în scris, bazată pe activităţi practice, pe referate şi proiecte, interviuri, 
portofolii, precum şi alte instrumente elaborate de catedrele unităţii de învăţământ şi aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale şi de inspectoratele şcolare. În timpul învăţământului 
primar, fiecare evaluare a elevilor (continuă, formativă sau sumativă) pentru fiecare disciplină se 
materializează într-un calificativ dintre următoarele: insuficient, suficient, bine şi foarte bine. Calificativul 
final semestrial şi anual pentru fiecare disciplină trebuie să fie încadrat în unul dintre cele patru calificative 
menţionate anterior. 

Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei 
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bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină 
autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. 

Modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. 
Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri, o 

experimentează cu succes de aproape trei sӑptӑmȃni. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance 
Learning) reproduce învățarea la fața locului, profesorii noștri au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care 
să permitӑ elevilor să îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online. 

În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 
adaptare, flexibilizare și meta-învățare. Cu alte cuvinte, exersăm alături de elevi și suntem modele pentru 
elevi 

Ne propunem să ținem o legatură cât mai apropiată cu elevii, astfel cât să trecem cu bine peste acest 
moment dificil. Credem cӑ feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea elevilor; acest lucru este 
valabil mai ales în mediile de învățare on-line, atunci când elevii nu sunt în măsură să pună întrebări, așa 
ar fi în mod normal, în cadrul clasei. 
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EVALUAREA ONLINE – ÎNTRE PROVOCARE ȘI NECESITATE 

 

Autor: Profesor învăţământ primar Dochiliţă Mariana,                                  
Şcoala Gimnazială Desa, Dolj 

 
 
Zi de zi, în online, ne străduim cu toții, elevi și profesori deopotrivă, să ducem la bun sfârșit misiunea 

nobilă de a educa tânăra generație, adică școlarii acestui secol al vitezei, al Internetului, dar și al 
provocărilor medicale, sociale și profesionale, datorate unui virus mic, foarte "activ", necruțător și nevăzut. 

Educația în online, însă, "a pus pe tapet" problema, deosebit de spinoasă, a lipsei condițiilor necesare 
desfășurării acesteia: dispozitive capabile să conducă ELEVUL în fascinanta lume a cunoașterii. 

Odată depășită bariera materială, se ajunge la contextul în care noi, dascălii acestui secol modern, ne 
punem problema modului în care realizăm, atât un transfer de cunoștințe cât mai eficient și util, dar și 
modalitatea în care să realizăm o evaluare cât mai obiectivă, aproape de adevăr, în favoarea elevilor noștri. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să prevaleze este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni, 
experiența noastră dovedind că le place acest lucru. Dar nu pierdeți din vedere natura academică a actului 
didactic în sine, adică teoria este, totuși teorie, iar în multe dintre cazuri nu se poate substitui abilităților 
practice. Rolul nostru, ca dascăli pentru viitori liceeni și studenți, este să îmbinăm, cu tact pedagogic, teoria 
cu practica, dar și utilul cu plăcutul…grea misiune și o provocare…deopotrivă. 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate: platforme, aplicații, formulare online, chestionare 
interactive accesate în scopul apropierii elevilor de cunoștiințele teoretice prin folosirea memoriei vizuale, 
auditive, dar și tactile…căci ce poate fi mai folositor decât ceva realizat prin forțe proprii, aplicând 
cunoștințe acumulate/dobândite de-a lungul unei perioade de studiu. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţională faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. 

 
Evaluarea online poate fi utilizată: 
 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi a resurselor. 
 
Evaluarea online poate furniza: 
 o mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
 
Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup 

din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în prezent sunt în strânsă legătură cu 
utilizarea comunicării prin computer, ca mediu de transfer, pentru a trimite şi a comenta pe marginea 
temelor de genul eseuri, alcătuirea şi predarea de portofolii şi pentru testarea pe computer, de exemplu 
răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. 
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Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: teme scrise, dezbateri 
online, eseuri, publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor, quiz-uri şi întrebări online, activităţi 
experienţiale, cum ar fi jocul de rol, portofolii, examene online (cu carte deschisă, structurate, 
cronometrate). 

Testele care evaluează procesele de învăţaresunt ca un indicator pentru procesele de predare şi 
învăţare. Acestea le permit elevilor şi profesorilor să verifice nivelul de reuşită. Lacunele şi nesiguranţa pot 
fi rezolvate prin sarcini suplimentare. 

Posibilităţi de testare: observarea elevilor în timp ce rezolvă o sarcină de lucru, examinare şi analiză 
atentă a sarcinilor realizate, discuţii individuale despre sarcinile realizate, întrebări despre modul în care a 
fost rezolvată o problemă, teste scurte. 

Evaluarea rezultatelor învăţării (sau evaluarea sumativă) este, pe scurt, o evaluare a rezultatelor 
elevului. Aceasta rezumă toate cunoştinţele şi competenţele dobândite. Se comportă ca un instrument de 
feedback pentru părinţi, elevi şi profesori. Evaluarea rezultatelor învăţării este utilizată în şcoli la toate 
disciplinele. Chiar dacă sunt necesare pentru notarea elevilor şi le oferă profesorilor informaţii selective 
despre performanţa generală a elevilor, acestea au diverse probleme. Ca mijloc de feedback, se folosesc 
calificativele, iar în legătură cu ele s-au emis, de-a lungul timpului, câteva impedimente, nerezolvate, dar 
prezente încă în actul educational. 

Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 
probleme.  

Astfel, reușita actului educational, în complexitatea lui, depinde de o evaluare cât mai obiectivă, cât 
mai eficientă, dar și încurajatoare și motivantă pentru elevul care se dedică studiului. 
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Evaluarea tradiţională pentru educaţie plastic 

 
Prof. Dodiş Elena                                                                      

Şcoala Gimnazială "Lucian Grigorescu" Medgidia 

 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea,  performanţele şi eficienţa acestora la un moment 
dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.  

Metodele tradiţionale de evaluare sunt cel mai des utilizate la clasă. Acestea sunt grupate pe categorii 
în funcţie de modalitatea de evaluare după cum urmează: 

Probe orale- au o importanţă în stabilirea unei interacţiuni directe profesor-elev, oferă posibilitatea 
de a corecta imediat greşelile sau neînţelegerile elevului şi de a adapta întrebările în funcţie de răspunsurile 
elevului, oferă posibilitatea elevului de a argumenta un răspuns. 

Probe scrise- sunt cel mai des utilizate, oferă o economie de timp în realizarea evaluării permiţând 
evaluarea unui numar mare de elevi într-un timp relativ scurt, acoperirea ca volum şi profunzime a 
conţinutului evaluat, evaluarea este obiectivă, oferă elevului timpul necesar de a rezolva cerinţele într-un 
ritm propriu , diminuarea stării de stress mai ales în cazul elevilor mai timizi. 

Probe practice- evaluează aplicarea cunoştinţelor, precum şi gradul de stăpânire a priceperilor şi 
deprinderilor de ordin practic. Se evaluează atât procesul cât şi 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 că desenul copilului este un „ecran” al eului său 
interior. Întrebările sunt cum şi cât se poate descifra lumea interioară  a elevului prin desen? Ce mesaje 
ascunse, neconştientizate sunt exprimate în produsele artistico-plastice ale copilului?  

Răspunsul acestor întrebări este dat de valoarea simbolică a desenelor ca „activatori” de informaţie 
psihologică pentru profesor care poate face din activităţile plastice adevărate surse de cunoaştere şi evaluare 
a personalităţii copiilor.  

Desenul devine, astfel, un instrument de diagnoză, dar şi prognoză a atitudinilor creatoare ale copiilor. 
În planul flexibilizării relaţiei cadrul didactic – copil, actul evaluativ prin atragerea copilului în aprecierea 
produselor plastice îi dă acestuia sentimentul libertăţii, al propriei satisfacţii, al plăcerii vii de a crea. 

Bibliografie: 
 

Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”,    
București,EDP.;  

Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic 
Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna”m Bucureşti, EDP;  
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006;  
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Evaluarea și școala online 

 

Prof. înv primar Dogaru Oana                                                           
Scoala Gimnazială Tâmboești, jud Vrancea 

 

Evaluarea în învățământ comportă mai multe abordări în funcție de varietatea fenomenelor care fac 
obiectul ei: rezultate școlare, procesul de instruire, instituțiile școlare. În perioada de desfășurare a activității 
online toate aceste fenomene au fost influențate. Abordarea evaluării a impus o nouă perspectivă, o adaptare 
din mers a tehnicilor și mijloacelor de evaluare. Cadrele didactice s-au regăsit în situația în care s-au 
reinventat, s-au autoinstruit, s-au documentat și s-au adaptat la noile condiții impuse de situația crizei 
sanitare din țara noastră. Bineînteles, acest proces a fost influențat atât de capacitatea si dispoziția 
profesorilor la schimbare cât și de resursele hardware, software și infrastructura digitală de care dispune 
fiecare. Este de la sine înțeles ca, din acest punct de vedere, profesorii din mediile cu o infrastructură de 
telecomunicații deficitară au fost dezavantajați. 

Analizând relația evaluării cu procesele de instruire reies principale funcții ale evaluării:de orinetare, 
de corecție și de reglare. Astfel evaluarea se dovedește un factor esențial pentru un proces instructiv-
educativ de calitate.  Profesorul își poate regla din mers activitatea prin reconsiderarea strategiilor folosite 
și adecvarea lor la noile situații apărute în timpul desfășurării procesului didactic. In timpul cursurilor online 
cel mai afectat pare a fi feedback-ul în timp real al elevilor. Acesta se arată distorsionat sau absent. 
Răspunsurile pot fi ascultate pe rând, timpii de asteptare cresc pentru cei care își asteaptă dreptul la cuvânt, 
nu pot fi vizualizați simultan toți membrii clasei. Toate aceste aspecte îngreunează observația continuă 
sistematica a elevilor și influențează negativ procesul de autoreglare a actului didactic. 

Metodele și tehnicile de evaluare online reclamă adaptarea la particularitățile de vărstă ale elevilor, 
specificul disciplinei de studiu și mijloacele tehnice pe care le avem la dispoziție. 

În situația în care elevii au acces la o platformă de învățământ online evaluarea se poate desfășura 
oral, pe parcursul orei. De asemenea, se pot folosi aplicații prin intermediul cărora elevul poate fi chiar 
”scos la tablă”,  unde și profesorul și elevii au acces la această tablă virtuală. Se pot da fișe de lucru, teste 
de evaluare, referate, proiecte, portofolii. Referatele, proiectele, portofoliile pot fi încărcate pe platforma 
de învățământ online, unde profesorul le poate vizualiza și le poate evalua.  

Mailul și aplicația Whatsapp pot fi de asemenea folosite ca mijloc de comunicare și 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 încărcate ulterior pe platformă. Bineînțeles, aceste metode pun la îndoială 
veridicitatea rezultatelor evaluării, în condițiile în care aceasta nu se mai desfășoară în clasă, sub observația 
și îndrumarea profesorului.  

Părinții, motivați de dorința de a-și ajuta copiii, intervin uneori mai mult decat ar fi necesar în 
rezolvarea sarcinilor, făcând ca rezultatele evaluării online să nu reflecte neapărat realitatea. Acest aspect 
face imperios necesară o comunicare si colaboare constanta cu părinții. Aceștia trebuie consiliați în privința 
celei mai bune atitudini si a gradului de implicare în desfășurarea cursurilor online ale copilului. 

Situația în care elevii nu au o conexiune stabilă la internet face imposibilă desfășurarea cursurilor în 
timp real, sincron. În acest caz împrejurările restrâng gama de instrumente de evaluare disponibile. Ne 
putem folosi în continuare de fișe de lucru, referate, portofolii.  

În contextul învățământului online implicarea deopotrivă a profesorilor și a părintilor este esențială. 
Autoeducația, invățarea prin descoperire sunt premisele incontestabile pentru evoluția unui cadru didactic 
implicat. Tehnologia pune la dispoziție posibilități infinite, barierele fiind puse doar de creativitatea noastră. 
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Metode alternative de evaluare a elevilor din învațământul primar                             

în mediul online 
 
 
 

Doiță Monica Alexandra 
 
 
 

Evaluarea elevilor în mediul online reprezintă o etapă importantă ce se desfășoară în mediul online, 
nu în sălile de clasă așa cum sunt obișnuiți elevii. Primele persoane care trebuie să se adapteze și să se 
perfecționeze în acest domeniu sunt cadrele didactice care au oportunitatea nu numai de a învăța lucruri 
noi, ci și de a produce schimbări în metodele de desfășurare a activităților didactice. De asemenea, trebuie 
luat în considerare și faptul că există posibilitatea să apară incertitudini, frustrări, dar și așteptări diferite. 
Pentru ca procesul instructiv – educativ să fie eficient trebuie să se cunoască foarte bine instrumentele și 
tehnicile potrivite pentru nevoile și cerințele elevilor în funcție de nivelul lor de vârstă.  

Ținând cont că în primăvara anului 2020 toate școlile din România au încetat brusc să mai funcționeze 
fizic din cauza pandemiei SarsCov2, atât Ministerul Educației, cât și cadrele didactice s-au văzut obligați 
să caute noi strategii de lucru pentru ca procesul de predare – învățare – evaluare să își continue ritmul. 
Astfel, profesorii și-au transferat activitățile didactice în mediul on-line încercând astfel să continue 
demersul didactic. Printre aceste platforme se pot enumera Google Classroom, Zoom, Meet, dar și Skype. 
Pentru ca aceste platforme să fie eficiente cadrele didactice s-au văzut nevoite să realizeze cursuri de 
formare în domeniul tehnologiei ca mai apoi să ofere sprijinul necesar părinților și elevilor.   

În ceea ce privește evaluarea peformanțelor școlare ale elevilor din învățământul 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 dispoziție o gamă variată de 
mijloace de evaluare a rezultatelor școlare. Sistemul de evaluare a elevilor din învățământul primar 
facilitează furnizarea unei experiențe de învățare personalizată datorită faptului că rezultatele școlare sunt 
urmărite 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 află acela că este mult mai ușor ca 
rezultatele evaluării să se centralizeze și să administreze prin intermediul unor platforme specializate. Un 
alt avantaj face referire la reducerea costurilor în ceea ce privește materialele și resursele necesare evaluării 
elevilor.  

De asemenea, prin intermediul sistemelor de evaluare în mediul online se simplifică și sarcina 
cadrelor didactice de a corecta manual documentele pe care elevii le predau pentru evaluarea cunoștințelor 
dobândite. Astfel, în cazul evaluării unui portofoliu în mediul online este mult mai simplu de a verifica dacă 
toate cerințele acestuia au fost îndeplinite în mod corespunzător, cadrele didactice bazându-se mai mult pe 
materiale realizate prin intermediul unor platforme sau aplicații specifice. 

Evaluarea elevilor din învățământul primar realizată în platformele din mediul online poate reduce 
considerabil timpul de așteptare a rezultatelor dar le poate oferi elevilor și un feed – back într-un timp mai 
scurt, acesta având posibilitatea de a analiza mai repede progresul de învățare și de a identifica punctele tari 
și punctele slabe pe care trebuie să le îmbunătățească.  Prin intermediul rapoartelor detaliate se pot realiza 
programe de învățare specifice pentru elevi, acest lucru conducând la sporirea încrederii de sine și creșterii 
performanțelor școlare.  

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 
urmăresc să adapteze metodele alternative de evaluare a elevilor din mediul online la situația în care 
activitatea didactică nu se poate desfășura fizic în unitățile de învățământ din cauza pandemiei SarsCov2. 

Trebuie subliniat faptul că toate aceste metode și strategii alternative de evaluare în mediul online se 
pot aplica doar atunci când cadrul didactic consideră că a dobândit suficiente informații pentru a putea 
desfășura activitățile astfel încât să nu existe probleme. De asemenea, chiar dacă trăim în era tehnologiei și 
a schimbării nu trebuie să uitam de metodele tradiționale de evaluare, metode ce stau la baza oricărui proces 
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de evaluare. Acestea pot fi privite ca metode ce aparțin de domeniul trecutului, însă rămân cele mai des 
aplicate în cadrul învățământului primar datorită caracteristicilor specifice ale acestora. Ținând cont că sunt 
recunoscute ca o acumulare a experiențelor pozitive din cadrul procesului instructiv – educativ, se poate 
trage concluzia că nu se vor demoda niciodată. Pentru ca eficiența lor să poată fi observată este nevoie ca 
profesorul să stabilească un echilibru între ele, asigurând calitatea corespunzătoare a fiecăreia dintre ele. 

În concluzie, pentru ca procesul de evaluare a elevilor din învățământul primar să fie atractiv și 
interactiv atât în sălile de clasă, cât și în mediul online trebuie să existe o îmbinare armonioasă între 
metodele tradiționale și cele alternative de evaluare a cunoștințelor dobândite de către elevi pe parcursul 
procesului instructiv – educativ.  
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

-între on-line și tradițional- 

 

întocmit, prof. înv. primar, DOMNIȚEANU ILINCA 

 
În învățământul preuniversitar, evaluarea urmărește aprecierea cu obiectivitate și prin mijloace 

științifice efectele unei acțiuni pedagogice. 

Astfel, ne vom întreba nu ce evaluăm, ci cum evaluăm? 

Evaluarea poate fi:- una sumativă, care se îndreaptă asupra rezultatelor grupului de eleviși membrilor 
acestuia, reflectând performanțele acestora. 

‐ alta formativă care presupune analiza demersurilor de studiu și procesele de învățare diverse. 

Întreaga dinamică a clasei este condiționată de evaluare, educația fiind astfel reglată și îmbunătățită. 

Pentru ca sistemul de evaluare să fie operațional, evaluatorul va ține cont de următoarele aspecte: DE 
CE EVALUĂM? CE EVALUĂM? CUI FOLOSEȘTE EVALUAREA? PE CINE EVALUĂM: CĂND 
EVALUĂM? CUM EVALUĂM? 

În evaluarea tradițională, în învățământul preuniversitar, se folosesc foarte des evaluările de tip teste, 
probe scrise, practice, orale. Elevii pot fi apreciați, direct de către cadrul didactic, fiind observat 
comportamentul și starea de spirit din timpul evaluării. 

În evaluarea on-line, în învățământul preuniversitar, poate fi folosită cu succes testarea tip grilă. 

Elevii sunt solicitați să bifeze răspunsul sau variantele corecte precum și să completeze aritmogrifele. 

Acest tip de evaluare, on-line, este atractiv și starnește curiozitatea celor mici. 

Există jocurile on-line, care ii pot antrena pe cei mici și le pot dezvolta stima de sine. 

Faptul că elevul nu se află direct în fața evaluatorului, il poate deschide mai mult și se poate 
autoaprecia mai ușor. 

În evaluarea on-line, părinții au un rol foarte important. Aceștia trebuie să supravegheze întreaga 
activitate desfășurată de elevi, fără să intervină atunci când aceștia au nevoie de un răspuns. 

Pot fi evaluați un număr considerabil de elevi într-un timp foarte scurt, însă nu întotdeauna se reflectă 
cunoștințele și competențele reale. 

Portofoliul individual și de grup se poate realiza atât online cât și tradițional. Este o metodă flexibilă 
care stimulează creativitatea, ingeniozitatea și originlitatea elevului. On-line se pot organiza microședințe 
de discutare a portofoliilorrealizate cu microgrupurile din clasă, sporind motivația învățării.        

Tendințele actuale sunt subordonate unui management centrat pe angajament implicativ și mai puțin 
centrat pe control. Elevul trebuie învățat să învețe, indiferent de modul în care acesta o va face. 

O evaluare eficientă atât tradițională cât și on-line trebuie să îndeplinească anumite condiții: 

 evaluarea să fie o experiență de învățare; 
 să se centreze pe ceea ce s-a însușit, nu pe ce s-a greșit; 
 dialogul să fie constant; 
 să fie motivațională; 
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 să se desfășoare constant, încă de la început, consiliind și ameliorând pe tot parcursul învățării; 
 să fie constructivă și să ofere posibilități de gândire, reflecție, revizuire. 
 
O evaluare interactivă presupune existența unui parteneriat între elev- profesor- părinte-școală, bazat 

pe colaborare și negociere constructivă. 

                    

BIBLIOGRAFIE:  

 Învățământul primar, fondator: dr. RODICA GÂRLEANU- COSTEA 
 De la pedagogie la științele educației, 2007, FLORICA ORȚAN 
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Resurse educaționale deschise:                                                           
o posibilă grilă de evaluare 

 

 
Prof. Dornean Silvia,                                                                    

Școala Gimnazială nr. 1 Bălușeni 
 

 
Două perspective complementare susțin construcția acestui demers de analiză a resurselor 

educaționale deschise în format digital. În primul rând, vizăm reperele pentru elaborarea unei resurse 
educaționale deschise (RED), ancorate în teoria pedagogică. Al doilea aspect important se referă la 
relevanța și valoarea resurselor digitale pentru susținerea eforturilor de ameliorare a sistemului și procesului 
de educație. Ne punem problema măsurii în care putem favoriza și promova acele resurse educaționale de 
calitate, a criteriilor pe baza cărora putem valida sau invalida o resursă educațională deschisă. Astăzi, 
sistematizarea modului în care privim resursele a devenit o necesitate, în condițiile în care asistăm la un 
aflux de resurse educaționale în format digital. 

Resursele educaționale deschise au o contribuție majoră pentru transformarea procesului de educație. 
Realizarea de resurse digitale de către profesori, analiza și selectarea celor mai potrivite pentru includerea 
într-o activitate de învățare, experiența directă de utilizare la clasă a propriilor resurse sau a unora create de 
alte cadre didactice sunt demersuri care (a) stimulează reflecția pedagogică și dezvoltarea profesională 
continuă, (b) transformă și susțin demersul didactic, (c) contribuie la dezvoltarea de competențe, susțin 
procesul de învățare. 

Teoriile pedagogice, mai mult sau mai puțin noi, ne ajută să creăm o „foaie de parcurs” fundamentată 
– o serie de jaloane orientative pentru inițiative, proiecte și programe care vizează dezvoltarea educației cu 
suport digital, precum și pentru prioritizarea caracteristicilor și funcțiilor resurselor digitale în curs de 
dezvoltare. Spre exemplu, am putea răspunde la întrebarea: Ce ar trebui să vizeze predominant un standard 
de proiectare și de evaluare a resurselor digitale pentru a sprijini educația (pe termen lung)? 

Cele mai importante atribute ale unei resurse educaționale deschise în format digital au la bază 
caracteristici generice ale unui material suport pentru activități de învățare, îmbogățite prin posibilitățile 
oferite de noile tehnologii: 

 Integrare multimedia 

 Interacțiune cu conținutul 

 Integrare de jocuri educative (serious games) 

 Interacțiune cu colegi și cu cadrul didactic 

 Legături între resurse 

 Instrumente și resurse suplimentare accesibile 

 Portofoliu de rezultate și de produse ale activității 

 Posibilitatea de adaptare, corectare, actualizare, completare, versionare facilă (O. Istrate – Resurse 
educaționale deschise). 

Dintre acestea, desprinderea criteriilor relevante pentru aprecierea unei resurse educaționale deschise 
în format digital constituie o provocare, din mai multe perspective. În primul rând, resursele existente 
acoperă un evantai foarte divers de posibilități pedagogice, tehnice, funcționale, dificil de surprins în grile 
funcționale, suficient de suple, utilizabile într-un proces eficient de analiză/ de validare. În al doilea rând, 
natura variată a suportului resurselor (text, imagine, audio, video, mixt) le face greu de încadrat într-o grilă 
unificată. În al treilea rând, în majoritatea cazurilor, multitudinea tipurilor de situații educative în care se 
poate valorifica o resursă îi conferă acesteia deschideri pedagogice vaste, intrinseci (resursa nu poate fi 
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privită disociat de rolul său educațional), însă potențiale (resursa nu poate fi încadrată definitiv pe un anumit 
nivel de utilizabilitate sau valoare). Nu în ultimul rând, practica demonstrează că interpretarea 
evaluatorului, experiența lui educațională și nivelul lui de pregătire pedagogică joacă un rol important, 
apărând variații semnificative între punctajele acordate de evaluatori diferiți pentru aceleași resurse 
educaționale deschise. 

Utilizând experiența de validare a resurselor educaționale deschise pentru portalul național 
digitaledu.ro, propunem în cele ce urmează o grilă criterială de evaluare a RED, exemplificând, în fiecare 
etapă, cu maniera de punctare pe scala 0-5, respectiv 0-10 la secțiunea A- Conținut al învățării. 

Grila are patru secțiuni, dintre care prima vizează câteva condiții preliminare, cu un standard minimal 
de 10 puncte (din 20 alocate), urmată de secțiuni privind conținutul învățării (30 de puncte posibile), 
demersul didactic (30 de puncte posibile) și elemente de funcționalitate, interfața, aspect vizual (20 de 
puncte posibile). 

Această propunere de grilă de evaluare a resurselor educaționale deschise în format digital încearcă 
să ofere câteva repere introductive pentru un demers mai amplu de organizare, de ierarhizare, de validare 
și, nu în ultimul rând, de valorificare a acestor instrumente noi, demers complicat, contestabil și parțial 
steril. O ipoteză plauzibilă este aceea că orice resursă poate fi utilă, în momentul și la locul potrivit – iar de 
aceea, o ierarhizare pe criterii axiologice obiective nu este posibilă. În fond, valențele pedagogice ale RED 
trebuie să fie analizate mai degrabă normativ, contextual, în situații concrete de utilizare, unde valoarea sa 
variază în funcție de orizontul de posibilități și de așteptări al elevilor, de răspunsul de moment al grupului, 
de scopurile stabilite ale învățării, de perspectiva profesorului asupra (organizării) conținutului educației 
etc. Însă reflecția privind semnificația resurselor educaționale deschise și încercarea de a le face mai bune 
trebuie să ne însoțească mereu. 

 
Referințe: 
 
 Istrate, O. (2021). Resurse educaționale deschise. În: Revista Profesorului. Nr. 2/ 2021. 

Online: https://revistaprofesorului.ro/resurse-educationale-deschise/ 
 Istrate, O. (2017). Resurse educaționale deschise: Drepturile de autor. În: EDICT- Revista 

Educației, nr. 8/ 2017. Online: edict.ro/resurse-educationale-deschise-drepturile-de-autor/ 
 * * * Exemple de resurse educaționale deschise (accesat în martie 2021). 

Online: https://digitaledu.ro/ 
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CUM EVALUĂM ÎN ONLINE? 

 

Autor: PROF. ÎNV. PRIMAR DOROBANȚU OANA,                                        
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHERȚA MICĂ, jud. SATU MARE 

 

Perioada pe care o traversăm reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită, întregul 
nostru stil de viață este pus la îndoială pe o durată nedeterminată. 

Tot ceea ce înseamnӑ proces de predare-învӑțare- evaluare a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura 
de proces educațional la distanțӑ. Cu toții am fost nevoiți să ne mutăm activitatea în mediul on-line și am 
fӑcut cunoștintӑ cu aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De aceea, elevii 
trebuie evaluați sistematic, iar la sfârșitul semestrului și al anului să li se încheie o medie care să reflecte 
atât înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

Prin intermediul platformelor si aplicaților utilizate în activitatea online elevii pot fi evaluați sincron 
și asincron. Instrumentele de lucru asincrone avantajează elevii introvertiți sau nesiguri pe competențele 
lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întrebări sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, și 
cadrul didactic are timp să facă evaluarea pe măsură ce primește temele, să trimită feedback.  

De asemenea, dacă se poate îmbunătăți această temă în urma feedback-ului elevilor, la altă clasă se 
poate trimite varianta revizuită. De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se alocă teme, 
fișe de lucru, chestionare și se poate trimite feedback. Chiar dacă necesită crearea unui cont sau logare, 
elevul are timp să o facă și să lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitată creativitatea la maxim. Pe această 
platformă elevii pot primi și un test quizizz în care pe lângă itemi cu alegere multiplă sau cu completarea 
spațiilor libere pot apărea și itemi cu răspuns deschis. Rezolvarea celor din urmă se fotografiază și se trimite 
la finalul orei de curs.  

Elevii și profesorul sunt logați pe meet pe perioada rezolvării testului. De asemenea, profesorul are 
posibilitatea să posteze o fișă de lucru sau un test de evaluare pe email, elevii rezolvă sarcinile de lucru într-
un interval de timp alocat, fotografiază rezolvarea și o trimit pentru a fi evaluată. Autoevaluarea sau 
evaluarea reciprocă a temelor se poate realiza cu suces.  

Dacă profesorul dorește să ilustreze instant aprofundarea unor cunoștințe sau să colecteze date pentru 
folosință imediată, poate apela la instrumente de lucru sincrone. Cu ajutorul acestora, se poate face o 
evaluare a cunoștințelor sau a lacunelor elevilor pentru a se remedia imediat sau se poate motiva elevul care 
are o toleranță mică la stresul provocat de așteptarea notei. Unele din aceste instrumente sunt: Google meet, 
Zoom- se poate iniția un dialog între elev si professor, - Google docs – se pot crea paragrafele unui raport 
de către elevi diferiți, de exemplu - Miro, o tablă interactivă la care elevii se conectează și colaborează în 
diferite formate - Poem generator, o aplicație cu specii de poezii distincte pe care elevii le creează pe loc - 
Mentimeter, program pentru colectare de date sau evaluare - Facebook messenger, Whatsapp pentru 
dezbaterea unei teme. Avantajul acestor instrumente este că profesorul poate oferi feedback pe loc sau se 
poate asigura că însuși elevul este cel care lucrează. Ca un alt plus, profesorul poate face un screenshot al 
ecranului și păstra întreagă activitate drept prezență, rezultate, calitate în scopul evaluării etc. 
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Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile, întrebările și discuțiile depe platformă pe 
care profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile, proiectele, referatele și testele finale date la sfârșitul unei 
unități de învățare, proiect, semestru, sau an școlar. 

Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul poate filma 
prezentarea acestora și o poate posta on-line. 
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Evaluarea în învăţământul preunivesitar – între online şi tradiţional 

 
Institutor Doroftei Cristina Mihaela 

Șoala Gimnazială Sfera, Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud 
 

 

Viaţa stă sub semnul valorii şi valorizării. Nimic din ceea ce se petrece în acest spaţiu nu scapă 
exerciţiului axiologic, de atribuire a unor valori. Învăţământul se află, într-un dinamic proces de 
restructurare şi revalorizare, de racordare la nivelul mondial în acest domeniu. Insă cum orice reformă 
trebuie să se încheie cu o evaluare a rezultatelor, această componentă este şi ea reconsiderată şi reglementată 
pe criterii noi.  

’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării’’ sustinea D. Ausbel. Pornind 
de la aceasta premiza, se poate afirma cu certitudine că evaluarea este o componentă importantă a procesului 
de învăţământ, ce permite luarea, în cunoştinţă de cauză, a unor decizii de reglare, ameliorare şi 
perfecţionare a activităţii şcolarului. 

Pentru ca individul să fie pregătit pentru a se adapta la o lume în schimbare ”educatia trebuie 
organizată în jurul a patru tipuri fundamentale de învătare,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. 

Astăzi, demersul didactic se axează 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 dezvoltării personalitătii elevului. Copilul este o fiintă activă, cu o lume proprie. Acceptând 
termenul de evaluare, am gândit tratarea acesteia ca pe un proces, un instrument, un „barometru” de 
măsurare a gradului de pregătire psihică si socio-afectivă 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 evaluării. În acest sens 
în literatura de specialitate s-au impus trei momente care reprezintã de fapt trei mari forme ale evaluării 
didactice:  

 la începutul procesului - evaluare initială; 
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 pe parcursul procesului – evaluare continuă / formativă; 

 la finalul unui proces – evaluare sumativă / cumulativă. 

De cele mai multe ori, educația are loc frecvent sub îndrumarea educatorilor. Cu toate acestea, 
perioada dificilă şi atipică prin care trecem reprezintă pentru noi toți o provocare. Învățământul on-
line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate (vedem acum 
multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această perioadă); 
reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul 
de învățământ clasic, traditional, ”față în față”  sau adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în 
perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau 
ciclu curricular a fost pentru o perioadă închis sau a funcţionat sub diferite scenarii conform condiţiilor 
specifice fiecărei regiuni, localităţi în parte. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ 
pe care o traversӑm. 

Astfel, referindu-ne strict la procesul de evaluare se poate spune ca parerile sunt impartite. Exista pe 
de o parte cei care sustin faptul că o evaluare corectă poate avea loc doar în cadrul şcolii tradiţionale, 
respectiv a prezenţei fizice a elevului şi a cadrului didactic, iar pe de altă parte sunt şi cei care, adaptând 
metodele de evaluare folosite, favorizează evaluarea on-line. Cu toate acestea, pentru ca evaluarea on-line 
să fie cât de cât relevantă, presupune ca elevul să stăpânescă câteva competenţe digitale, precum şi cititul 
şi scrisul. Prin urmare la clasele mici din învăţământul primar uneori este mai dificil de realizat o evaluare 
on line obiectivă şi corectă.  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 şi evaluarea online este o provocare pentru copii, pentru pǎrinți și pentru cadrele didactice. 
Ajutǎ însǎ o atitudine deschisǎ și flexibilǎ, pentru a evalua corect ce funcționeazǎ și ce nu, pentru a încerca 
idei noi și pentru a învǎța din experiența altor cadre didactice. 
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PROVOCĂRILE ȘCOLII ONLINE! 
 
 

Prof. Doroțan Manuela Carolina                                                          
Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazu,, Vulcan 

 

 
Această perioadă în care pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează pe lângă alte 

sectoare din societate și educația, care a fost pusă în fața unei noi provocări: cea digitală (comunicare 
digitală, gestionarea informației, crearea de conținuturi digitale educaționale, implementarea aplicațiilor de 
management școlar, utilizarea echipamentelor digitale, respectarea normelor etice și legale în spațiul 
digital). Predarea și evaluarea online este o provocare atât pentru copii și pentru părinți cât și pentru cadrele 
didactice. A fost de ajutor atitudinea deschisă și flexibilă, pentru a evalua corect ce funcționează și ce nu, 
pentru a încerca idei noi și pentru a învăța din experiența altor cadre didactice. 

Predarea online eficientă nu înseamnă doar preluarea conținutului lecției și transmiterea lui folosind 
tehnologia. Mediul online de învățare vine cu provocări și resurse specifice pentru intregul proces de 
predare-evaluare, care presupune că atât profesorii, cât și elevii să se adapteze și să își schimbe modul de 
lucru.  

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Învățământul de tip online poate fi aplicat cu succes în învățământul liceal și universitar. Învățământul 
online oferă posibilități multiple pentru explorarea de paradigme moderne pentru învățarea experiențială, 
participativă, colaborativă, individuală. Atâta timp cât avem infrastructura necesară pentru a ne conecta și 
device-ul necesar pentru a interacționa, școala poate deveni spațiul virtual unde elevii pot studia cu diverși 
specialiști din diverse domenii, din orice colț al lumii. 

Bineînțeles, multă lume din alte domenii a fost nevoită să lucreze de acasă, dar nu multă lume a trebuit 
și să conceapă lecții online și apoi evaluare online. De la a participa la o întâlnire pe Zoom sau Meet până 
la a crea și a livra lecții online cu mijloace tehnice noi și pe platforme de e-learning… e o diferență! Au 
început cursurile de formare mai mult sau mai puțin oficiale, a început achiziționarea de tehnologie care 
lipsea. Și, încet-încet, a început școala online. Elevii au trebuit să treacă de la „folosirea telefonului este 
interzisă la școală” la „dacă nu ai un telefon, îți facem noi rost de unul!” – și timpul petrecut în fața 
ecranului, considerat a fi până nu demult nociv, a crescut considerabil. 

Evaluarea modernă, care promovează tranziţia de la noţiunea de control al însuşirii cunoştinţelor la 
conceptul de evaluare atât a rezultatelor învăţării dar mai ales a proceselor pe care le implică, semnifică 
trecerea de la o pedagogie a transmiterii cunoştinţelor la o pedagogie a însuşirii cunoştinţelor şi a ştiinţei 
de a deveni. 

Odată cu începerea noului an școlar în mediul online, am avut posibilitatea să utilizăm și alte aplicații 
dintre cele prezentate în cadrul cursului, cum ar fi wordart.com, worksheets.com, kahoot.it și altele. Acestea 
ne-au fost de un real folos pentru a face mai atractivă predarea de acasă, dar și în consolidarea și evaluarea 
cunoștințelor transmise elevilor. Deși la început am fost sceptice în a folosi o multitudine de aplicații care 
erau extrem de interesante, dar aveam impresia că nu vor reuși să le acceseze, pe măsură ce am observat că 
uneori se descurcau chiar mai bine decât noi, am introdus noi aplicații. Acestea au reprezentat nu numai o 
modalitate utilă, distractivă și eficientă de a ne desfășura orele, ci le-a oferit și elevilor noștri ocazia să 
devină „profesori”. Bineînțeles că nu toți au fost la fel de pricepuți la început în utilizarea aplicațiilor, dar 
colegii lor au putut să le explice și să îi ajute. 

Din perspectiva abordării curriculare şi sistemice a procesului de învăţământ, evaluarea face parte 
integrantă dintr-un tot, nu trebuie tratată izolat, ci în strânsă corelaţie cu celelalte activităţi prin care se 
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realizează procesul de învăţământ, cu predarea şi învăţarea. Pe de altă parte, metodele, tehnicile şi 
instrumentele de evaluare nu pot fi disociate de celelalte variabile ale evalu-ării: obiectul evaluării (ce se 
evaluează), criteriile / obiectivele educaţionale, strategiile evaluative etc O caracteristică a ultimelor lucrări 
de referinţă în domeniu este aceea că în domeniul şcolar trebuie să vorbim despre evaluare în termeni de 
procese. În locul termenului consacrat de “evaluare” trebuie să vorbim de “activitate evaluativă”, de 
“evaluare în acţiune, în desfăşurare”. 

În școala noastră s-au făcut rapid conturi pe Google Classroom tuturor profesorilor și tuturor elevilor 
și școala a continuat. Orele le țineam sincron pe Google Meet, unde comunicarea orală și scrisă cu elevii a 
avut loc ca și la o oră clasică. În loc de videoproiector sau de tablă inteligentă, am folosit funcția de 
prezentare a ecranului, cu ajutorul căreia am lucrat și pe filme, și exerciții online, ba chiar am prezentat și 
poze sau teme rezolvate de elevi. Cu prezentarea ecranului am putut și noi, ca profesori, să le prezintăm 
diverse materiale în diverse formate, dar au putut și ei să-și prezinte proiectele sau temele făcute. 

Testele online, deși mai greu de conceput, au fost mai ușor de corectat, pentru că Google Docs îți 
permite să centralizezi rezultatele dau să faci corectarea imediat. Nimic mai simplu! Iar pentru eseuri sau 
proiecte, corectarea a putut fi făcută tot online și trimisă elevilor individual. Citirea de texte s-a făcut foarte 
ușor, cu textul prezentat pe ecran și numirea aleatorie a elevilor care să citească, exercițiile auditive au fost 
făcute la fel, cele de vorbire s-au derulat exact ca la clasă, doar că pe Google Meet. Noi, ca profesori de 
discipline tehnice, nu am găsit absolut nimic din ceea ce făceam la clasă să nu putem- face și online.  

Combinarea optimă a mijloacelor și procedeelor specifice metodelor de evaluare clasică – 
conversașia, lucrările scise, lucrările practice – cu cele alternative, complementare – autoevaluarea 
investigația sau proiectul. Tratarea metodelor didactice (abordate curricular, precum și metode de predare 
invățare evaluare) și ca metode de evaluare in structura unei metode didactice. Multiplicarea surselor de 
evaluare continuă cu funcție formativă și formatoare și colectarea simultană a rezultatului cu consum minim 
de energie. 

Important este și faptul că aplicaţiile informatice sunt proiectate pentru a sprijini, nu pentru a înlocui 
procesele umane, de grup, iar nouă, cadrelor didactice ne revine sarcina de a alege și a propune elevilor 
aplicații accesibile care facilitează învățarea. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Petre Botnariuc și colaboratorii, Școala online – elemente pentru inovarea educației, Editura 

Universității din București, 2020.  
2. Cerghit, Ioan, 1983, Proiectarea lecției, Editura Didactică și Pedagogică, București 
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1186



  

 
EVALUAREA ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL                                        

LA DISCIPLINA EDUCAȚIE PLASTICĂ 

 

PROF. ÎNV. GIMNAZIAL: AURELIA DRĂCȘANU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 112 , 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE LABIȘ”, BUCUREȘTI 

 
Evaluarea este un act didactic complex ce implică o bună cunoaștere a elevilor pentru a identifica 

nevoile, interesele de cunoaștere și ritmul dezvoltării fiecăruia.  
Pe lângă pregătirea de specialitate, psihopedagogică și metodică, profesorul are o atitudine afectivă, 

deschisă și morală cu elevii, le stimulează interesul pentru disciplina predată. Să nu uităm de creativitatea 
didactică ce presupune modernizare în sfera demersului didactic, a proiectării și a evaluării, atât în sala de 
clasă cât și în mediul online. Această modernizare presupune precizarea competențelor generale și specifice 
și  structurarea conținuturilor corelate cu nivelele de dezvoltare ale elevilor.  

În raport cu secvențele învățării menționez trei tipuri de evaluare: 
- inițială (predictivă, diagnostică, de plasament); 
- formativă (continuă, de progres, pe parcurs, permanentă); 
- sumativă (cumulativă, certificativă, finală). 
Rezultatele învățării urmăresc progresul, achiziția de competențe, deprinderi și cunoștințe artistice în 

mod progresiv de la un an la altul, dar vizează și procesul de predare-învățare. Profesorul este cel care 
orintează actul învățării spre dezvoltarea sensibilității artistice, formarea unor competențe bazate pe 
cunoștințe și deprinderi dobândite de elevi prin exerciții practice. 

După cum știm, o educație artistică profundă se face printr-un contact permanent cu opera de artă, iar 
pentru a le forma elevilor o cultură artistică este necesar ca aceștia să fie îndrumați spre a vizita galerii de 
artă urmărind expoziții tematice, vizitând muzee și consultând în permanență albume cu reproduceri de 
artă, dar nu în ultimul rând aceștia trebuie să-și însușească cunoștințe, priceperi și deprinderi în domeniul 
artelor plastice.   

Situația actuală, a pandemiei COVID, a cerut o adaptare rapidă către mediul online.  Am folosit 
tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. Pentru a-i menține activi în cadrul 
lecțiilor din online, mijloacele didactice și activitățile de predare învățare- evaluarea au fost diversificate. 
Am animat lecția cu tururi virtuale puse la dispoziție de muzee și colecții, am analizat imaginile lucrărilor 
de artă emblematice împreună cu elevii, am introdus tutoriale scurte cu tehnici de lucru, demonstrații, 
sesiuni de lucru interactive etc.  

Utilizarea tehnologiilor mederne folosite în mediul online atât sincron cât și asincron eficientizează 
procesul educațional. Platformele educaționale au devenit o modalitate complementară, au rol de instruire, 
iar prin intermediul lor deținem controlul asupra pregătirii elevilor. Educatorul și educatul acceptă situația 
transmiterii și receptării mesajului educațional la distanță. 

Evaluarea prin lucrări practice (planșele elevilor) în cadrul orelor de educație plastică are la bază o 
temă plastică, un subiect și itemi de evaluare. Așa urmărim și identificăm capacității de aplicare în lucrarea 
practică a cunoștințelor dobândite, a priceperilor și deprinderilor, exprimarea ideilor, sentimentelor și a 
mesajelor în mod original, utilizând limbajul artistic-vizual în contextul dat. Itemii de evaluare sunt urmați 
de punctajele pentru notare și bareme. Evaluarea prin teste scrise din formatul unui document World, astăzi 
a ajuns să fie transformată pentru lecțiile online folosind aplicația Google Forms. Aceasta are și beneficiul 
de a trimite  feed-back prompt prin funcția Quiz. Profesorul poate să adauge explicații pentru răspunsul 
greșit.  

Kahoot este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste interactive 
pentru copii; profesorul creează testul, apoi trimite codul de acces (PIN) elevilor care accesează testul într-
un timp limitat. Se pot adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a crește gradul de 
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interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă sau telefon mobil. Prin  integrarea aplicației la 
orele de educație plastică captăm mai mult interesul elevilor. Printre metodele moderne de evaluare 
amintesc: proiectul și portofoliul. 

Proiectul presupune originalitate și creativitate. Acesta poate fi realizat cu ușurintă și în mediul online. 
Se poate baza și pe utilizarea media. Este indicat pentru evaluarea sumativă.      

Portofoliul poate să conțină: fișe de informare, referate, analize de imagini celebre, referate, planșe 
realizate de elev (desene, picturi, colaje). Structura, elementele componente obligatorii și criteriile de 
evaluare sunt stabilite de către profesor, având ca punct de plecare preocupările elevului. Criteriile de 
evaluare sunt clar formulate însoțite de punctajele și baremele pentru notare. Planșele realizate de elevi pot 
fi prezentate animat, la finalul semestrului prin aplicația Animaker. Pot fi realizate expoziții tematice prin 
acest program de animație.    

Prin verificarea și aprecierea rezultatelor școlare urmărim, în principal, constatarea nivelului de 
pregătire a elevilor. Așa ne dăm seama cum trebuie să pregătim activitatea viitoare, cum adaptăm măsurile 
de ameliorare prin perfecționarea procesului de predare-învățare, adaptând măsuri sincrone sau sucesive 
actului educativ. Măsurarea și aprecierea rezultatelor școlare nu se face în sine și pentru sine, ci prin 
raportare la standarde  de performanță, obiectivele, competențele, conținuturile, metodele și mijloacele de 
învățare abordate.    

Pentru măsurarea tuturor acestor indicatori sunt recomandate o serie de metode speciale, precum: 
observarea, convorbirea, chestionarul de personalitate, testul de personalitate. Sunt aspecte ce joacă un rol 
hotărâtor când vine vorba de valorificarea funcției decizionale a evaluării. 

Pedagogia contemporană atrage, de asemenea, atenția  asupra necesității nuanțării strategiei de 
evaluare și a folosirii mai flexibile a tehnicilor existente. Schema tradițională a tehnicilor de evaluare este 
considerată deficitară în anumite aspecte ale sale, așa că s-au experimentat și s-au produs metode noi 
precum testul docimologic. 

Instrumentele tradiționale de evaluare (probe orale, probe scrise, probe practice) trebuie îmbinate 
armonios cu alternativele moderne (observarea sistematică a elevului, investigația, proiectul, portofoliul, 
tema de lucru în clasă, evaluarea cu ajutorul calculatorului, autoevaluarea).          

Citând-o pe doamna Dorina Sălăvastru ,,Performanța nu reprezintă, așadar, o simplă demonstrație a 
ceea ce elevul a învățat, ci este și un eveniment prin care el se judecă, se evaluează, se valorizează ca 
persoană”, iar feed-back-ul dat elevilor de către profesor cu privire la rezultatele obținute pe parcursul 
procesului de învățare reprezintă un factor motivațional ce va influența elevii în procesul de învățare. 

Orice activitate creatoare, presupune mai întâi un bagaj de cunoştinţe însușite temeinic..Prin 
diversificarea evaluării venim în beneficiul elevilor spre a-i apropia cu drag de frumosul transmis prin 
operele de artă și nu numai.  

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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2. Cucoş, Constantin, Teoria şi metodologia predării, Editura Polirom, Iaşi, 2010 
3. Sălăvăstru, Dorina, 2004, Psihologia Educației, Editura Polirom, Iași.  

 

  

1188



  

 

 

Evaluarea între tradițional și modern 

 
Prof. învatamant primar Drăgănescu Elena- Claudia                                        

Liceul Tehnologic Baia de Fier 

 
Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 

acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare.  Evaluarea 
rezidă în „culegerea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor rezultate din procesul de 
învăţare; măsurile pedagogice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi” (Schaub, Zenke, 
2001, 100-101). 

„Spre deosebire de metodele tradiţionale care realizează evaluarea rezultatelor şcolare obţinute pe un 
timp limitat şi în legătură cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut, dar oricum definita,  metodele 
alternative de evaluare prezintă cel puţin două caracteristici: pe de o parte, realizează evaluarea rezultatelor 
în strânsă legătură cu instruirea/învăţarea, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de altă parte, ele privesc 
rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea unor capacităţi, 
dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
învăţare.” (Radu, 2000, 223-224). 

Evaluarea modernă, care promovează tranziţia de la noţiunea de control al însuşirii cunoştinţelor la 
conceptul de evaluare atât a rezultatelor învăţării dar mai ales a proceselor pe care le implică, semnifică 
trecerea de la o pedagogie a transmiterii cunoştinţelor la o pedagogie a însuşirii cunoştinţelor şi a ştiinţei 
de a deveni. 

Integrarea evaluării în structura activităţii didactice de către concepţiile pedagogiei moderne 
determină amplificarea funcţiei educative a acesteia, situând-o într-o poziţie cheie în procesul instructiv-
educativ. Această consecinţă derivă dintr-o firească înţelegere a evaluării ca „ştiinţă a valorii” (Ioan Cerghit, 
op. cit., pag. 287). A evalua înseamnă, între altele, a emite judecăţi de valoare, ceea ce presupune a te 
raporta la valori sau a face trimitere la un sistem de valori. 

Procesul evaluativ îşi relevă pe deplin funcţia de feed-back atunci când educatorul şi elevii se regăsesc 
în calitate de parteneri în cadrul procesului educaţional. Aceasta presupune ca fiecare dintre parteneri să 
conştientizeze rolul pe care îl deţine la nivelul interacţiunii didactice şi să folosească reacţiile celuilalt 
pentru a-şi optimiza propriul comportament. 

Caracteristicile actuale ale conceptului de evaluare pot fi sintetizate astfel:               

-evaluarea şcolară nu este decât un mijloc în slujba progresului elevului, nu un scop în sine; 

-evaluarea trebuie să fie în slujba procesului educativ şi integrată acestuia; 

-evaluarea trebuie să aprecieze înainte de toate drumul parcurs de elevi: progres/regres; 

-evaluarea trebuie să stimuleze activitatea elevului şi să faciliteze progresul său; 

-pentru a fi corect, profesorul trebuie să fie neutru şi obiectiv pe cât posibil; 

-a evalua un elev înseamnă a-i transmite informaţii utile; 
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-evaluarea trebuie să-l ajute pe elev; 

-evaluarea trebuie să se adreseze unei fiinţe în devenire care nu a încheiat procesul de dezvoltare; 

 

Evaluarea modernă este abordată în termeni de procese şi nu de proceduri / modalităţi de măsurare a 
rezultatelor învăţării. Termenul clasic de “evaluare”, care ne conduce în mod spontan şi 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 evaluativă”. Din perspectiva modernă, “a evalua” 
înseamnă a desfăşura o activitate care însoţeşte pas cu pas procesul de predare-învăţare. 

Învăţământul modern solicită conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de referinţă 
care să aibă la bază formarea competenţelor elevilor. Multe sisteme de învăţământ, inclusiv cel românesc 
din ultimii ani, îşi propun să dezvolte activitatea instructiv-educativă având ca referenţial competenţele 
generale şi specifice pe care trebuie să le dobândească cel ce învaţă – elevul – pe parcursul şi 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 clasă, vorbindu-se 
tot mai mult despre complementaritatea metodelor tradiţionale (evaluări orale, scrise, probe practice etc.) 
cu altele noi, moderne (portofoliul, proiectul, investigaţia, autoevaluarea etc.), ce reprezintă de fapt 
alternative în contextual educaţional actual, când se cere cu insistenţă deplasarea accentului de la evaluarea 
produselor învăţării la evaluarea proceselor cognitive ale elevului în timpul activităţii de învăţare. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

Drăgănescu Mihaela                                                                    
Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Tg. Neamț 

 
 

Evaluarea are rolul de a certifica eficienţa sistemului de învăţământ, „să confirme sau să infirme 
acumularea de către cei instruiţi, a cunoştinţelor şi abilităţilor necesare unei activităţi social-utile. " (I. T. 
Radu). 

Funcţiile pedagogice ale evaluării constau în aspectul că oferă informaţii inerente relaţiei dintre 
componentele interne ale acţiunii educaţionale referitoare la relaţia profesor-elev. Prin înregistrarea 
performanţelor obţinute de elevi, se iveşte posibilitatea de apreciere a modului în care competențele 
proiectate s-au realizat în realităţi psihice, devenind componente ale personalităţii umane. Cunoaşterea 
adecvată a acestor aspecte reprezintă pentru profesor cadrul de referinţă în aprecierea/autoaprecierea 
muncii sale, iar pentru elevi reprezintă un factor stimulator în procesul de învăţare. În esenţă, evaluarea 
constituie, pedagogic vorbind, temeiul autoreglării procesului de învăţământ. De interes didactic general 
sunt două tipuri de evaluare: evaluarea internă - de tip predictiv, formativ şi sumativ - şi evaluarea externă 
– constând în examene şi testări naţionale, olimpiade și concursuri.   

Evaluarea de tip predictiv se efectuează la începutul unui an şcolar (sau chiar la începutul celui de al 
doilea semestru), având caracter de diagnosticare a nivelului performanţier al elevului. Prin intermediul 
acesteia, profesorul îşi formează un punct de vedere axat pe calificative concrete, pentru a avea o imagine 
de fundal, privitor la gradul de asimilare a cunoştinţelor acumulate anterior. Calificativele obţinute nu trebuie 
să reprezinte în mod obligatoriu un criteriu de notare strictă, ci o posibilitate de investigare a calităţii şi a 
cantităţii noţiunilor asimilate (profesorul îşi poate nota calificativele în caietul de studiu al evoluţiei 
elevului, pentru a observa pe parcursul anului în ce măsură elevul, subiect al învăţării, s-a implicat 
conştient şi activ în pocesul de predare - învăţare - evaluare). 

Evaluarea de  tip  continuu  sau  formativ  se  aplică pe  tot parcursul procesului  instructiv-
educativ şi are un caracter  permanent. Rolul evaluării formative este de diagnosticare şi de măsurare 
permanentă a rezultatelor învăţării, sondându-se calitatea şi cantitatea asimilării noţiunilor abordate în 
procesul de predare-învăţare. Este necesar ca profesorul să deţină o imagine clară nu numai asupra 
momentelor iniţial şi finale, ci şi pe parcursul procesului instructiv-educativ, în vederea atingerii unor 
performanţe superioare, prin raportare la clasa de elevi, în general, şi  la elev, în particular.  

Evaluarea cumulativă (sumativă) se efectuează la intervale mai lungi, la finalul unor secvenţe 
temporale sau tematice (unitate de învăţare, semestru, an şcolar, ciclu de învăţământ).  Are caracter 
retroactiv, oferind informaţii de ansamblu, cuprinzând o suită de acţiuni educaţionale deja finalizate, fiind 
o cale concretă de apreciere a modului în care au fost atinse competenţele specificate în curriculele de 
specialitate (programe şcolare, planul-cadru pe nivel). 

Itemii de verificare, de măsurare şi de diagnosticare a cunoştinţelor, a deprinderilor şi capacităţilor 
elevilor pot fi utilizaţi în toate tipurile de evaluare, prin intermediul lor obţinându-se o imagine particulară, 
dar şi de ansamblu asupra noţiunilor studiate anterior sau ritmic. Ei sunt   de   trei   tipuri: obiectivi, 
semiobiectivi şi subiectivi.     

1. Itemii obiectivi măsoară rezultate ale învăţării situate la niveluri cognitive inferioare, axându-se 
pe capacitatea elevului de a identifica anumite situaţii de învăţare, într-un interval de timp relativ scurt, 
asigurând un grad de obiectivitate ridicat în măsurarea rezultatelor şcolare. 
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2. Itemii semiobiectivi măsoară capacitatea elevilor de a formula, de a descrie, de a prezenta, de 
a explica diferite concepte, relaţii, argumente, metode de soluţionare a sarcinii de 
lucru propuse de profesor, oferind în acelaşi timp posibilitatea de a utiliza şi materiale auxiliare 
utile elevilor în rezolvarea sarcinilor.  

3. Itemii subiectivi testează în principal originalitatea, creativitatea şi caracterul personal al 
răspunsului structurat ca un întreg. Aceşti itemi sunt uşor de construit, însă apar probleme în 
obiectivitatea evaluării. Din acest motiv, sunt necesare criterii clare pe baza cărora se alcătuieşte baremul 
de corectare şi de notare, cu atât mai mult cu cât această categorie de itemi vizează demonstrarea de către 
elevi în răspuns a originalităţii şi creativităţii lor. Este foarte important faptul că prin intermediul lor se 
verifică toate tipurile de abilităţi de identificare, de selectare, de analiză, 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 și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu.            Aici măiestria profesorului este să construiască distractori 
(răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai 
mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de 
îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Verificarea în mediul online  
 
Acest tip de evaluare este o etapă din procesul de învățare care se desfășoară în mediul online. Primii 

care au de învățat în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a învăța lucruri noi și de a 
produce schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și ar fi mult mai greu să se realizeze.  

La polul opus apar incertitudini, sisteme de așteptări diferite. La prima prima interacțiune cu educația 
online este necesar să se cunoască cum funcționează aceasta, precum și ce instrumente și tehnici sunt 
potrivite pentru grupul țintă (elevi sau cadre didactice). 

 În educația online se schimbă, în primul rând, mediul de învățare. Nu mai există școala ca spațiu, ca 
tot ansamblul relaționar. 

 Modificări apar și în ceea ce privește comunicarea. Aceasta este puternic filtrată de tehnologie, nu 
mai este atât de persuasivă și din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult 
mai amplu de resurse ce urmeează a fi investite.  

Se schimbă rutinele pentru învățare: de pregătire pentru școală (plecarea spre școală, drumul în sine 
au efecte psihologice asupra mobilizării învățării) și de învățare (informațiile nu mai sunt primite în același 
fel, nu se mai învață la fel). 

Educația online oferă posibilități nelimitate de a înfrumuseța actul educațional...dar prezența copiilor 
și a cadrului didactic față în față în vederea realizării feed-back-ului permanent, în timp real, într-un ambient 
potrivit/ instituționalizat, râmân factori esențiali în formarea viitorului adult. 
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EVALUAREA - UN VECTOR IMPORTANT AL ÎNVĂŢĂRII 

 
Prof. DRĂGHICI CAMELIA, 

Grădinița din cadru Școlii Gimnaziale ,,Constantin Negreanu”, 
Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

 
Motto: „Performanţa înseamnă realitatea concretă ” (Harold Geneen) 

Didactica postmodernă (a doua jumătate a sec. XX) consideră procesul de învăţămȃnt drept activitate 
de predare-învăţare-evaluare, proiectată în sens curricular, prin centrarea pe obiective şi realizarea 
corespondenţei pedagogice dintre obiective-conţinuturi-metodologie-evaluare. 

Evaluarea este acţiunea iniţiată de profesor pentru verificarea gradului de îndeplinire a sarcinilor de 
predare-învăţare, proiectate şi realizate conform obiectivelor programelor şcolare „traduse” de profesor la 
nivelul fiecărei activităţi didactice. 

Evaluarea procesului de învăţămȃnt reprezintă o acţiune managerială proprie sistemelor socio-umane, 
în calitatea lor de sisteme deschise, care solicită raportarea rezultatelor obţinute într-o anumită activitate, la 
un ansamblu de criterii specifice domeniului în vederea luării unei decizii optime. 

Acţiunea de evaluare didactică include trei operaţii principale: 
➔ măsurarea=operaţia de evaluare care asigură consemnarea unor caracteristici 
observabile exprimate în termeni cantitativi; 
➔ aprecierea=operaţia de evaluare care implică interpretarea faptelor consemnate, în funcţie de 

anumite criterii calitative, specific pedagogice; 
➔ decizia=operaţia de evaluare care asigură prelungirea aprecierii într-o notă şcolară, caracterizare, 

recomandare etc. cu valoare de prognoză pedagogică. 
Evaluarea randamentului şcolar stabileşte nivelul de pregătire teoretică şi practică atins, la un moment 

dat, în activitatea cu elevii şi a măsurilor corespunzătoare necesare pentru optimizarea acesteia . 
Un profesor poate fi asemănat unui navigator printre obiectivele-cadru şi cele specifice. El trebuie să 

ţină un jurnal de bord, să verifice coordonatele şi să stabilească itinerariul. 
Evaluarea este folosită de profesor pentru: 
- a aprecia rezultatele obţinute; 
- a raporta rezultatele părinţilor; 
- a stabili performanţele şcolare ale elevilor şi a-i promova într-un alt ciclu de instruire. 
Tehnicile de evaluare trebuie adaptate colectivului de elevi ale căror performanţe sunt sondate. 

Acestea pot fi clasificate astfel: 
a) după cantitatea de informaţii sau experienţă: 
- evaluare parţială: se verifică conţinuturi, competenţe, aptitudini vizate de o secvenţă didactică 

(ascultare curentă, extemporale, probe practice curente); 
- evaluare globală: se verifică o cantitate mare de informaţii, cunoştinţe, deprinderi obţinute prin 

cumulare (examene şi concursuri); 
b) din punct de vedere temporal: 
- evaluare iniţială: se face la debutul procesului instructiv-educativ, a unei etape de pregătire (teste 

docimologice, concursuri de admitere); 
- evaluare continuă: se face în timpul secvenţei de instruire (ascultare curentă, teze, teste, exerciţii); 
- evaluare finală: se face la sfȃrşitul etapei de pregătire şi se verifică stadiul atins pentru a promova 

într-o altă etapă de instruire. 
Evaluările mai pot fi clasificate în: 
- evaluare sumativă: se face prin evaluări globale şi finale cu scopul de a clasifica elevii şi a măsura 

succesul; 
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- evaluare formativă: se face în timpul procesului instructiv-educativ şi verifică stadiul atins de elevi 
cu scopul de a-l regla. 

Reforma educaţională impune reforma sistemelor, metodelor şi strategiilor de evaluare 
a randamentului şi performanţelor şcolare.  
 
 
Bibliografie: 
 
• Dragu A., Cristea S, „Psihologie şi pedagogie şcolară”, Editura Universităţii Ovidius,Constanţa, 

2013. 
• Cǎlţun O.F., „Metodica predǎrii”, Editura Universitǎţii „Alexandru Ioan Cuza”,Iaşi, 2019. 
 

  

1196



  

 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR DRĂGHICI ELENA-MIHAELA,                                 

GRĂDINIȚA CU P. N. ȘI P. P. BRAZI 

 
Evaluarea didactică reprezintă un act didactic complex prin care sunt furnizate informații cu privire 

la cunoștințele acumulate de preșcolari/elevi la un moment dat. După cum explică și profesorul Marin 
Manolescu în lucrarea sa Teoria și metologia evaluării (2010), evaluarea face parte dintr-un tot, ea neputând 
fi realizată izolat de alte activități precum cele de predare și învățare și nici nu poate fi disociată de celelalte 
variabile ale evaluării cum ar fi: obiectul evaluării, obiectivele evaluării sau strategiile evaluative. 
Profesorul ar trebui să privească procesul evaluării ca un puzzle ale cărui piese sunt toate aceste elemente, 
iar pentru a-i înțelege sensul, trebuie să i se ordoneze toate piesele. 

Astăzi, întreaga omenire se confruntă cu o serie de schimbări, motiv pentru care, mai mult ca 
niciodată, întreg procesul educativ a trebuit să dea dovadă de flexibilitate și să se adapteze cerințelor și 
tendințelor actuale.  

Parte integrată a acestui proces, evaluarea a suferit și ea o serie de modificări odată cu trecerea 
educației în sistemul online. Astfel, metodele evaluării tradiționale precum: fișele/testele de evaluare 
clasice, probele orale, dar și probele practice au trebuit să se plieze pe sistemul online. Astfel că, o parte 
dintre profesori au apelat, unii chiar pentru prima dată, la aplicații precum: Kahoot, Hot Potatoes, Plikers 
sau chiar Google Forms. În aceste aplicații, profesorii pot crea teste atractive și interactive pentru elevi, cu 
itemi variați. Utilizarea unor astfel de aplicații în procesul de evaluare prezintă numeroase avantaje pentru 
toți actorii educaționali printre care faptul că unele aplicații corectează automat răspunsurile, asigurând 
astfel obiectivitatea corectării și facilitând munca profesorului. Totuși, au existat și alți profesori care au 
păstrat metodele clasice de evaluare, chiar și în mediul online, precum: portofolii, proiecte, referate etc. 

Strategiile de evaluare tradiționale au suferit și ele o serie de modificări atunci când educația s-a 
desfășurat în mediul online.  

Profesorii au trebuit să țină cont în momentul proiectării activităților de factori precum: organizarea 
activităților atât în variantă sinrconă, cât și asincronă, stabilirea unor itemi potriviți de evaluare, alegerea 
unui moment optim al desfășurării probei de evaluare etc.  

În cazul desfășurării activităților realizate în variană sincronă, profesorii au trebuit să țină cont de 
timpul optim de expunere la ecran indicat pentru fiecare categorie de vârstă. Studiile au arătat că pentru 
învățământul preșcolar timpul optim este de 2-3 sesiuni online cu participare directă cu durata de 15-30 
minute; pentru învățământul primar 3-4 întâlniri online săptămânal a câte 1-2 sesiuni de lucru pe zi cu 
durata de 30-45 de minute, iar la gimnaziu 4-5 întâniri pe săptămână, a câte 2-3 sesiuni cu durata de 30-45 
de minute.  

În ceea ce privește itemii de evaluare, aceștia au trebuit să fie mai mult reflexivi și mai puțin 
reproductivi, întrucât în variata lucrului online, profesorii nu mai au un atât de mare control asupra activității 
elevilor. 

În cazul învățământului preșcolar, realizarea unor astfel de instrumente de evaluare a fost o provocare. 
Personal, am lucrat foarte mult cu imagini, în aplicații precum Kahoot, iar jocurile de tip Quizz Game au 
fost o adevărată încântare pentru preșcolari, motiv pentru care a ales să mai folosesc această metodă de 
evaluare și în momentul revenirii în format fizic în grădiniță. 
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Așadar, sunt de părere că experiența desfășurării lecțiilor în online, cu atât mai mult a probelor de 
evaluare, a reprezentat o adevărată provocare pentru toate cadrele didactice, provocare din care am avut 
foarte multe de învățat și cu ajutorul căreia s-au dezvoltat cunoștințele fiecăruia în materie de tot ceea ce 
înseamnnă utilizarea resurselor digitale în procesul educativ.  

 

 

Bibliografie: 

 

 Manolescu, M. (2010). Teoria și metodologia evaluării. București: Editura Universitară. 
 Cerghit, I. (2006). Metode de învățământ. Iași: Polirom. 
 Ciocâlteanu, A,I. Gunea, C, M. (2021). Curs: Provocări și soluții în educația digitală. URL: 

https://cursuridigitale.ro/cursuri/provocari-si-solutii-in-educatia-digitala accesat în data de: 10.10.2021. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Între online și tradițional 

 
Prof. Craiu Mirela Nicoleta 

 

Motto: ”Orice om este îndreptățit să fie evaluat în momentele sale cele mai bune.”  

Ralph Waldo Emerson 

Evaluarea în educaţie are drept scop aprecierea efectelor unui demers pedagogic, în mod obiectiv şi 
prin mijloace ştiinţifice. Evaluarea controlează şi condiţionează dinamica clasei, încât putem spune că nu 
există învăţare eficientă fără evaluare.  

Evaluarea este o componentă a procesului de învățământ. Ea reprezintă totalitatea activităților prin 
care se colectează, se organizează și interpretează datele obținute în urma aplicării unor instrumente de 
măsurare, elaborate în conformitate cu obiectivele propuse, în scopul emiterii unei judecăți de valoare pe 
care se bazează o anumită decizie în plan educațional. Evaluarea are rolul de a masura și aprecia eficiența 
procesului de predare-învățare, de a asigura evidențierea cantității cunoștințelor dobândite, nivelul, 
performanțele și eficiența acestora la un moment dat, precum și dezvoltarea proceselor intelectuale 

Metodele de evaluare sunt căi, instrumente, modalități de acțiune prin intermediul cărora, evaluatorul 
obține informații în legatură cu randamentul școlar al elevilor, cu performanțele acestora, cu nivelul de 
stăpânire a cunoștințelor. 

Metodele tradiţionale de evaluare, echilibrând palierul probelor orale, scrise şi practice, sunt 
etichetate ca principale metode de evaluare ce domină încă în desfăşurarea actului evaluativ din 
învăţământul preuniversitar. 

Distingem două categorii principale de metode de evaluare: metode tradiționale (evaluare orală, 
evaluare scrisă, evaluare prin probe practice) și metode alternative de evaluare (observarea sistematică, 
protofoliul, investigația, proiectul, autoevaluarea). 

În practica şcolară s-au îmbunătăţit metodele şi tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelaţii 
eficiente între predare – învăţare – evaluare şi pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea 
personalităţii autonome, libere şi creatoare. 

Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în 
şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Societatea secolului al XXI - lea este o societate informatică, în care mijloacele tehnologice moderne 
au o pondere foarte importantă în viața cotidiană. 

Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii, o experimentează 
cu succes. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance Learning) reproduce învățarea la fața locului, 
profesorii au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care să permitӑ elevilor să îndeplinească standardele 
așteptate într-un mediu online. 

Școala online a devenit repede un exemplu eficient al globalizării pentru cadrele didactice și elevii 
conștiincioși, mai ales pentru cei care au avut și resurse materiale. Pentru majoritatea elevilor însă, școala 
online a fost precum o lungă școală de vară . Evaluarea online a devenit necesară și obligatorie, însă destul 
de dificil de realizat pentru adepții evaluării tradiționale. 

Prin intermediul platformelor si aplicaților utilizate în activitatea online elevii pot fi evaluați sincron 
și asincron. Instrumentele de lucru asincrone avantajează elevii introvertiți sau nesiguri pe competențele 
lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întrebări sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, și 
cadrul didactic are timp să facă evaluarea pe măsură ce primește temele, să trimită feedback. De asemenea, 
dacă se poate îmbunătăți această temă în urma feedback-ului elevilor, la altă clasă se poate trimite varianta 
revizuită. De exemplu, prin intermediul platformei Google Classroom se alocă teme, fișe de lucru, 
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chestionare și se poate trimite feedback. Chiar dacă necesită crearea unui cont sau logare, elevul are timp 
să o facă și să lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitată creativitatea la maxim. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile on-line, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. 

Printre beneficiile evaluării online putem aminti : diverse opțiuni prin care elevii îşi pot demonstra 
abilitățile, cunoștințele și modalitatea de realizare a evaluării care este mult mai flexibilă. 

Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce timpul de așteptare și oferă elevilor 
rezultate instantanee ale testării. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de învățare, punctele forte și punctele slabe rapid. Procesul de evaluare online eliberează, de 
asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica domeniile de performanță 
scăzută, astfel încât profesorii să se poată concentra asupra acestor lacune de învățare. Rapoartele detaliate 
ajută la crearea unor programe de învățare specifice pentru acești cursanți, ceea ce duce la un rezultat mai 
bun al învățării și sporește încrederea elevilor. 

Evident că evaluarea în mediul online are și dezavantaje, ea nu va putea înlocui în totalitate evaluarea 
tradițională, așa cum școala din mediul online nu va putea înlocui niciodată școala față în față. 

Oricât de performantă sau atractivă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele acțiuni ale feedbck-ului învățării, acțiuni inițiate prin deciziile profesorului. 
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METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE                                                   
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 
 

Prof. Drăghici Ileana 
Școala Gimnazială Radu Tudoran Brăila 

 
 
 
Când vorbim de evaluare în învăţământul primar, în special în învăţământul primar step by step, 

putem spune, făra frica de a greşi, că aceasta nu există cu adevarat în lipsa unei interacţiuni, a 
unei relaţii interpersonale dascăl-şcolar, care să permită fiecăruia dintre actorii acestui proces 
să raspundă în cunoştinţă de cauză la cerinţe şi aşteptări reciproce.  

Evaluarea este o noţiune generică şi frecventă, fiind folosită cu multiple semnificaţii în 
diverse domenii. Cuvântul “a evalua”  îndrumă spre multe alte cuvinte cu un rost asemănător: a estima, a aprecia, 
a judeca, a măsura, a examina, a considera, a constata, a cântări,  a nota, a observa, a valida (sau invalida), a valoriza (sau 
devaloriza), a expertiza. 

Cu cât o îndeletnicire este mai complexă şi se urmăreşte atingerea unor scopuri, a unor obiective, cu atât sunt mai 
necesare acţiunile de evaluare. Evaluarea în învăţământul primar stă la baza modelarii şcolarului, a direcţionării acestuia 
spre atingerea scopurilor propuse şi este mai mult decât o acţiune sau un procedeu, este o operaţie complexă, un tot 
unitar format din intervenţii, acţiuni, atitudini, stări afective care conduc spre identificarea unor aspecte variate: 

 a) conţinuturile şi obiectivele ce trebuie evaluate; 
 b) care este menirea şi din ce perspectivă se efectuează evaluarea; 
 c) momentul propice pentru a realiza evaluarea  (la început, pe parcurs, la final 
 d) modalitatea  concretă de înfăptuire a evaluării(cu ce instrumente, probe); 
 e)  în ce fel se prelucrează datele şi cum se valorifică informațiile; 
 f)  pe baza căror criterii se evaluează .  
Stabilirea obiectivelor şi planificarea cursului acţiunilor de urmat în cadrul procesului de evaluare în 

învăţământul primar are valoare identică cu a determina când evaluezi, sub ce formă, cu ce metode şi 
mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute. Bineînţeles, la final, în funcţie de concluziile rezultate, 
şcolarul îşi va modifica preferinţa de a folosi anumite stiluri şi strategii de învăţare (chiar dacă nu 
le conştientizează în permanenţă), iar învăţătorul îşi va schimba strategia de planificare, de programare, de 
organizare, de coordonare a predării.  

Deoarece este un proces ce implica o diversitate de acțiuni și procese, se pot identifica mai multe 
forme de evaluare:  

A. Evaluarea iniţială sau predictivă se realizează la începutul unei activităţi de instruire în scopul 
cunoaşterii capacităţilor de învăţare ale şcolarilor, a nivelului de pregătire de la care se porneşte, a gradului 
în care sunt stăpânite cunoştinţele şi în scopul verificarii existenței capacităţilor necesare asimilării 
conţinutului etapei ce urmează.  

B. Evaluarea continuă sau formativă se efectuează prin măsurarea şi aprecierea rezultatelor pe 
parcursul derulării unui proces, din momentul începerii şi până la încheierea acestuia. Evaluarea formativă 
este un tip de evaluare capital pentru învăţământul primar, întrucat răspunde funcţiilor și satisface cerinţele 
pe care trebuie să le aibă actul de evaluare: acela de ameliorare, de producere a unor schimbări imediate şi 
cu efecte pozitive în pregătirea şcolarilor.  

Evaluarea se realizează pe secvenţe mici, treptat şi se centrează pe elemente esenţiale, ceea ce face ca 
şcolarul să se afle în permanenţă „în priză”, fără să fie suprasolicitat prin acumularea de 
informatii fără valoare. Având scop de ameliorare, evaluarea continua nu priveşte cantitatea, ci calitatea şi 
nu conduce la ierarhizarea şcolarilor, ci la stimularea dezvoltării lor, fiind indeplinită astfel şi cerinţa step by 
step-ului, aceea de lipsă a concurenţei, a absenţei stabilirii unei ierarhizări între şcolari, pentru că pânâ la 
urmă ceea ce contează cu adevarat nu este stimularea concurenţei, ci a dorinţei de a învăţa în permanenţă, 
de a fii mai bun pentru tine, nu pentru a-l întrece pe  cel de lângă tine. 
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Principalele avantaje ale evaluării formative sunt: 
a) verifică sistematic, pe secvenţe  mici, toţi şcolarii, din toată materia; 
b) asigură ghidarea şcolarului în învăţare, corectarea oportună a  greşelilor, remedierea lor ori 

aprofundarea prin programe de îmbogăţire a cunoştinţelor; 
c) evalueză nu numai rezultatul învăţării, ci şi procesul prin care s-a ajuns la un anumit rezultat, 

permiţând ameliorarea lui,  în viitor; 
d) întăreşte cooperarea învăţător-şcolar şi capacitatea de autoeducare, pe baza cunoaşterii criteriilor de 

evaluare; 
e) consumă mai puţin timp decât alte tipuri de evaluari. 
C. Evaluarea cumulativă sau sumativă reprezintă modul tradiţional de evaluare a rezultatelor şcolare 

şi constă în verificarea şi aprecierea periodică, încheiate prin control final asupra întregului produs al actului 
pedagogic. Evaluarea sumativă se poate realiza în faza finală prin aprecierea rezultatelor la sfârşitul unui 
semestru sau an şcolar, la sfârşitul unui ciclu de învăţământ.  Ea  se realizează prin verificări punctuale pe 
parcursul programului şi o evaluare globală, de bilanţ la sfârşitul unor perioade de activitate. Prin evaluarea 
sumativă se verifică nivelul unor capacităţi şi subcapacităţi a căror formare şi dezvoltare necesită o perioadă 
de timp mai mare. Rezultatele obţinute de şcolari la sfârşitul unui an sau ciclu de învăţământ constituie 
elemente de referinţă unice, deci criterii de clasificare şi promovare a lor, realizându-se astfel una din 
funcţiile evaluatorii. 

 
Sistemul metodic de evaluare cuprinde mai multe forme de verificare şi procedee de evidenţiere 

a performanţelor elevilor, după cum urmează: 
1. Metoda de evaluare orală este una din cele mai răspândite şi folosite metode, realizându-se printr-

o alternanţă de întrebări şi răspunsuri, fiind folosită, cu precădere, ca verificare curentă, parţială şi pe 
parcursul procesului de instruire. Evaluarea orală este o acţiune proprie, particulară, specială situaţiilor în 
care performanţa trebuie manifestată, exprimată prin comunicare orală. Ea implică iscusinţa, priceperea  de 
a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a formula întrebări şi răspunsuri, de a dialoga, de a identifica 
sensul cuvintelor prin raportare la context, de a integra cuvinte noi învăţate în enunţuri proprii, de a povesti, 
de a avea o pronunţie clară şi corectă. Verificarea orală se realizeaza în multiple forme, utilizându-se 
diverse tehnici, cum ar fi: a) conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri); b) cu suport vizual 
(repovestire după imagini); c) descrierea şi reconstituirea (prin piese de puzzle); e) completarea unor 
dialoguri incomplete. 

 
Avantajul probelor orale constă în aceea că feed-back-ul se realizează imediat. 
2. Metoda de evaluare scrisă este un mijloc de înfăptuire a verificării unui număr mare de şcolari într-

un timp limitat, oferind acestora posibilitatea să gândească şi să lucreze în ritm propriu; asigurând în 
acelasi timp un grad mai mare de obiectivitate în notare. Evaluarea scrisă pune la îndemâna 
şcolarilor mai emotivi sau a celor care gândesc mai lent instrumentul care le permite să-şi prezinte toate 
cunoştinţele.  

În cadrul evaluării scrise toţi şcolarii sunt nevoiţi să răspundă unor întrebări cu acelaşi grad de 
dificultate, ce verifică acelaşi conţinut, fapt ce favorizează o mai bună comparare a rezultatelor. Metoda de 
evaluare scrisă este utilizată sub diferite forme, cum ar fi: a) extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); b) 
activitatea de muncă independentă în clasă; c) lucrarea de control (anunţată); d) tema pentru acasă; e) testul. 

 
3. Metoda de evaluare practică pune la dispoziţia şcolarilor şansa de a opera cu cunoştinţele teoretice 

însuşite, de a le aplica în diverse activităţi practice, realizând în acelaşi timp şi o evaluare a gradului de 
însuşire a priceperilor şi a deprinderilor pe care le presupun activităţile respective.  

 
Şi această metodă se realizează printr-o mare varietate de forme: 
 a) confecţionarea unor obiecte; 
b) executarea unor experienţe sau lucrări experimentale; 
c) întocmirea unor desene, schiţe, grafice; 
d) interpretarea unui anumit rol; 
e) trecerea unor probe sportive. 
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În învăţământul primar step by step, de o importanţă covârşitoare sunt şi metodele şi instrumentele 

complementare, cum ar fi: 
a) observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilo 
b) investigaţia; 
c) proiectul; 
d) portofoliul; 
e) autoevaluarea. 
 
Este clar că toate metodele şi tehnicile de verificare prezintă avantaje şi limite, plusuri şi minusuri şi 

că nu se poate vorbi de o verificare completă a realizării obiectivelor vizate decât  printr-o îmbinare 
a diferitelor tehnici. 

Dupa această scurtă prezentare, fără a avea pretenţia ca ar fi exhaustivă şi cu valoare ştiintifică, 
putem conchide că procesul evaluativ îşi îndeplineşte pe deplin funcţia majoră de feed-back numai 
atunci când, atât dascălul, cât şi şcolarii reuşesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că îşi doresc 
acest lucru, fiecare îmbunătăţindu-şi comportamentul în funcţie de reacţiile celuilalt. 

  
 
Bibliografie: 
 
- Constantin Cucoş, “Pedagogie”, Editura “Polirom”, Bucureşti, 2006; 
- Radu, I.T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti, 2004. 
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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 fӑcut cunoștintӑ cu aplicații 

care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ sau cu jocuri online pentru copii preșcolari. Prin platformele și 
aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, 
dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, 
pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Kahoot, este un instrument online pentru feedback, cu ajutorul căruia se creează teste interactive 
pentru copii. Profesorul creează testul, apoi trimite codul de acces elevilor care accesează testul într-un timp 
limitat. Se pot adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor, pentru a crește gradul de interacțiune 
al jocului. Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. 

Quizizz, este un instrument online pentru feedback, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări formative 
într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio text, 
sondaje, răspunsuri deschise.  

Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru copii: fișe, chestionare, 

potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc.( pentru grupa mare). În această aplicație se 
găsesc și materiale gata create de alți 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 și firesc, pentru fiecare feedback oferit de copii prin intermediul părinților, este 

important să acorzi felicitări și recompense digitale, gen emoticoane, medalii sau diverse imagini sugestive.  
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Evaluarea tradițională 
 

 
Prof. înv. primar: Drăgoi Doinița 

Liceul Tehnologic ,,Ion Barbu” Giurgiu 

 
Evaluarea reprezintă punctul final într-o succesiune de activităţi ce urmăresc formarea la elevi a unui 

comportament corespunzător în situaţii variate.  

Prin evaluare în învăţământ se înţelege actul didactic integrat acestui proces, care asigură evidenţierea 
achiziţiilor şcolare, valoarea, nivelul performanţelor şi eficienţa acestora în vederea perfecţionării 
procesului de predare – învăţare.  

Într-o clasificare oarecum simplistă, metodele de evaluare se împart în două mari categorii:  

◘ metode tradiţionale de evaluare;  

◘ metode moderne de evaluare/ alternative şi complementare de evaluare;  

1. Metode tradiţionale de evaluare:  

 ◘ Evaluare orală;  

 ◘ Evaluare scrisă;  

 ◘ Evaluare prin probe practice;  

 ◘ Testul docimologic.  

2. Metode moderne, alternative şi complementare de evaluare:  

 ◘ Portofoliul;  

 ◘ Investigaţia;  

 ◘ Proiectul;  

 ◘ Autoevaluarea, etc.  

 

În învăţământul românesc sunt reprezentative două forme de evaluare cu funcţii complementare, ce 
utilizează însă proceduri diferite.  

Evaluarea formativă, evaluare continuă, ce descrie achiziţiile elevului în cursul învăţării, în raport cu 
obiectivele stabilite. Scopul principal al acestui tip de evaluare este acela de a dezvolta la fiecare elev 
autocunoaşterea şi încrederea în sine, având, în acelaşi timp, caracter diagnostic şi recuperativ.  

Evaluarea sumativă stabileşte un bilanţ final al unei secvenţe de învăţare, având drept scop măsurarea 
nivelului de realizare al obiectivelor.  

În unităţile şcolare, evaluarea formativă este adeseori înlocuită cu evaluarea curentă, în accepţiunea 
tradiţională de ,,notare ritmică”, constând în probe stereotipe precum dictări, calcule, compuneri, diverse 
tipuri de exerciţii etc., care sunt apreciate prin note în mod aproximativ, fără interes în ceea ce priveşte 
nivelul cognitiv, afectiv, psihomotor, relaţional. O astfel de evaluare are în vedere doar unele tipuri de 
comportamente, de obicei nerelevante pentru personalitatea elevului şi neglijează aspecte importante, ca: 
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gândirea, imaginaţia, atitudinea de responsabilitate, adoptarea unor metode proprii de lucru, competenţa de 
comunicare şi de relaţionare etc.  

Evaluarea însoțește în forme diferite, intregul proces instructiv-educativ, începând chiar cu elaborarea 
curriculum-ului, continuând cu faza de proiectare a activității de cadru didactic si cu realizarea predarii-
învățării. Pentru a realiza conexiunea inversa, profesorul trebuie sa asocieze desfasurarii procesului didactic 
actiuni educative, sub diferite forme; initială, formativă, sumativă. 
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Proiectul, o agreată metodă în evaluarea online 

 
Prof. Drăgoi Monica Daciana,                                                            

Liceul Teoretic ,,Apaczai Csere Janos” – Cluj-Napoca 

 
Evaluarea online este o provocare pentru orice profesor, fiind cunoscută 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 și apoi prezintă și  în ce măsură acesta contribuie cu adevărat la realizarea proiectului sunt două 
dintre întrebările cărora un profesor le caută răspunsul. Acesta poate veni și poate fi satisfăcător dacă, în 
organizarea proiectului, se respectă niște principii: atractivitatea temei alese spre studiere; posibilitatea de 
a recurge la interdisciplinaritate; oferirea unei bibliografii competente; acordarea libertății elevilor de a-și 
prezenta munca în maniera dorită de ei.   

Un exemplu în acest sens este un proiect intercultural și interdisciplinar realizat cu o clasă a X-a, 
uman, venit ca urmare a încheierii discuțiilor despre basmul cult.  

Tema: Basmul cult și basmul popular în literatura română și maghiară 

Scop: descoperirea asemănărilor și deosebirilor, pe de o parte, între basmul popular și cel cult, iar pe 
de altă parte între basmele aparținând celor două literaturi, română și maghiară.  

Grupa 1 – Calea și maturizarea – povestea unui adevărat conducător de țară 

Texte de referință: ,,Prâslea cel voinic și merele de aur”, ,,Greuceanu”, ,,Tinerețe fără bătrânețe și 
viață fără de moarte”, ,,Povestea lui Harap-Alb”, ,,Zâna din stejarul cu trei crengi” (folclorul maghiar).  

Repere: compararea  trăsăturilor generale ale basmelor, a protagoniștilor, asemănări și deosebiri de 
viziune asupra drumului maturizării și asupra imaginii unui conducător de țară.  

Bibliografie: Banó Istvan (Banó, 1988, 71); Jean Boutiere ,,La vie et l’ouvre de Ion Creangă”, Zoe 
dumitrescu-Bușulenga - ,,Ion Creangă”, studiu; George Călinescu - ,,Viața lui Ion Creangă”; Mihaela Bucin 
- ,,Repertoriul narativ tradițional în zonele de interferență etnică”. 

Grupa 2 – Cerul și pământul, soarele și luna  

Texte de referință: ,,Povestea lui Pahon” (Ion Pop Reteganu), ,,Lacătul fermecat” (folclorul maghiar), 
,,Greuceanu”; elevii au libertatea de a găsi și prezenta și alte texte decât cele propuse.  

Repere: trăsăturile generale ale basmelor; simbolistica; elementele comune (ipostaza celui care caută 
soarele și luna, contextul);  motivul ,,scării către cer”  

Bibliografie: P. Papahagi, Tudor Pamfile, ,,Cerul și podoabele lui”; Ovidiu Bârlea, ,,Mică 
enciclopedie a poveștilor românești”; Papahagi, Tache, ,,Mic dicționar folcloric”, 1979; Tudor Pamfile, 
,,Mitologie românească (dușmanii și prietenii omului); Ovidiu Papadima, ,,O viziune românească asupra 
lumii”; Banó Istvan (Banó, 1988, 71). 

Grupa 3 – Lumea cealaltă 

 Texte de referință: ,,Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”, ,,Zâna apelor”, ,,Prâslea cel 
voinic și merele de aur”, ,,Ileana Cosânzeana din cosță floarea-i cântă, nouă împărați ascultă; acestora li se 
alătură texte din folclorul maghiar care includ referiri la lumea cealaltă/tărâmul celălalt.  

Repere:  trăsăturile generale ale basmelor; compararea protagoniștilor basmelor seleatate – statutul, 
condițiile plecării la drum spre tărâmul celălalt, ajutoarele, comportamentul, probele, etc; semnificații ale 
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elementelor/personajelor întâlnite în drumul spre celălat tărâm; compararea descrierilor făcute celuilalt 
tărâm în textele selectate; cum se face întoarcerea din celălalt tărâm. 

Bibliografie: Mircea Eliade, ,,Mituri, vise și mistere”, pag. 66-67; Minois Georges, ,,Istoria 
infernurilor”, pag 99; Jean Delumeanu, ,,O istorie a paradisului”; Chevalier J., Gheerbrant A, ,,Dicționar 
de simboluri” 

Grupa 4 – Numere, culori și flori 

Texte de referință: ,,Zâna din stejarul cu trei crengi”, ,,Buruiana neagră” (Vladimir Colin), ,,Palko și 
Lăcrămioara”(folclorul maghiar), ,,Lacătul fermecat”(folclorul maghiar), din ,,Povestea lui Harap-Alb” . 

Repere: trăsăturile generale ale basmelor; accent pe ceea ce simbolizează elementele de prezentat; 
Compararea felului în care ecelași element se reflectă în basme diferite. 

Bibliografie: Chevalier J., Gheerbrant A, ,,Dicționar de simboluri”, Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, 
forme, figuri, culori, numere; Ispirescu, Petre, ,,Legende sau basmele românilor”; Mihaela Bucin - 
,,Repertoriul narativ tradițional în zonele de interferență etnică”. 

Grupa 5 – Fete bune, fete rele – băieți buni, băieți răi  

Texte de referință: ,,Fata cea harnică și fata cea leneșă”(folclorul maghiar) - ,,Fata moșului și fata 
babei” (literatura română), ,,Pinko” (folclorul maghiar)-,,Povestea lui Stan Pățitul” (literatura română), 
,,Szusza”, ,,Povestea lui Harap-Alb”.  

Repere: Făt-Frumos din folclorul românesc și echivalentul eroului din basmele maghiare – 
comparație (înfățișare, statut, trăsături morale, situații prin care trec eroii); Ileana Cosânzeana din basmele 
românești și echivalentul eroinelor din basmele maghiare – comparație (înfățișare, statut, trăsături morale, 
situații prin care trec protagonistele); compararea antagoniștilor (după cum s-a procedat la protagoniști). 

Bibliografie: Chevalier J., Gheerbrant A, ,,Dicționar de simboluri”; Ovidiu Papadima, ,,O viziune 
românească asupra lumii”; Mihaela Bucin - ,,Repertoriul narativ tradițional în zonele de interferență 
etnică”.  

Activitatea a fost de real impact. Elevii au simțit că fac parte activă din procesul de învățare, fiind 
cuceriți de lectura textelor din literatura maghiară și română și, mai ales, de mulțimea similitudinilor 
descoperite, iar factorul stres specific evaluărilor a fost drastic diminuat. Extinderea discuțiilor spre alte 
domenii – literatura maghiară, informatica, arta dramatică, desenul – au fost un prilej de îmbogățire și 
exersare a diferitelor competențe, dar și o șansă ca fiecare elev să își găsească un loc, să fie cu adevărat 
implicat în acest proiect.  
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Feedback:  
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Considerente pedagogice privind evaluarea complexă                                        
a copiilor cu dificultăți de învățare moderate/severe 

 

Prof. Logoped Amalia Dragomir 

 
Evaluarea complexă a copiilor cu cerințe educative speciale reprezintă un proces ce implică o cantitate 

mare de informații diverse, pe baza cărora se iau decizii de intervenție.  

� Un proces terapeutic – recuperator eficient pentru copiii/elevii cu dificultăți de învățare 
moderate/severe, este un proces complex, amplu și de lungă durată ce presupune extinderea intervenției 
asupra mai multor arii de dezvoltare. 

� Inițierea oricărui program de terapie trebuie să fie precedată de o evaluare a achizițiilor de care 
dispune fiecare copil la un moment dat. 

� Evaluarea copiilor cu c.e.s. presupune abordarea copilului din perspectiva globală și particulară a 
problematicii individuale specifice, la nivelul principalelor domenii de dezvoltare: motor, comunicare și 
limbaj, cognitiv și social-afectiv. 

În cele ce urmează voi face câteva recomandări metodice de utilizare a fișelor de evaluare complexă și 
monotorizare a elevilor cu deficiență mintală moderată/severă, pe care le-am utilizat în activitatea 
terapeutică. 

Fișa de evaluare complexă și monotorizare, permite conturarea unei imagini globale asupra nivelului de 
dezvoltare și evoluție a copilului pe o perioadă mai lungă. 

�Cuantificarea rezultatelor obținute în urma evaluărilor se realizează utilizând o  

scală de evaluare de la 0 la 4 unde:  

 0 – nu poate realiza itemul 

 1- încearcă se realizeze, dar nu reușește 

 2- realizează parțial cu sprijin 

 3 – realizează uneori independent 

 4 – realizează independent 

Dacă în urma aplicării probelor copilul are punctaje de 0,1 sau 2 evaluarea se continuă cu aplicarea 
grilei de nivel inferior, iar obținerea unor punctaje de 3 și 4 (majoritar) impune continuarea evaluăriicu grila 
de nivel superior.  

� Fiecare grilă de evaluare reprezintă un instrument complex, atât de evaluare inițială și/sau finală, 
cât și de monotorizare a evoluției pe o perioadă mai lungă de timp. 

Model grilă  de evaluare- Domeniul comunicare și limbaj 

Nume şi prenume : B. C. 

Vărsta: 10 ani 

Diagnostic medical: deficiență funcțională gravă(cu asistent) 

Diagnostic psihologic: autism sever, crize de agitație psihomotorie 
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Diagnostic logopedic: întârziere în dezvoltarea limbajului 
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Evaluarea educațională din perspectiva tradițională 

 
Prof. înv. preșc: Dragomir Daniela                                                        

G. P. N. Surdulești 

 

 

Conform prof. univ. dr. Dumitru Valeriu - evaluarea presupune aprecierea unor situații prin raportarea 
la diferiți factori (sociali, culturali, de performanță), menită să confirme sau să infirme, după caz, 
acumularea cunoștințelor și abilităților elevilor. 

Ca în întregul proces de predare-învățare-evaluare, evaluarea din învâțământ este împărțită în cele 
trei mari categorii: 

1) Evaluarea inițială (predictivă) este efectuată la începutul unei acțiuni de instruire (cele două 

săptămâni din debutul fiecărui an școlar), cu scopul précis de a cunoaște nivelul de pregătire al copiilor, 

interesele, abilitățile lui. În funcție de ceea ce observăm în raportul de evaluare inițială, putem să ne 

planificăm activitățile didactice strict adaptate posibilităților individuale de învățare ale copilului. 

2) Evaluarea formativă (continuă sau de progres) permite cadrului didactic șă constate fiecare progres 

realizat de cel mic, scoțând în evidență reușitele fiecăruia, încurajându-l și lăudându-l. 

3) Evaluarea sumativă (cumulativă) sau certificativă este axată pe cunoașterea rezultatelor la sfârșitul 

anului școlar (perioade mai lungi de studii, în rândul celor mari), având pe lângă funcția de verificare și 

funcția de comunicare a rezultatelor obținute de copii. 

Având în vedere prevederile noului curriculum pentru educație timpurie, evaluarea la preșcolari se 
reflectă în nivelul comportamentelor stabilite, de aceea, dacă la școală se folosesc calificative/note, în 
învățământul preșcolar se utilizeaza termenii de comportament atins (CA), în dezvoltare (CD) sau necesită 
sprijin (NS). 

Pentru a vedea nivelul copilului în ceea ce privește cunoștințele și deprinderile se utilizează 
numeroase metode de examinare orală (conversații, jocuri didactice, repovestiri, lecturi după imagini) și 
examinarea prin probe practice ca desene, picturi, modelaje, colaje, exerciții fizice etc. Aceste probe 
practice aplicate copiilor prezintă în ce mod ei pun în aplicare cunoștințele însușite anterior.  

De asemenea, în practica de zi cu zi, se utilizează fișe de lucru, teste de evaluare (teste docimologice 
cu itemi de tip pereche, cu alegeri multiple, și nu în ultimul rând itemii subiectivi).  Aceste teste au anumiți 
indicatori de performanță ce reprezintă de fapt rezultatele observabile anticipate ale activităților educative 
desfășurate la grupă/ la clasă. 

Toate aceste ,,dovezi ale muncii copilului” sunt ținute într-un portofoliu individual. ,,Portofoliul 
reprezintă cartea de vizită a elevului/preșcolarului, urmărindu-I progresul de la un semestru la altul, de la 
un an școlar la altul sau chiar de la un ciclu de învățământ la altul.”( Dumitru Valeriu, 2017) 

Conform spuselor lui Andrei Stoica (2003) acest portofoliu reprezintă 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 dobândește confirmarea aprecierilor sale în opinia educabililor, îl ajută 
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pe cel mic să înțeleagă eforturile necesare în vederea atingerii obiectivelor (competențelor cerute), îi 
motivează pe copii să se autoevalueze, copilul având rol activ în  întregul  proces instuctiv-educativ. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1) Curriculum pentru educație timpurie 
2) Dumitru Valeriu ”Evaluarea educațională –repere teoretice și aplicative”, Editura Proșcoala, 

Râmnicu Vâlcea, 2017 
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Școala online – avantaje și dezavantaje pentru elevi și profesori 

 
 
 

Dragomir Denisa Elena 
Colegiul ”Ferdinand I”, Măneciu, Prahova 

 
 

 
 Școala online a fost o provocare, dar și o oportunitate de dezvoltare, de perfecționare atât pentru 

profesori, cât și pentru elevi. După închiderea fizică a școlilor și trecerea în online, cadrele didactice au fost 
nevoite să se adapteze rapid în vederea unui demers didactic de calitate.  

Pentru lecții online cât mai atractive, noi, cadrele didactice, am învățat să utilizăm diverse platforme, 
instrumente digitale și metode de predare-evaluare adaptate la școala online. Utilizarea platformelor și a 
instrumentelor digitale a fost mai puțin provocatoare însă pentru majoritatea elevilor, ei fiind „prieteni” cu 
tehnologia de mici. Școala online a presupus organizarea și adaptarea demersului didactic, descoperirea și 
utilizarea unor noi metode, tehnici și instrumente, un efort suplimentar, organizarea eficientă a timpului, " 
reinventarea" cadrului didactic.  

În acest articol voi prezenta avantajele și dezavantajele școlii online pentru elevi și pentru profesori 
din ambele perspective. Opiniile elevilor despre acest subiect sunt sintetizate în urma dezbaterilor 
organizate cu ei la orele de limba și literatura română.  

La lecțiile online, desfășurate pe platforma Zoom, în care am fixat și am consolidat cunoștințele 
despre dezbatere și argumentare, am organizat cu elevii dezbateri pe tema școala offline, tradițională versus 
școala online, avantaje și dezavantaje ale acesteia, deoarece această temă le suscita interesul și subiectul 
era unul de actualitate. Am împărțit cu ajutorul Breakout Rooms din Zoom elevii în două echipe: cea 
afirmatoare și cea negatoare. Fiecare echipă a pregătit în camere separate argumentele, respectiv 
contraargumentele, apoi toți elevii au revenit la sesiunea principală unde le-au expus pe rând. Dezbaterea 
s-a finalizat cu câteva concluzii.  

Echipa afirmatoare a susținut opinia că școala offline, tradițională este mai bună decât școala online, 
care are mai multe dezavantaje. Echipa negatoare a venit cu contraargumente în sprijinul avantajelor școlii 
online.  

Un argument pentru susținerea școlii față în față a fost că metodele folosite de profesori în sală de 
clasă sunt cele mai eficiente. Echipa negatoare a afirmat că, datorită tehnologiei, într-o lecție online ținută 
pe o platformă pot fi folosite mijloace extrem de atractive pentru elevi: filmulețe imagini, joculețe, 
prezentări power point, unelte pentru dinamizarea lecției cum ar fi Kahoot, Mentimenter, Wordwall, care 
presupun și o mai mare interacțiune.  

Contraargumentul susținătorilor școlii tradiționale a fost acela că îți însușești mai ușor anumite noțiuni 
când profesorul le explică în clasă, face o schemă pe tablă și elevii iau notițe decât văzând în cadrul unei 
lecții online filmulețe, imagini care îți pot distrage atenția de la conținutul teoretic al lecției. Susținătorii 
școlii online au combătut aceste argumente afirmând că elevilor le place foarte mult să se joace și că, prin 
diverse joculețe online, care sunt atractive și de multe ori amuzante, învață mai multe lucruri și își fixează 
mult mai bine cunoștințele. De exemplu, mulți elevi au reținut mult mai ușor trăsăturile curentelor literare 
și ale genurilor jucându-se pe Wordwall "Lovește cârtița!", un joculeț amuzant, relaxant, prin care și-au 
fixat mai bine aceste noțiuni decât în urma predării lor într-o manieră tradițională în sală de clasă.  

Cealaltă echipă a susținut că și în sala de clasă din liceu, la ore, pot dobândi noi cunoștințe și să le 
fixeze prin intermediul unor joculețe și concursuri. Echipa negatoare a considerat că sunt mult mai atractive 
joculețele și concursurile online decât cele offline pentru că imaginile, culorile te captivează, iar anumite 
jocuri educative nu pot fi jucate decât în mediul online. După ce te-ai jucat online un joc creat cu ajutorul 
unei aplicații, vezi imediat ce punctaj ai obținut, pe ce loc te situezi în clasament, ceea ce nu se întâmplă în 
clasă. Și cum toți elevii sunt competitivi și doresc să fie primii în clasament când se joacă diverse jocuri pe 
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calculator vor învăța mai mai bine materia tocmai pentru a fi pe primul loc la joculețele și concursurile din 
mediul online.  

Un alt argument al echipei afirmatoare a fost că învățarea în sala de clasă este mai eficientă decât cea 
din mediul online deoarece în clasă elevii înțeleg mai bine ce explică profesorul, văd ce se scrie la tablă. La 
anumită materii, cum ar fi de exemplu matematica, fizica sau chimia, este esențial să se scrie la tablă. 
Contraargumentul a fost că există și în mediul online table virtuale interactive, cum sunt cea din aplicația 
Zoom, Jamboardul oferit de Google sau whiteboard.fi. Ele sunt folosite atât de profesori, cât și de elevi ca 
și în sala de clasă și constituie un avantaj pentru că elevul vede chiar mai bine ce este scris pe tabla virtuală 
decât dacă s-ar afla în clasă și, de exemplu, ar sta în ultimele bănci.  

Un alt argument al echipei afirmatoarea este că sala de clasă este un mediu propice activităților de 
învățare, este liniște și, în cazul în care există elevi care deranjează ora, profesorul poate interveni imediat. 
Contraargumentul a fost că și la o lecție online sincron este același mediu propice și este chiar mai simplu 
pentru profesor să mențină liniștea oprind microfoanele elevilor și permițându-le să ia cuvântul doar când 
sunt solicitați, deci poate fi chiar mai liniște decât într-o sală de clasă. Un alt argument pentru susținerea 
desfășurării orelor în sala de clasă a fost că în clasă elevii pot lucra în echipă. Contraargumentul a fost că 
și la orele online se poate face acest lucru prin intermediul Breakout Rooms, o dovadă fiind chiar 
organizarea acestei dezbateri online. De asemenea, se poate lucra în echipă pentru realizarea unor proiecte 
prin intermediul unor platforme colaborative.  

Echipa afirmatoare a considerat că tot mai bună este învățarea tradițională în clasă, cu manuale tipărite 
pe care le folosesc des, cu profesorul care se află în fața elevilor. Cealaltă echipă a adus în discuție faptul 
că metodele, mijloace și instrumentele utilizate în școala online sunt mai atractive pentru elevi. Manualele 
digitale și animațiile 3D apărute în timpul pandemiei sunt net superioare manualelor tradiționale, mult mai 
eficient și de impact fiind să înveți despre corpul uman sau despre structura Pământului, de exemplu, 
folosind o animație 3D decât dintr-un manual sau atlas tipărit.  

Echipa afirmatoare a susținut faptul că învățarea în clasă, offline este mai formală, elevii se simt cu 
adevărat ca la școală, ești cumva obligat să fii atent și să îndeplinești sarcinile de lucru date de profesor, pe 
când la lecțiile online poți participa și în pijamale din dormitor, ceea ce nu este potrivit. De asemenea, la 
orele online, nefiind obligați să participe cu camera deschisă, unii elevi nu sunt efectiv implicați și atenți la 
oră, pot avea alte preocupări care să îi împiedice să rețină informațiile predate. Pentru unii elevi aceste 
aspecte constituie tocmai un avantaj al școlii online. Contraargumentul a fost că orice elev care vrea să 
învețe, o poate face la orele online la fel ca în clasă și poate fi chiar mai eficient pentru că participi la lecție 
din confortul propriei case, nu pierzi vremea cu îmbrăcatul, cu drumul spre și de la liceu și așa ai mai mult 
timp pe care să îl aloci învățării, dar și pentru hobby-uri și alte activități. În plus, nedeplasându-te la școală, 
nu riști să contactezi virusul și astfel te protejezi pe tine și pe membrii familiei.  

Concluzia acestei dezbateri a fost că există avantaje și dezavantaje atât ale școlii online, cât și a celei 
offline și poate îmbinarea celor două ar fi soluția optimă. Un aspect interesant este că avantajele școlii 
online văzute de unii elevi au fost percepute ca dezavantaje de alții și invers.  

Prin urmare, unele avantaje ale școlii online oferite elevilor sunt cele care țin de confort și de 
siguranță, dar și de eficiența metodelor de predare- învățare- evaluare, de însușirea unor noi cunoștințe în 
mod atractiv. Câteva avantaje ale școlii online sunt faptul că elevii pot participa la ore din confortul propriei 
case, că nu mai pierd timpul cu drumul spre și de la școală, având astfel mai mult timp pe care să îl aloce 
învățării, dar și pentru pasiunile lor, că nu riscă să se îmbolnăvească și să îi expună pe membrii familiei. De 
asemenea, școala online le oferă elevilor lecții mult mai atractive, pe gustul lor, la care sunt utilizate diverse 
instrumente digitale și aplicații ce le permit elevilor să învețe mai ușor și mai relaxat, de multe ori prin joc.  

Elevii pot învăța în ritmul propriu și primesc feedback mai rapid din partea profesorului, pot 
interacționa cu acesta atât sincron, cât și asincron. Materialele realizate de profesori pentru școala online 
sunt mai interesante și pot fi consultate de elevi oricând, ceea ce facilitează accesul acestora la informații 
de oriunde și în orice moment. Multe dintre temele și proiectele pe care le au elevii de realizat presupun 
utilizarea unor platforme și instrumente digitale care le dezvoltă abilitățile digitale, dar și creativitatea, 
competențele antreprenoriale, sociale, civice, de lucru în echipă etc.  

Câteva dezavantaje pentru elevi ale școlii online, de acasă ar fi un mediu mult prea relaxant, care îi 
împiedică pe unii să se implice activ la ore și să învețe, în unele cazuri lipsa intimității, a unui spațiu dedicat 
învățării, a dispozitivelor necesare orelor online, conexiunea slabă la internet sau chiar inexistența acesteia, 
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lipsa abilităților digitale dezvoltate în cazul unor elevi, absența socializării și a comunicării față în față, 
uneori o evaluare mai puțin obiectivă, etc.  

Dezavantajele școlii online au fost la începutul trecerii în online în cazul unor profesori insuficienta 
dezvoltare a abilităților digitale, necunoașterea platformelor ce permit susținerea lecțiilor online, reticența 
la schimbare sau teama de aceasta. Alte dezavantaje din perspectiva profesorilor ar fi un consum mai mare 
de timp și de energie pentru pregătirea orelor online și a materialelor necesare, dificultatea evaluării 
obiective a elevilor în mediul online, imposibilitatea de a verifica pe parcursul tuturor orelor atenția elevilor 
la lecție.  

Din punctul meu de vedere, în ciuda unor limite ale școlii online, avantajele oferite de aceasta sunt 
multiple, de la realizarea unor ore mai captivante și mai atractive pentru elevi până la dezvoltarea abilităților 
digitale, care, în unele situații, a dus la apariția nu doar a elevilor digitali, ci și a profesorilor digitali, 
oportunitate extraordinară de a învăța din experiența unor cadre didactice din alte orașe și chiar din alte țări 
în cadrul unor webinare, cursuri, ateliere, proiecte online, învățarea colaborativă, dezvoltarea personală etc.  

Consider că tot ceea ce au învățat cadrele didactice în această perioadă merită păstrat și aplicat și în 
învățarea față în față, îmbinând tehnologia și instrumentele digitale cu metodele tradiționale de predare, 
învățare și evaluare.  
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Instrumente de evaluare specifice învățării online 

 

Prof. Dragomir Diana – Oana                                                            
Liceul Tehnologic, Costești, Argeș 

 

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Dacă 
avem un control asupra lacunelor elevilor de învățare, atunci putem ajusta lecțiile pentru a viza respectivele 
lacune. 

Instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor online: 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer.  
Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației.  

În partea stângă găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 

 
• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe clase). 

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. Folosind 
instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul predării 
sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la finalul lecției, 
pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii  vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea testului. 
Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 

Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 
următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. După ce ne creăm cont, o să apară o nouă 
interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” și apoi „Set”. În continuare completăm titlul 
activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos introducem itemii și definițiile; se poate alege limba 
pentru a putea scrie cu diacritice.După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem 
link-ul pe care îl vom distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 
În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 
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• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 

• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 

• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 

• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 

Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să alegem tipul care se potrivește 
conținutului dorit de noi. 

Hot Potatoes. Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 
World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de 
ordonare),  JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate 
pe întrebări). Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile 
Hot Potatoes într-o singură unitate.Hot Potatoes poate fi descărcat gratuit de la adresa: hotpot.uvic.ca 
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EVALUAREA INTERDISCIPLINARĂ A PREȘCOLARILOR DE GRUPĂ MICĂ 
PRIN CENTRELE DE INTERES 

 

Prof. invățămant preșcolar Dragomir Elena 
GPN Varlaam- Șc. Gimn. „Pamfil Georgian” Gura Teghii 

 

 
În contextul reformării învățămantului, evaluarea a dobandit un accentuat rol dinamic în cadrul 

procesului complex de predare- învățare- evaluare, deoarece realizează un feedback continuu între 
componentele acestui proces. Așadar, pe langă funcțiile de măsurare, de diagnosticare și de prognozare, 
activității de evaluare i se atribuie, potențat acum, funcția de reglare a demersului didactic. Acest lucru a 
determinat educatoarele să elaboreze și să pună în practică modalități și forme cat mai eficiente de realizare 
a evaluării, prin care să surprindă cat mai fidel, sub aspect descriptiv, rezultatele acesteia, respectiv să 
oglindească clar performanțele preșcolarului în raport cu obiectivele stabilite. 

Pentru că acum se lucrează tot mai mult abordand conținutul din perspectivă interdisciplinară, 
multidisciplinară, transdisciplinară, modulară este necesar ca și evaluarea să se facă abordand conținutul 
tot din aceleași perspective. 

Pentru a nu se abuza de fișele de lucru, consider că un mijloc eficient de a realiza evaluarea ar fi 
desfășurarea acesteia prin centrele de interes. În cadrul centrelor de interes, preșcolarul se manifestă liber, 
creativ și se constată mai ușor cunoștințele dobandite de el. De asemenea, datorită posibilității pe care 
preșcolarul o are de a se folosi de mai multe materiale existente în aceste centre, el va avea prilejul să aplice 
cunoștințe din mai multe domenii, exersandu- și capacitățile de transfer.  În acest fel putem să- l evaluăm 
interdisciplinar prin centrele de interes  

Pe langă fișele individuale de evaluare inițială, continuă și finală se pot întocmi și fișe de observații 
care să conțină itemi pentru evaluare interdisciplinară prin centre de interes pentru a mări volumul de 
observații privind rezultatele copiilor, putandu- se astfel găsi soluții vitale pentru reglarea demersului 
didactic. Conținutul acestor fișe de observații este elaborat pornind de la premisa că trebuie să evaluăm 
diferențiat și individualizat în raport cu obiective valabile pentru toți. Evaluăm comportamentul în raport 
cu sarcinile experiențelor de învățare. 

În continuare voi prezenta un exemplu de fișă individuală de evaluare inițială pentru grupa mică, care 
va cuprinde descriptori de performanță stabiliți în raport cu obiectivele activităților de la începutul anului 
școlar: 

 
FIȘĂ INDIVIDUALĂ DE EVALUARE INIȚIALĂ 
Numele și prenumele................................................ 
Varsta........................................ 
 Descriptori de performanță pe categorii de activități 
Cunoașterea mediului 
1. a) Recunoaște și denumește încăperile specifice ale grădiniței 
b) Recunoaște dar nu denumește încăperile specifice ale grădiniței 
c) Nu recunoaște și nu denumește încăperile specifice ale grădiniței 
2. a) Numește activitățile/ acțiunile pe care le desfășoară în încăperile grădiniței 
b) Nu numește  activitățile/ acțiunile pe care le desfășoară în încăperile grădiniței 
3. a) Recunoaște și denumește obiecte din sala de grupă în cadrul jocurilor 
b) Recunoaște dar nu denumește obiecte din sala de grupă în cadrul jocurilor 
c) Nu recunoaște și nu denumește obiecte din sala de grupă în cadrul jocurilor 
Educarea limbajului 
1. a) Recunoaște și denumește trei obiecte/ ființe din trei date 
b) Recunoaște și denumește două obiecte/ ființe din trei date 
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c) Recunoaște și denumește un obiect/ ființă din trei date 
2. a) Răspunde la întrebări în propoziții simple realizand corect acordul între subiect și predicat 
b) Răspunde la întrebări în propoziții simple dar nu realizează corect acordul între subiect și predicat 
c) Nu răspunde la întrebări în propoziții simple dar dă răspunsuri monosilabice 
Activități matematice 
1. a) Alege din grupa de obiecte pe cel cerut și- l denumește 
b) Alege din grupa de obiecte pe cel cerut dar nu- l denumește 
c) Nu alege din grupa de obiecte pe cel cerut și nu- l denumește 
2. a) Așază obiectul în grupa cu obiecte de același fel și- l denumește 
b) Așază obiectul în grupa cu obiecte de același fel dar nu- l denumește 
c) Nu așază obiectul în grupa cu obiecte de același fel dar îl denumește 
d) Nu așază obiectul în grupa cu obiecte de același fel și nu- l denumește  
Educație artistico- plastică 
1. a) Colorează soarele în contur ținand creionul corect 
b) Colorează soarele dar depășește conturul ținand creionul corect 
c) Nu colorează soarele în contur dar ține creionul corect 
d) Nu colorează soarele și nu ține creionul corect 
2. a) Modelează din plastilină o minge folosind palmele după indicația dată 
b) Obține forma mingii, nerespectand indicațiile date 
c) Nu obține forma mingii și nu respectă indicațiile date 
Educație muzicală 
1. a) Reproduce sunete din mediul înconjurător și intuiește cine le produce 
b) Reproduce sunete din mediul înconjurător dar nu intuiește cine le produce 
c) Nu reproduce sunete din mediul înconjurător și nu intuiește cine le produce 
2. a) Însușește cantecul predat în scurt timp în întregime și îl interpretează în colectiv 
b) Însușește cantecul predat în scurt timp dar nu în întregime și îl interpretează parțial în colectiv 
c) Nu însușește cantecul predat 
Educație pentru societate 
1. a) Cunoaște numele și prenumele proprii și pe cele ale părinților 
b) Cunoaște numele și prenumele proprii dar nu și pe cele ale părinților 
2. a) Dă mana în semn de salut și își spune numele 
b) Refuză să dea mana dar își spune numele 
c) Refuză să dea mana și să- și spună numele 
Activitate practică 
1. a) Rupe bucățele mici de hartie și le așază în coș 
b) Rupe bucățele mici de hartie dar nu le așază în coș  
c) Rupe în bucăți mai mari bucata de hartie glasată și le așază în coș 
d) Rupe în bucăți mai mari bucata de hartie glasată dar nu le așază în coș 
Educație fizică 
1. a) Indică cu mainile toate părțile corpului solicitate ( cap, ochi, gură, nas, obraji, umeri, 

genunchi) 
b) Indică cu mainile doar jumătate din părțile corpului solicitate 
c) Nu indică corect părțile corpului solicitate 
2. a) Merge în direcția cerută imitand mersul unor animale diferite 
b) Merge în direcția cerută imitand parțial mersul unor animale diferite 
c) Refuză să participe la joc 
3. a) Execută mișcările prin imitație pe ritmul muzicii 
b) Nu execută mișcările prin imitație dar se mișcă liber pe ritmul muzicii 
c) Refuză să participe la dans și mișcare 
 

Bibliografie: 

Programa activităților instructiv- educative în grădinița de copii, Editura V&I Integral,  București, 
2005  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNVAȚAMANTUL ONLINE 

 
Prof. Dragomir Ioan Cristian                                                            

Școala Gimnazială Poiana Copăceni 

 
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 

ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

 
Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 

enumerate ca: 
 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri. 
 monitorizarea răspunsurilor elevilor. 
 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis. 
 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate. 
 furnizarea de feedback imediat. 
 
Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui elev. 

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online.        

 
Flexibilitatea poate însemna: 
 susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor; 
 furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru a 

compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice; 
 furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii 

pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 
 
Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv 

aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile 
şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

 
Când e mai bună evaluarea online? 
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele 
de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: 

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare; 
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 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; 
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 
 
Evaluarea online poate furniza: 
 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; 
 o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. 
 
Opţiunile de evaluare online 
Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 

sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 
 
Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.)  

Funcția Quizz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la 
un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască 
distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai 
buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le 
primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi 
de teste. 

Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri 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 

Education, Scotland. 
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EVALUAREA ONLINE - AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE 

 

Prof. Înv. primar Dragomir Maria Mădălina                                               
Școala Gimnazială, Comuna Gura Vitioarei 

 

 
Ȋn contextul actualei pandemii, foarte multe cadre didactice au făcut eforturi fantastice să nu piardă 

legătura cu elevii, să nu rămână în urmă, să-i țină conectați la viața școlară. La rândul lor, mulți părinți s-
au trezit cu copiii acasă, fiind nevoiți să lucreze și ei de acasă, să împartă camerele, laptopurile, timpul și 
energia mentală. Și vorbesc aici de situația fericită, a celor care nu și-au pierdut jobul, care au mai multe 
camere pe care să le împartă, au curent și internet. Nu toți am fost eroi, am mai dat-o și în bară câteodată, 
important este că după ce ne-am dezmeticit, să acceptăm că nu putem controla toate lucrurile și să vedem 
ce putem face, fiecare în situația lui, ca să meargă lucrurile mai bine, măcar în aria noastră de influență. 

O Românie întreagă și, chiar, o planeta întreagă a fost forțată să-și educe copiii online. Cu mari 
eforturi: cu profesori îndemnați să-și reorganizeze sistemul de predare, evaluare, cu părinți nevoiți în a 
susține și partea educativa și cea administrativa a oricărui "cuib", cu elevi care aveau mai nou, școala într-
un laptop sau calculator. 

Tehnologia nu e magie, nu rezolvă nimic fără noi. Da, trebuie să muncești mai mult la început, dar la 
orice început trebuie să muncești mai mult. În plus, găsirea echilibrului potrivit între tehnologie și 
pedagogie nu este un lucru ușor. Nici în viața reală, nici în realizarea episoadelor. 

Ȋn cee ace priveste evaluarea online, se schimbă, evident, faptul că nu mai există interacțiunea 
nemijlocită și asta influențează toate procesele de învățare, nu doar modul în care facem evaluare formativă. 
Unul dintre factorii care influențează semnificativ învățarea este relație pe care profesorul a stabilit-o cu 
elevii. Elevii învață mai bine dacă au o relație bună cu profesorii lor, există studii clare care arată acest 
lucru. Ei bine, acum profesorii trebuie să se bazeze în mare măsură pe relația pe care au stabilit-o deja cu 
elevii și să aibă grijă să nu o piardă. Sunt profesori care nu au luat deloc legătura cu elevii sau au făcut-o 
prin intermediul părinților. În afară de aspectele legate strict de eficiența unei astfel de abordări pentru 
eficiența predării materiei respective, pierderea cea mai mare este la nivel de relație cu elevii. Revenind la 
evaluarea formativă, poate că ea devine cu atât mai importantă în condițiile învățării online, pentru că ajută 
la păstrarea unei relații constante cu elevii, ne ajută să știm în permanență în ce ape se scaldă. Ca orice 
relație, dacă nu o hrănești consecvent, se atrofiază și dispare, iar apoi este mult, mult mai greu de restabilit. 

Testarea online poate fi utilizată pentru realizarea diferitelor activităţi didactice de examinare, 
evaluare sau autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cunoştinţelor, feedback 
operativ, comunicarea cu cei examinaţi, etc 

 
Profesorii constată avantajele și dezavantajele în aplicarea testelor online: 
 
Avantaje: permite oricărui evaluator realizarea unor teste cu maximă precizie şi profesionalism în 

doar câteva minute, utilizând colecţii profesionale de itemi, elaborate, permite monitorizarea rapidă a 
progresului unui număr mare de cursanţi; utilizarea unor bănci de teste, cu mixarea întrebărilor şi 
răspunsurilor care pot preveni copierile la examene; includerea unui număr mare de diverse tipuri de 
întrebări într-un test, acoperind mai bine materia studiată, pentru profesori și elevi: adaptare la nivelul 
elevilor – ușor, mediu, greu; rapiditate în interpretare; motivare pentru studiu individual; posibilitate de 
rezolvare pentru a 2-a oară a testului; formare și dezvoltare competențe IT; utilizarea telefonului mobil în 
cadrul procesului educațional; învățare unii de la alții, monitorizarea momentului în care s-a realizat 
rezolvarea, imposibilitatea comunicării elevilor între ei chiar dacă au același tip de test, etc.) 
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Dezavantaje: limitarea posibilităţilor de testare a abilităţilor, accentul fiind pus pe memorare şi 
recunoaştere; costuri ridicate în faza iniţială; cunoştinţe suplimentare în zona de informatică; limitările 
sistemelor computerizate privind itemi deschiși şi altele. atribuire de răspunsuri la întâmplare de către elevi, 
timp pentru elaborarea testelor și transmiterea către elevi, imposibilitatea modificării unor itemi în cadrul 
testelor create de către alți autori, elevi care nu au mail sau telefon. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
 
 
1. Adăscăliţei, A., Instruire asistată de calculator: didactică informatică, Polirom, 2007. 
2. Cristea, V., Iosif, G., Marhan, A., Niculescu, C., Trăuşan-Matu, Ş., Udrea, O., Sisteme inteligente 

de instruire pe Web, Editura Politehnica Press, Bucureşti, 2005. 
3. Dobre, I., Studiu critic al actualelor sisteme de e-learning, Referat, Academia Română, Institutul 

de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială, Bucureşti, 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 să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 
elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât 
înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
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necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

Aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea online elevilor. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației.  

În partea stângă găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 

• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe clase). 

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii  vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 

 
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 

Școala Gimnazială „Miron Costin”, Galați 
  

 
Să fii elev într-o perioadă în care totul pare să te invite la joacă și nu la studiu este o adevărată 

provocare. Să fii conectat la informație, să te reactualizezi, să te reinventezi pentru a te afla pe aceeași 
lungime de undă cu elevii, iată adevăratele provocări cărora cadrele didactice au fost nevoite să le facă față 
în ultimii ani.  

 
Programe modificate, informații reinterpretate, structuri ale subiectelor schimbate în timpul anului 

școlar, elevi conectați deopotrivă de acasă, din spatele ecranelor și din bănci sunt doar câteva dintre 
aspectele pe care dascălii de limba și literatura română le-au întâlnit, fiind nevoiți să găsească soluții în 
perioada pandemică. 

 
Metodele de lucru tradiționale pot fi adaptate, astfel încât să fie eficiente și pentru învățarea de la 

distanță. De exemplu, folosind documentele colaborative, profesorul poate recurge la Graffiti, un 
organizator grafic care poate fi utilizat în activităţi în grupuri. Un grup primeşte un subiect/o întrebare, iar 
alt grup alt subiect/ altă întrebare. Dacă sunt patru grupuri se dau patru subiecte diferite sau două grupuri 
au aceleaşi subiecte.  

 
Graffiti poate cuprinde mai multe etape: 
 
‐ Comunicarea sarcinii de lucru: Fiecare elev a primit invitație într-un grup/ tablă colaborativă/ 

document colaborativ care are scris în centrul ei un cuvânt-cheie. Toţi membrii grupului scriu simultan 

ideile despre subiect pe acest document, fără să discute între ei, completând spațiile libere marcate în 

relație cu cercul central. 

‐ Schimbarea documentelor între grupuri. Celălalt grup completează alte idei, fără ca membrii 

grupului să fi citit ce au scris colegii lor. 

‐ Completarea documentului cu idei în celălalt grup. 

‐ Returnarea documentelor către grupurile iniţiale. După un alt interval de timp, documentul cu ideile 

celor două grupuri este returnat primului grup. 

‐ Analizarea şi sintetizarea ideilor în grupuri. După ce membrii grupului analizează ce a scris fiecare, 

se ajunge la o singură concluzie care este scrisă pe documentul final. 

‐ Afişarea documentelor şi prezentarea lor. Documentul  este afişat şi prezentat de către un 

membru al grupului. 

 
 Această tehnică este valoroasă, deoarece fiecare membru al celor două grupuri contribuie cu idei la 

cele două subiecte, fără ca în momentul producţiei de idei să se facă evaluarea acestora. 
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Semnele 

de 

ortografie 

 [‐] 

Cratima [‘] 
Apostroful 

[‐] Linia de 

pauză 

 [.] 
Punctul 

 [/] 
Bara 

Conjugările 

verbelor 

  I   [‐a] 
Infinitiv‐
prezent 

  a II‐a   [‐ea] 
   Infinitiv‐ 
      prezent 

  a III‐a   [‐e] 
   Infinitiv‐ 
      prezent 

  a IV‐a   [i] 
   Infinitiv‐ 
      prezent 

Părţi de 
vorbire 
neflexibile

Adverbul    Prepoziţia 

Conjuncţia  Interjecţia 

Semnele de 
punctuaţie 

    [;] 
Punct şi 
virgulă 

    [,] 

Virgula 

    [/] 

Bara 

    [ ] 

Blancul 

    [‐] 

Linia de 

pauză      [─] 

Linia de 

dialog 

    [?!] 
Semnul 
întrebării şi al 
exclamării

    [!] 
Semnul 
exclamări
ii

    [?] 

Semnul 

întrebării 

    [.] 

Punctul 

    [( )] 

Parantezele 

    [„  “] 
Ghilimelele 

    [:] 
Două puncte     […] 

Puncte de 
suspensie 

Părţi de 
vorbire 
flexibile

Substantivul    Numeralul 

Articolul  Pronumele 

  Verbul 

  Adjectivul 

a V‐a [î] 
infinitiv
prezent 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 
 
 

Prof. înv. presc. DRAGOMIR MIRELA 
GRADINITA P. N. ZAVOI 

 
 
 
„Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează mai 

mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă! (R. Ausubel , 1981) 

 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea,  performanţele şi eficienţa acestora la un moment 
dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.  

 
În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 

următorii paşi:  
 
 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
 Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
 Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  
 Evaluarea rezultatelor.  
 
Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală. 
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unormăsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ.                                      

Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi 
de studiu.  

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor.  

 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate 

să-și justifice răspunsul. 
 
Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 

considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului.  
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Tipuri de portofolii:  
 
- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări);  
- portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitatipe care acestale-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  s.a.; 

 
În concluzie, portofoliul nu este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi 

reprezentativ pentru crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe.  
 
Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 

se înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptuală 
/ cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul întrebărilor, 
cvintetul, R.A.I. (Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul grupei.  

 
După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea 

are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, ’’ astfel 
evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a 
soluțiilor de perfecționare a actului didactic.  

 
 
 
Bibliografie: 
 
Ausubel, P. D., Robinson, R. F. (1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”,    

București,EDP.;  
Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic 
Comenius, J., A. (1970) – „ Didactica Magna”m Bucureşti, EDP;  
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006;  
„Curriculum pentru învăţământul preşcolar” (2019) 
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Evaluarea în învățământul preuniversitar                                                  
între online și tradițional 

 

Prof. Petrica Dragomir 

 
Evaluarea este o parte integrativă a procesului educativ, oferind un feed back atât cadrelor didactice, 

cât și elevilor, cu privire la achizițiile dobândite într-un domeniu sau altul, o specializare sau alta. 

Evaluarea este o formă de comunicare, ea se poate realiza oral sau în scris, după diverse criterii 
specifice, care să vizeze o viziune holistică sau detaliată asupra cunoștințelor. Se poate realiza și față în 
față, în modul tradițional de învățare, în sălile de clasă, dar și online, adaptată fiind învățământului susținut 
pe diverse platforme educaționale, prin vizionarea pe camera video sau prin încărcarea a diverse materiale 
revelatoare pentru scopul urmărit. 

Metodele folosite sunt multiple, apelându-se la tabele de completat cu rezultatele corecte, la bifarea 
răspunsurilor, prin completarea enunțurilor, prin potrivirea itemilor care au o relație logică, prin enunțarea 
a diverse definiții sau prin rezolvarea de probleme înlocuindu-se datele greșite. Se pot relaiza filmulețe care 
să cuprindă experiența de învățare, se pot scrie eseuri argumentative consultându-se diverse materiale 
bibliografice, se poate stimula creativitatea, capacitatea de a folosi instrumentele de lucru, informațiile 
oferite de internet sau de diverse materiale oferite,, se pot sublinia easpectele esențiale ale enunțurilor, se 
pot schematiza în așa fel încât să se descopere capacitatea de înțelegere, sinteză, aplicabilitatea celor 
explicate. Se poate realiza prin exerciții, jocuri, prin consursuri, în funcție de sfera tematică. 

Spre exemplu, la orele de limbă și comunicare se pot realiza exerciții prin care elevii pot realiza 
rezumate ale textelor, le pot încărca pe platformă în timp dat,se pot realiza caracterizări 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 narativă, se pot 
analiza figurile de stil , se pot identifica temele, motivele, se poate explica semnificația titlului, se pot realiza 
dramatizări, din interpretarea cărora se poate observa gradul de înțelegere al textelor, se pot realiza sesiuni 
de creativitate, de scriere a unor proze scurte pe temă dată sau  a unor poezii având cuvinte date, sau plecând 
de la anumite imagini, teme. Există o mare varietate de exerciții, aplicații care pot fi utilizate atât în educația 
tradițională, cât și online, care să asigure o dezvoltare eficientă a elevilor ca personalităși capabile să se 
integreze în societate.  

Prin transdisciplinaritate, aplicând cunoștințele de limbă română în domeniul economic, elevii pot 
concepe interviuri de angajare, scrisori de intenție, cv-uri, procese verbale, pot prezenta anumite produse 
într-un mod atractiv.Evaluarea se poate realiza și la nivelul comunicării, al capacității de parteneriat, în 
măsura în care s epoate lucra în echipă , fiecare participant își cunoaște rolul, își îndeplinește sarcinile, este 
de ajutor celorlalți.În mediul online, elevii se pot înregistra atunci când săvârșesc anumite etape de lucru, 
pot descrie diverse aspecte relevante pentru domeniul abordat.  

În relație cu matematica pot lua sub observație anumiți termeni comuni cum ar fi unghi, punct,linie, 
plan, paralelă, defini și ilustra prin exemple concrete în sfera matematicii , dar și aplicativ, la anumite texte 
literare, explicând conceptele. 

În relație cu artele plastice, se pot menține o anumită temă și crea diverse materiale având aceeași 
temă, din spere artistice diferite: o bucată muzicală, un poem, o proză, un dans, un desen, o sculptură. 

Evaluarea este un mijloc prin care se descoperă capacitatea elevului de exprimare, resursele de care 
dispune, este un ghid pentru orientrea acestuia atât în periplul educațional, cât și profesional.Acesta îți poate 
descoperi arii de interes, își identifică punctele slabe, punctele forte, de care ține cont în continuare pentru 
a putea înmagazina cunoștințele necesare. 
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Una dintre platformele des folosite în învățământul online este classroom, se pot posta teme, 
materiale, acestea se pot verifica sincron sau asincron, se poate comunica cu elevii și direct și indirect, 
evaluarea se poate realiza prin meterialele postate , dar și pe meet, prin contact vizual direct, prin 
comunicare orală. 

Oferă posibilitatea descărcării documentelor, a prezenței, a orelor de intrare și ieșire din întâlnire,Se 
pot  proieta filmulete, ppt-uri, fotografii, cărți, se pot transmite informațiile, se poate realiza schimbul 
comunicațional între destinatar și expeditor, există mijlocul, canalul de comunicare prin care se transmite 
mesajul, există elementele comunicării necesare procesului, în așa fel încât să se poată realiza o verificare 
a noțiunilor predate, să se evalueze cunoștințele elevilor, pas necesar în proiectarea următoarelor etape 
pentru formarea acestora.  

Evaluarea este puntea de legătură între predare și învățare, oferă informații legate de achizițiile 
realizate, acestea determină cursul procesului educațional, studiindu-se finalitățile, ceea ce s-a împlinit, 
ceea ce mai e nevoie de transmis, asimilat. 
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Evaluarea online –                                                                      
o provocare a învățământului preșcolar în era digitală 

 
Prof. Dragu Larisa – Grădinița cu Program Prelungit  Orțișoara                              

Prof. Poali Alina – Școala Gimnazială comuna Orțișoara 

 
Contextul pandemic în care ne găsim începând cu ultimul an, a determinat mutarea activității 

didactice în spațiul virtual, forțând astfel profesorii să își exerseze, îmbunătățească sau perfecționeze 
abilitățile digitale.  

Având în vedere faptul că în era în care trăim, copiii, încă de la cele mai mici vârste, au acces la un 
dispozitiv electronic – fie pentru a urmări 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, să ținem pasul 
cu evoluția lor.  

Marea provocare, considerăm noi, a fost să „transferăm grădinița în online”. Pentru că activitatea 
online pentru copiii preșcolari este dificilă și aproape imposibilă fără sprijinul unui adult (părinte, bunic, 
frate mai mare), a fost nevoie să ajutăm părinții desfășurând câteva sesiuni de inițiere în utilizarea unor 
aplicații/softuri educaționale adecvate vârstei preșcolare. Având în vedere că nu ne aflăm în aceeași 
încăpere cu preșcolarii, trebuie să le oferim din timp instrucțiunile, iar acestea să fie cât mai explicite și cât 
mai ușor de găsit. Pentru a le menține atenția, este nevoie să apelăm la imagini  

Trebuie să menționăm faptul că la nivelul unității noastre de învățământ am agreat să utilizăm  suita 
Google pentru educație (Classroom și Meet fiind aplicațiile folosite zilnic pentru a interacționa cu 
preșcolarii).  

Iată câteva instrumente Web pe care le-am utilizat cu succes în activitatea noastră profesională din 
ultimul an:  

 Pentru a crea puzzle-uri online (în acord cu tema zile/săptămânii) pe care le-am trimis spre 
reconstituire copiilor, am utilizat două software-uri gratuite, flexibile și asemănătoare: Jigsaw Planet 
(https://www.jigsawplanet.com) și Puzzle Factory (https://puzzlefactory.pl/en). Interfețele aplicațiilor sunt 
prietenoase și intuitive, pașii de parcurs pentru realizarea unui puzzle fiind relativ simpli: se apasă butonul 
CREATE sau „+”, se încarcă propria imagine/desen sau imagini descărcate de pe Internet, se completează 
unele câmpuri obligatorii (legate de descrierea jocului) și se selectează nivelul de dificultate. La final, se 
apasă din nou butonul CREATE, iar puzzle-ul este gata. Jigsaw Planet permite selectarea formei pe care o 
pot avea piesele de puzzle.  

Dacă Puzzle Factory păstrează vizibilă imaginea ce trebuie reconstituită, pentru a vedea această 
imagine în Jigsaw Panet trebuie apăsat butonul din stânga jos a ecranului în care rulează jocul. În același 
ecran apare și timpul derulat de la început și până la terminarea jocului.  

 Un alt instrument pe care l-am utilizat în realizarea activităților de învățare online a fost 
Wordwall (https://wordwall.net/ro) – un software ce poate fi utilizat (de către deținătorii unui cont) pentru 
a crea activități atât interactive, cât și imprimabile. Cele mai multe dintre șabloanele sunt disponibile atât 
în versiunea interactivă, cât și imprimabilă, însă pentru a avea acces la toate șabloanele, este nevoie de 
achiziționarea unui abonament lunar, în funcție de nevoile fiecăreia din noi.  

Șabloanele interactive sunt redate pe orice dispozitiv activat pentru web, precum computer, tabletă, 
telefon sau tablă interactivă. Cele imprimabile pot fi imprimate direct sau descărcate ca fișier PDF. Ele pot 
însoți activitățile interactive sau cele independente.  

Odată creată, o activitate poate fi modificată foarte ușor: putem schimba tema (modificând aspectul 
cu diferite grafice, fonturi și sunete), putem schimba șablonul, utilizându-l pe acela care se potrivește cel 
mai bine obiectivelor noastre. De asemenea, putem trimite activitatea ca temă pe Google Classroom (în 
cazul nostru fiind platforma agreată) sau o putem împărtăși cu comunitatea de cadre didactice, făcând-o 
publică.  
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Datoria noastră de dascăli este să ne asigurăm că învățăceii pe care îi avem sub îndrumare primesc 
educație de cea mai bună calitate și că, din punct de vedere profesional, suntem adevărați cameleoni. Rolul 
nostru de educatori ne obligă să educam generațiile viitoare pentru provocări pe care nici nu ni le putem 
imagina că există.  

Ne place sfatul pe care autoarele Ghidului de bune practici e-learning ni-l oferă în încheierea 
capitolului dedicat învățământului preșcolar și primar, același pe care Regina Roșie i l-a spus lui Alice: 
„Trebuie să alergi cât te țin picioarele pentru a rămâne în același loc. Dacă vrei să ajungi în altă parte, 
trebuie să fugi de două ori mai repede” (Lewis Carroll, Alice în Țara Minunilor. Alice în Țara din Oglindă, 
Editura Arthur, București, 2010, apud. Grosseck și Malița, 2015). Prin urmare, pentru a face față 
provocărilor e-learning-ului, trebuie să alergăm de două ori mai repede. De asemenea, atunci când lucrurile 
nu funcționează așa cum ne dorim, autoarele ne recomandă să ne oprim, să tragem adânc aer în piept, să 
râdem din toată inima și... să utilizăm cu încredere combinația de taste salvatoare CTRL+ALT+DELETE 
din nou și din nou.  

 
 
Bibliografie: 
 
o https://www.jigsawplanet.com  
o https://puzzlefactory.pl/en  
o https://wordwall.net/ro  
o Grosseck, G, Malița, L. (2015) – Ghid de bune practici e-learning. Editura Universității de Vest, 

Timișoara.  
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Evaluarea în mediul on-line 
 
 

prof. Drăguș Georgeta,                                                                  
Liceul Tehnologic de Vest, Timișoara 

 
 
 

Actualmente, domeniul evaluării școlare este marcat din două perspective: perspectiva cognitivă și 
cea metacognitivă. Perspectiva cognitivă pune în centrul atenției procesele cognitive ale celui care învață 
(cogniția). Perspectiva metacognitivă este definită sintetic cu formula: ,,cunoașterea elevului despre propria 
cunoaștere”, adică include atitudini, sentimente, valori din propria experiență de viață a elevului raportate 
la evaluare și la conținuturile predate.  

 
Astăzi, conceptul de e-evaluare (evaluare on-line) are la bază tehnologiile informaționale, prin 

utilizarea instrumentelor sincrone și asincrone. Evaluarea on-line este un tip de evaluare în care se utilizează 
probe de evaluare administrate în mediul on-line, la distanță, cu ajutorul computerului, evaluatoarul și 
elevul se află în locuri diferite în momentul evaluării. 

 
Evaluarea on-line se axează pe: adaptarea unor decizii și măsuri ameliorative, problemele de evaluare 

și de emitere a judecății de evaluare, atât domeniile cognitive, cât și pe cele afective și psihomotorii ale 
învățării școlare, rezultatele școlare, cât și procesele de predare și învățare pe care le implică, centrarea 
evaluării pe rezultatele pozitive, fără a sancționa în permanență pe cele negative și pe ceea ce elevul poate 
să facă.            

    
Acest tip de evaluare are câteva caracteristici: legătura dintre cadrul didactic și elev depinde de 

condiții tehnice și competențele digitale ale participanților la procesul de evaluare; interfața dintre cadrul 
didactic și elev este mediată prin intermediul dispozitivelor digitale, fiind situată în mediul virtual în care 
se asigură o comunicare prin canalul auditiv și cel vizual; contextul evaluării permite un control limitat, 
evaluatul și evaluatorul fiind în locuri diferite; se poate întâmpla un oarecare risc referitor la problemele 
tehnice.  

 
Cerințe importante în respectarea evaluării moderne: profesorul să fie capabil ,,să citească” și ,,să 

interpreteze” mesajul educațional, care are multiple semnificații; să precizeze întotdeauna intenția 
dominantă a activităților evaluative pe care le realizează; să plaseze evaluarea în serviciul unei mai bune 
gestionări a activității didactice; să-și pună de fiecare dată întrebarea: care este utilitatea activității de 
evaluare pe care o realizează?; să se întrebe de fiecare dată care sunt ,,punctele dificile” pe care trebuie să 
le evite?; să tindă spre semnificația și economia mijloacelor de evaluare folosite; să evite redundanța. 

 
 Rezultatele școlare sunt obiectivate în cunoștințe acumulate, priceperi și deprinderi, capacități 
intelectuale, în trăsături de personalitate și în conduita elevilor. Un anumit rezultat aparține unuia dintre 
obiectivele: cognitive, afective, psihomotorii, incluzând și elemente proprii celorlalte domenii.   

 
 Astăzi avem  și evaluarea rezultatelor școlare la distanță, care urmărește progresul elevului prin 
comunicare curentă, test inițial, test formativ, evaluare sumativă la care resursele informaționale digitale 
pot servi cu destulă ușurință și satisfacție intelectală atât a elevului, cât și a cadrului didactic evaluator. 

 
 Cercetătorii Bogdan Bălan, Ștefan Bonciu, Constantin Cucoș descriu trei modele de notare:
 modelul notării individualizate se caracterizează prin încercarea de raportare a rezultatelor obținute 
de elevi la alte rezultate individuale, realizate de aceiași elevi, în timp.Modelul notării prin raportare la grup 
se bazează pe aprecierea făcută prin compararea elevilor între ei sau prin raportarea rezultatelor la un anumit 
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standard mediu de expectanță. Pentru notarea propriu-zisă se pot folosi descriptori (calificative, note și 
simboluri). 

 
 Evaluarea sincronă colectează date pentru folosință imediată și cu ajutorul ei se poate face o evaluare 

a cunoștințelor sau a lacunelor elevilor pentru a se remedia imediat sau a motiva elevul care are o toleranță 
mică la stresul provocat de așteptarea notei. Unele din aceste instrumente sunt: Google Docs și tabla 
interactivă Miro, Poem generator, Mentimeter, Whiteboard și Facebook Messenger. 
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Evaluarea între online şi traditional 

 

Prof. ing. Drăguş Oana Veronica 
Liceul de Turism şi Alimentaţie „Dumitru Moţoc” Galaţi 

 
 

   

Procesul de evaluare este apreciat ca fiind un act psihopedagogic complex de stabilire a relevanţei şi 
a valorii unor prestaţii, comportamente, procese, prin raportarea acestora la un set de criterii, indicatori, 
standarde de performanţă prestabilite. 

Înţelegerea naturii proceselor de evaluare din unghiul celor două abordări - extinderea acţiunilor 
evaluative de la verificarea şi aprecierea rezultatelor la evaluarea procesului, a modului cum s-a desfăşurat 
activitatea care a condus la rezultatele constatate, pe de o parte, conturarea unor modalităţi mai eficiente de 
implicare şi integrare a actelor evaluative, pe de altă parte - permite relevarea esenţei acestei acţiuni şi 
anume, aceea de cunoaştere a efectelor activităţii în vederea perfecţionării procesului în etapele următoare 
ale desfăşurării sale. Pentru realizarea cu rezultate pozitive a proceselor evaluative, independent de obiectul 
lor, o însemnătate deosebită o are delimitarea, în cadrul acestora, a cel puţin două–trei dimensiuni sau 
operaţii distincte, care alcătuiesc totuşi o unitate. 

În condiţiile actuale, s-a “îmbinat” procesul instructiv-educativ traditional cu cel online. Ambele 
modalităţi au atât avantaje căt şi dezavantaje. 

Printre avantajele sistemului de învățământ online pot enumera: economie de timp și bani pentru 
drumul/naveta spre/dinspre școală; evitarea bullyingul; elevii interacţionează mai bine cu tehnologia; se 
pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică; se evită condițiile precare din unele școli (lipsa 
încălzirii, wc în curte); se pot utiliza manuale digitale; elevii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele 
educaționale după un program mai flexibil; părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, 
la modul de predare și la teme, pot fi la curent cu adevărat cu situația școlară a copilului; elevii nu mai pot 
lipsi de la ore dacă sunt supravegheați acasă de un adult.  

Dezavantajele învățământului online sunt şi acestea numeroase: lipsa accesului la tehnologie (deficit 
de dispozitive, conexiuni suficient de bune); faptul că multe cadre didactice au abilități limitate în utilizarea 
platformelor online; pregătirea profesorilor pentru activitatea online se realizează, în cea mai mare parte pe 
cont propriu; lipsa posibilității notării adecvate,  lipsa posibilității testării eficiente, acasă elevii având la 
îndemână toate resursele; lipsa spațiilor potrivite pentru învățarea online în unele locuințe cu mulţi copii; 
lipsa concentrării la lecții online, când nu sunt supravegheați permanent de profesor, putând opri camera 
sau microfonul; se interacționează mai greu între elev și cadru didactic, mai ales dacă educabilul are 
dificultăți în a înțelege ceva; elevii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile 
lor sociale și aptitudinile de socializare. 

În cazul învăţământului tradiţional, printre avantaje pot enumera: concentrarea mai bună a elevilor în 
sala de clasă; contribuţia la dezvoltarea efortului personal, a voinței și a autodisciplinei în rândul elevilor; 
este cel mai eficient pentru transmiterea datelor pure, cum ar fi datele istorice sau legile fizicii, matematicii 
sau chimiei; necesită o pregătire academică deosebită și stăpânirea subiectului de la profesor; pune la 
dispoziția elevilor cunoștințele și experiențele unui cunoscător al subiectului, care poate răspunde imediat 
la întrebări; permite creativitatea și dinamismul profesorului în dezvoltarea subiectelor; promovează 
procesele de memorie; permite instruirea mai multor studenți în același timp, economisind în cantitatea de 
resurse educaționale. Ca dezavantaje: nu există coexistență între teorie și practică; promovează pasivitatea 
elevului și lipsa de atitudine critică; nu stimulează participarea, creativitatea, curiozitatea sau inițiativa; o 
mare parte din cunoștințele dobândite și memorate ajung să fie uitate în timp.  

Pentru probele orale în evaluarea online se poate folosi comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care elevul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. 
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Probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea de teze scrise nu mai este 
aplicabilă. Aplicaţii practice se pot realiza pe o multitudine de aplicaţii: Padlet, Wordwall, Quizizz, Kahoot, 
LearningApps, Liveworksheets, etc. 

Pentru referate și proiecte se pot folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru transmiterea spre 
evaluare a acestora. Dacă este cazul proiectelor aplicate (modele, schițe, etc.) elevul poate filma prezentarea 
acestora și o poate posta. 

Instrumentele de evaluare on-line pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât sunt oamenii dispuși să exploreze. 
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Evaluarea cu ajutorul instrumentelor digitale 
 
 

Material realizat de PIP: Drǎgușin Mǎdǎlina 
Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Municipiul Ploiești 

 
 

 
Digitalizarea a venit mai repede decât ne așteptam. Profesori tineri, dar și adulți cu experiență la 

catedră, elevi și părinți, aproape peste noapte, ne-am trezit în fața unei mari provocări: educația online. Am 
început fiecare cu abilitățile de care dispuneam la acel moment și cu dorința de a face totul cât se putea de 
bine. A fost o perioadă de acumulări digitale masive. Doar cine nu a vrut nu a găsit resurse și strategii 
didactice cu care să își pregătească lecțiile online.  

Entuziasmul nostru, dorința de dezvoltare profesională și personală, receptivitatea elevilor și a 
părinților ne-au adus multe reușite și satisfacții. 

Conform Cadrului European pentru competențele digitale ale cadrelor didactice 
(https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu), s-au stabilit 6 arii de lucru: 

Angajamentul profesional,  
Resurse Digitale,  
Predare și Învățare,  
Evaluare,  
Responsabilizarea elevilor,  
Facilitarea competențelor digitale la elevi.  
Pentru fiecare dintre acestea, au fost oferite seturi de itemi pentru stabilirea nivelului de competență, 

pe o scară cu 6 niveluri: Începător, Explorator, Integrator, Expert, Lider și Inovator.  
Angajamentul profesional prezintă competența digitală a profesorilor ca fiind exprimată în abilitatea 

lor de a utiliza tehnologiile digitale nu doar în procesul de predare, ci și pentru interacțiunile lor profesionale 
cu colegii, elevii, părinții și alte părți interesate, pentru dezvoltarea lor profesională, precum și pentru 
inovarea continuă în cadrul organizației și în cadrul profesiei.  

Din perspectiva ariei Resursele digitale, una dintre competentele cheie pe care orice profesor trebuie 
să o dezvolte este de identifica resursele care se potrivesc cel mai bine demersului didactic, obiectivelor de 
invatare propuse, grupului de elevi și stilului de predare. Și asta cu atât mai mult acum, când profesorii se 
confruntă cu o bogatie de resurse educaționale digitale, pe care le pot utiliza în predare. De asemenea trebuie 
să poată structura abundența de materiale, să stabilească conexiuni și să adapteze sau să dezvolte singur 
resurse digitale. În același timp, trebuie să fie conștient de utilizarea responsabilă a conținutului digital, să 
respecte drepturile de copyright precum și aspectele legale privind protecția datelor.  

În ceea ce privește aria Predare și învățare, se precizează că tehnologiile digitale pot sprijini și 
îmbunătăți predarea și strategiile de învățare în multe feluri. Indiferent de strategia pedagogică sau 
abordarea aleasă, competentele digitale ale profesorului pot orchestra utilizarea tehnologiilor digitale în 
diferite faze ale procesului de învățare.  

Evaluarea poate fi un facilitator sau un obstacol pentru inovarea în educație. Când integrăm tehnologii 
digitale în predare și învățare trebuie să considerăm și cum acestea pot sprijini strategiile de evaluare. 
Trebuie să ne gândim cum pot fi folosite pentru a crea sau a facilita abordări inovative în evaluare. Profesorii 
competenți digital ar trebui să poată folosi tehnologiile digitale având în minte acele obiective. În plus, 
analizarea și interpretarea datelor îl vor ajuta să ia decizii în consecință.  

Aplicatiile de feed-back sunt instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. 
Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc.  

KAHOOT (https://kahoot.com/)este un instrument on-line pentru feedback, cu ajutorul căruia se 
creează teste interactive pentru copii; profesorul creează testul, apoi trimite codul de acces (PIN) elevilor 
care accesează testul într-un timp limitat. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor 
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pentru a crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă 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 căruia 
se pot realiza evaluări formative într-un mod distractiv pentru școlari. Permite inserarea de răspunsuri 
multiple, imagini, audio text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, 
cât și pentru cea de acasă. Are o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt ușor de utilizat în diferitele 
modele oferite de platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, 
precum şi rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp etc. 

Mentimeter este o aplicație care îți permite să interacționezi cu un grup țintă în timp real. Este un 
instrument pentru sondaje unde poți pune întrebarea și grupul țintă poate da răspunsul folosind un telefon 
mobil sau orice alt dispozitiv conectat la internet. Pentru a crea un sondaj se va apăsa pe butonul "New 
presentation" (Prezentare nouă), apoi se va alege numele acesteia. În partea dreaptă va fi meniul pentru 
editarea tipului de întrebare . După această alegere veți pune titlul întrebării și opțiunile de răspuns și modul 
în care vor fi afișate. Ultimul pas este prezentarea, ce se realizează cu ajutorul butonului "Present" din 
dreapta sus. După prezentarea întrebării în partea de sus a ecranului va fi vizibil un cod.  

Grupul țintă va accesa pagina aplicației și va introduce codul afișat în spațiul destinat acestuia, această 
acțiune fiind precedată de răspunderea întrebării pe dispozitivul propriu și afișarea rezultatului pe ecranul 
cu întrebarea. 
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EVALUAREA ÎN GRĂDINIȚĂ -                                                         
între online și traditional 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. DRAICA CLARA LORENA                                          

G. P. P. „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”, TG-JIU 

 
Evaluarea este o componentă esențială în procesul educațional, având rolul de reglare, optimizare, 

eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. Astăzi se conturează tot mai mult ideea unui învățământ 
modern, bazat pe tehnologia asistată pe calculator. Perioada pe care o traversăm ne-a îndreptat pașii spre 
digitalizare, e-learning, platforme online, mai exact, implementarea unui proces educațional de la distanță, 
dar care se vrea a fi eficient. 

Aducem încă de la început în discuție lipsa terminalelor în rândul elevilor, imposibiliatea preșcolarilor 
de a le folosi singuri, conexiunea groaie la internet și cel mai important expunerea prelungită în fața  
ecranului a micilor învățăcei care nu cunosc încă tainele calculatorului și instaurarea oboselii, agitației. 
Școala online a devenit o necesitate în contextul pandemiei și solicită implicarea atât a cadrelor didactice, 
unele aflându-se în situația de a învăța la vârste înaintate cum se utilizează un laptop, o tablă inteligentă, a 
părinților sau bunicilor, dar și a comunității. 

Profesorii și-au dovedit măiestria și originalitatea în modalitățile diverse de evaluare. Astfel, pe 
platforme educaționale precum Google Classroom, Google Jamboard, Adservio, Zoom ( este platforma de 
ore on-line cea mai utilizată de către cadrele didactice din România. Se creează conturi gratuite pentru 
profesori; contul școlii nu are limită de timp.  

Preșcolarilor și părinților acestora li se trimite link-ul. Pe white board se poate desena, colora, se pot 
face operații matematice sau adnotări pe ecran; se pot împărtăși ecranul și documentele aflate în 
calculator/laptop. Se pot crea camere secundare pentru preşcolari pentru a încuraja munca în grupuri mici- 
breakout rooms; există opțiunea să se înregistreze întreaga conferință audio-video etc.) profesorii au creat 
teme atractive, bazate pe teste clasice de evaluare, fișe de lucru, portofolii tematice prezentate pe Meet 
(Meet accepta până la 100 participanți gratuit și oferă aceleași opțiuni ca și întâlnirea de pe Zoom: 
comunicare cu participanţii cu video, microfon și prin chat, partajarea ecranului, activarea modului silențios 
pentru anumiți participanți, împărtășirea de alte link-uri prin chat.) sau chiar vizionări ale unor documentare 
/materiale didactice și dezbaterea lor, realizarea unor jocuri de rol online, în aplicații precum Worldwall 
(este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru susținerea 
învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele.  

De exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, Puzzle, Rebus, Adevărat sau Fals, Sortează, Chestionare, 
Spânzurătoare, Deschide cutia etc; este un instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită 
elementelor ludice inserate.), I 'm a puzzle, JINGSAWPLANET ( este o aplicaţie care permite încărcarea 
unui fişier de tip text sau fotografie şi decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită -de 
la 3 la câteva sute de bucaţi. Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator implicând 
foarte mulți elevi și preșcolari), KAHOOT (este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia 
se creează teste interactive pentru copii; profesorul creează testul, apoi trimite codul de acces (PIN) elevilor 
care accesează testul într-un timp limitat. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor 
pentru a crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă 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 căruia se pot realiza evaluări formative într-un 
mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio text, sondaje, 
răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea de acasă . Au o interfață 
prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele oferite de platformă. Sunt 
importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precum şi rapoarte detaliate despre 
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răspunsuri, timp etc); au putut fi vizitate unele muzee și biblioteci virtuale și apoi realizat feedback-ul la 
nivelul clasei, susținerea unor eseuri personalizate, teme colaborative etc. 

Evaluarea online a devenit o provocare pentru elevi și profesori, adesea surprinzând prin originalitate. 
Însă cel mai greu a fost pentru învătătorii claselor pregătioare si pentru profesorii din învățământul 
preșcolar, din cauza vârstei mici a copiilor și necunoașterea tehnologiei informaționale. Aceștia au folosit 
și softuri educaționale de la diverse reviste precum Edu, care au făcut posibilă realizarea în mare măsură a 
evaluării preșcolarilor, ținând cont de competențele și comportamentele vizate. Feedbackul poate fi adeseori 
unul fals, dat fiind faptul că cel mic este ajutat de părinte, frate, bunic în realizarea sarcinilor, apărând astfel 
o neconcordanță înre activitatea de la clasă și cea de acasă. 

Încă se mai bâjbâie în conceperea unor teste online care să fie obiective, eficiente, în găsirea unor 
metode potrivite specificului de vârstă și particularităților individuale ale fiecărui beneficar al educației. 

Oricât de performant sau prietenos ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe 
deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului, FAȚĂ 
ÎN FAȚĂ. Așadar, facem evaluare doar pentru că trebuie? Sau în aceste momente grele o facem pentru 
continuitate. O facem pentru a avea un scop. Pentru a nu ne izola de educație și de tot ceea ce înseamnă ea. 
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EVALUAREA                                                                         
PROCES DE AMELIORARE A ACTIVITĂȚII DE PREDARE – ÎNVĂȚARE 

 

Prof. Viorica Drogoțel                                                                   
Școala Gimnazială Singidava Cugir 

 
Școala online a venit ca și un șoc în luna martie a anului 2020. Nu ne așteptam niciunul dintre noi, 

nici elevii, nici profesorii și chiar nici părinții să vedem școala altfel decât eram cu toții obișnuiți să o facem. 
Neavând de ales, ne-am mobilizat cu toții și am încercat să facem ca lucrurile să decurgă cât mai bine. 

Am început timid folosind ca mijloace de comunicare grupurile de Whatsapp și Messenger, iar 
întâlnirile le cream pe Zoom.  Deoarece la acel moment nu dispuneam de o tabletă grafică, fiind  profesor 
de matematică îmi era foarte greu să explic modul de realizare a unor configurații geometrice și 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 poziționează instrumentele geometrice, 
apoi mergeam prin adăugare. Pentru a explica un desen, proiectam pe ecranul laptopului fotografiile (uneori 
10 -15 la număr) însoțite, bineînțeles, de explicațiile mele. Apoi am descoperit Openboard cu toate 
accesoriile pe care le are.   Pentru a oferi elevilor mei explicații ale unor noțiuni de algebră, am creat cu 
mare greu, neavând logistica necesară, filmulețe cu explicații. Nu aveam dispozitive adecvate, fimam cu 
telefonul în mâna stângă ceea ce scriam cu mâna dreaptă, filmulețele ocupau spațiu prea mult și erau greu 
de trimis, deoarece nu se încărcau. De evaluare în aceste condiții, nici nu putea fi vorba. Era foarte clar: 
aveam nevoie maximă de instruire.  

Am participat la multiple webinarii pe această temă, am urmat cursul CRED unde am învățat să 
folosesc Resurse Educaționale Deschise, am urmat cursul Profesor în online, unde m-am familiarizat cu 
Google Meet și cu alte platforme și instrumente digitale, am participat la cursul TIC unde m-am familiarizat 
cu crearea de jocuri și teste interactive. Se pare că acestea au crescut gradul de motivare pentru învățare al 
elevilor, le-a crescut interesul și s-a simțit un oarecare progres. Au rămas  totuși niște bariere: elevii nu au 
toți dispozitive adecvate, uneori nu funcționează platforma pe care lucrăm, alteori internetul ne joacă feste, 
este slab semnalul, rămânem fără baterie, elevii se ascund efectiv după camera video. Și, da, evaluarea în 
aceste condiții rămâne cea mai mare provocare neavând practic niciun fel de control asupra modului în care 
elevul lucrează, asupra mijloacelor lor de inspirare, asupra persoanelor care mai contribuie ca și ajutor la 
redactarea răspunsurilor, deci evaluarea nu mai poate fi obiectivă, așa cum ne-am dori. La toate acestea s-
ar mai adăuga și o întrebare, pe bună dreptate, din partea elevilor „Este profesorul corect și imparțial în 
relațiile cu noi?”. Și fără evaluare obiectivă este cam greu să o folosim ca și un proces reglator al învățării.   

Pentru mine evaluarea în online rămâne în continuare o provocare. În afară de testele interactive 
Liveworkshets, eu nu am găsit prea multe metode de evaluare online, am  făcut doar niște adaptări ale 
evaluărilor tradiționale și nici nu am găsit niciun curs care să mă sprijine în acest sens. 

Indiferent dacă  predăm  într-o sală de clasă tradițională sau cu ajutorul internetului, instrumentele de 
evaluare  trebuie  să fie concepute pentru a oferi elevilor feedback imediat, pentru a-i ajuta să înțeleagă și 
să aplice ceea ce au învățat.  

Mutarea cursurilor din clasa tradițională într-un cadru online a schimbat fundamental interacțiunea 
umană, comunicarea, paradigmele de învățare și tehnicile de evaluare. Deoarece metoda de învățare s-a 
schimbat, profesorii au trebuit să schimbe și modurile în care demonstrează eficacitatea predării și învățării. 

Ca și evaluarea tradițională, evaluarea în online trebuie să includă aceleași principii:         

1. Identificarea standardelor clare și sintetice;  
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2. Utilizarea unei varietăți de teste de evaluare;      

3. Principalele sarcini de evaluare să fie bazate pe performanță;  

4. Sarcinile de evaluare să fie dezvoltate în comun de profesori;  

5. Rezultatele evaluării să poată fi notate;  

6. Preocupările privind echitatea să fie prezente pe tot parcursul procesului de evaluare. 

De asemenea, evaluarea trebuie să aibă, indiferent în  ce condiții s-ar realiza, trei componente de bază:  

1. Măsurarea obiectivelor de învățare;  

2. Autoevaluări pentru ca elevii să-și măsoare propriile realizări;  

3. Interacțiunea și feedbackul între profesor și elevi.  

Pentru ca evaluarea să îmbunătățească predarea și învățarea, trebuie să fie un proces continuu la care 
toți participanții să fie angajați. Evaluarea eficientă trebuie să fie activă și autentică.  

Evaluarea tradițională care este practicată în sala de clasă, astfel încât profesorii pot să monitorizeze 
mai bine progresul elevilor, să înțeleagă și să promoveze învățarea și să își mărească capacitatea de a ajuta 
elevii să devină mai eficienți, să se autoevalueze și să se autodirecționeze, este, din punctul meu de vedere, 
cea mai eficientă, deci, măcar evaluarea ar trebui mutată în sala de clasă și să se desfășoare în mod 
traditional. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE                                                  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR, DRUGĂU MARIA DIANA 

 
În cadrul științelor educației, evaluarea înseamnă cunoașterea, explorarea și previziunea factorilor și 

condițiilor care asigură buna funcționare a procesului instructiv-educativ. Este una din premisele 
fundamentale ale proiectării și organizării întregului program de pregătire și integrare școlară și 
profesională a tinerei generații. Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o 
componentă a procesului de învățământ.  

Evaluarea didactică este o acțiune complexă, un ansamblu de operații mentale, acționale, intelectuale, 
afective, atitudinale care se presupune că apreciază: conținuturile și obiectivele ce trebuiesc evaluate; în ce 
scop și perspectivă se evaluează; când se evaluează; cum se evaluează; în ce fel se prelucrează datele și 
cum sunt valorizate informațiile; pe baza căror criterii se evaluează. Sorin Cristea (1997) afirmă că 
cunoașterea capacităților de învățare a școlarilor este o condiție hotărâtoare pentru reușita actului didactic. 

Atât în învățare, cât și în evaluare, fiecare răspuns al elevului implică un proces cognitiv, fiecare la 
un alt nivel. Se recomandă utilizarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoaștere și înțelegere, aplicare și raționament. 

În procesul de evaluare online trebuie să se acorde o importanță deosebită pentru designul evaluării, 
astfel: analizarea lecturii critice a programelor,  analizarea competențelor, crearea de specificații asociind 
niveluri toxonomice cu conținuturi și sarcini de evaluare, metode, instrumente, tipuri de itemi - sarcinile de 
evaluare. 

Procesul de evaluare online eliberează, de asemenea, timpul profesorilor, Rezultatele pot fi analizate 
pentru a identifica domeniile de performanță scăzută, astfel încât profesorii să se poată concentra asupra 
acestor lacune de învățare. Rapoartele detaliate ajută la crearea unor programe de învățare specifice pentru 
acești cursanți, ceea ce duce la un rezultat mai bun al învățării și sporește încrederea elevilor. Sistemele de 
evaluare online simplifică sarcina de a aduna și corecta manual documentele de răspuns și de a împărtăși 
rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 

Sistemele online de administrare și evaluare a examenelor facilitează furnizarea unei experiențe de 
învățare personalizate pentru elevi, deoarece notele și performanțele lor sunt urmărite în sistemul 
centralizat.  

Aceste sisteme ajută la:  

• Centralizarea și eficientizarea administrării și evaluării examenelor; 

• Reduceți costurile, eforturile și timpul necesar pentru evaluarea manuală a fișelor de răspunsuri; 

• Scanarea și criptarea copiilor foilor de răspunsuri pentru partajare rapidă și sigură; 

• Opțiuni pentru adăugarea de comentarii și feedback pentru referința elevului; 

• Caracteristici de clasificare automată pentru a reduce erorile umane;  

• Evaluarea scripturilor de răspuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web; 

• Recuperarea ușoară a scripturilor de răspuns la cererea elevilor sau profesorilor;  

• Urmărirea rezultatelor fiecărui elev și a progresului acestuia în timp;  
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Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce timpul de așteptare și oferă elevilor 
rezultate instantanee ale testării. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de învățare, punctele forte și punctele slabe rapid. 

GOOGLE FORMS este o aplicație Google Drive care permite realizarea documentelor la care elevii 
pot colabora în timp real folosind smartphone-uri, tablete și laptopuri, calculatoare. Se pot adăuga tipuri de 
întrebări, imagini. Întrebările pot fi aranjate în ordinea dorită, se poate personaliza formularul cu teme 
simple de fotografii sau culori. Răspunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets, fiind ușor 
de urmărit. 

KAHOOT este o aplicație care are la bază jocul, cu ajutorul căreia se pot realiza teste interactive. Se 
poate folosi Kahoot! și cu Google Classroom, fiind oferite noi posibilități. Elevii primesc imediat feedback-
ul prin slide-uri animate. 

QUIZIZZ este o companie de software de creativitate utilizată la cursuri, lucrări de grup, examene, 
teste unitare și teste improvizate. Permite elevilor și profesorilor să fie online în același timp. Folosește o 
metodă de predare și învățare în stil test, în care un utilizator răspunde la întrebări dintr-o serie independent 
și se luptă cu alți utilizatori pentru același test. Elevii pot folosi Quizizz pe orice dispozitiv electronic și pot 
naviga, similar cu laptopurile, iPad-urile și smartphone-urile. Quizizz poate fi folosit ca instrument de 
„verificare” care dezvăluie modul în care elevii cunosc noțiunile teoretice. Profesorii pot folosi Quizizz 
pentru a atribui elevilor temele.1 Pentru a putea folosi platforma trebuie făcut cont, așa cum este ilustrat 
mai jos. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 Radu, I. T., 1981, Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului, Editura Didactică și 
Pedagogică București. 

 Suport de curs „Digitaliada”. 
 Enache, R., Proiectarea și implementarea curriculumului centrat pe competențe – suport de curs. 
 Utilizarea aplicației digitale „KAHOOT” –suport de curs 
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Metode si tehnici de evaluare în învățământul online 

 

Prof.înv primar Drugescu Adriana 
Şcoala Gimnazială Mircea Vodă, Judeţil Brăila 

 
 
 
Introducerea Tehnologiilor Informaționale (TI) în educație este una dintre cele mai reale probleme 

într-o societate informațională. Eficiența instrumentelor multimedia în metodologia educațională câștigă 
tot mai mult spațiu din aria metodelor tradiționale de învățare. 

Utilizarea tehnologiilor informaționale în procesul instruirii și a diferitelor forme de E-learning crește 
eficiența procesului de predare-învățare-evaluare; determină motivația învățării prin aplicarea cunoștințelor 
teoretice în situații practice (simulări on-line); asigură feedback-ului cu ajutorul softurilor educaționale etc. 
Integrarea noilor tehnologii în educație este abordată și analizată din multiple perspective, în special fiind 
evidențiate resursele necesare și oportunitățile.  

Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, 
elevii trebuie evaluați la sfârșitul  semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât 
înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

Instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. 

Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. 

În partea stângă găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 
crearea unui test; 

• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 

• conține 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 stângă a meniului apoi puteți alege 
să importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 
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1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă un 
singur răspuns; 
2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 
verificare; 
4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect. 

Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii  vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”. 

Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 
următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

După ce se crează contul va apare o nouă interfață și din bara de sus, vom selecta butonul „Create” și 
apoi „Set”. În continuare completăm titlul activității și descrierea cerinței, apoi în partea de jos introducem 
itemii și definițiile; se poate alege limba pentru a putea scrie cu diacritice. 

După ce am completat cardurile, selectăm butonul „Create” și o să obținem link-ul pe care îl vom 
distribui elevilor, fie copiindu-l și adăugîndu-l în mesaj, fie folosind opțiunea „Share”. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont.  

Aplicația ne permite să setăm limba în română. În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni: 

• Bara de căutare 
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline 
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru 
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați 
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat 
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Metode și tehnici de evaluarea în învățământul primar 
între tradițional și online 

 
 

Prof. înv. primar: Drulescu Luminița – Claudia 
Școala Gimnazială Nr. 1 Bumbești-Jiu, Județul Gorj 

 
 
 
Când vorbim de evaluare în învăţământul primar,putem spune, făra frica de a greşi, că aceasta nu 

există cu adevarat în lipsa unei interacţiuni, a unei relaţii interpersonale dascăl-şcolar, care să permită 
fiecăruia dintre actorii acestui proces să raspundă în cunoştinţă de cauză la cerinţe şi aşteptări reciproce. 

Evaluarea este o noţiune generică şi frecventă, fiind folosită cu multiple semnificaţii în diverse 
domenii. Cuvântul “a evalua”  îndrumă spre multe alte cuvinte cu un rost asemănător: a estima, a aprecia, 
a judeca, a măsura, a examina, a considera, a constata, a cântări,  a nota, a observa, a valida (sau invalida), 
a valoriza (sau devaloriza), a expertiza. Cu cât o îndeletnicire este mai complexă şi se urmăreşte atingerea 
unor scopuri, a unor obiective, cu atât sunt mai necesare acţiunile de evaluare.  

Evaluarea în învăţământul primar stă la baza modelarii şcolarului, a direcţionării acestuia spre 
atingerea scopurilor propuse şi este mai mult decât o acţiune sau un procedeu, este o operaţie complexă, un 
tot unitar format din intervenţii, acţiuni, atitudini, stări afective care conduc spre identificarea unor aspecte 
variate: 

 
    a) conţinuturile şi obiectivele ce trebuie evaluate; 
    b) care este menirea şi din ce perspectivă se efectuează evaluarea; 
    c) momentul propice pentru a realiza evaluarea  (la început, pe parcurs, la final 
    d) modalitatea  concretă de înfăptuire a evaluării(cu ce instrumente, probe); 
    e)  în ce fel se prelucrează datele şi cum se valorifică informațiile; 
    f)  pe baza căror criterii se evaluează. 

 
Deoarece este un proces ce implica o diversitate de acțiuni și procese, se pot identifica mai multe 

forme de evaluare: 
A. Evaluarea iniţială sau predictivă se realizează la începutul unei activităţi de instruire în scopul 

cunoaşterii capacităţilor de învăţare ale şcolarilor, a nivelului de pregătire de la care se porneşte, a gradului 
în care sunt stăpânite cunoştinţele şi în scopul verificarii existenței capacităţilor necesare asimilării 
conţinutului etapei ce urmează. 

B. Evaluarea continuă sau formativă se efectuează prin măsurarea şi aprecierea rezultatelor pe 
parcursul derulării unui proces, din momentul începerii şi până la încheierea acestuia.         

Evaluarea formativă este un tip de evaluare capital pentru învăţământul primar, întrucat răspunde 
funcţiilor și satisface cerinţele pe care trebuie să le aibă actul de evaluare: acela de ameliorare, de producere 
a unor schimbări imediate şi cu efecte pozitive în pregătirea şcolarilor. Evaluarea se realizează pe secvenţe 
mici, treptat şi se centrează pe elemente esenţiale, ceea ce face ca şcolarul să se afle în permanenţă „în 
priză”, fără să fie suprasolicitat prin acumularea de informatii fără valoare. Având scop de ameliorare, 
evaluarea continua nu priveşte cantitatea, ci calitatea şi nu conduce la ierarhizarea şcolarilor, ci la stimularea 
dezvoltării lor,   

 
Principalele avantaje ale evaluării formative sunt: 
 

    a) verifică sistematic, pe secvenţe  mici, toţi şcolarii, din toată materia; 
    b) asigură ghidarea şcolarului în învăţare, corectarea oportună a  greşelilor, remedierea lor ori 
aprofundarea prin programe de îmbogăţire a cunoştinţelor; 
   c) evalueză nu numai rezultatul învăţării, ci şi procesul prin care s-a ajuns la un anumit rezultat, 
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permiţând ameliorarea lui,  în viitor; 
    d) întăreşte cooperarea învăţător-şcolar şi capacitatea de autoeducare, pe baza cunoaşterii criteriilor de 
evaluare; 
    e) consumă mai puţin timp decât alte tipuri de evaluari. 

             
C. Evaluarea cumulativă sau sumativă reprezintă modul tradiţional de evaluare a rezultatelor şcolare 

şi constă în verificarea şi aprecierea periodică, încheiate prin control final asupra întregului produs al actului 
pedagogic. Evaluarea sumativă se poate realiza în faza finală prin aprecierea rezultatelor la sfârşitul unui 
semestru sau an şcolar, la sfârşitul unui ciclu de învăţământ.  Ea  se realizează prin verificări punctuale pe 
parcursul programului şi o evaluare globală, de bilanţ la sfârşitul unor perioade de activitate. Prin evaluarea 
sumativă se verifică nivelul unor capacităţi şi subcapacităţi a căror formare şi dezvoltare necesită o perioadă 
de timp mai mare.  

 
Rezultatele obţinute de şcolari la sfârşitul unui an sau ciclu de învăţământ constituie elemente de 

referinţă unice, deci criterii de clasificare şi promovare a lor, realizându-se astfel una din funcţiile 
evaluatorii. 

 
Sistemul metodic de evaluare cuprinde mai multe forme de verificare şi procedee de evidenţiere a 

performanţelor elevilor, după cum urmează: 
 
Metoda de evaluare orală este una din cele mai răspândite şi folosite metode, realizându-se printr-o 

alternanţă de întrebări şi răspunsuri, fiind folosită, cu precădere, ca verificare curentă, parţială şi pe 
parcursul procesului de instruire. Evaluarea orală este o acţiune proprie, particulară, specială situaţiilor în 
care performanţa trebuie manifestată, exprimată prin comunicare orală. Ea implică iscusinţa, priceperea  de 
a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a formula întrebări şi răspunsuri, de a dialoga, de a identifica 
sensul cuvintelor prin raportare la context, de a integra cuvinte noi învăţate în enunţuri proprii, de a povesti, 
de a avea o pronunţie clară şi corectă. 

 
Verificarea orală se realizeaza în multiple forme, utilizându-se diverse tehnici, cum ar fi:  
a) conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri);  
b) cu suport vizual (repovestire după imagini);  
c) descrierea şi reconstituirea (prin piese de puzzle);  
d) completarea unor dialoguri incomplete. 
 

Avantajul probelor orale constă în aceea că feed-back-ul se realizează imediat. 
 
Metoda de evaluare scrisă este un mijloc de înfăptuire a verificării unui număr mare de şcolari într-

un timp limitat, oferind acestora posibilitatea să gândească şi să lucreze în ritm propriu; asigurând în acelasi 
timp un grad mai mare de obiectivitate în notare.  

 
Evaluarea scrisă pune la îndemâna şcolarilor mai emotivi sau a celor care gândesc mai lent 

instrumentul care le permite să-şi prezinte toate cunoştinţele. În cadrul evaluării scrise toţi şcolarii sunt 
nevoiţi să răspundă unor întrebări cu acelaşi grad de dificultate, ce verifică acelaşi conţinut, fapt ce 
favorizează o mai bună comparare a rezultatelor.  

 
Metoda de evaluare scrisă este utilizată sub diferite forme, cum ar fi:  
a) extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată); 
b) activitatea de muncă independentă în clasă;  
c) lucrarea de control (anunţată);  
d) tema pentru acasă;  
e) testul. 

 
Metoda de evaluare practică pune la dispoziţia şcolarilor şansa de a opera cu cunoştinţele teoretice 

însuşite, de a le aplica în diverse activităţi practice, realizând în acelaşi timp şi o evaluare a gradului de 
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însuşire a priceperilor şi a deprinderilor pe care le presupun activităţile respective. Şi această metodă se 
realizează printr-o mare varietate de forme: 

 
 

a) confecţionarea unor obiecte; 
b) executarea unor experienţe sau lucrări experimentale; 
c) întocmirea unor desene, schiţe, grafice; 
d) interpretarea unui anumit rol; 
e) trecerea unor probe sportive. 

 
Este clar că toate metodele şi tehnicile de verificare prezintă avantaje şi limite, plusuri şi minusuri şi 

că nu se poate vorbi de o verificare completă a realizării obiectivelor vizate decât  printr-o îmbinare a 
diferitelor tehnici. 

 
Dupa această scurtă prezentare, fără a avea pretenţia ca ar fi exhaustivă şi cu valoare ştiintifică, putem 

conchide că procesul evaluativ îşi îndeplineşte pe deplin funcţia majoră de feed-back numai atunci când, 
atât dascălul, cât şi şcolarii reuşesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că îşi doresc acest lucru, 
fiecare îmbunătăţindu-şi comportamentul în funcţie de reacţiile celuilalt. 

 
Evaluarea cunoștințelor elevilor este o componentă esențială a predării și a învățării eficiente, chiar 

dacă, la momentul actual, ne confruntăm cu o școală nouă, anume aceea din mediul online. Instrumentele 
de evaluare online permit atât evaluarea formativă, cât și cea sumativă a învățării elevilor. Evaluarea 
formativă urmărește nivelul de înțelegere al elevilor, dar și zonele slabe din timpul procesului de învățare, 
permițându-i astfel, profesorului, să-și adapteze predarea în consecință. Evaluările sumative vor măsura 
global, la sfârșit de unitate, de capitol sau de semestru, competențele dobândite de copii pe parcursul unei 
perioade mai lungi de învățare.        

 
Multe cadre didactice consideră că, în predarea online, evaluarea elevilor este limitată la teste cu 

alegeri multiple sau la eseuri tradiționale. Cu toate acestea, printr-o atentă proiectare și o bună utilizare a 
tehnologiei, există multe alte opțiuni de evaluare eficientă într-un curs online. Ca și în clasă, evaluarea este 
mai ușoară atunci când se începe cu rezultate observabile, măsurabile.      

 
Conform New Horizons for Learning's Building Tool Room, sunt cinci elemente care caracterizează 

eficiența evaluării online (Gigliotti): 
- Interacțiunea continuă dintre profesor și elevi și între elevi;  
- Contribuția la procesul de învățare; 
-  Demonstrația, aplicația sau performanța din lumea reală;  
-  Relevanță pentru rezultatele elevilor, cât și pentru comunitatea de învățare; 
- Obiective comunicate clar și cerințe pentru succes.  
 
Discuțiile online asincrone reprezintă o metodă eficientă pentru ca elevii să se implice în rezolvarea 

problemelor. Mai mult, aceștia își vor dezvolta capacitatea de gândire critică. 
 În același timp, discuțiile oferă un „comentariu de difuzare” cu privire la înțelegerea de către elevi a 

conținutului cursului.  
 
Pe lângă răspunsul la întrebările profesorului, discuțiile pot cere elevului:   
-  Să apere o anumită poziție sau punct de vedere;  
-  Să analizeze sau să critice alte lucrări;  
-  Să reflecteze asupra învățării personale.  
 
Pe același principiu, sarcinile regulate de scriere, cum ar fi exprimarea unui punct de vedere pe o 

anumită temă, și acestea pot ajuta la evaluarea elevilor în înțelegerea conținutului .  
Activitățile de grup online pot ajuta la atenuarea izolării pe care unii elevi participanți la cursurile 

online o resimt, menținându-i astfel angajați și motivați pe măsură ce se susțin unul pe celălalt.  
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O misiune tradițională, precum un proiect, poate fi eficientă online, iar elevul va putea primi feedback 
continuu. 

Alte activități online:  
-  Identificarea unei lecturi sau a altor resurse, prezentarea acesteia la  ora de curs și realizarea unei  

discuții online despre aceasta;  
- Crearea unei prezentări  pe un subiect;  
-  Dezvoltarea unui portofoliu de materiale pe tot parcursul lecțiilor.  
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

 
Prof. Înv. preșcolar: Druța Alexandra 

Grădinița p. p. Nr. 2, Sălard, jud. Bihor 
 

 
„Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează mai 

mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă! (R. Ausubel, 1981) 

 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea,  performanţele şi eficienţa acestora la un moment 
dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.  

 
În opinia lui Ausubel, evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde 

următorii paşi:  
 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
 Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
 Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  
 Evaluarea rezultatelor.  
 
Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.  
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse.  

Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unormăsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ.                                     

 Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi 
de studiu.  

Pentru a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi utiliza următoarea schemă: 

T                                                        :probe scrise (fișe cu sarcini); probe orale și probe practice 

 

                                                            :lucrări practice, portofoliile cu lucrările copiilor,               
aprecierile verbale, autoevaluarea, jocurile didactice, de rol și serbările; obervările directe/sistematice  în 
timpul activității și înregistrarea; 

METODE ȘI TEHNICI 

DE EVALUARE 

TRADIȚIONALE 
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discuții individuale;afișarea lucrărilor; 
consemnarea grafică a rezultatelor pe domenii experiențiale; 
 
Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 

directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. Tipuri de portofolii:  

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări);  
- portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe.  

Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 
se înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica 
fotolimbajului,ciorchinele, posterul, blazonul,  

Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic,Harta conceptuală / cognitivă, Tehnica florii 
de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul întrebărilor, cvintetul,  R.A.I.               
( Răspunde. Aruncă. Interoghează.) jurnalul grupei.  

 După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrantă. Ea 
are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, ’’astfel 
evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o sursă a 
soluțiilor de perfecționare a actului didactic.  
  

 
Bibliografie: 
 
 Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, 

București, EDP.;  
Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic 
Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna”m Bucureşti, EDP;  
Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006;  
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Evaluarea în învățământul preuniversitar 
- între online și traditional- 

 
 
 

Prof. înv. primar, Ducan Elena Claudia 

                          

Interacțiunea professor- elev este o componentă esențială a evaluării la nivelul învățământului primar 
și nu numai. Sala de clasă tradițională îl prezintă pe învățător în fața elevilor, transferând informații sub 
formă de prelegere sau conversație, în timp ce  învățarea online utilizează note instructive, audio, video și 
discuții.   

Interacțiunea între elevi și învățător utilizând învățarea online, dar și în cazul instruirii tradiționale se 
realizează în rgală măsură. Elevii sunt mai deschiși să pună întrebări și să participe la un grup de discuții 
online, dar și în cadrul unui  forum public. Discuția online asincronă permite participarea deplină a 
membrilor clasei, după propria lor dorință.  

Învătătorul poate gestiona multe subiecte de discuție cunoscând nivelul înțelegerii elevilor, care pot 
conduce la evaluarea rezultatelor învățării. Elevii vor învăța mai mult, Mutarea cursurilor din clasa 
tradițională într-un cadru online schimbă fundamental interacțiunea umană, comunicarea, paradigmele de 
învățare și tehnicile de evaluare. Profesorul trebuie să dețină competențe academice pentru conținutul 
cursului înainte de a dezvolta un instrument de evaluare eficient. Deoarece metoda de învățare s-a schimbat, 
profesorii trebuie să schimbe și modurile în care demonstrează eficacitatea predării și învățării. Învățarea 
online impune elevilor să inițieze procesul de învățare.  

Elevii trebuie să fie responsabilizați să citească materialul, să exploreze legăturile, să participe la 
discuție, să pună întrebări, să decidă să învețe și să aloce timp pentru a învăța. În mediul online, accentul 
se îndepărtează de profesor și permite o mai mare colaborare între elevii dintr-o clasă. Interacțiunea care 
are loc online imită pe cea a unei discuții în grup mic. Experiența educațională poate fi mai stimulatoare și 
poate favoriza mai mult gândirea critică decât prelegerea tradițională. În acest context, profesorii trebuie să 
fie pregătiți să implice elevii, să-i facă să interacționeze în comunicarea sincronă  sau asincronă . Evaluarea 
poate fi orală, în scris, bazată pe activităţi practice, pe referate şi proiecte, interviuri, portofolii, precum şi 
alte instrumente În timpul învăţământului primar, fiecare evaluare a elevilor (continuă, formativă sau 
sumativă) pentru fiecare disciplină se materializează într-un calificativ dintre următoarele: insuficient, 
suficient, bine şi foarte bine.  

Calificativul final semestrial şi anual pentru fiecare disciplină trebuie să fie încadrat în unul dintre 
cele patru calificative menţionate anterior. Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde 
eficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării 
tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă. Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este 
reprezentată de testele tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) 
sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, 
texte, sau întrebări cu răspuns deschis. 

Evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, 
are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau 
completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 
enumerate ca: posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri, 
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monitorizarea răspunsurilor 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 fiecărui elev. 
Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 
circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. Măsura în care aceste alegeri sunt 
disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv aspecte pragmatice de management al 
învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare utilizate, tehnologiile şi software utilizat, cerinţe de a începe 
şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă.  

Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi 
procesele de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată ca o sursă independentă de dovezi 
pentru evaluare, ca o contribuţie la întregul proces de evaluare, în vederea colectării, transmiterii şi 
administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 

Evaluarea online poate furniza mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care 
este efectuată evaluarea, o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi 
abilităţile. 

Pentru ca evaluarea să îmbunătățească predarea și învățarea, trebuie să fie un proces continuu la care 
toți participanții sunt angajați. Evaluarea eficientă trebuie să fie activă și autentică în predarea online. 
Evaluarea tradițională este practicată în sala de clasă, astfel încât profesorii pot să monitorizeze mai bine 
progresul elevilor, să înțeleagă și să promoveze învățarea și să își mărească capacitatea de a ajuta elevii să 
devină mai eficienți. 
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Metode și tehnici de evaluare în mediul online –                                             
depășirea dificultăților legate de evaluarea online 

 
 

P.I.P. Lidia - Monica Dugăiașu                                                           
Școala Gimnazială Bucovăț, Dolj 

 
 
 
Chiar dacă școala desfășurată în mediul online a fost o provocare, cu trecerea timpului, a devenit o 

necesitate, astfel încât, noi, în calitate de profesori, a trebuit să ne adaptăm noului context, iar procesul de 
predare-învățare-evaluare online a devenit o parte din actul educativ. 

Mutarea școlii în formatul online presupus pentru o parte din cadrele didactice implicate o 
îmbunătățire a abilităților din domeniul digital. Dar, învățarea la distanță presupune o organizare specială 
a actului didactic, folosirea unor platforme de învățare online, achiziționarea sau folosirea unor mijloace 
tehnice (telefon, tabletă, table interactive etc), precum și un efort din partea părinților și elevilor (efort 
psihic, financiar). 

Foaia de hârtie este înlocuită cu un document electronic, iar formularele din suita Google (G Forms) 
permit conceperea unor teste cu itemi de diferite tipuri, rezolvarea itemilor permițând, în anumite situații, 
oferirea unui feed-back imediat (în funcție de setările impuse de profesor testului respectiv). 

Pentru anumite discipline de studiu, formularele din suita Google sunt de un real folos, fiind ușor de 
conceput, cu un grad sporit de obiectivitate. Se pot descărca și extensii care să permită o mai ușoară folosire 
a aplicației (de exemplu formule matematice, operații matematice etc). 

În ceea ce privește forma de administrare a testului se poate administra prin programare, elevilor 
apărându-le testul într-o anumită zi, la o numită oră, având posibilitatea de rezolvare a acestuia și trimitere 
contratimp sau în funcție de indicațiile profesorului, inclusiv putând fi încărcat pe platforma Google 
Classroom și profesorul să o corecteze în stil clasic. 

Evaluare în online nu asigură corectitudinea absolută a rezolvării unui test, elevul având acasă surse 
de informare: caiet, accesul la internet, părinții, frații, diverse aplicații. Oricât de atractive ar fi platformele 
de evaluare online, ele nu pot înlocui în totalitate multiplele acțiuni ale unui feedback al învățării. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

În rândurile ce urmează voi prezenta o parte din instrumentele online de comunicare/predare/evaluare 
online: 

– Google Classroom permite întrevederi cu elevii prin aplicația Meet (există și alte aplicații 
asemănătoare ce permit discuții online față în față în timp real, de exemplu, aplicația Zoom); pot fi corectate 
temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback 
mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt.  

Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Pot fi incluse 
și explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. 
În plus, elevii pot relua testul. 
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– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Pot fi realizate prezentări sau pot fi create filme atractive pentru elevi, pe anumite teme, folosind 

clasicele prezentări Power Point și exportarea acestor prezentări sub format video. 
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ELEMENTE DE DEONTOLOGIE ALE EVALUĂRII 
ÎN CONTEXTUL CREŞTERII CALITĂŢII ACTULUI EDUCAŢIONAL 

 
 

Prof. Duican Lucia 
Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova 

 

 
Viaţa şcolii stă sub semnul valorii şi valorizării. Nimic din ceea ce se petrece în acest spaţiu nu scapă 

exerciţiului axiologic de atribuire a unor valori. Semnificarea şi evaluarea reprezintă un element esenţial al 
„lanţului” didactic.  

 
În contextul actualei reforme a învăţământului românesc, evaluarea elevilor este o parte integrantă 

importantă a demersurilor iniţiate în sensul schimbărilor atât la nivel teoretic, de concepţie, cât şi al nivel 
practic. Este bine cunoscut faptul că funcţia de predare-învăţare include şi necesitatea de a formula judecăţi 
de evaluare, de a lua decizii, de a cuantifica performanţa şcolară, deci, de a evalua.  

Deontologia evaluării  (considerată un caz particular al deontologiei pedagogice)  are  ca referenţial 
un set de valori ce pot fi considerate esenţiale pentru procesul evaluativ. 

 
Dintre acestea pot fi diferenţiate următoarele categorii:   
 
 valori  care sunt importante pentru evaluator (diferenţierea diferitelor tipuri de rezultate ale 

învăţării, asocierea acestor rezultate ale învăţării cu indicatori cantitativi sau calitativi, posibilităţile sau 
dificultăţile de interpretare a  rezultatelor procesului evaluativ, etc); 

 valori care sunt importante pentru cel evaluat (recunoaşterea efortului pe care cel evaluat îl 
investeşte în pregătirea pentru examen, identificarea poziţiei pe care el o ocupă într-o ierarhie,  modalităţile 
prin care rezultatele procesului evaluativ reflectă aspiraţiile celui   evaluat...); 

 valori care sunt importante în raport cu procesul însuşi al evaluării ( ideea de obiectivitate a 
evaluării, capacitatea  de  discriminare a   diferitelor tipuri de rezultate, acurateţea măsurării performanţelor,  
surprinderea valorii adăugate, etc); 

 valori care sunt importante pentru societate atât pe termen lung cât şi pe termen scurt (obţinerea  
unor informaţii despre  modul în care au fost valorificate investiţiile  făcute în educaţie,  obţinerea unor 
informaţii despre  calitatea pregătirii absolvenţilor de pe diferite trepte ale sistemului de învăţământ,  
posibilitatea de  folosire a rezultatelor evaluării  ca indicator al selectării elevilor /absolvenţilor pentru o 
nouă treaptă de şcolarizare sau pentru  integrarea lor pe piaţa muncii).  

Este important de semnalat faptul că  identificarea şi /sau descrierea  unor astfel de valori  nu este de 
nici un folos  dacă nu se iau în consideraţie consecinţele ce pot apărea în exerciţiul practic al operării cu  
ele.  

Evaluarea nu este un scop în sine ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în 
şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse, incluzând şi procese negociative. Lipsa  alternativelor creează rutină, 
conformism şi nu duce la completa dezvoltare a personalităţii.  

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi   motivează 
să se implice în sarcină. Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare.  

 
Un sistem de evaluare eficient trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: 
 
 evaluarea trebuie să fie o experienţă de învăţare; 
 ea trebuie să fie motivată, nestresantă, să fie o bucurie; 
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 trebuie să fie mai mult constructivă decât distructivă; 
 trebuie să fie bazată pe dialog; 
 să se concentreze pe ceea s-a învăţat şi nu pe ceea ce s-a greşit; 
 trebuie să se desfăşoare încă de la începutul programului, consiliind şi ameliorând pe parcurs şi nu 

doar la sfârşit; 
 trebuie să favorizeze şi să permită elevului să înveţe să construiască forma sa personală de realizare 

a învăţării; 
 trebuie să ofere oportunităţi de gândire, reflecţie şi revizuire; 
 trebuie să fie clară, explicită; 
 să stimuleze procesele de co-evaluare între profesor–elev, între elev–elev; 
 să promoveze dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare la elevi; 
 să valorizeze eroarea ca un pas necesar pentru evaluare; 
 evaluarea eficientă nu se opreşte la sfârşitul procesului ci creează noi alternative, studiază impactul 

şi preconizează noi demersuri, evaluarea fiind cea mai importantă strategie în acest sens. 
 
Când profesorul poate fi mulţumit de evaluarea efectuatã? 
 
 când rezultatele sunt conforme cu obiectivele; 
 dacă elevul înţelege mai bine cum trebuie să înveţe; 
 dacă elevii au dobândit cunoştinţele necesare şi au posibilitate de a-şi îmbunătăţii activitatea pentru 

a evita erorile; 
 dacă elevul poate reflecta asupra propriilor rezultate, realizând autoevaluarea procesului de 

învăţare, a activităţii desfăşurate şi a rezultatelor obţinute; 
 dacă elevul e conştient de existenţa mai multor perspective şi e deschis variantelor noi de activitate; 
 dacă evaluarea nu induce stres participanţilor; 
 
Demersurile evaluative sunt realizate ca acţiuni competente ale activităţii educative şi servesc 

sistemului însuşi.  
Primul destinatar al acţiunilor evaluative este educatorul. Acesta primeşte informaţii privind calitatea 

demersurilor întreprinse, evaluarea rezultatelor elevilor reprezentând, în acelaşi timp, o evaluare indirectă 
(autoevaluare) a acţiunii pedagogice. Prin urmare, importanţa evaluării constă în evidenţierea punctelor 
forte, dar şi critice ale programului realizat, cu scopul adoptării unor măsuri de reglare menite să facă actul 
educativ cât mai eficace.  

Alt destinatar al acţiunilor evaluative este elevul, căruia evaluarea îi oferă posibilitatea de a cunoaşte 
nivelul performanţelor obţinute în raport cu cele aşteptate de şcoală.  

Pe ansamblu, evaluarea îndeplineşte un rol de reglare a procesului, atât a actului de predare cât şi a 
activităţii de învăţare. Ambii parteneri ai procesului – profesorii, elevii – au nevoie să cunoască măsura în 
care activitatea lor răspunde exigenţelor şcolare.  

 
Din perspectiva profesorului, evaluarea rezultatelor şcolare este necesară în toate   fazele desfăşurării 

procesului: 
 la începutul activităţii, în scopul cunoaşterii nivelului de pregătire al elevilor. Orice profesor simte 

nevoia de a-i cunoaşte cât mai bine pe elevi la începutul unui program pentru a şti în ce măsură aceştia 
stăpânesc cunoştinţele şi capacităţile cerute, ca premise pentru asimilarea cunoştinţelor care urmează şi 
pentru a adapta demersul la posibilităţile de învăţare ale elevilor; 

 pe parcursul programului pentru o apreciere cât mai exactă a calităţii demersului întreprins şi în 
scopul reglării activităţii.  

 în finalul activităţii, pentru estimarea globală a modului în care a fost realizată. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
Între online și tradițional 

 
 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: DULĂU CAMELIA - ADRIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ” ION MICU MOLDOVAN”,                                      

MUN. BLAJ, JUDEȚUL ALBA 
 
 

 

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Constituie o activitate de colectare, organizare şi interpretare a datelor obţinute prin intermediul 
instrumentelor de evaluare în scopul emiterii unei judecăţi de valoare asupra rezultatelor măsurării şi 
adoptării unei decizii educaţionale, fundamentate pe concluziile desprinse din interpretarea şi aprecierea 
rezultatelor. Ea urmează să fie realizată astfel ca ea să sprijine actul predării, să orienteze şi să stimuleze 
activitatea de învăţare a elevilor şi să permită ameliorarea continua a procesului didactic. 

Evaluarea a fost cea dintâi supusă schimbărilor, aducând materialul unei dignoze care să reprezinte 
punctul de sprijin pentru restructurările ulterioare. Putem vorbi de o reformă a evoluării rezultatelor şcolare, 
care este, ea însăşi, o reformă de substanţă, ţintind transformarea completă a sistemului de evaluare anterior. 

Evaluarea tradiţională centrată pe acumularea de cunostinţe,în care notarea este un scop în sine, un 
mijloc de clasificare, constituindu-se un moment separat de activitatea de predare-învăţare capătă noi 
conotaţii. Evaluarea actuală se realizează în vederea adoptării unor decizii şi măsuri ameliorative, pune 
accent pe problemele de valoare, pe emiterea judecăţii de valoare, ce acoperă atât domeniile cognitive cât 
şi pe cele afective şi psihomotorii ale învăţării scolare. aprecierea școlară sau verificarea se constituia ca 
moment separat de activitatea de predare-invatare; 

Acționează cu precadere periodic, realizând, de regula, o evaluare sumativa.Este sinonimă cu 
aprecierea clasică, cu notația sau corecția, cu controlul continuu al invățării școlare; 

Ea se finalizeaza cu clasificarea (clasamentul elevilor) (evaluare comparativa).De asemenea  nota sau 
calificativul sancționa invățarea de către elev; 

Evaluarea tradițională selectează și 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 nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de până 
acum, este învăţământul electronic.Conceptul de învăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de 
interacţiunea dintre procesulde predare – învăţare si tehnologiile informaţionale. Acest concept permite 
flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, 
imagine şi text. 

Atât în învățare, cât și în evaluare, fiecare răspuns al elevului implică un proces cognitiv, fiecare la 
un alt nivel. Se recomandă utiliazarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoaștere și înțelegere, aplicare și raționament. 

Este foarte important dacă sarcinile și conținutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare 
și schimbă evaluarea rigidă într-o experiență exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul că orice act de 
evaluare este și un act de învățare. 

Sistemele online de evaluare facilitează furnizarea unei experiențe de învățare personalizate pentru 
elevi, deoarece notele și performanțele lor sunt urmărite în sistemul centralizat. 

 Aceste sisteme ajută la:  
- centralizarea și eficientizarea administrării și evaluării examenelor  
-reducerea costurilor, eforturile și timpul necesar pentru evaluarea manuală a fișelor de răspunsuri  
- scanarea și criptarea copiilor foilor de răspunsuri pentru partajare rapidă și sigură  
-opțiuni pentru adăugarea de comentarii și feedback pentru referința elevului  
-caracteristici de clasificare automată pentru a reduce erorile umane  
-evaluarea scripturilor de răspuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web  
-urmărirea rezultatelor fiecărui elev și a progresului acestuia în timp 
 

Procesul de evaluare online eliberează, de asemenea, timpul profesorilor.Rezultatele pot fi analizate 
pentru a identifica domeniile de performanță scăzută, astfel încât profesorii să se poată concentra asupra 
acestor lacune de învățare. Rapoartele detaliate ajută la crearea unor programe de învățare specifice pentru 
acești cursanți, ceea ce duce la un rezultat mai bun al învățării și sporește încrederea elevilor. 

În procesul de evaluare online trebuie să se acorde o importanță deosebită pentru designul evaluării, 
astfel: 

-analiza lecturii critice a programelor 
-analizarea competențelor 
-metode 
-instrumente 
-tipuri de sarcini 
 
Este foarte important dacă sarcinile și conținutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare 

și schimbă evaluarea rigidă într-o experiență exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul că orice act de 
evaluare este și un act de învățare. Sistemele de evaluare online simplifică sarcina de a aduna și corecta 
manual documentele de răspuns și de a împărtăși rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea 
materialelor. 
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INSTRUMENTE DE VERIFICARE ȘI EVALUARE ONLINE 

 
Prof. înv. primar DumaMirela 

Școala Gimnazială ,,Eftimie Murgu” Lugoj, Timiș 
 

 
 
Evaluarea este o componentă esențială a activității de instruire și educație, fiind punctul final în 

măsurarea și aprecierea rezultatelor școlare.  
 
Destinatarul cel mai important al acțiunilor educative este desigur elevul, căruia 

evaluarea/autoevaluarea îi oferă posibilitatea de a cunoaște nivelul de performanță obținut în raport cu cel 
așteptat de el, de școală, de familie. 

 
Actul educativ al școlarului mic necesită o atenție specială, știindu-se că preocupările sale sunt 

orientate mai mult spre activități cu caracter practic și autoinstruire și mai puțin spre problemele de ordin 
etic și autoeducație. Vârsta școlară mică este etapa cea mai timpurie de evaluare a performanțelor prin 
intermediul calificativelor. 

Deși evaluarea este o componentă firească a activității școlare, totuși elevii mici, în general o privesc 
cu oarecare teamă, considerând-o un mijloc de descoperire și sancționare a greșelilor. 

Evaluarea educațională modernă impune alte perspective asupra procesului evaluativ, datorate unor 
modalități alternative perfect utilizabile în cadrul procesului de învățământ. Acestea completează sistemul 
metodelor de evaluare deja existent și depășesc anumite limite determinate de centrarea metodelor 
tradiționale de evaluare pe caracterul informativ al procesului de învățământ. În acest context, se oferă 
alternative viabile și subordonate principiilor evaluării centrate pe competențe și nu doar pe informații, 
imprimând demersului de formare a elevului un sens pozitiv și un suport motivațional optim.  

În situația în care elevii au acces la învățarea online prin intermediul platformelor educaționale se pot 
utiliza ca metode și instrumente de evaluare: fișe de lucru, teste de evaluare, referate, eseuri, proiecte(E-
Proiect), portofolii, expoziții online, jocuri și chiar evaluarea orală din timpul lecției. 

Personal am utilizat cel mai frecvent în evaluare, cât și în predarea-învățarea online, pachetul de 
instrumente pus la dispoziție 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/ ) 

 

Aplicații: 

 

Limitele și vecinii României, Geografie, clasa a IV-a (GoogleForms) 

https://docs.google.com/forms/d/1286NTnEeLGSFFxCLHZYF2hE5U2hFIA7BuvDnVCTZerI/edit
?usp=sharing 

 

Trandafirul Moșului după Iulia Hașdeu, Limba și literatura română, clasa a IV-a (GooglePresentation) 

https://docs.google.com/presentation/d/1kf9NBB_63YwJ1fnkZLpB8P0Wk80JT-
EEnCCDR0aJkcI/edit?usp=sharing  
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Fișă de lucru integrată cu temă pascală, clasa pregătitoare (liveworksheets) 

https://www.liveworksheets.com/dz1857426yd  

 

Bibliografie: 

Simona Brie, Adina Micu, Caiet aplicații Geografie, clasa a IV-a, Editura Sinapsis; 

Anca Veronica Tăut, Adina Achim, Elena Lăpușan, Anicuța Todea, Caiet aplicații, Limba și literatura 
română, clasa a IV-a,  Editura Sinapsis 

https://youtu.be/KZ2EnQSYuQo - Trandafirul Moșului 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  

Între online și tradițional 
 

 
Dumachi Ioana Raluca 

 
 

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Are rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Evaluarea tradițională  

Expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activității de evaluare sunt: examinare, 
verificare, ascultare, control, chiar daca aceasta activitate se desfașoară  intr-un context cotidian, și nu la 
finalul unui program de instruire;   

-   aprecierea școlară sau verificarea se constituia ca moment separat de activitatea de predare-
invatare; 

-   Acționeaza cu precadere periodic, realizând, de regula, o evaluare sumativa; 

-   este sinonimă cu aprecierea clasică, cu notația sau corecția, cu controlul continuu al invățării 
școlare; 

-  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 modernă 

- este asociată grijii față de masurarea și aprecierea rezultatelor; 

- nu este un scop in sine, un simplu control, ci se realizează în vederea adoptării unor decizii si măsuri 
ameliorative; 

- pune accent pe problemele de valoare și pe emiterea judecătii de valoare; 

- acorda preponderenta functiei educative a evaluarii; incearcă 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; 

- Iși asumă 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 informații asupra stadiului invățării, în vederea 
ameliorării sau reorganizarii acesteia; 

-  evaluează elevii in raport cu o norma, cu criterii dinainte formulate, cunoscute și de evaluator și de 
evaluat; 

- solicită o diversificare a tehnicilor de evaluare, a metodelor si creșterea gradului de adecvare a 
acestora la situații didactice concrete; 

-  vizează deschiderea evaluării spre mai multe perspective ale spatiului scolar (competente 
relaționale, comunicare profesor-elev; disponibilități de integrare socială); 

- centrează evaluarea pe rezultatele pozitive, fără a sancționa în permanență  pe cele negative; 

- elevul devine partener cu drepturi egale, într-o relație educațională care are la baza „un contract 
pedagogic”; 

- ofera transparență si rigoare metodologică. 
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„Cum mutăm școala acasă?” 

 

Autor: prof. Dumbravă Andreea-Laura                                                
Instituție: C.S.E.I. Brădet, Săcele, Jud. Brașov 

 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. Să vorbim puțin despre lucrurile de care ar 
trebui să ținem cont atunci când începem procesul de predare/evaluare online.  

 
 1.  Primele săptămâni de școală trebuie dedicate dezvoltării competențelor digitale și construirii 

comunității 
-Rezistați tentației de a vă adânci imediat în curriculum la începutul anului școlar. Lucrurile vor merge 

mult mai lin dacă dedicați primele săptămâni construirii comunității, astfel încât elevii să se simtă conectați. 
Abilitățile socio-emoționale pot fi împletite și ele în activitățile din această perioadă. Pe lângă asta, elevii 
au nevoie să exerseze cu uneltele digitale pe care le folosiți. Așa, că lecțiile voastre trebuie să se concentreze 
pe aceste lucruri, împletindu-le pe cele două, atunci când este posibil. 

 
2. Comunicarea cu părinții trebuie să fie mai detaliată, simplificată și predictibilă 
Părinții se adaptează și ei la acest nou mod de a face școală.  
Deoarece câteodată ne așteptăm ca ei să joace un rol mai proeminent decât înainte în susținerea 

învățării elevilor, au nevoie de mai mult suport din partea ta. 
❖ Stabilește locații consecvente și un orar predictibil pentru împărtășirea de 
informații. 
❖ Stabilește așteptări clare și limite pentru comunicare. Când se pot aștepta elevii 
și părinții să afle vești de la tine? 
❖ Creează un plan de rezervă pentru orele libere și suport tehnic. 
❖ Comunică multi-modal. 
❖ Furnizează-le părinților training pentru utilizarea tehnologiei. 
 
3. Comunitatea și conexiunea trebuie să fie o prioritate și pentru/ între profesori 
❖ Întâlnirile personalului trebuie ținute cu regularitate și acum – chiar dacă se vor face 
printr-o platformă online de conferințe – pentru a menține personalul conectat. 
❖ În timpul acestor întâlniri, ar trebui alocat și un timp dedicat stării de bine și sănătății emoționale 

a profesorilor. 
❖ Grupurile mai mici, cum ar fi echipele de predare sau comunitățile de învățare 
specifice unei materii pot oferi chiar mai mult suport. 
❖ Dacă nu primești suportul de care ai nevoie, caută printre platformele ca Twitter sau 
Facebook un grup care te poate susține. 
 
4. Colaborarea profesorilor este chiar și mai importantă  
Să lucrăm îndeaproape cu specialiștii pentru a ne asigura că lecțiile și materialele noastre acoperă 

nevoile tuturor elevilor, lucrând în parteneriat cu alții din aria noastră de conținut pentru a planifica 
instruirea, pentru a lucra împreună în proiecte integrate (cross-curricular), și împărțind între profesori, în 
echipă, acele lucruri de care au nevoie toți elevii (cum ar fi instruirea pentru utilizarea tehnologiei) sau 
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pentru a ridica nivelul în așa fel încât elevii să nu facă aceleași lecții, din nou și din nou și noi să nu ne 
duplicăm munca. 

 
5. Timpul de “față-în-față” ar trebui utilizat pentru învățarea activă. 
Instruirea online este făcută în mare pentru o instruire asincronă, în care elevii pot accesa materialele 

oricând. Acesta este cazul ideal, deoarece să ceri prezența la instruirea sincronă îi pune pe unii elevi într-
un imediat dezavantaj dacă nu au acasă același acces la tehnologie, un serviciu de internet de încredere sau 
un orar flexibil. 

 
Utilizează strategiile de lucru în echipe, dar organizate în spațiul virtual. 
 
6. Conținutul trebuie simplificat și predat mai lent 
Instruirea online nu este propice pentru acoperirea unor mari cantități de conținut, așa că trebuie să 

alegeți cu înțelepciune, predând cele mai importante lucruri, într-un ritm mai lent. Pentru a face acest 
alegeri, Kitchen recomandă să vă puneți următoarele întrebări cheie: 

● Ce are efect asupra elevilor? Ce are durabilitate? Ce cunoaștere este esențială? 
● Ce cunoștințe și abilități au nevoie să acumuleze elevii înainte de a trece la clasa următoare? 
● Ce practici pot și accentuate deoarece sunt transferabile pentru mai multe arii de conținut? 
Abilitățile cum sunt analizarea, construirea de argumente, construirea unei baze solide de cunoaștere 

prin texte și vorbire – toate pot fi predare în multe arii de materie. 
● Ce unelte servesc unor scopuri multiple? 
 
7. Instrucțiunile trebuie să fie ușor de găsit, explicite și multi-modale. 
Deoarece tu nu te afli în aceeași încăpere cu elevii, instrucțiunile tale trebuie să funcționeze mult mai 

bine decât atunci când te afli într-o clasă fizică. 
● Furnizează instrucțiunile într-o locație și la o oră constante. 
● Formulează instrucțiunile explicit. 
● Oferă instrucțiunile multi-modal. 
 
8. Practicile tradiționale de notare trebuie să cedeze locul feedback-ului 
Așa că, atunci când predai de la distanță, pune accentul pe feedback-ul formativ în timp ce elevii 

lucrează la teme și însărcinări, în loc să le dai pur și simplu note la sfârșit. 
● Majoritate platformelor de management al învățării, cum este Google Classroom, au funcțiuni 

incluse pentru furnizarea de feedback. 
● Feedback-ul trebuie să fie frecvent și specific. 
● Pune la dispoziția elevilor și părinților o cale prin care ei îți pot furniza, de asemenea, feedback 

asupra însărcinărilor. 
 
9. Evaluările sumative ar trebui să se concentreze pe creație. 
O soluție foarte bună la această problemă este să-i pui pe elevi să creeze lucruri. Acestea pot fi filme 

video, interviuri audio, artă fizică sau digitală, compuneri scrise, benzi desenate și așa mai departe. 
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 

mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni.  
 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți 

din vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat 
să facă? 

 
Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 

sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 
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Să enumerăm câteva: 
 
– Google Classroom:  aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil ale unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și să permiteți si elevilor să facă același lucru. 

 

 
Bibliografie: 
 
DWECK, Carol. S - MINDSET. O nouă psihologie a succesului, Ed. Curtea Veche, 2017 
Iepure, Călin; Curcubătă,Răzvan; Vaida Bogdan - Captivează-ți elevii în online mai ceva ca în clasă, 

Sellification, 2020 
Cucoș, Ctin - Educația digitală , ed. Polirom, 2020 
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EVALUAREA ONLINE – PRIETEN ADEVĂRAT SAU FALS? 

 

Dumbravă Mariana Cristina 

 
Aș începe această lucrare cu prezentarea argumentelor în favoarea evaluării ca prieten – prieten al 

profesorului pentru că reprezintă un feedback referitor la calitatea și eficiența metodelor de lucru la clasă și 
prieten al elevului pentru că îi verifică înțelegerea noțiunilor și îl ajută să identifice zonele în care este 
nevoie de achiziție și exersare suplimentară.  

Evaluarea formativă în special reprezintă monitorizarea și nivelarea diferențelor care apar în diverse 
etape ale procesului de învățare între cunoștințele care se predau/ pe care trebuie să le aibă elevul și 
cunoștințele pe care le are în realitate. Nu putem contesta faptul că fiecare elev are ritm propriu de învățare, 
așa cum fiecare grupă și clasă prezintă o dinamică diferită. Astfel, este necesară personalizarea predării și 
a evaluării, iar acest lucru se poate realiza cu mai multă ușurință în mediul online, inclusiv în asincron, un 
mediu în care elevul se simte comfortabil.  

Având ca scop principal îmbunătățirea calității învățării la clasă, evaluarea formativă online se poate 
baza pe tehnici precum:  

1. identificarea obiectivelor și prezentarea cerințelor evaluării sumative 
2. alegerea tipurilor de exerciții (quiz, dezbateri libere sau guidate, adevărat/ fals, alegere multiplă cu 

complement simplu, multiplu sau grupat, parafrazare, completare de spații libere, răspunsuri scurte, etc.) 
3. implementarea acestora (ex. forum pentru discuții) prin strategii și criterii care au în vedere 

cunoștințe esențiale (nu evaluăm totul/ orice), cunoștințe folositoare dincolo de testul pe care îl dăm, 
cunoștințe necesare pentru examene și cunoștințe care pot fi valorificate la mai multe discipline. 

4. analiza răspunsurilor elevilor 
5. feedback-ul pentru profesor și validarea răspunsului elevului în mediul de învățare la distanță  
 

Putem spune că evaluarea formativă reprezintă ajutorul susținut acordat pentru obținerea rezultatelor 
bune la evaluarea sumativă care este centrată pe note și concluzii referitoare la obiectivele de învățare și 
împlică metode precum: prezentări (pe siteuri web, platforme educative, bloguri, forumuri, facebook), 
dezbateri, proiecte, protofolii, studii de caz.  

Personal, dintre metodele menționate, 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 postează raportul și materialele, iar colegii îi adresează întrebări sau fac observații. Se pot 
utiliza metode variate: simulare/ joc de rol; inserare video/ audio/ foto; ppt; poveste pe text și imagini. 
Prezentările pot fi de la un paragraf până la câteva pagini. Postările făcute pe rețele de socializare 
(metaverse), bloguri, forum sau e-mail primesc feedback de la profesor și colegi și există posibilitatea 
revizuirii și îmbunătățirii. 

Există tendința ca rezultatele evaluărilor să poată fi accesate atât de profesor și elevi, cât și de părinți: 
ASQ reprezintă o astfel de aplicație cu monitorizare în timp real. Formulare Google, Kahoot, englishaula, 
edpuzzle sunt de asemenea exemple de instrumente de testare și obținere instantă de feedback, ceea ce într-
o lume a vitezei este de apreciat și preferat în locul evaluărilor face-to-face clasice. Se poate realiza cu 
ajutorul lor autoevaluarea și evaluarea colegială, iar tot ceea ce se lucrează se salvează facil pe google drive, 
hard drive sau dropbox.  

Evaluarea online – prieten fals? Probabil. Testarea cunoștințelor, înțelegerea textelor, aplicațiile, 
analizele și sintezele pot fi fraudate așa cum orice sistem de siguranță poate avea vulnerabilități. Este greu 
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totuși să faci acest lucru atunci când există un ritm al învățării, etapizare și segmentare a procesului de 
predare/ evaluare și stimularea gândirii, nu a memorării. Consider că elevul este capabil de autoevaluare și 
progres, vede lucrul în echipă ca pe o provocare și apreciază competiția.  

 

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 

https://asq.ro/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Case_study 
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http://quizstar.4teachers.org/ 

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 TRADIȚIONALĂ 

 

Dume Patricia Florina 
Prof. înv. primar la Școala Gimnazială Nr. 1 Drăgești 

 

 

Uneori, cei mici au nevoie de stimuli pentru a-și deschide aripile și a putea zbura spre tărâmuri 
magice. Trăind într-un secol al vitezei, nevoile copiilor se modifică permanent, pentru ca aceștia să aibă 
performanțe școlare superioare, e nevoie ca subiectul procesului instructiv-educativ, cadrul didactic, să își 
adapteze stilul de predare-evaluare, precum și strategiile didactice utilizate la cerințele celor mici. 

În principiu, evaluarea este o activitate de colectare, organizare şi interpretare a datelor referitoare la 
efectele directe, vizibile sau mai puţin vizibile, ale relaţiei profesor-elev, cu scopul de a-i provoca la o 
creştere (interioară) continuă şi a eficientiza, în cele din urmă, funcţionarea întregului sistem educaţional; 
este „procesul de obţinere a informaţiilor asupre elevului, profesorului sau programului educaţional şi de 
valorificare a acestor informaţii în vederea elaborării unor aprecieri în urma cărora se vor lua o serie de 
decizii” (Tenbrink, T.D., apud, Neacşu, Stoica, 1966, p. 8). Concret, a evalua rezultatele şcolare înseamnă 
a stabili diferenţele dintre rezultatele aşteptate, anticipate, planificate, proiectate şi rezultatele reale, obţinute 
(de un elev sau de o anumită populaţie şcolară); a determina măsura în care obiectivele programului de 
învăţare-dezvoltare-formare au fost atinse, precum şi eficienţa metodelor şi tehnicilor de predare folosite. 

Metodele de evaluare însoţesc, facilitează şi reglează desfăşurarea procesului de învăţământ. Ele nu 
au o valoare şi o semnificaţie în sine, ci în raport cu situaţiile educaţionale în care sunt folosite. Importanţa 
şi eficacitatea lor este dată de modul de aplicare în situaţiile cele mai potrivite. Fiecare metodă, tehnică sau 
instrument de evaluare prezintă avantaje şi dezavantaje. Ele nu pot fi considerate universal valabile pentru 
toate tipurile de competenţe şi toate conţinuturile. Prin urmare, ele – doar prin ele însele – nu pot furniza 
un tablou cuprinzător, intergral al schimbărilor şi rezultatelor subiecţilor evaluaţi (Manolescu, 2006, p. 99). 

 
A. METODE TRADIȚIONALE 
 Evaluarea/verificarea orală 
 Această metodă este numită frecvent (şi) ascultarea elevilor; ea constituie o formă particulară a 

conversaţiei, prin care „se verifică gradul de însuşire a cunoştinţelor, corectitudinea acestora, gradul de 
formare a abilităţilor, a priceperii de a interpreta şi a prelucra datele, operaţionalitatea achiziţiilor, 
aplicabilitatea conţinuturilor” (Bocoş, Jucan, 2008, p. 178). 

 
 Evaluarea/verificarea scrisă 
     Este acea metodă care le solicită elevilor elaborarea şi exprimarea în scris a ideilor, temelor de 

lucru. Ea apelează la suporturi scrise, concretizate în fişe de muncă independentă, lucrări de control curente 
(extemporale), lucrări scrise semestriale anunţate (teze) etc. Evaluarea scrisă indică profesorului, dar şi 
elevului ceea ce a fost bine şi clar însuşit, punctele rezolvate, dar şi ceea ce mai trebuie făcut. Este un mijloc 
foarte bun de autoevaluare atât a activităţii elevului, cât şi a profesorului 

 

B. METODE COMPLEMENTARE/ALTERNATIVE 
 Referatul 
Evaluarea cu ajutorul referatului permite o apreciere mai nuanţată a învăţării, dar mai ales 

identificarea unor elemente de performanţă individuală a elevilor; acestea îşi au originea – în principal – în 
motivaţia lor intrinsecă pentru activitatea desfăşurată. În practica şcolară, putem întâlni două categorii de 
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referate: bazate pe prezentarea unei activităţi experimentale/practice desfăşurată şi bazate pe informarea 
documentară, bibliografică. 

 Proiectul  
     Proiectul reprezintă o lucrare scrisă care se întemeiază pe o cercetare teoretică sau teoretico-

aplicativă amplă şi de duurată. El implică un volum de muncă sporit. Se realizează atât prin activitatea în 
clasă, cât şi în afara clasei. Proiectul este recomandat atât pentru evaluarea sumativă, cât şi în evaluări 
formative. Având o desfăşurare pe durate mai mari de timp, în actul de evaluare (şi de autoevaluare) pot fi 
luate în considerare atât produsul final, dar şi întregul proces de elaborare a acestuia. Activitatea de realizare 
a proiectului poate fi individuală sau de grup/în echipă, iar evaluarea se poate raporta fie la 
munca/implicarea fiecărui elev, fie la munca unui grup de elevi. 

 Portofoliul  
Portofoliul este metoda complementară ce oferă profesorului evaluator posibilitatea de a emite o 

judecată de valoare întemeiată pe un ansamblu de rezultate, reflectând complexitatea evoluţiei elevului. 
Acesta – portofoliul – pretinde investigarea produselor activităţii elevului, care de obicei rămân neimplicate 
în actul educativ, reprezentând – în felul acesta – un stimulent pentru desfăşurarea unei întregi game de 
activităţi (cuprinse în programul de formare-dezvoltare). 

Portofoliul conţine o colecţie de informaţii provenite din: probe de evaluare scrise, practice, alte 
lucrări scrise; fişe de informare şi de documentare independentă, referate, eseuri, pliante, prospecte, desene, 
colaje, teste, C.D.-uri, casete video etc. De asemena, portofoliul mai cuprinde informaţii obţinute „în urma 
autoevaluării propriei prestaţii şcolare a elevilor, reflecţii ale acestora, remarci ale părinţilor” (Bocoş, Jucan, 
2008, p. 187). 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 Bocoş, M., Jucan, D. – (2008), Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării, 
Ediţia a III-a, Editura Paralela 45, Piteşti 

 Manolescu, M., Panţuru, S. – (2008), Teoria şi practica evaluării educaţionale (activităţi, conduite, 
rezultete) formale şi nonformale: structuri, forme, funcţii, relaţii, mecanisme, disfuncţii. Strategii şi metode 
de evaluare şi autoevaluare. Orientări noi. Aplicaţii în vol. Potolea, D., Neacşu, I., Iucu, B.R., Pânişoară, 
I.O. (coord.) – Pregătirea psihopedagogică, Editura Polirom, Iaşi 

 Stoica, A. – (2003), Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Editura Humanitas 
Educaţional, Bucureşti 
  

1274



 

 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 

Prof.  DUMITRAȘCU DIANA 
 
 

 
Deoarece activitatea din grădiniţă are preponderent un caracter formativ-educativ, uneori evaluarea 

este fragmentară, incompletă, unele rezultate apărând mai târziu, în şcoală sau la finele ei. Formarea unor 
deprinderi de activitate intelectuală, conducerea operaţiilor gândirii de la concret spre abstract, logic, 
raţional şi manifestarea deprinderilor şi abilităţilor în comportamentul copiilor nu se pot evidenţia decât 
după perioade mari de timp.  

Evaluarea preşcolarilor este dificilă şi permite doar prognoze pe termen scurt, dar este importantă şi 
necesară pentru educator şi copii pentru cunoaşterea nivelului atins în dezvoltarea personalităţii, care este 
departe de cristalizare, pentru individualizare şi eficienţă în activitate. Învăţământul preşcolar are caracter 
oral, iar evaluarea se face oral sau prin fişe de evaluare.  

Preşcolarii trebuie evaluaţi unul câte unul, educatorul trebuie să reţină ce a spus copilul, nu se poate 
relua corectarea ca în lucrările scrise. Desigur, fişele de evaluare pot fi reluate, dar ele nu conţin concepte, 
reguli, legi, ci doar rodul activităţii copililui, la care el poate ajunge şi din întâmplare, fără o înţelegere 
verificabilă împlinirii celor propuse prin obiective. Totodată evaluarea se extinde şi la activitatea de predare 
şi la măiestria educatorului de a realiza obiectivele propuse, de a individualiza învăţarea, de a facilita 
achiziţia noilor cunoştinţe, dar mai ales de a forma, de a educa tânăra generaţie în vederea integrării într-o 
societate dinamică şi solicitantă. 

Creativitatea, spontaneitatea, independenţa, spiritul critic, modul de autoevaluare sunt mai dificil de 
supus unei evaluări obiective. Este mai uşor să evaluăm fişele de activitate matematică decât creaţiile 
plastice ale copiilor sau nivelul autonomiei personale.  

La începutul fiecărui an şcolar, primele două săptămâni sunt rezervate culegerii de date pentru 
cunoaşterea fiecărui copil. 

 
Metodele utilizate de educatoare sunt:  
 
• observarea copilului în timpul diferitelor activităţi şi momente din programul zilnic, consemnarea 

în Fişa pentru aprecierea progresului individual al copilului înainte de înscrierea în clasa pregătitoare  
 • dialogul cu copilul şi cu părinţii, pentru cunoaşterea dezvoltării psiho-fizice, a nivelului de 

cunoaştere, a deprinderilor preşcolarilor  
În timpul anului şcolar, se realizează în mod implicit o evaluare continuă a nivelului de cunoştinţe şi 

deprinderi prin oportunităţile oferite de regimul zilnic, fişele de evaluare, observaţie zilnică, prin convorbiri, 
studiul produselor activităţii, test.  

Observarea copiilor în timpul regimului zilnic reprezintă perceperea organizată, sistematică, de durată 
a conduitei în situaţii 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 şi copil după un plan de întrebări, urmând consemnarea 
răspunsurilor şi interpretarea lor. 

Testul este o probă standardizată care furnizează date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri. 

Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate, colaje, picturi, modelaje 
ş..a. 
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La sfârşitul anului şcolar şi la finele unui ciclu se impune o evaluare atentă, detaliată a copiilor pentru 
a stabili programul următor sau pentru a finaliza fişele de acces în şcoala primară. Pentru acest scop se 
planifică o perioadă de circa două săptămâni de evaluare finală. Fiecare tip de activitate şi fiecare categorie 
de activităţi comune are forme şi metode specifice. Se vehiculează o serie de fişe de evaluare consacrate în 
practică, ce pot fi însă îmbogăţite şi diversificate. Cele mai multe s-au elaborat în sfera activităţilor 
matematice sau pentru exerciţiile grafice.  

În povestiri, repovestiri sau convorbiri se apelează la recunoaşterea unor scene din poveşti, ordonarea 
lor cronologică, recunoaşterea unor obiecte, fiinţe, lucruri. La activităţile de educaţie plastică şi activităţile 
practice evaluarea se realizează chiar prin analiza creaţiilor; la educaţie muzicală sau la artă dramatică se 
pot organiza serbări sau spectacole pentru părinţi, iar la activităţile de educaţie pentru societate se propun 
acţiuni de curăţenie, ordine, autogospodărire, îngrijirea spaţiilor verzi sau împodobirea sălii (în care pot fi 
evaluate contribuţiile fiecărui copil). De asemenea, la educaţie fizică se aplică probe de motricitate, forţă, 
rezistenţă, îndemânare specifice vârstei. 

Contribuţia jocurilor şi a activităţilor alese, a opţionalelor şi extinderilor se evaluează împreună cu 
cea a activităţilor comune, deoarece este dificil să determinăm cât din performanţele copiilor se datorează 
fiecărei forme de activitate. Important este ca la finele fiecărei activităţi, preşcolarii să-şi îmbunătăţească 
rezultatele, să se comporte conform regulilor stabilite de comun acord. Astfel, prin toate aceste forme de 
evaluare şi metode de apreciere a rezultatelor, preşcolarii devin treptat capabili să se autoaprecieze, să 
descopere ce au lucrat bine, corect, ce achiziţii noi au, dar şi ce lipsuri trebuie compensate.  

Totodată, trebuie să fim conștienți de faptul că progresul copilului trebuie în permanenţă monitorizat, 
comunicat şi discutat cu familia acestuia. Implicarea părinţilor ca sursă de informaţii şi evaluatori direcţi se 
poate realiza prin activităţi comune (părinţi – copii - educatoare), activităţi de consiliere, prin discuţii 
informale, individuale, periodice sau zilnice, dacă este necesar, prin analiza portofoliului individual al 
copilului.Acest lucru ajută familia să ştie care sunt obiectivele programului educațional corespunzător 
vârstei copilului lor, precum şi ce înseamnă și care sunt domeniile de dezvoltare, care este stadiul de 
dezvoltare al propriului copil, ce este capabil să rezolve la un moment dat, în raport cu vârsta și cu stadiul 
anterior de dezvoltare, etc. 

Aşadar, prin evaluare, copilul  se pregăteşte pentru o integrare fără disfuncţii în şcoală ,educatoarea 
furnizând învăţătorilor datele necesare continuării acţiunii instructiv-educative pe diferite trepte.  

Într-o reformă structurată a învăţământului românesc, pe baza noilor reglementari legislative, avem 
credinţa că învăţământul preşcolar ca prioritate naţionala se va aşeza pe coordonate moderne în contextul 
ideilor pedagogice europene cu obiective care dezvoltă întreaga personalitate a copilului construită pe 
opţiune , acţiune şi pe libertate.  

Acţiunile educative întreprinse satisfac nevoia de cunoaştere a copilului , vin în sprijinul formării 
personale, a dezvoltării unor capacităţi , comportamente , abilităţi pe care le poate utiliza singur oricând are 
nevoie. Pentru realizarea acestor obiective este necesar ca societatea să conştientizeze şi să respecte 
drepturile copilului, să schimbe mentalităţile, să aducă o noua concepţie, privind copilul că membru al 
comunităţii, să ajute la formarea unor relaţii de tip democratic, referitor la familie, comunitate, grădiniţa. 

 
 
Bibliografie: 
 
 
 „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”,  Ed. Didactica Publishing House-2019 
  Cucoş, C.- Pedagogie -Editura Polirom- 2006 
  Ionescu, M.- Instrucţie şi educaţie-Editura Garamond -2004 
  Bocoş, M.- Teoria şi practica instruirii şi evaluării-  Editura Casa Cărţii de Ştiinţă-2003 
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EVALUAREA TRADIȚIONALĂ A PREŞCOLARILOR 

 
Prof. Dumitrascu Daniela                                                                

Grădinița cu P. P. Voiniceii, Craiova 

 

 

În amplul proces de raţionalizare a învăţării, evaluarea a devenit una din componentele principale ale 
reformei. Evaluarea tradiţională este înţeleasă ca eveniment sporadic ocazionat în principal de cerinţele 
externe, într-un proces de învăţare cu obiective insuficient precizate, justificate şi inflexibile în desfăşurarea 
sa precum şi suspicunea că educatoarea nu se adptează la particularităţile copilului, condiţiile de desfăşurare 
a procesului de învăţare , validitatea probei şi condiţiile de evaluare. 

Evaluarea are un rol esenţial, întrucât constituie o modalitate obiectivă de punere în evidenţa a 
randamentului obţinut şi reprezintă un mijloc important de învăţare, dar şi al celei de instruire, furnizând 
totodată informaţia necesară pentru adaptarea pe baze ştiinţifice a unor măsuri de ameliorare a acestei 
activităţi. 

Aprecierea rezultatelor, în funcție de obiectivele propuse constituie aspectul cel mai important al 
evaluării. Se culeg datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizică a copilului, despre nivelul de 
cunoştinţe şi deprinderi ale acestuia. 

Se urmăreşte realizarea și însuşirea tematicii, sistematizarea şi consolidarea celor învăţate anterior. 
În funcție de rezultatelor obţinute, se impune stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu 
rezultate foarte bune şi programe de recuperare pentru cei cu rezultate mai puţin bune. 

Cunoaştere psihologică a copilului e importantă în etapa preşcolară cu atât mai mult cu cât la această 
vârstă, evoluţia e foarte rapidă şi diversificată, iar educarea trebuie să-şi adapteze activitatea la 
particularităţile copiilor. 

Evaluarea are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite 
de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp , evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii 
educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a schimbării, în atitudinile şi comportamentele 
dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ. 

 Activitatea concretă de evaluare desfăşurată de un cadru didactic, presupune: cunoaşterea teoretică 
şi concretă a particularităţilor copiilor și competenţa scopurilor definite. 

Evaluarea trebuie integrată în acest proces şi nu se va constitui printr-o activitate anterioară lui și abia 
atunci va face parte din obiectivele procesului de învăţământ. Trebuie integrată în actele de predare - 
învăţare conducând la îmbunătăţirea lor, la îmbunătăţirea performanţelor cu respectarea anumitor cerinţe 
psihopedagogice: sincronizarea pregătirii preşcolarilor cu obiectivele specifice fiecărei discipline de studiu 
şi cu cele operaţionale ale fiecărei activităţi, formularea de întrebări care să permită verificarea cunoştinţelor 
şi deprinderilor esenţiale din materia predată, evaluarea nu trebuie să stimuleze copilul, să îi stârnească 
interesul. 

Evaluarea trebuie concepută şi prezentată copiilor ca o sarcină comună firească şi nu ca o sancţiune.   

Evaluarea iniţială – constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intrarea în 
grădiniţă sau în momentul integrării lui în diferite categorii de vârstă ale preşcolarităţii . Constituie o 
premisă determinantă în proiectarea demersului didactic şi o condiţie a reuşitei acesteia. 
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Evaluarea continuă – (formativă sau de progresa) o găsim în derularea tuturor activităţilor curente din 
cadrul grădiniţei şi care operează în diferite forme:   

Evaluarea sumativă – intervine de obicei, la capătul unei componente tematice care se desfăşoară pe 
o durată mai marte de timp sau la sfârşit de semestru –când sunt revizuite cunoştinţele, 
deprinderile,abilităţile dobândite în acest interval – cu scopul explicit al întăririi şi stabilizării noilor 
comportamente achiziţionate.  

La această formă de evaluare se recurge la sfârşitul anului pregătitor, când se verifică parametrii 
generali ai dezvoltării şi când se sintetizează cele mai înalte niveluri de performanţă în baza cărora copilul 
este declarat apt pentru a fi şcolarizat. 

Evaluarea sumativă  reprezintă un sondaj ce relevă informaţii atăt despre copii, cât şi despre activitate. 
De aceea, această evaluare nu oferă informaţii complete despre gradul de însuşire a cunoştinţelor , de 
formare a deprinderilor la toţi copiii , deoarece acest tip de evaluare nu însoţeşte demersul didactic secvenţă 
cu secvenţă, deci nu permite acea ameliorare pe parcurs , ori de câte ori ar fi necesar. 

Concluzionând, evaluarea nivelului de pregătire a copilului, este impusă de trei aspecte esenţiale: 
respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale; găsirea unor metode şi mijloace adecvate pentru ca 
evaluarea să contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar; să răspundă sarcinii grădiniţei de a 
pregăti  copii pentru integrare cu succes în activitatea şcolară. 

 

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 tradițional și modern 

 

Prof. Dumitrașcu Gabriela-Gianina                                                       
Șc. Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Focșani, Vrancea 

 

 
Învățământul online a preluat controlul vieții noastre școlare în ultimii doi ani. Unele aspecte sunt 

pozitive, iar altele sunt mai puțin plăcute (lipsa socializării, căderea rețelei de internet, pană de curent). Atât 
predarea, cât și evaluarea au suferit mici modificări. 

 
Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. 

Instrumentele de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. Instrumentele de 
evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care profesorii le 
folosesc pentru a evalua și ghida procesul de învățare al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativă 
sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an școlar. 

 
În online, instrumentele/ aplicațiile ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor sunt: 
 
1. Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor  tabele. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, 

laptop, tabletă sau computer. 
2. Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 

chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă. În această aplicație se găsesc și 
materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. 

3. Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste . Aici se pot crea în mod gratuit 8 
teste. 

4. Socrative- aplicație pentru aplicat teste 
5. LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, 

teste.   
6. Hot Potatoes . Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru 

World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează 
cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), 
JMix (creează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz (creează exerciţii bazate pe 
întrebări). Există, de asemenea, o a șasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile Hot 
Potatoes într-o singură unitate. 

 
Profesorii caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 

sarcini și 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 și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. 
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– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă atât 
imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Sincer, prefer să fim mai mult față în față decât online, dar consider că omul se adaptează repede la 
schimbări și noutăți, chiar dacă nu se fac instruiri în acest scop. 
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Probleme actuale în evaluare 

 

DUMITRESCU MONICA                                                               
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, NEGREȘTI-OAȘ 

 
Evaluarea procesului de învăţământ reprezintă o acţiune subordonată activitătii de instruire/educaţie, 

organizată la nivel de sistem, necesară pentru verificarea gradului de îndeplinire a obiectivelor propuse, 
verificare realizabilă la diferite intervale de timp, cu funcţia centrală de reglare-autoreglare.  

Evaluarea este un proces, deci o activitate etapizată, desfăşurată în timp. Ea nu se rezumă la notarea 
elevilor (care este expresia numerică a aprecierii performanţelor şcolare ale acestora), ci vizează domenii 
şi probleme mult mai complexe (inclusiv curricula sau sistemul de învăţământ, în ansamblu). Evaluarea 
implică un şir de măsuri, comparaţii, aprecieri (deci judecăţi de valoare), pe baza cărora se pot adopta 
anumite decizii, menite să optimizeze activitatea din domeniile supuse evaluării.    

Evaluarea trebuie să fie coerentă cu noile stiluri şi metode de predare – învăţare şi să fie gândită ca 
un instrument pentru îmbunătăţirea activităţii, nu ca o „probă” a ceea ce ştiu sau nu ştiu?! elevii la un 
moment dat. Organizarea unei activităţi interesante, în care elevii (şi profesorii) se simt bine în timpul 
învăţării nu este un scop în sine. Trebuie să înregistrăm mereu progresele  pe care le fac elevii în procesul 
de învăţare. De aceea, evaluarea este menită să ne sprijine pentru a îmbunătăţi învăţarea, nu să probeze că 
elevii au învăţat ceva anume (şi cât anume), ca şi informaţie.  

Evaluările rezultatelor şcolare sunt de mai multe feluri: 
 
- evaluare iniţială se realizează la începutul unui program de instruire, este necesară şi asigură o 

pregătire optimă a unui nou program de instruire; este de o importanţă decisivă pentru eficienţa întregului 
proces de învăţământ întrucât oferă o sursă utilă de informaţii pentru definirea obiectivelor procesului de 
învăţământ ce se proiectează, asigurând continuitatea pregătirii; 

- evaluarea sumativă este determinată de contexte specifice construite de elevi şi profesori împreună 
(deci elevii ştiu la ce să se aştepte ), şi definită în funcţie de criteriile de corectare stabilite împreună. Ca 
urmare, se impun câteva caracteristici: 

 este o evaluare de bilanţ şi furnizează informaţii ca atare 
 evidenţiază efectul terminal 
 se încheie cu atribuirea unei note ∕ calificativ 
 intervine prea târziu pentru a mai putea influenţa cu ceva ameliorarea rezultatelor şi refacerea 

procesului deja parcurs, dar oferă învăţăminte pentru viitor. 
- evaluarea continuă/formativă se realizează pe tot parcursul unui demers pedagogic şi are ca finalitate 

remedierea erorilor săvârşite de elevi. Conceptul acesta are câteva caracteristici care se impun: 

 se bazează pe obiectivele învăţării şi semnifică faptul că evaluarea face parte din procesul educativ 
normal, 

 ,, nereuşitele″ elevului sunt considerate ca momente ale rezolvării unei probleme şi nu ca slăbiciuni 
ale acestuia 

 intervine în timpul fiecărei sarcini de învăţare 
 informează asupra gradului de stăpânire a cunoștințelor 
 este internă procesului de învăţare şi asigură o reglare a proceselor de formare a elevului etc. 
Evaluarea de orice fel nu trebuie să pedepsească, ci să stimuleze pentru etapa următoare a învăţării. 

Cel care învaţă trebuie să înţeleagă că evaluarea are scopul de a-l informa obiectiv asupra a ceea ce mai are 
de învăţat.  
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Evaluarea trebuie proiectată cu scopul judecării stadiului de dezvoltare a achiziţiilor individului, fiind 
o parte componentă a procesului de învăţare, chiar dacă este realizată de altcineva decât cel care este 
implicat în procesul de predare – învăţare.  

Nu trebuie generalizate datele obţinute în urma aplicării unei probe nestandardizate pentru că această 
generalizare poate produce multe erori de interpretare. Aplicarea unei probe de evaluare trebuie să respecte 
regulile sale proprii şi reguli generale de aplicare, care presupun obiectivitate prin uniformitatea aplicării 
probei. Interpretarea rezultatelor trebuie înţeleasă ca o parte componentă obligatorie a evaluării, şi ea se 
face, în funcţie de tipul de evaluare, în faţa celor evaluaţi, rezultatele trebuind să fie cât de repede posibil 
făcute publice în cazul unei evaluări cerute de o instituţie. 

Există o curbă a randamentului fiecărui elev care, în general, se poate stabili pentru anumite perioade. 
Nu este indicat să facem evaluări care se încheie cu notarea elevilor la începutul sau la sfârşitul unei 
săptămâni. Nu este obligatoriu să facem notări pentru orice tip de evaluare şi oricum putem folosi mai multe 
posibilităţi de apreciere a rezultatelor.   

Evaluarea nu trebuie asociată cu eşecul, sancţiunea 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 calităţile pe care le poate valorifica şi dezvolta de aici încolo. Orice profesor ar trebui 
să-şi proiecteze evaluarea o dată cu proiectarea conţinutului şi să prezinte ce se aşteaptă de la elevi, ce 
progrese vor trebui să facă: o probă care este precedată de prezentarea obiectivelor de evaluare se va dovedi 
mult mai eficientă decât una la care elevul nu ştie la ce să se aştepte.  
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Evaluarea în învățămantul preuniversitar                                                  
între online și traditional 

 

Prof. înv. prescolar Dumitrescu Adelina Ionela 

 

În grădiniţe nu este permisă testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul 
curriculum este promovată ideea încurajării şi dezvoltării imaginii pozitive de sine, a încrederii în forţele 
proprii ale copiilor şi progresul individual în ritm propriu. 

În aceasta perioadă, când ținem legătura cu copiii și părinții online, educatorul nu are o sarcină ușoară. 
Deci reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față”. 

Dar există multe instrumente, jocuri online și pentru copii preșcolari. Prin platformele și aplicațiile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea 
ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătății pedagogia folosită. Deci, pedagogia 
mai întâi; apoi tehnologia. 

Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul online, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care 
faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. Și continuӑm împreunӑ, în mediul online, sӑ oferim aceeași educație de 
înaltă calitate și să ne îndeplinim misiunea noastră în contextul în care grădinița/ școala ”fațӑ în fațӑ” este 
închisӑ. 

Pentru preșcolar, funcțiile specifice ale evaluării sunt: 

o îl ajută să fixeze, să consolideze și să rețină cunoștințele prin repetare și întărirea pozitivă pe care 
evaluarea o determină, să le integreze în sisteme 

o să-i mărească încrederea în forțele proprii și să-i descurajeze comportamentele negative 
o îi susține interesul pentru cunoaștere 
o stimulându-i și dirijîndu-i învățarea 
o contribuie la formarea capacității de autoapreciere și la stimularea tendinței de autoafirmare 
o contribuie la întărirea legăturii grădiniței cu familia 

 Vă prezint site-uri online utilizate frecvent de mine, adică instrumente digitale în învățământul 
preșcolar pentru evaluarea online/ aplicații feedback: 

Book Creator - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul căruia se pot realiza 
evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Book Creator este un instrument simplu pentru 
a crea cărți digitale minunate. Și în planificarea săptămânală, toate sarcinile pot fi legate în jurul poveștii. 
Astfel vom ști cine ne urmărește acțiunile zilnice. Când finalizăm sarcinile, primim feedback de la copii și 
părinți.  

Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul căruia se pot realiza 
evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și 
pentru cea de acasă . Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele 
oferite de platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precum şi 
rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp etc.   
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KAHOOT- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul căruia se 
creează teste interactive pentru copii. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a 
crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă sau telefon mobil. Rezultatele 
testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament.  
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Evaluarea educabililor în învățământul preuniversitar                                       
între online și tradițional 

 
Prof. Dumitrescu Aurelia - Mihaela                                                       
Școala Gimnazială Nr. 7 – Galați                                                         

Disciplina: Limba și literatura română 

 

 

Evaluarea deține, incontestabil, un rol extrem de important. În școală, folosim evaluarea inițială, dar 
și testarea curentă sau sumativă, evaluare tradițională sau modernă, online. 

Acest proces trebuie să fie continuu, nu în „salturi”, și realizat în mod  obiectiv, dar și adecvat 
colectivului, personalizat, respectând particularitățile educabililor etc. 

Testarea inițială este ocomponentă obiectivă, având rol de evidențiere a rezultatelor școlare, constând 
în inventarierea informațiilor deținute de școlar la momentul verificării, a progresului sau a regresului 
acestuia, mai ales la o nouă etapă a instruirii sale. 

Menționăm funcția de diagnosticare a situației, care vizează analiza informațiilor colectate și luarea 
măsurilor în consecință (corectarea, alegerea strategiilor sau  modificarea stilului de predare  etc.). 

De asemenea, semnalăm funcția de prognosticare (predictivă).  Cu ajutorul său, se anticipează nivelul 
de realizare și ritmul de desfășurare a activității de predare, dar și a celei de învățare în etapele viitoare. Se 
semnalează rezultatele și performanțele pe care le pot avea elevii. 

Evaluarea predictivă  identifică lacunele,  golurile existente în pregătirea elevului, dar și nivelul de 
dezvoltare a proceselor intelectuale, evidențiind astfel posibilitățile de ameliorare. Pe baza sa, profesorul 
realizează planificarea anuală și semestrială a materiei. Are un rol important, deși reprezintă o formă 
tradițională de evaluare. 

Evaluarea inițială  accentuează informațiile asimilate de  elevi în anii anteriori. Ele se realizează în 
funcție de  noile programe, de specificul obiectului Limba și literatura română. În lucrarea inițială, pe care 
am administrat-o elevilor claselor a V-a, am  avut în vedere  spiritul de observație, dar și capacitatea lor de 
creație, precum și noțiuni fundamentale ale materiei studiate.  

Analiza rezultatelor obţinute de către elevi la aceasta îmi permite identificarea detaliată a problemelor 
şi a dificultăţilor întâmpinate de educabilii din ciclul gimnazial, dar şi reliefarea  punctelor tari şi slabe 
deținute. 

La clasa a V-a, am constatat că elevii întâmpină următoarele dificultăţi/probleme: de ortografie şi de 
punctuaţie, de discriminare a părţilor de vorbire de părţile de propoziţie, de exprimare incoerentă, greoaie, 
neliterară a ideilor,  de organizare  logică şi expresivă a ideilor în scris etc. Pentru clasa aceasta pe care o 
am în încadrare, îmi propun pregătirea remedială a elevilor care întâmpină greutăți de exprimare la Limba 
şi literatura română.  

Activităti pe care le voi aplica la clasă pentru remedierea rezultatelor: exerciţii privind folosirea 
corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie; exerciţii de recunoaştere a părţilor de vorbire și de 
propoziţie; exerciţii de realizare corectă a enunțurilor; exerciţii de redactare de texte variate; scriere 
imaginativă – redactare de compuneri diverse. 

Cred că evaluarea inițială  are un rol incontestabil în procesul instructiv-educativ, deși este o 
modalitate tradițională de evaluare. Se caracterizează prin  obiectivitate, având bareme de notare, ceea ce 
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limitează  subiectivitatea profesorului evaluator. Anul acesta am administrat testarea inițială elevilor clasei 
a V-a în format fizic, elevii aflându-se la școală. În contextul actual, am utilizat, în anul școlar anterior, și 
modalități online de evaluare, de exemplu am evaluat portofolii pe care elevii le-au avut de realizat într-un 
timp indicat și pe o anumită temă. 
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STRATEGII DE EVALUARE ȘI ERORI ÎN NOTARE 
 
 
 

Prof. Dumitrescu Maria - Olguța,                                                         
Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava 

 
 
 
Evaluarea școlară reprezintă actul prin care profesorul (referitor la o prestatie orală, scrisă sau practică 

a elevului) formulează o judecată prin prisma unor criterii.  
 
Evaluarea este aplicabilă în două planuri: 
 cu referire la însuși procesul instructiv-educativ și vizează autoestimarea profesorului, factorii de 

îndrumare și control ai învatamantului;  
 cu referire la efectele învățării - vizează relația profesor-elev, nivelul de pregatire al elevilor și 

evoluția acestora în timp. 
 
Procesul de evaluării presupune mai multe etape: 
 

 definirea obiectivelor procesului de învățământ; 
 crearea situațiilor de învățare care să permită elevilor achiziționarea comportamentelor 

preconizate prin obiective; 
 selectarea metodelor și instrumentelor de evaluare necesare; 
 desfășurarea procesului de măsurare a cunoștințelor achiziționate; 
 evaluarea și interpretarea datelor obținute;  
 concluzii și aprecieri diagnostice și prognostice.  

Acţiunea de evaluare didactică include trei operaţii : măsurarea, aprecierea și decizia.  
 
Formele evaluării sunt: 
 

 după modul de integrare a verificării și evaluării în procesul de învățământ: 
- evaluarea inițială - probele inițiale de evaluare, orale sau practice sunt elementele pe baza cărora se 

alcatuiește programul de instruire de către profesor (se stabilește nivelul de pregătire al elevului la începutul 
unei perioade sau etape de lucru, la începutul unei teme mari, capitol, precum și condițiile în care acesta se 
poate integra în programul de instruire); 

- evaluarea sumativă, cumulativă sau de bilanț - se realizează la finele unei etape de instruire, la finele 
studierii unei teme, al unui capitol și, periodic, la sfârșitul semestrelor, al anului școlar, al ciclului de 
școlarizare prin conceperea unor subiecte cuprinzătoare care să acopere întreaga arie tematică abordată; 

- evaluarea continuă, (formativă) - presupune verificarea permanentă a rezultatelor, pe tot parcursul 
procesului de instruire, de obicei operându-se pe secvențe mici. Trecerea la secventa urmatoare se 
realizează numai după ce se cunoaște modul de desfășurare și eficiență educațională a secvenței evaluate, 
rezultatele obținute de elevi, prin adoptarea de măsuri de ameliorare privind procesul de învățare și 
performanțele unor elevi. 

Strategiile de evaluare sunt modalităţile sau tipurile specifice de integrare a operaţiilor de măsurare – 
apreciere - decizie în activitatea didactică/educativă, integrare realizabilă la diferite intervale de timp (scurt, 
mediu şi lung) şi în sensul îndeplinirii unor funcţii pedagogice specifice.  

Din punct de vedere al situatiilor de evaluare, putem identifica doua strategii : 
- evaluare realizată în circumsțante obișnuite, bazată pe observarea activității elevilor; 
- evaluare   specifică,   realizată   în   condiții   special   create   ce   presupune elaborarea   și  aplicarea  

unor  probe,  partenerii  angajați  în  proces  fiind conștienți de importanța demersurilor de verificare și 
apreciere întreprinse; 

După accentul pus pe proces sau pe sistem: 
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- evaluarea de proces – se referă la performanțele elevilor; 
- evaluarea de sistem – accentul se pune pe sistemul în care se desfășoară procesul de învatamânt 
Dupa funcția dominantă îndeplinitaă putem identifica două strategii: 
- evaluare  diagnostică,  (se  realizeaza  o  diagnoză  descriptivaăce  constă  în localizarea lacunelor 

și erorilor în cunostințe și abilități dar și a „punctelor forte” și o diagnoză  etiologică  care  relevă  cauzele  
care  au  generat  neajunsurile constatate); 

- evaluare predictivă, prin care se urmarește  prognozarea gradului în care elevii vor putea să raspundă 
pe viitor unui program de instruire; 

După  modul în care  se integreaza în desfășurarea procesului didactic, putem identifica trei strategii: 
- evaluare  inițială,  realizată  la  începutul  demersurilor  instructiv-educative, pentru a stabili nivelul 

la care se situeaza elevii; 
- evaluare formativă, care însoțește întregul parcurs didactic, organizând verificari sistematice în 

rândul tuturor elevilor din toată materia; 
- evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârșitul unei perioade mai lungi de instruire; 
După autorul care efectuează evaluarea, putem identifica trei strategii: 
- evaluare internă, întreprinsă de aceeași persoană/instituție care este direct implicată  și a condus 

activitatea de învățare (de exemplu, învățătorul sau profesorul clasei);  
- evaluarea externă, realizată de o altă persoană/instituție, alta decât cea care a asigurat derularea 

predării si învățării; 
- autoevaluare, efectuată de subiectul însuși asupra propriului progres. 
Nu este mai puțin importantă nici departajarea ce se face între: 
- evaluarea preponderent pedagogică, vizând în esență ceea ce subiecții au asimilat, ceea ce știu să 

facă și ce capacități și trăsături și-au format; 
- evaluarea  preponderent  psihologică,  privind  funcțiile  psihice  implicate  în activitatea   de   

învățare.    
Evaluările   psihologice   vizează   aptitudinea subiectului de a învăța, adică ceea ce poate să facă; 
După obiectul evaluării: 
- evaluarea procesului de învățare (atât a achizițiilor cât  și a procesului în sine); 
- evaluarea performanțelor (realizate individual, în grup sau de catre grup); 
- evaluarea a ceea ce s-a învățat în școală sau a ceea ce s-a învatat în afara școlii. 
După domeniu: 
- evaluarea în domeniul psihomotor (capacități, aptitudini, deprinderi); 
- evaluarea în domeniul socio-afectiv ( atitudini); 
- evaluarea în domeniul cognitiv (cunostințe). 
După modul în care pot sau nu pot fi cuantificate rezultatele: 
- evaluare cantitativă – rezulatele sunt cuantificabile în funcție de un punctaj; 
- evaluare calitativă – la care rezultatele nu pot fi măsurate prin cuantificare. 
 
În apreciere și notare există o serie de distorsiuni datorită unor efecte perturbatoare sau a factorilor 

de personalitate  care țin atât de profesor cât și de elev.  
 
Evaluarea și notarea defectuoasă poate cunoaște mai multe ipostaze: 
 
 notarea strategică – practicată la începutul activității pentru a ține elevii sub control, sub 

amenințarea notelor slabe sau a nepromovării; 
 notarea sancțiune – care nu are nimic de-a face cu achizițiile sau performanțele elevilor, ci cu 

anumite atitudini considerate neacceptabile; 
 notarea etichetă  – prin notarea pe termen lung dupa aceleași păreri favorabile sau nefavorabile, 

ori în concordanță cu celelalte note ale elevului. 
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Instrumente digitale utilizate în evaluarea inițială 

 

 
Prof. Înv. Preșcolar DUMITRESCU NICOLETA 

Grădinița Nr. 272, București 
 
 
 
Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de instruire, ciclu de învățământ, an școlar 

și oferă școlarului/preșcolarului și cadrului didactic o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a 
eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își 
propune aprecierea performanțelor globale ale copiilior sau ierarhizarea lor, de aceea se recomandă 
raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este mai bine atins atunci când reușim să-i determinăm pe copii să fie 
receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea 
sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor 
enunțate. 

Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare propriu-zisă care implică 
emoții, preșcolarii se pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel 
rezultatele ei pot reflecta obiectiv dacă aceștia au pregătirea necesară crării premiselor favorabile unei noi 
învățări. Ausubel preciza în legătură cu evaluarea inițială că ”ceea ce influențează cel mai mult învățarea 
sunt cunoștințele pe care copilul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-l în 
consecință”.  

Pe baza informațiilor evaluării inițiale se planifică demersul pedagogic imediat următor și eventual 
unele programe de recuperare. Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să 
se țină seama de: tratarea diferențiată a copiilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care asigură învățarea 
activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).  

Evaluarea inițială este utilă pentru refacerea sau remedierea unor stări de fapt, pentru aplicarea unui 
scurt program de recuperare sau de refacere a noțiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susținerea 
învățării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoștințe și abilități indispensabile unui 
nou proces. Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, se evidențiază reușitele copiilor până în 
acel moment. Aceste reacții contribuie la creșterea încrederii în forțele proprii și catalizează energiile noi 
în direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată întotdeauna pe aspecte 
care pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării copiilor cu excesiv de mult feedback transmis 
într-o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea 
soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de sugestii. Întotdeauna să alegem cu mare atenție itemii 
care alcătuiesc evaluarea inițială și să ținem seama de prevederile curriculumului. 

Începând din anul școlar trecut, am început să utilizăm din ce în ce mai mult aplicațiile și platformele 
în activitatea noastră didactică, atât în predare cât și în evaluare. Acestea apropie copiii de tipurile de 
activități pe care le desfășurăm, dar și o asimilare rapidă a conținuturilor predate și evaluate, într-o manieră 
plăcută Referitor la clasificarea acestor instrumente în acord cu nivelurile taxonomice definite de Benjamin 
Bloom și actualizate (Karthwohl 2002), trebuie să menționăm că există aplicații care se adresează fiecărui 
nivel în parte. 

Astfel, au fost realizate instrumente care pot fi utilizate în cadrul lecțiilor pentru atingerea unor 
obiective care vizează procese cognitive, precum recunoașterea sau înțelegerea, dar avem și aplicații care 
vizează procese cognitive complexe precum analiza, evaluarea, dar mai ales procesul de creație.  

Voi prezenta două instrumente ce se pot utiliza la clasă și anume: Kahoot și Storybird, atât pentru 
atingerea unor obiective cognitive aferente nivelurilor de bază, precum înțelegerea cât și pentru nivelurile 
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superioare, unde avem de-a face cu crearea unor produse de activitate originale, care să valorifice 
cunoștințele, competențele și potențialul creativ al copiilor. 

 Aplicaţia Kahoot (kahoot.com) este un instrument care poate fi utilizat la orice vârstă, la orice 
disciplină și care transformă învățarea într-o joacă. Aplicația este disponibilă gratuit online și presupune 
existența unui calculator care afișează o serie de întrebări cu patru variante de răspuns; copiii se 
înregistrează utilizând un cod pin furnizat de aplicație prin intermediul profesorului. Ei pot participa la joc 
individual sau în echipe. Setul de întrebări poate fi realizat de profesori din contul acestora sau poate fi 
selectat dintr-o listă de „jocuri” disponibile. Cadrul didactic deține controlul asupra desfășurării activității; 
el decide când începe jocul și când trece la următoarea întrebare. Răspunsurile copiilor trebuie să fie marcate 
într-un timp stabilit anterior de profesor, prin selectarea de pe terminalele lor mobile a variantei pe care o 
consideră corectă. După ce timpul expiră, este afișat răspunsul corect, iar copiii obțin astfel feedback asupra 
cunoștințelor lor.  

Storybird (storybird.com) este o aplicație care permite crearea de povești ilustrate, utilizând resursele 
disponibile online. Ca majoritatea instrumentelor, aceasta are un nivel care poate fi folosit gratuit și unul 
care implică achiziția unor opțiuni suplimentare, precum posibilitatea de a imprima povestea creată pe site.  

Copiii creează mini-cărticele de povești pornind de la modele oferite de platformă și desene 
disponibile online; rezolvă teme trasate de profesor și pot să ia parte la teme periodice propuse de 
administratori.  

Aplicația se poate utiliza și în realizarea unor proiecte extracurriculare care să stimuleze creativitatea 
copiilor, să le dezvolte competențele digitale, lingvistice și artistice 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE 

 
Prof. înv. primar: Dumitrescu Veronica,                                                   
Școala Gimnazială Băduleşti Dâmbovița 

 
Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 

acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. 

 
Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de învăţământ, având 

rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare.  

Evaluarea este o noţiune generică şi frecventă, fiind folosită cu multiple semnificaţii în diverse 
domenii. Cuvântul “a evalua”  îndrumă spre multe alte cuvinte cu un rost asemănător: a estima, a aprecia, 
a judeca, a măsura, a examina, a considera, a constata, a cântări,  a nota, a observa, a valida (sau invalida), 
a valoriza (sau devaloriza), a expertiza. 

Cu cât o îndeletnicire este mai complexă şi se urmăreşte atingerea unor scopuri, a unor obiective, cu 
atât sunt mai necesare acţiunile de evaluare. Evaluarea stă la baza modelarii şcolarului, a direcţionării 
acestuia spre atingerea scopurilor propuse şi este mai mult decât o acţiune sau un procedeu, este o operaţie 
complexă, un tot unitar format din intervenţii, acţiuni, atitudini, stări afective care conduc spre identificarea 
unor aspecte variate. 

Evaluarea iniţială, adică cea concepută şi înfăptuită înainte de începerea procesului, are rolul să 
constate şi să diagnosticheze aptitudinea şi starea de pregătire a elevului şi să hotărască  asupra 
plasamentului lui la un profil şcolar sau într-o grupă de nivel potrivită. Se realizează prin înregistrarea 
achiziţiilor anterioare, teste de diagnostic şi de plasament, sau teste de aptitudini, relevante pentru alegerea, 
de către sau pentru elev, a alternativei de studiu în etapa care urmează. 

Este locul unde trebuie să facem o observaţie, anume: enumerarea de către autor, între instrumentele 
acestei evaluări, şi a altor teste decât cele de randament (adică în afara celor docimologice în sens strict) ne 
sugerează de ce autorii americani  preferă termenul evaluare celui de  docimologie: pentru că, aşa cum vom 
vedea mai departe, evaluarea rezultatelor elevului (deci cea din sfera docimologiei) se împleteşte cu cea de 
determinare a aptitudinilor elevului la un moment dat, ceea ce nu mai "cade" în domeniul docimologiei, ci 
în cel al investigării psihologice (vezi mai departe definirea testelor docimologice).                                                    

Testul docimologic reprezintă un instrument de evaluare complex format dintr-un ansamblu de sarcini 
de lucru ce permit măsurarea  şi  aprecierea  nivelului  de pregătire  al  elevilor,  precum  şi  a nivelului de 
formare şi dezvoltare a unor capacitaţi şi competenţe de diverse naturi. 

Avantajele sunt :obiectivitate sporită, rigurozitate   în măsurarea  informaţiilor  şcolarului  şi  în 
aprecierea   modului   de   rezolvare   a itemilor/probelor conţinute în test, vizează întreaga personalitate a 
şcolarului, nu doar componenta cognitivă/ intelectivă, dezvoltă  capacitatea de autoevaluare la   elevi, în  
măsura în  care  aceştia pot   verifica singuri  corectitudinea modului de rezolvare a itemilor, oferă, prin 
rezultatul lor, posibilitatea luării deciziilor oportune şi în timp util, destinat ameliorării actului didactic. 
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Dezavantajele sunt: se elaborează greu,efortul pentru realizarea lor fiind relativ mare datorită 
complexităţii itemilor şi cuantificării diferenţiate a acestora ; consumă timp;inhibă elevii emotivi (sensibili). 

 
Evaluarea trebuie să stimuleze elevii pentru a-şi ameliora rezultatele, să evidenţieze progresul şi nu 

incapacitatea lor de a realiza anumite cerinţe şcolare.  
 
Finalitatea evaluării trebuie să ofere „o oglindă” a nivelului de pregătire a elevului de-a lungul unei 

perioade de şcolaritate. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITA 

- Între online și tradițional 

 

Prof. înv. primar DUMITRIU GINA GEORGETA 

 
Privită într-un sens larg, evaluarea are un rol deosebit în viața fiecărei ființe umane pentru că omul 

funcționează sub semnul măsurii și al comparației atât cu sine cât și cu alții. La nivelul procesului didactic, 
evaluarea generează anumite informații care au o funcție autoreglatoare pentru creșterea eficienței acestui 
proces.  

Spre deosebire de didactica tradițională, care separă procesul de predare-învățare de actul evaluării, 
didactica modernă integrează evaluarea în acțiunea de predare-învățare deoarece, evaluarea permite luarea 
deciziilor pentru buna organizare și desfășurare a activității didactice.  

În prezent, caracteristicile esențiale ale activității evaluative sunt; abordarea acesteia atât în termeni 
de procese cât și de proceduri privind măsurarea rezultatelor învățării; căutarea echilibrului între învățarea 
ca proces și învățarea ca produs, între aspectele sumative, clasificatoare și cele care permit identificarea 
cauzelor/dificultăților întâmpinate de elevi în învățare, precum și între mecanismele reglatorii și cele 
autoreglatorii. Evaluarea formativă, reprezintă nucleul priorităților în deciziile privind legătura între 
procesele de învățare și competențele văzute ca rezultat al învățării. 

Performanțele școlare sunt determinate de calitatea instruirii, a evaluării, de natura relațiilor dintre 
predare-învățare-evaluare și sunt rezultanta unor factori multipli, care țin de elevi, de profesori, de cadrul 
material-organizatoric și de management. Evaluarea va sluji mai bine obiectivele procesului de învățământ 
dacă va fi integrată în acest proces și nu se va constitui într-o activitate exterioară lui. Predare și învățarea 
au ca obiectiv comun reușita școlară și obținerea unor performanțe la nivelul capacității individuale a 
fiecărui elev, în funcție de atitudini și de interese.  

Într-o societate concurențială, școala este datoare să-i ajute pe fiecare dintre elevi să-și stabilească 
scopurile în viață, în funcție de aptitudinile și posibilitățile reale. De aceea, evaluarea se face pe parcursul 
activităților de predare și învățare pentru a cunoaște care este stadiul pregătirii școlare și la ce nivel se 
situează ea, în raport cu obiectivele proiectate dar și în raport cu așteptările.  

Diagnoza realizată prin evaluare îl va ajuta pe profesor să-și adapteze predarea la situația particulară 
a fiecărei clase și a fiecărui elev, iar pe acesta din urmă să-și potențeze eforturile în funcție de cerințele 
programelor școlare, de capacitatea de învățare și de motivație. Evaluarea pe parcursul instruirii, oferă atât 
profesorilor cât și elevilor informații și repere despre poziția pe care o au elevii față de obiectivele stabilite.  

Predicția performanțelor școlare, realizată în timp, printr-o evaluare pertinentă, permite să se evite 
erorile de orientare, mai ales că nu întotdeauna dorințele familiei corespund cu posibilitățile elevului și cu 
aptitudinile lui. Pentru aceasta trebuie să se respecte anumite cerințe psihopedagogice. Astfel este necesară 
comparația între pregătirea elevilor și competențele specifice fiecărei discipline de studiu și cu obiectivele 
operaționale ale fiecărei lecții. Este inadmisibil să predai ceva și să ceri altceva. 

 O altă cerință are în vedere diminuarea hazardului în evaluare prin formularea unui număr de 
întrebări care să permită verificarea cunoștințelor și deprinderilor esențiale din materia parcursă. Astfel, o 
evaluare nu este relevantă când se constată că un elev știe bine 1-2 teme din materia supusă evaluării. Elevul 
ar fi putut învăța la întâmplare sau preferențial, în timp ce o mare parte a materiei a fost neglijată sau 
asimilată superficial. Integrată în activitatea de predare-învățare, evaluarea se poate face prin: fișe de lucru, 
discutate și apreciate cu elevii, prin mini teste aplicate la fiecare lecție sau după 2-3 lecții privind aceeași 
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temă, prin lucrări de control la sfârșit de capitol sau prin lucrări de sinteză care-l pun pe elev în situația de 
a proba dacă și-a însușit temeinic noțiunile predate și că le poate folosi în diverse situații.  

O ultimă cerință se referă la caracterul stimulator al evaluării. Ea nu trebuie să-i inhibe pe elevi ci să-
i stimuleze să învețe mai bine. Pentru îndeplinirea acestei cerințe, evaluarea trebuie concepută și prezentată 
elevilor ca o sarcină comună și nu ca o sancțiune. Notarea nu se face după fiecare evaluare, ci numai atunci 
când ea reflectă cu adevărat pregătirea elevilor, la un moment dat, apreciat ca relevant de profesor. Astfel, 
evaluarea trebuie înțeleasă ca o modalitate de ameliorare a predării și învățării, de eliminare a eșecului și 
de realizare a unui progres constant în pregătirea fiecărui elev.  

Strategia de evaluare reprezintă ansamblul de măsuri întreprinse pentru atingerea obiectivelor 
stabilite pe termen lung sau mediu. Activitatea didactică se desfășoară în conformitate cu obiectivele 
pedagogice. Pentru atingerea lor la un nivel cât mai ridicat, atât la nivelul clasei cât și al instituției de 
învățământ este nevoie de resurse materiale (spații de învățământ, mobilier, materiale didactice, mijloace 
tehnice), dar și de resurse umane (profesori, elevi, personal auxiliar). De modul în care sunt utilizate 
resursele și de capacitatea de conducere a procesului de învățământ depind performanțele școlare obținute 
de elevi. A stabili o stategie de evaluare înseamnă când evaluezi, sub ce formă, cu ce metode și mijloace, 
cum valorifici informațiile obținute. În final, în funcție de concluziile desprinse, elevul își va modifica 
strategia de învățare, profesorul pe cea de predare, iar directorul stategia managerială.  

Criteriile şi, respectiv, instrumentele de evaluare sunt specifice obiectivului vizat, iar sarcina 
interpretării rezultatelor revine evaluatorului intern sau extern. Pentru această interpretare să permită 
stabilirea unor decizii menite să asigure progresul școlar sau să elimine disfuncțiile constatate, o atenție 
deosebită trebuie acordată atât calităţii instrumentelor utilizate cât şi modului de administrare a acestora. 

Proiectarea instrumentelor de evaluare trebuie să reflecte:  

- eficacitatea sistemului (gradul de realizare a obiectivelor educaţionale), pusă în evidentă prin 
măsurarea performanțelor rezultatelor școlare; 

- eficiența sistemului (modul de utilizare a resurselor în vederea obţinerii rezultatelor educaţionale), 
exprimată prin corelarea performanțelor cu resursele/condițiile în care acestea au fost dobândite. 

Analiza metodelor de măsurare şi evaluare a rezultatelor şcolare, fiecare prezentând însuşiri 
distinctive, virtuţi şi limite, conduce în mod logic la complementaritatea acestora. În consecinţă, atitudinea 
dezirabilă faţă de sistemul metodelor nu implică acceptarea unora şi excluderea altora. 
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METODE DE EVALUARE CLASICE ȘI MODERNE                                       

ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 
Prof. înv. primar Dumitriu Valentina 

 
Evaluarea în învăţământul primar stă la baza modelarii şcolarului, a direcţionării acestuia spre 

atingerea scopurilor propuse şi este mai mult decât o acţiune sau un procedeu, este o operaţie complexă, un 
tot unitar format din intervenţii, acţiuni, atitudini, stări afective care conduc spre identificarea unor aspecte 
variate: a) conţinuturile şi obiectivele ce trebuie evaluate; b) care este menirea şi din ce perspectivă se 
efectuează evaluarea; c) momentul propice pentru a realiza evaluarea (la început, pe parcurs, la final 
modalitatea concretă de înfăptuire a evaluării (cu ce instrumente, probe); e) în ce fel se prelucrează datele 
şi cum se valorifică informațiile; f) pe baza căror criterii se evaluează. 

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 şi tehnicile moderne de evaluare au multiple valenţe formative care le recomandă ca 

modalităţi adecvate de optimizare a practicilor evaluative, fiind susceptibile, în primul rând, să 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 tradiţionale au următoarele caracteristici: 
a) pun accentul pe însuşirea conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a educaţiei;  
b) sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un obiect al instruirii; 
c) sunt predominant comunicative, verbale şi livreşti; 
d) sunt orientate, în principal, spre produsul final; 
e) au un caracter formal, sunt rigide şi stimulează competiţia; 
f) stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare; 
g) relaţia profesor-elev este autocratică, disciplina şcolară fiind impusă. 

 
La polul opus, metodele moderne se caracterizează prin următoarele note: 
a) acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei; 
b) sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului 

educaţional; 
c) sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire; 
d) sunt orientate spre proces; 
e) sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la elevi; 
f) stimulează motivaţia intrinsecă; 
g) relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina derivă din 

modul de organizare a lecţiei. 
 

Profesorul nu va putea dezvolta elevul pentru şi prin libertatea raţională şi creativă, dacă el însuşi nu 
o cunoaşte, nu o înţelege, nu are un comportament de om liber. Reconsiderarea relaţiei autoritate-libertate, 
orientarea prioritară spre elev, spre obiectivele formativ-educative au generat şi o altă alternativă în sistemul 
concepţiilor educaţionale- perspectiva umanistă asupra educaţiei.  

Excesul de control dăunează conduitei fireşti, valorile morale trebuie să joace un rol mai important, 
omul trebuie format pentru schimbare, afirmarea sa trebuie să fie liberă şi constructivă. 
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EVALUAREA ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
Prof. Dumitru Corina Ileana                                                             

Școala Gimnazială “Gheorghe Corneliu” Domnești 

 

 

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultima perioadă, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Evaluarea rezidă în „culegerea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor rezultate din 
procesul de învăţare; măsurile pedagogice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi” (Schaub, 
Zenke, 2001, 100-101). 

În contextul actual al pandemiei de COVID-19 care afectează și țara noastră, învățământul românesc 
este pus în fața unei provocări fără precedent: suspendarea cursurilor față în față și trecerea procesului de 
predare-învățare-evaluare în mediul online. 

Incertitudinea, teama de necunoscut, dar și lipsa unei strategii naționale în ceea ce privește modul de 
desfășurare a activității didactice în mediul online au fost principalele probleme cu care s-au confruntat 
cadrele didactice, elevii și părinții în momentul în care au fost suspendate cursurile. 

Treptat, atât profesorii, cât și elevii s-au adaptat noilor condiții și au continuat procesul de învățare. 
Începuturile au fost grele, iar soluțiile au apărut pe parcurs. Platformele educaționale au luat locul sălii de 
curs și au facilitat interacțiunea profesor-elev în mediul online. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. Online-ul pune la dispoziția 
evaluatorilor un set de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de calculator: Evaluarea trebuie 
să fie corectă. În online marea problemă este verificarea identității,  mai ales în instrumentele gratuite care 
nu folosesc conturi instituționale, trebuie să fie completă, continuă și corectă. Iar pentru a fi corectă, toți 
participanții la proces trebuie să fie conștienți de acele lucruri. 

Prin intermediul platformelor și aplicațiilor disponibile online, dispunem de diverse tehnologii utile 
în predare și evaluare, ținând cont, bineînțeles, de faptul că pedagogia primează, urmată îndeaproape de 
tehnologie. Contextul actual ne dovedește că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție, în mod 
adecvat, și că sunt de real ajutor. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea clasică de 
evaluare – fișa de evaluare printată – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi 
în învățare. 

Este important ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să 
susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre 
activitatea de învăţare. Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate 
instruirii, la manuale electronice, la o multitudine și diversitate de teste online, a determinat ca alte noi 
metode de predare-evaluare să fie adoptate de către profesori. 

De cele mai multe ori, profesorii caută cele mai noi și atractive modalități de evaluare prin integrarea 
tehnologiei în procesul de învățare. Exercițiile sau testele online sunt aparent mult mai atractive decat 
exercițiile clasice pe hârtie, sunt mai interesante vizual și folosesc mijlocul cel mai apreciat de elev – 
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calculatorul (și internetul). Ei oricum sunt atrași de tehnologie, de internet. In felul acesta, și evaluarea 
poate căpăta o alta față, mai prietenoasă, nu ceva de temut. 

Evaluarea online poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, 
continuă şi sumativă. Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip 
chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau 
mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile (multiple choice), asociere de imagini, texte, 
sau întrebări cu răspuns deschis. 

Evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, 
are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau 
completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei. 

O altă modalitate de evaluare a competențelor dobândite de către elevi în urma studierii noilor 
conținuturi este postarea temelor. Temele pot fi structurate sub forma unor fișe de lucru a căror rezolvare 
este postată de elev și verificată de profesor. Temele primite pot forma portofoliul elevului, portofoliu ce 
poate fi evaluat și notat de către cadrul didactic. Este recomandată setarea unui termen limită de realizare a 
temei, în acest mod elevul fiind anunțat, la accesarea platformei, că are de rezolvat și de postat o temă la o 
anumită disciplină. 

Evident că evaluarea în mediul online are și dezavantaje, ea nu va putea înlocui în totalitate evaluarea 
tradițională, așa cum școala din mediul online nu va putea înlocui niciodată școala față în față. 

Întoarcerea în spațiul școlii este dorită atât de profesori, cât și de elevi; avem nevoie de interacțiunea 
profesor – elev, avem nevoie să socializăm. Întoarcerea la normalitate se va întâmpla la un moment dat, iar 
atunci când revenim la școală, ideal ar fi să aducem în sala de curs toată experiența pozitivă pe care am 
dobândit-o în mediul online, inclusiv noile modalități de evaluare testate și aplicate în contextul actual. 
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Platforme educaţionale online pentru elevi 

 
 
 

Prof. Dumitru Costinel 
Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”, BALȘ – OLT 

 
 
În ultima perioadă platformele e-learning şi-au făcut repede loc în sistemul de învăţământ deoarece 

permit utilizarea mai eficientă a resurselor materiale cât şi umane. Experiența impusă de pandemia pe care 
o trăim a presupus utilizarea imediată a acestora pentru continuarea activității instructive – educative. 

Un sistem de e-learning constă într-o experienţă planificată de predare- învăţare, organizată de o 
instituţie ce furnizează resurse educaţionale stocate pe medii electronice într-o ordine secvenţială şi logică 
pentru a fi asimilate de subiecţi în maniera proprie, fără a-i constrânge la activităţi sincrone de grup. Sarcina 
educaţiei şi formării bazate pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării nu este de a înlocui tipurile 
tradiţionale de formare, ci de a le completa în scopul măririi randamentului acestora. Cea mai mare 
provocare a fost, și încă mai este, facilitarea accesului tuturor elevilor la acets tip de învățare, pentru 
respectarea principiului egalității de șanse. 

 
O platformă e-learning este un produs program având următorul set minimal de cerinţe care să 

permită: 
➢ asigurarea procedurilor privind instalarea, configurarea şi administrarea; 
➢ utilizarea unei interfeţe prietenoase adaptabilă dinamicii procesului educaţional; 
➢ utilizarea de suport logic de comunicare sincronă şi asincronă; 
➢ administrarea şi monitorizarea informaţiilor; 
➢ un management accesibil al conţinutului educaţional; 
➢ utilizarea de module de editare de conţinut educaţional sub diverse formate; 
➢ facilitarea autoevaluării offline prin proceduri asincrone şi evaluării online prin proceduri sincrone 

a cunoştiinţelor similate; 
➢ un program de pregătire continuă cu verificări parţiale pe tot parcursul procesului educaţional; 
➢ asistarea utilizatorilor în utilizarea software-ului educaţional; 
➢ înregistrarea feedback-ului privind calitatea serviciilor educaţionale oferite, precum şi a calităţii 

platformei educaţionale. 
Aceste facilităţi tehnice au ca scop final întâmpinarea dorinţelor şi a nevoilor de instruire ale 

studenţilor, pentru aceasta fiind necesară o bună corelare a aspectelor tehnice cu cele pedagogice. 
Bineînțeles că există o serie de avantaje şi dezavantaje ale e-Learning. 

Printre avantajele acestui tip de învăţare enumerăm: 
➢ independenţa geografică, mobilitatea – posibilitatea de a accesa conţinutul materialului 

educaţional de oriunde şi oricând, 
cu ajutorul computerului personal şi a reţelei; 
➢ accesibilitate online – o caracteristică importantă specifică acestui tip de educaţie, prin care se 

înţelege accesul la educaţie prin Internet în timp real, de oriunde şi oricând, 24 de ore din 24, 7 zile pe 
săptămână; nu există dependenţă de timp; 

➢ prezentare concisă şi selectivă a conţinutului educaţional; 
➢ individualizarea procesului de învăţare – fiecare instruit are un ritm şi stil propriu de asimilare şi 

se bazează pe un anume tip de memorie în procesul de învăţare (auditivă sau vizuală), parcurgerea cursurilor 
poate fi făcută treptat şi repetat, controlându-şi rapid progresele, beneficiind de un feedback rapid şi 
permanent; unii subiecţi au un randament mai bun în weekend, alţii la primele ore ale dimineţii; 
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➢ metode pedagogice diverse – programele e-learning trebuie să aibă la bază diverse metode 
pedagogice, care să ghideze subiecţii pe tot parcursul procesului de învăţare: la parcurgerea materialelor 
didactice, la realizarea proiectelor, la evaluarea online şi până la certificarea programului, dacă este cazul; 
o serie de experimente care studiază efectul pe care îl au utilizarea diverselor medii în însuşirea 
cunoştiinţelor au dus la concluzia că, în general, un material educaţional diversificat este reţinut în proporţie 
de 80% prin ascultare, vizionare şi interactivitate; 

➢ administrarea online – utilizarea sistemelor e-learning necesită asigurarea securităţii utilizatorilor, 
înregistrarea acestora, monitorizarea studenţilor şi a serviciilor oferite în reţea; 

➢ costuri reduse de distribuţie – software-ul educaţional sau soluţiile electronice de învăţare nu sunt 
ieftine. 

Totuşi, costurile lor sunt mai reduse decât cele implicate de o sesiune de învăţare “clasică”, deoarece 
sunt eliminate cheltuielile de deplasare, închirierea spaţiilor pentru cursuri, cazarea şi masa subiecţilor; 

➢ timp redus de studiu – în unele cazuri, în funcţie de soluţia de tehnică adoptată, şi timpul poate fi 
trecut la categoria 

reducerea costurilor: subiectul nu va întrerupe activitatea profesională pentru a urma un curs, ci va 
“pierde” doar câteva ore zilnic pentru a învăţa online sau offline, pe computer; 

➢ interacţiuni sincrone şi asincrone – cele două tipuri de interacţiuni dintre instructori şi instruiţi se 
pot completa; 

➢ tehnologii dinamice diverse – acestea permit un feedback pronunţat, în timp real, şi evaluări 
formative şi sumative, calitative şi cantitative, realizate într-un mod facil şi de către evaluatorii cei mai 
avizaţi; 

➢ dacă învăţământul tradiţional este organizat pe grupe de vârstă, cel online este organizat pe 
subiecte; într-o clasă virtuală pot fi reuniţi subiecţi de toate vârstele, cu pregătiri diferite, neglijând graniţele 
spaţiale. 

Dezavantajele educaţiei de tip e-learning sunt : 
➢ rata mare de abandon a studenţilor – acest tip de educaţie la distanţă necesită eforturi consistente 

şi susţinute din partea tuturor participanţilor la procesul instrucţional. După studiile făcute de Rovai, există 
câţiva factori care pot influenţa abandonul şcolar şi care pot fi exploataţi pentru a limita această tendinţă: 

 prezenţa - tutorele şi studentul trebuie să fie prezenţi chiar şi într-o comunitate virtuală; 
 egalitatea – trebuie să se manifeste prin aceea că tutorele va modera activitatea în aşa fel încât toţi 

participanţi să aibă oportunitatea de a interveni într-un anumit subiect de discuţie; 
 grupuri de lucru cât mai mici – care să permită o mai bună împărţire a sarcinilor şi activităţilor; 
 stilul de predare şi gradul de însuşire al cunoştinţelor reprezintă un factor important. Aceasta 

înseamnă folosirea unor formate de cursuri online specifice acestui tip de educaţie şi care să se adapteze 
cunoştinţelor subiecţilor. 

➢ necesită experienţă în domeniul utilizării calculatoarelor – cursanţilor li se solicită anumite 
cunoştinţe în domeniul IT.  

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Între online și tradițional 

 
 

Bibliotecar: Dumitru Florentina 
Liceul Tehnologic Mecanic, unicipiul Câmpina 

 
 

 
Evaluarea rezidă în „culegerea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor rezultate din 

procesul de învăţare; măsurile pedagogice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi” (Schaub, 
Zenke, 2001, 100-101). 

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 
acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de 
învăţământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

 
Caracteristicile conceptului de evaluare pot fi sintetizate astfel: 
 evaluarea şcolară nu este decât un mijloc în slujba progresului elevului, nu un scop în sine; 
 evaluarea trebuie să fie în slujba procesului educativ şi integrată acestuia; 
 evaluarea trebuie să aprecieze înainte de toate drumul parcurs de elevi: progres/regres; 
 evaluarea trebuie să stimuleze activitatea elevului şi să faciliteze progresul său; 
 pentru a fi corect, profesorul trebuie să fie neutru şi obiectiv pe cât posibil; 
 a evalua un elev înseamnă a-i transmite informaţii utile; 
 evaluarea trebuie să-l ajute pe elev; 
 evaluarea trebuie să se facă în folosul copilului; ea trebuie să-l ajute să-şi construiască viitorul; 
 evaluarea trebuie să se adreseze unei fiinţe în devenire care nu a încheiat procesul de dezvoltare. 
 
Plecând de la aceste caracteristici, putem afirma că, în cadrul evaluării şcolare trebuie să se producă 

o mutaţie radicală: de la un demers evaluativ centrat pe produs, pe rezultatele obţinute efectiv de către 
elev,că  este necesar să realizăm tranziţia către un act evaluativ centrat pe procesele cognitive care susţin 
învăţarea, pe un act evaluativ care să permită şi să stimuleze autoreflecţia, autocontrolul şi autoreglarea. 

În acest context se impune diversificarea strategiilor evaluative şi alternarea metodelor, tehnicilor şi 
instrumentelor tradiţionale de evaluare cu cele moderne (alternative/complementare). 

Evaluarea modernă, care promovează tranziţia de la noţiunea de control al însuşirii cunoştinţelor la 
conceptul de evaluare atât a rezultatelor învăţării dar mai ales a proceselor pe care le implică, semnifică 
trecerea de la o pedagogie a transmiterii cunoştinţelor la o pedagogie a însuşirii cunoştinţelor şi a ştiinţei 
de a deveni. 

Procesul evaluativ îşi relevă pe deplin funcţia de feed-back atunci când educatorul şi elevii se regăsesc 
în calitate de parteneri în cadrul procesului educaţional. Aceasta presupune ca fiecare dintre parteneri să 
conştientizeze rolul pe care îl deţine la nivelul interacţiunii didactice şi să folosească reacţiile celuilalt 
pentru a-şi optimiza propriul comportament. 

În domeniul evaluării şcolare asistăm la un proces de îmbogăţire a acesteia şi tranziţia de la 
manifestarea ei ca instrument de măsură şi control la un demers centrat pe învăţarea de către elev, pe 
procesele cognitive ale acestuia, pe reglarea şi pe autoreglarea cunoaşterii. Din perspectiva acestor idei, 
evaluarea şcolară devine dinamică, centrată pe procesele mentale ale elevului, favorizând autoreglarea, 
autoreflecţia şi înlocuind acea concepţie statică, bazată pe control, examinare, sancţiune. În acest fel se 
poate ajunge la “învăţarea asistată de evaluare”. În locul termenului consacrat de “evaluare” trebuie să 
vorbim de “activitate evaluativă”, de “evaluare în acţiune, în desfăşurare”. 

Evaluarea modernă este abordată în termeni de procese şi nu de proceduri / modalităţi de măsurare a 
rezultatelor învăţării. Termenul clasic de “evaluare”, care ne conduce în mod spontan şi 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 evaluativă”. Din perspectiva modernă, “a evalua” 
înseamnă a desfăşura o activitate care însoţeşte pas cu pas procesul de predare-învăţare. Învăţământul 
modern solicită conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de referinţă care să aibă la bază 
formarea competenţelor elevilor.  

Tot ceea ce înseamnӑ proces de predare-învӑțare- evaluare a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura 
de proces educațional la distanțӑ. Cu toții am fost nevoiți să ne mutăm activitatea în mediul online și am 
fӑcut cunoștintӑ cu aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De aceea, elevii 
trebuie evaluați sistematic, iar la sfârșitul semestrului și al anului să li se încheie o medie care să reflecte 
atât înțelegerea, cât și competențele dobândite. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o 
parte necesară a învățării la distanță. 

Prin intermediul platformei Google Classroom se alocă teme, fișe de lucru, chestionare și se poate 
trimite feedback. 

Când predăm online scenariile lecțiilor se schimbă. Predarea la distanță poate fi organizată în lecții: 
 asincron; 
 sincron; 
 mixtă. 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. 

Învățarea  și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu trebuie să 
pierdem din vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce dorim ca elevii să ne arate că știu – ce 
au învățat să facă? 

 
O să descriu câteva din aplicațiile ce se pot folosi cu success, în activitatea de predare- învățare- 

evaluare, online: 
 
1. Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul 

primar. Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi.  În contextele online, 
implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă 
și mai semnificativă. 

2. O platformă utilizată de foarte mulți elevi și profesori de peste tot din lume este Quizizz. Quizizz 
ne permite să elaborăm teste proprii sau teste mixte, combinând întrebările noastre cu întrebări preluate din 
alte teste.  Aceasta le permite profesorilor să îi evalueze pe elevi atât în clasă cât și de acasă atunci când 
aceștia nu pot fi prezenți fizic la școală. Elevii pot intra și singuri pe această platformă pentru a se autoevalua 
fiind încurajat în acest fel studiul autonom. Testul este creat anterior  de către profesor, acesta fiind cel care 
selectează timpul de răspuns pentru fiecare întrebare și răspunsurile corecte.  Exercițiile din testare pot fi 
tip grilă, sondaj sau li se cere să bifeze căsuța corectă, să completeze spațiile libere, să răspundă la întrebări 
despre o imagine sau pot fi și întrebări deschise pentru care elevii vor formula singuri răspunsul. Când 
profesorul decide că e momentul ca testarea să se încheie, platforma îi oferă automat clasamentul elevilor, 
punctajele obținute de către aceștia și evidențiază elevii care s-au clasat pe primele locuri. Sunt indicate 
întrebările cele mai ușoare și cele mai dificile, iar rezultatele pot fi descărcate și trimise pe email părinților. 

3. Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

4. Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
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pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

5. Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. Folosirea acestor aplicații asigură corectarea imediată a răspunsurilor, elevul dându-și astfel 
seama ce parte a materiei stăpânește mai puțin, iar profesorul își poate proiecta mult mai rapid activitățile 
de reglare. 

6. Kubbu este un instrument elearning conceput pentru a susţine activitatea cadrelor didactice şi 
pentru a îmbunătăţi procesul educativ. Se pot crea jocuri educaţionale, activităţi didactice şi teste online. 
Înregistrarea şi utilizarea Kubbu sunt gratuite 

 
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesorii din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Utilizarea platformelor eLearning pentru învățare și evaluare 

 
Profesor: Dumitru Gabriela                                                              

Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazu,, Vulcan 

 
O platformă e-learning este un set integrat de servicii interactive online, care oferă profesorilor, 

elevilor, părințiilor și altor persoane implicate în educație, informații, instrumente și resurse pentru a sprijini 
și a spori livrarea și managementul educațional. 

Principalele caracteristici ale platformelor de e-learning sunt: 

– Autentificare 

– Generarea de conținut 

– Vizualizarea conținutului 

– Diferite medii cu un profesor / tutore 

– Efectuarea de activități, cum ar fi sarcini, grupuri de lucru 

– Raportul activităților întreprinse de către elev 

– Instrumentele de evaluare 

Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare: 

•           sincronă, în care instructorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi 
monitorizând mediul educaţional 

•           asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de colaborare şi 
învăţare la distanţă. 

Având la bază tehnologiile e-Learning (multimedia), platformele eLearning au o serie de avantaje, 
precum: 

•           Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație 

•           Centrare pe elev/participant 

•           Elevii pot colabora și învăța împreună 

•           Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări 

•           Permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă 

•           Profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul tradițional 

•           Materialele pot fi personalizate 

•           Posibilitatea modificării informației difuzate 

•           Accesibilitate, comfort, flexibilitate 

•           Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri 
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•           Elevul poate învăța în ritmul lui propriu 

•           Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent 

•           Costuri reduse de distribuție a materialelor 

•           Învățământul online este organizat pe subiecte, nu pe grupe de vârstă 

•           Învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional 

•           Posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului de download-uri 
efectuate de către elevi 

•           Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a informației 
comparativ cu locațiile fizice sau hard discurile individule 

•           Permite interacțiune sincronă și asincronă între profesor și 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. Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante sau jocuri online spectaculoase, 
adolescenții rezonează destul de greu cu vechile metode de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a 
presuspus și dezvoltarea unor produse educaționale create în acord perfect cu noile generații de elevi ai erei 
digitale. 

Utilizarea platformelor eLearning este o oportunitate oferită celor care doresc să obțină o formare 
continuă. Ea nu exclude educația clasică, în care sunt utilizate obiecte reale ca sursă de informare ci îi 
adaugă resursele virtuale. Este indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare și a celor 
eLearning pentru a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor elevilor. 

 

Dintre dezavantajele create de instruirea online amintim: 

•        Pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea unui curs tradițional 

•       Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea, de joasă 
performanță în ceea ce privește sunetul, imaginile și anumite grafice 

•       Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru socializare 

•      Nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor eLearning 

•      Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor 

•      Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online 

•       Posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității de exprimare verbală a examinatului, 
însoțită de o pierdere a capacităților de prezentare-argumentare-contraargumentare și accentuarea gradului 
de dezumanizare, paradoxal chiar în condițiile în care tehnica și tehnologia au deschis noi drumuri și au 
oferit noi instrumente și tehnici pentru comunicarea interumană. 

Observând numărul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem spune că utilizarea 
platformelor eLearning este o oportunitate oferită celor care doresc să obțină o formare continuă. Ea nu 
exclude educația clasică, în care sunt utilizate obiecte reale ca sursă de informare ci îi adaugă resursele 
virtuale. Este indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare și a celor eLearning pentru 
a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor 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 aceeași imagine: un elev 
excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea pierdută către un teanc intimidant de cărți, 
culegeri, caiete, manuale sau gazete matematice. 

Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante sau jocuri online spectaculoase, adolescenții 
rezonează destul de greu cu vechile metode de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presuspus 
și dezvoltarea unor produse educaționale create în acord perfect cu noile generații de elevi ai erei digitale. 

De ce elevii învață cu plăcere folosind platformele online 

Pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme rezolvate în pași, exerciții 
cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe noțiuni – iată doar câteva dintre motivele pentru 
care tot mai mulți elevi de gimnaziu descoperă eficiența platformelor online de învățare, așa cum este și 
ExamenulTau.ro, de pildă. Aceste metode educaționale alternative completează în mod firesc studiul la 
clasă susținut de profesori și îi încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de învățare. 

Accesând produsul educațional ExamenulTau.ro, adolescenții găsesc lecții video sau filme de predare 
pe care le pot urmări de câte ori vor, pot lucra atunci când au timp și se pot testa fără probleme pentru a-și 
cunoaște exact nivelul de cunoștinte fie la Limba Română, fie la Matematică. 

Mai plăcut decât predarea clasică 

Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are câteva beneficii 
indubitabile. În cazul platformei electronice, informațiile sunt accesibile oricând, elevii putând accesa acest 
produs educațional online atunci când au timp. În plus, filmele de predare pot fi vizualizate de câte ori este 
nevoie, fie că elevii vor să se pregătească pentru temele zilnice, fie pentru teze sau Evaluarea Națională. Și 
în ceea ce privește problemele rezolvate în pași, dar și testele, copiii de gimnaziu au posibilitatea să-și 
verifice cunoștințele și să aprofundeze materia la Limba Română sau Matematică. 

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 și dificultăți / 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 – provocări şi oportunităţi 

 
Pr. prof. Dumitru Ionuţ-Cătălin                                                          

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Slobozia 

 
Actul de evaluare în învăţământ este definit ca fiind „procesul menit să măsoare şi să 

apreciezevaloarea rezultatelor sistemelor de educaţie sau a unei părţi a acestora, să edifice resursele şi 
operaţiilefolosite în desfăşurarea activităţilor, prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse în 
vederea luăriideciziilor ameliorative în activitatea educativă din etapele următoare”.  

Evaluarea este o necesitateobiectivă a activităţii de instruire şi educare, reprezentând punctul final 
într-o suită de secvenţe ca:stabilirea obiectivelor, organizarea şi desfăşurarea procesului didactic, 
identificarea strategiilor didactice,evaluarea şi adoptarea deciziilor ameliorative. 

Cunoaşterea rezultatelor obţinute în urma aplicării unui program de instruire permite efectuareaunei 
operaţii cu obiectivele urmărite pentru a stabili părţile reuşite şi punctele slabe în funcţie de care 
se promovează tot ceea ce este bun şi se corectează ceea ce nu a dus la rezultatele dorite.  

Cunoaşterearezultatelor procesului instructiv-educativ ajută la realizarea unei clasificări şi ierarhizări 
privind calitatea pregătirii elevilor şi la cunoaşterea produselor activităţii instructiv-educative şi a 
procesului care a dus laobţinerea rezultatelor respective. Altfel spus, evaluarea procesului de învăţământ 
are rolul de a depista şidiagnostica performanţele şi eşecurile, de a sesiza dificultăţile întâmpinate de elevi 
şi de a da posibilitateaintervenţiei ameliorative pentru următorul program de instruire.În procesul evaluării 
se operează cu următorii termeni : măsurare, apreciere şi decizie. „A măsura” înseamnă a transpune în cifre 
sau calificative judecăţile de valoare la care ajunge educatorul în urmaanalizei efectuate potrivit unor criterii 
de evaluare adecvată. 

Orice educator, în funcţie de specificul colectivului de elevi, de personalitatea acestora, de scopul a
precierii trebuie să fie exigent în aşa fel încăt „cântarul didactic să funcţioneze ireproşabil 

În procesul instructiv-educativ, alături de predare și învățare, evaluarea are un rol determinant în 
aprecierea nivelului de cunoștințe dobândite de către elevi, pe de o parte, dar și a capacităților și 
deprinderilor acestora, pe de altă parte. Ea este un factor de optimizare și reglare a întregului sistem de 
învățământ.  

La disciplina religie, evaluarea școlară „are un specific aparte în sensul că accentul trebuie să treacă 
de pe latura informativă pe cea formativă.”( Vasile Timiș în Evaluarea-Factor de reglare și optimizare a 
educației religioasă, pag.18) Astfel, pe lângă informațiile primite și asimilate de către elevi, se pune un 
mare accent pe dezvoltarea deprinderilor moral-religioase, toate la un loc având ca finalitate formarea 
elevilor în spiritul învățăturilor creștine și progresul lor spiritual.  

O evaluare completă presupune parcurgerea următoarelor direcții: 

a) evaluarea elevilor de către profesorul de religie; 
b) autoevaluarea acestora; 
c) evaluarea și autoevaluarea în cadrul Bisericii prin implicarea preotului. 

Evaluarea școlară din timpul orelor de curs este importantă și necesară, deoarece în urma rezultatelor 
obținute de către elevi se poate regla întreg procesul instructiv-educativ, iar elevii vor putea să-și facă o 
autoevaluare corectă. Pe lângă metodele clasice de evaluare (orală și scrisă), la ora de religie pot fi folosite 
cu succes și metodele alternative (portofoliul, proiectul, aplicabilitatea practică a cunoștințelor), metode ce 
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oferă profesorului de religie o imagine de ansamblu a cunoștințelor și deprinderilor asimilate de către elevi, 
dând acestora din urmă posibilitatea de a demonstra ce știe să facă într-o situație concretă. 

Din Sfânta Scriptură reiese faptul că un creștin este evaluat de Dumnezeu, de ceilalți oameni, dar și 
de propria conștiință. Domnul nostru Iisus Hristos este Pedagogul Suprem și în toate predicile și învățăturile 
Sale regăsim numeroase metode (atât de predare cât și de evaluare) pe care le întâlnim astăzi în activitatea 
didactică. El îmbină de foarte multe ori evaluarea făcută de semeni cu autoevaluarea făcută de propria 
conștiință, ambele având ca scop pregătirea oamenilor pentru evaluarea finală din fața lui Dumnezeu. Un 
exemplu în acest sens îl reprezintă Pilda samarineanului milostiv unde Mântuitorul folosește evaluarea orală 
în discuția pe care o are cu învățătorul de Lege. Acesta este evaluat în mod direct de către Iisus („Ce scrie 
în Lege? Cum citești? – Luca 10,26) dar ,în același timp, este   pus să analizeze și să evalueze la rândul său, 
comportamentul celor trei trecători din pildă. („Care dintre acești trei ți se pare că a fost aproapele celui 
căzut între tâlhari?” – Luca 10,36) În urma răspunsurilor date de învățătorul de Lege, Domnul Iisus Hristos 
face o evaluare a acestora și apreciind corectitudinea lor, îl îndeamnă pe acel învățător să meargă și să facă 
și el la fel (Luca 10,28 și Luca 10,37).  Astfel, evaluarea dobândește un rol determinant în motivarea 
învățătorului de Lege în a-și perfecționa viața spirituală. 

O altă pildă în care Mântuitorul Iisus Hristos vorbește despre evaluarea comportamentului nostru, de 
data aceasta de către Dumnezeu, este Pilda talanților. Aici, cele trei slugi au primit de la stăpânul lor un 
anumit număr de talanți cu care trebuiau să muncească. Două dintre slugi au înmulțit talanții, iar cea de-a 
treia a preferat să ascundă banii și să stea. La întoarcerea stăpânului, fiecare slugă a fost apreciată și 
răsplătită în funcție de roadele muncii sale: slugile harnice au fost răsplătite de către Dumnezeu, iar sluga 
leneșă a fost alungată. 

Tot despre judecarea/ evaluarea comportamentului nostru de către Dumnezeu este vorba și în 
Evanghelia după Matei 25,31-46.Mântuitorul ne prezintă în mod explicit criteriile după care vom fi evaluați 
la sfârșitul lumii. Iar aceste criterii se bazează pe faptele noastre bune izvorâte din iubirea adevărată față de 
semenii noștri. Acest text este deosebit de important, deoarece ne arată foarte clar ce trebuie să facem pe 
parcursul vieții pentru a putea da un răspuns bun la Judecata finală și pentru a dobândi Împărăția Cerurilor. 
Omul știe astfel dinainte ce trebuie să facă pentru a se pregăti pentru momentul în care se va afla în fața 
Judecătorului Suprem. Aceasta este dovada iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, deoarece El vrea ca toți 
să se mântuiască. Ținând cont de aceste exemple date de Iisus Hristos, profesorul de religie trebuie să aibă 
mereu în vedere formarea elevilor în spiritul acestor învățături și evaluarea lor permanentă, raportată la 
modul în care aceștia își îndeplinesc datoriile pe care le au față de Dumnezeu, față de semeni, față de propria 
persoană și față de întreaga creație. El are datoria morală de a le fi mereu alături, de a-i sprijini la greu, de 
a le oferi încredere în ei, dar și de a-i mustra atunci când acțiunile lor sunt greșite. 

Autoevaluarea elevilor în cadrul orei de religie este un proces ce are în vedere atât informațiile și 
cunoștințele dobândite de aceștia, cât și motivațiile, opiniile, comportamentele, interesele lor, punându-se 
accent pe concordanța sau neconcordanța acestora cu învățăturile moral-religioase propovăduite de 
Biserică. Acest proces al autoevaluării începe încă din copilărie, sub îndrumarea familiei la început, 
continuă în școală sub supravegherea atentă a profesorului de religie dar și a celorlalte cadre didactice și se 
desăvârșește pe întreg parcursul vieții sub oblăduirea și purtarea de grijă a preotului duhovnic. Elevii sunt 
îndemnați să pună în practică ceea ce au învățat în cadrul orelor de religie căci, spune Apostolul Iacob 
„credința fără fapte este moartă.” (Iacob 2,20) Astfel, fiecare elev este îndrumat să aibă o strânsă legătură 
cu Biserica și să participe la viața cultică a acesteia, devenind un membru activ al comunității din care face 
parte. Printr-o analiză corectă a propriei conștiințe el va putea face un bilanț al propriului comportament, 
ca mai apoi să intervină acolo unde este deficitar. 

Și Sfinții Părinți ai Bisericii pun un mare accent pe procesul de autoevaluare. Aceasta trebuie să fie 
permanentă și să fie făcută cu luare aminte, pentru a păstra vie legătura cu Tatăl Ceresc și a-L face pe Acesta 
să-și reverse darurile Sale asupra noastră: „Seara, când suntem singuri și în liniște, atunci să ne judecăm pe 
noi înșine, pentru ca prin aceasta să facem pe Dumnezeu milostiv către noi. Căci precum focul repede 
mistuie și stârpește spinii, așa de ușor sufletul stârpește păcatele sale, când cu osârdie se gândește la 
dânsele.” (Sfântul Ioan Gură de Aur-Omilii la Postul Mare) Un real ajutor în acest sens îl reprezintă Taina 
Spovedaniei, unde fiecare realizează „o radiografie obiectivă a stării lui duhovnicești, a sensului existenței 
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sale, a relației cu Dumnezeu, cu părinții și cu semenii, a menirii lui în cadrul bisericii și al societății.” (Vasile 
Timiș, în „Evaluarea – Factor de reglare și optimizare a educației religioase”, pag.16). Aflați în fața lui 
Hristos, după un proces al propriilor conștiințe, tinerii vor putea înțelege cu adevărat pe ce treaptă a 
desăvârșirii se găsesc. Numai așa elevii, vor putea „lucra” la ameliorarea și însănătoșirea stării lor sufletești, 
fapt ce va conduce într-un final la mântuirea lor. 

Și astfel, completându-se și ajutându-se reciproc, conlucrarea dintre Școală și Biserică va da roade, 
fiecare îndeplinindu-și misiunea care, în esența ei este aceeași: educarea caracterelor umane potrivit 
învățăturilor Sfintei Scripturi. 

 

Bibliografie: 

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită cu binecuvântarea Prefericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2013; 
2. Șebu, Sebastian, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000 
3. Timiș, Vasile, Evaluarea-Factor de reglare și optimizare a educației religioase, Ed. Renașterea, Cluj-
Napoca, 2003 
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Instrumente utilizate în evaluarea online a elevilor 

 
Prof. înv. primar DUMITRU LILIANA 

Şcoala Gimnazială Şerban Cioculescu Găeşti, jud Dâmboviţa 
 

 
Evaluarea poate fi orală, în scris, bazată pe activităţi practice, pe referate şi proiecte, interviuri, 

portofolii, precum şi alte instrumente elaborate de catedrele unităţii de învăţământ şi aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale şi de inspectoratele şcolare. În timpul învăţământului 
primar, fiecare evaluare a elevilor (continuă, formativă sau sumativă) pentru fiecare disciplină se 
materializează într-un calificativ dintre următoarele: insuficient, suficient, bine şi foarte bine. Calificativul 
final semestrial şi anual pentru fiecare disciplină trebuie să fie încadrat în unul dintre cele patru calificative 
menţionate anterior. 

Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. 
Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care 
profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. 
Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, 
semestru, unitate, program sau an școlar. 

 Instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor: 
Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 

tabele, teme, muzică. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer și prezintă 
următoarele facilități: 

 
• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține 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 obține feedback, 

pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată 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 și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă 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 răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 
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Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale 
gata create de alți utilizatori. 

Folosind instrumentul Wordwall, se pot crea cu ușurință un set de întrebări  care pot fi folosite în 
cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste se  pot folosi ca warm up (încălzire) sau la 
finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii  vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea 
testului. 

 Liveworksheets: - permite transformarea fişelor de lucru tradiționale tipărite (pdf, jpg, png. etc.) în 
exerciții interactive online cu autocorecție - permite crearea de fişe noi, dar există și o bază de date cu fişe 
de lucru realizate de alţi utilizatori ai aplicaţiei  care pot fi s utilizate la clasă. 

Kahoot se poate folosi pentru reactualizarea şi fixarea cunostinţelor însuşite anterior, precum şi în 
evaluare, în special în evaluarea formativă. Aplicaţia are o versiune gratuită, care poate fi utilizată cu succes 
la orice materie şi de pe orice dispozitiv mobil. Varianta gratuită are şi anumite limitări (text restrâns, 
limitare la alegerea tipurilor de itemi, etc), dar asta nu împiedică realizarea unui test/exerciţiu bine realizat. 
Datorită interfeţei prietenoase, studenţii/elevii percep această aplicaţie ca pe un joc, iar atunci când este 
utilizată în evaluare, nu resimt stresul evaluării. Un alt aspect important este că oferă un feedback imediat, 
o imagine clară asupra cunoştinţelor însuşite. 

LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste 
etc 

Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia pot fi create  în mod gratuit 8 teste. 
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Evaluarea continuă a elevilor cu CES 

 

Prof. Dumitru Mihaela Florentina                                                        
Școala Profesionala Speciala – Balș 

   
 
Pentru atingerea rezultatelor învățării dorite, activităţile de învăţare - instruire utilizate de cadrele 

didactice în invățământul tehnic- profesional special, vor avea un caracter activ, interactiv şi centrat pe elev, 
cu pondere sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare, pe activităţile practice şi mai puţin pe 
cele teoretice. 

Atingerea obiectivelor programei  şi dezvoltarea la elevi a competenţelor vizate de parcurgerea 
modulelor, recomandăm ca în procesul de instruire practică să se utilizeze cu precădere metode bazate pe 
acţiune, cum ar fi: 

- efectuarea de lucrări practice  
- realizarea unor lucrări de  laborator 
- joc de roluri, simulare 
La fel de utile şi recomandate pot fi şi unele metode: 
- explorative (vizite, observarea directă, observarea independentă ) 
- expozitive ( explicaţia, descrierea, exemplificarea ).  
Elaborarea şi prezentarea unor referate interdisciplinare a căror documentare se obţine prin navigarea 

pe Internet, implicarea elevilor în diverse exerciţii de documentare, sunt alte câteva exemple de activităţi 
de instruire care pot fi utilizate.  

Profesorul trebuie să le explice elevilor că aceştia ar trebui să deţină controlul asupra procesului de 
luare a deciziilor legate de rezolvarea problemei, rolurile pe care fiecare elev le va juca în echipă, unde 
anume va fi realizată munca, cine anume va fi implicat, etc. 

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, 
prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev. 

Acestea vizează următoarele aspecte: 
 aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale elevilor, 

pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului în coparticipant la propria 
instruire şi educaţie; 

 îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului 
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea 
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul 
colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.; 

 folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin 
recurgere la modele concrete; 

 însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre  
autoinstruire, spre învăţare continuă. 

Este necesar ca strategiile  didactice pe care  cadrele didactice le vor  aplica să le ofere elevilor  
posibilitatea de a se implica activ în procesul de instruire, de a dobândi cunoştinţe şi deprinderi pe care să 
le poată folosi, fie pentru a accede în nivele superioare de calificare, fie pentru a se integra eficient la locul 
de muncă. 

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. 

Activităţile practice  trebuie organizate şi desfăşurate astfel încât  să aibă un caracter activ şi centrat 
pe elev. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere: 

Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat, prin: 
- gradarea sarcinilor de la uşor la dificil, utilizând în acest sens  fişe de lucru; 
- fixarea unor sarcini deschise, pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri  diferite; 
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- fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi, în funcţie de abilităţi; 
Diferenţierea deprinderilor  elevilor, prin: 
- formarea de perechi de elevi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc; 
- utilizarea verificării de către un coleg, verificării prin îndrumător. 
Plecând de la principiul integrării, care asigură accesul în şcoală a tuturor copiilor, acceptând faptul 

că fiecare copil este diferit, se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea 
competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile, adaptându-le la specificul condiţiilor 
de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate, pregătirea de fişe individuale pentru 
elevii care au ritm lent de învăţare, utilizarea instrumentelor ajutătoare de instruire practică, aducerea de 
laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). 

Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor  probe care se 
referă explicit la criteriilor de performanţă  şi  la condiţiile de aplicabilitate, iar ca  metode de evaluare 
recomandăm : 

- Observarea sistematică a comportamentului elevilor, permite evaluarea conceptelor, capacităţilor, 
atitudinilor faţă de o sarcină dată. 

- Investigaţia. 
- Autoevaluarea, prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele 

educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. 
- Metoda exerciţiilor practice 
Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 
- Fişe de observaţie 
- Fişe cu întrebări tip grilă, întrebări cu alegere multiplă, întrebări de completare 
- Fişe de lucru 
- Interviul 
- Chestionarul 
- Fişe de autoevaluare    
- Aplicații practice cu rol evaluativ                              
- Portofoliul, ca instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de înregistrare 

a performanţelor şcolare ale elevilor. 
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Învățarea online este acum aici și va rămâne mult timp. Înlocuiește multe dintre metodele tradiționale 
și schimbă modurile în care profesorii își desfășoară activitatea educațională. 

Avantajul utilizării învățării online este faptul că elevii vor putea învăța ceea ce vor, când vor, unde 
vor, cât vor și, cel mai important, vor putea evalua ceea ce au învățat. Responsabilitatea învățării îi revine 
acum elevului. El trebuie să fie activ, autodisciplinat, motivat și să învețe prin descoperire. 

Deși educatorii de la toate nivelurile de învățământ au adoptat utilizarea tehnologiei ca instrument de 
predare, problema evaluării nivelului învățării elevilor într-un curs online nu a fost abordată în detaliu. Cu 
toate că instruirea online poate fi mai eficientă, mai convenabilă și mai flexibilă atât pentru elevi, cât și 
pentru profesori, trebuie subliniat faptul că tehnologia ar trebui utilizată pentru a facilita predarea și a 
promova învățarea. În calitate de profesori, de unde știm că îndeplinim aceste cerințe atunci când livrăm 
învățare online? Răspunsul ar putea fi utilizarea evaluării online! 

În timp ce profesorii selectează metodologiile de instruire și includ învățarea online ca mecanism de 
predare, aceștia trebuie să reflecteze și asupra strategiilor de evaluare. 

Oportunitatea educației online aduce noi considerații în evaluare. Evaluarea online este mai mult 
decât o simplă testare a elevilor. Ținând cont de câteva principii de bază, profesorii care utilizează învățarea 
online își pot adapta activitățile de evaluare pentru a oferi feedback util, responsabilitate, oportunități 
elevilor și pentru a demonstra calitatea actului educativ. Procesul de evaluare este un sistem de măsurare a 
performanțelor academice. Doar pentru că poate fi dificil de măsurat nivelul învățării, nu înseamnă că 
învățarea nu a avut loc. Ideea este că, dacă profesorii care predau online își îmbunătățesc în continuare 
strategiile de predare, elevii vor învăța mai mult și mai bine. 

Indiferent dacă profesorii predau într-o sală de clasă tradițională sau cu ajutorul internetului, 
instrumentele de evaluare ar trebui să fie concepute pentru a oferi elevilor feedback imediat,    a-i ajuta să 
înțeleagă și să aplice ceea ce au învățat. Elevii trebuie beneficieze de corelarea materialului cu aplicații din 
lumea reală. Cursurile trebuie să aibă obiective de învățare, metode de evaluare pentru a măsura rezultatele 
învățării și componente de feedback către și de la elev. Astfel, evaluarea are trei componente de bază: 
măsurarea obiectivelor de învățare, autoevaluări pentru ca elevii să-și măsoare propriile realizări, 
interacțiunea și feedbackul între profesor și elevi. 

Pentru ca evaluarea să îmbunătățească predarea și învățarea, trebuie să fie un process continuu la care 
toți participanții sunt angajați. Evaluarea eficientă trebuie să fie activă și autentică în predarea online. 
Evaluarea tradițională este practicată în sala de clasă, astfel încât profesorii pot să monitorizeze mai bine 
progresul elevilor, să înțeleagă și să promoveze învățarea și să își mărească capacitatea de a ajuta elevii să 
devină mai eficienți, să se autoevalueze și să se auto-direcționeze. 

Consorțiul American pentru Educație la Distanță (ADEC) a dezvoltat un set de principii generale 
pentru predarea și învățarea la distanță. Ipoteza de bază este că „principiile care se pretează mediilor de 
învățare față în față de calitate sunt adesea similare cu cele găsite în mediile bazate pe web”. Astfel, dacă 
obiectivele de învățare sunt definite, evaluările pentru a măsura succesul acestora pot fi selectate și/ sau 
dezvoltate. Unele dintre tehnicile de evaluare utilizate în cursurile tradiționale pot fi utilizate foarte eficient 
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în cursurile online, fie în forma lor originală, fie cu unele modificări. În plus, ar trebui utilizată o combinație 
atât a metodelor de evaluare directă, cât și indirectă. De exemplu, evaluarea muncii elevilor ar fi o metodă 
indirectă de evaluare, în timp ce dacă întrebăm elevii dacă înțeleg conținutul cursului ar fi o metodă directă. 

W. Wade (1999) descrie evaluările elevilor despre instruire ca „unul dintre indicatorii noștri cei mai 
consecvenți și, credem în mod tradițional, cei mai puternici ai calității cursului”. Atunci când se utilizează 
evaluările elevilor ca măsurători ale calității cursului, unele întrebări nu vor avea relevanță pentru mediul 
online. De exemplu, elevii care învață online pot avea dificultăți în a răspunde la întrebarea „Este profesorul 
corect și imparțial în relațiile cu ei?” deoarece elevii au interacțiuni limitate între ei. Întrebarea „A fost 
abordabil profesorul?” este irelevantă dacă elevii nu solicită niciodată explicații suplimentare profesorului. 
Astfel de întrebări trebuie fie modificate, fie eliminate. Mai mult, ar putea fi nevoie să se adauge întrebări 
suplimentare, cum ar fi „Profesorul a oferit feedback adecvat online?” sau „A fost ușor de utilizat aplicația 
online?”. 

Un al doilea mijloc tradițional de evaluare a fost utilizarea chestionarelor. Opiniile elevilor pot oferi 
feedback dacă sunt efectuate la timpul potrivit, astfel încât să poată fi făcute schimbări pentru a avea loc 
rezultate eficiente. În timpul cursului și la sfârșitul unui curs, pot fi un instrument eficient de evaluare 
formativă. Chestionarele oferă feedback cu privire la punctele tari și punctele slabe ale cursului. Punctele 
slabe identificate pot fi utilizate pentru a forma un plan de acțiune pentru îmbunătățire a activității. În plus, 
natura unui curs online simplifică administrarea și centralizarea datelor chestionarului. Notarea cu ajutorul 
computerului face din chestionare un instrument de evaluare eficient, deoarece oferă elevului feedback 
imediat. 

Mutarea cursurilor din clasa tradițională într-un cadru online schimbă fundamental interacțiunea 
umană, comunicarea, paradigmele de învățare și tehnicile de evaluare. Profesorul trebuie să dețină 
competențe academice pentru conținutul cursului înainte de a dezvolta un instrument de evaluare eficient. 
Deoarece metoda de învățare s-a schimbat, profesorii trebuie să schimbe și modurile în care demonstrează 
eficacitatea predării și învățării. 

Învățarea online impune elevilor să inițieze procesul de învățare. Elevii trebuie să fie responsabilizați 
să citească materialul, să exploreze legăturile, să participe la discuție, să pună întrebări, să decidă să învețe 
și să aloce timp pentru a învăța. În mediul online, accentul se îndepărtează de profesor și permite o mai 
mare colaborare între elevii dintr-o clasă. 

Interacțiunea care are loc online imită pe cea a unei discuții în grup mic. Experiența educațională 
poate fi mai stimulatoare și poate favoriza mai mult gândirea critică decât prelegerea tradițională. În acest 
context, profesorii trebuie să fie pregătiți să implice elevii, să-i facă să interacționeze în comunicarea 
sincronă (prezență simultană, în timp real, de exemplu, camere web) sau asincronă (secvențială, pe 
platforme, prin e-mail, în forumuri de discuții). De asemenea, trebuie să îndrume elevii care au dificultăți 
în a utiliza tehnologia. 

Multe dintre cursurile online derulate de profesori se bazează foarte mult pe sistemele de e-mail și 
chat. În absența unei săli de clasă care să servească drept loc de întâlnire, o parte dintre elevi nu pot să 
acceseze mijloacele digitale fără îndrumarea unui instructor și aici ne referim la elevii cu cerințe 
educaționale speciale. Profesorii trebuie să îndrume facilitatorii acestor elevi pentru a promova un sentiment 
de conexiune între toți elevii, camerele web fiind pentru a încuraja interacțiunea socială între participanți, 
iar platformele online pentru a îmbunătăți experiența de învățare, bazându-se pe relația elev-profesor. 

Interacțiunea profesor/ elev este o componentă crucială a evaluării. Sala de clasă tradițională îl 
prezintă pe profesor în fața elevilor, transferând informații sub formă de prelegere sau conversație. Învățarea 
online utilizează note instructive, audio, video și discuții. W.A. Draves (2000) afirmă că există mai multă 
interacțiune între elevi și profesor utilizând învățarea online decât în cazul instruirii tradiționale. Elevii sunt 
mai deschiși să pună întrebări și să participe la un grup de discuții online, decât în cadrul unui forum public. 
Discuția online asincronă permite participarea deplină a membrilor clasei, după propria lor dorință. 
Profesorul poate gestiona multe subiecte de discuție cunoscând nivelul înțelegerii elevilor, care pot conduce 
la evaluarea rezultatelor învățării. Elevii vor învăța mai mult, mai bine și mai repede în mediul online decât 
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în clasa tradițională deoarece au mijloacele cele mai moderne la îndemână, acordă mai multă atenție 
activității, interacționează și primesc feedback individual de la profesor. 

Evaluarea online nu înseamnă doar urmărirea numărului de vizualizări sau „accesări”de pe un site de 
către fiecare elev în parte. Doar,,prezentarea” nu înseamnă învățare. 

Participarea este ușor de măsurat, deoarece software-ul cursurilor online poate contoriza de câte ori 
elevii vizualizează o anumită pagină, contorizează timpul cât elevul se află pe site etc.. 

Rezultatele învățării sunt totuși mai greu de măsurat și implică o pregătire specială a profesorului. 
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EVALUAREA ÎN ȘCOALA ONLINE –                                                   
O PROVOCARE PENTRU TOȚI 

 

 
prof. înv. primar, Dușa Mihaela 

Colegiul Național ,,Nicolae Grigorescu,, Câmpina 
 
 
 

Dacă până mai ieri le ceream copiilor să stea cât mai puțin în fața diferitelor dispozitive, le dădeam 
soluții pentru a–și petrece timpul cât mai eficient - de la cursuri de pictură, șah, înot, etc și chiar invitam la 
clasă diferiți psihologi pentru a le vorbi despre efectele orelor petrecute în fața calculatorului, astăzi trebuie 
să acceptăm și să înțelegem cu toții că, de acum încolo,  școala va îmbina învățarea clasică și cea online. 
Trăim într-o eră digitalizată, iar copilul de azi nu mai este cel care a fost ieri, nu mai este încântat doar de 
tablă, creion, caiet. El vrea să se miște și să afle noutăți, să descopere singur. 

Deși acest tip de școală, nu se ridică la nivelul școlii clasice, trebuie să recunoaștem că ea a dezvoltat 
foarte mult competențele digitale ale celor mici. 

Pentru a face mai atractiv procesul de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic poate folosi ajutorul 
pe care îl oferă unele platforme și aplicații.  

Dintre acestea, amintim cele mai utilizate platforme în evaluarea școlarilor mici: 
● Wordwall – permite crearea de puzzle-uri, joculețe simple, quiz-uri, anagrame, rebusuri, roata 

aleatoare și mai multe tipuri de aplicații  potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 ● Socrative- o platformă prin intermediul căreia putem evalua elevii, prin obținerea unor date în mod 

instantaneu. Se pot crea teste cu variante de răspuns multiplu, de tipul adevărat/ fals, răspuns scurt,  
rezultatele fiind afișate în timp real. Acestea se pot descărca și se realizează rapoarte. Cu Socrative, cadrele 
didactice pot antrena elevii cu sondaje rapide, chestionare, pentru a avea un feedback rapid. 

● Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 
corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

● Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

● Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

 ● Kahoot- este o platformă foarte cunoscută de cadrele didactice. Aici se pot crea teste interactive, 
sub formă de joc. Se poate lucra în grup de elevii unei clase. 

● Mentimeter- permite cadrului didactic să interacționeze cu elevii în timp real. Este o aplicație cu 
ajutorul căreia putem realiza feedback-ul la sfârșitul orei, folosind telefonul sau orice alt dispozitiv. Elevii 
sunt solicitați să răspundă la o întrebare cheie legată de conținutul lecției, sau al activităţii. 

● Armored Penguin-  cadrul didactic poate crea rebusuri, refacerea cuvintelor amestecate, unirea de 
coloane, etc. 

● Dedicate- oferă un set de aplicații incredibile pentru generarea de cuvinte încrucișate și rebusuri, 
capabile să trezească interesul copiilor. 
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Toate aceste aplicaţii şi platforme pot fi utilizate în activitatea la clasă oricând, unele cadre didactice 
poate chiar le-au utilizat. Momentul de răscruce al pandemiei  ne-a determinat însă pe toţi să facem 
cunoştinţă cu aceste platforme şi aplicaţii,  care să ne sprijine în activitatea didactică şi să-i stimulăm pe 
elevi să rămână conectaţi în procesul de învăţare. 

Educația digitală reprezintă o oportunitate modernă și nouă al cărei rol nu este de a înlocui contactul 
față în față ci de a fructifica posibilități alternative de învățare. Ele nu pot substitui procesul de predare- 
învățare-evaluare realizat la clasă în care elevul utilizează manualul, caietul, fișele de lucru independent, 
proiectele de grup, scrisul la tablă, răspunsurile orale, colaborarea, socializarea, dar în această epocă în care 
digitalizarea este inevitabilă și necesară, includerea aplicațiilor își demonstrează utilitatea.  

 
       
 
Bibliografie: 
 
 Constantin Cucoş, Olimpius Istrate, Ion –Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon Vela, „Şcoala 
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 http:// www.e-şcoala.ro/ Proiectul Şcoala Online 
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EVALUARE INIŢIALĂ                                                                
An şcolar 2021 -2022                                                                    

GRUPA MICĂ A „OMIDUȚA VESELĂ” 

 
EDUCATOARE: Duță Marilena Tatiana 

 

 

Domeniul de 
dezvoltare 

Dimensiuni 
ale 
dezvoltării 

Comportamente 
vizate 

Tema și 
mijloc de 
realizare 

Interpretare 
descriptivă 

Măsuri 
ameliorative 

1.Dezvoltarea 
cognitivă și 
cunoașterea lumii  

 

 

 

Relații, 
operații și 
deducții 
logice în 
mediul 
apropiat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoștințe și 
deprinderi 
elementare 
matematice 
pentru 
rezolvarea de 
probleme și 
cunoașterea 
mediului 
apropiat 

Identifică 
elementele 
caracteristice ale 
unor fenomene, 
relații din 
mediul apropiat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrează 
familiarizarea cu 
informații 
despre marime, 
formă, greutate, 
înălțime, 
lungime, volum 

 

 

Identifică și 
numește formele 
obiectelor din 

,,Ce poți 
spune 
despre?” – 
lectură dupa 
imagini 

 

 

„Ne jucăm 
cu păpușa” 
– joc 
didactic 

 

 

 

 

 

 

Exercițiu 
cu material 
individual: 
„Omiduțele 
harnice” 

 

 

 

 

Joc didactic 
”Grupează 

Preșcolarii 
recunosc 
părțile 
componente 
ale corpului 
uman. 
Majoritatea 
copiilor 
recunosc şi 
denumesc 
obiecte de 
îmbrăcăminte
,  
încălțăminte 
și obiecte de 
igienă. 

Sunt şi copii 
care deşi 
denumesc 
anumite 
obiecte si 
activitati  nu 
le asociază 
corespunzato
r. 

 

Copiii 
clasifică 
diverse  
obiecte după 
criteriile 
indicate. 
Excepţie fac: 
Samuel, 
Patrick, 

Cu acei copii 
care nu au 
reuşit să 
enume reguli 
de igienă și cel 
puțin trei 
obiecte 
vestimentare, 
vom lucra 
individual şi în 
cadrul 
centrelor. 

Vom insista pe 
descrierea 
corectă a 
imaginilor şi a 
simbolurilor şi 
pe îmbogăţirea 
cunoştinţelor 
legate de 
aceste aspecte. 

 

În cadrul 
activităților 
recuperatorii și 
ameliorative se 
va insista pe 
clasificarea 
obiectelor 
după criterii 
date și pe 
construirea de 
structuri 
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mediul 
înconjurător 

după cum 
iți spun” 

 

Larisa, Ayan, 
Maria Dinu, 
Adrei 
Croitoru 

 

simple dupa 
model.  

Vom pune la 
dispoziţia 
copiilor piese 
geometrice 
pentru a le 
sorta după 
criteriile date, 
pentru a 
construi şi a 
contura diverse 
forme. 

2.Dezvoltarea 
limbajului, a 
comunicării și a 
premiselor citirii și 
scrierii 

 

 

 

 

Mesaje orale 
în contexte 
de 
comunicare 
cunoscute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesaje orale 
în diverse 

Exersează cu 
sprijin, 
ascultarea activă 
a unui mesaj în 
vederea 
înțelegeriiși 
receptării lui 
(comunicare 
receptivă) 

 

Demonstrează 
înțelegerea unui 
mesaj oral, ca 
urmare a 
valorificării 
ideiilo, 
emoțiilor, 
semnificațiilor 
etc. 

 ( comunicare 
expresivă) 

 

 

 

 

 

Demonstrează 
capacitate de 
comunicare 
clară a unor idei, 
nevoi, 
curiozități, 
acțiuni, emoții 
proprii 

Joc 
didactic: 

”Eu sunt ... 
și îmi place 
să ...!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joc 
didactic:     

Majoritatea 
preșcolarilor 
ştiu să se 
prezinte și să 
exemplifice 
ceea ce le 
place. 

La 
insistențele 
educatoarei 
copiii 
formează 
propoziții 
simple 
corecte din 
punct de 
vedere 
gramatical, 
dar preferă să 
răspundă 
monosilabic.  

Ayan este 
singurul care 
folosește 
persoana a II-
a în locul 
persoanei I. 
Preșcolarii  
respectă 
acordul dintre 
subiect şi 
predicat şi 
folosesc 
corect 
singularul şi 
pluralul.  

 

Cu cei care se 
exprimă mai 
greu, din cauza 
dificultăţii de a 
pronunţa 
corect sunetele 
sau timidităţii, 
vom desfăşura 
jocuri - 
exerciţii de 
pronunţie 
corectă în 
cadrul 
activităților 
recuperatorii și 
ameliorative, 
vom „citi” 
cărţi, pliante, 
sau vom crea 
poveşti după 
imagini. 

Vom cere 
copiilor să 
respecte regula 
răspunsurilor 
individuale şi 
nu colective. 
În centrul 
„Bibliotecă” 
vom pune la 
dispoziţia 
copiilor 
jetoane, 
imagini, cărţi 
de poveşti, 
cerându-le să 
descrie şi să-şi 
expună 
impresiile 
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situații de 
comunicare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( comunicare 
expresivă) 

 

 

Respectă 
regulile de 
exprimare 
corectă în 
diferite contexte 
de comunicare 

 

 

 

 

 

 

„Camionul 
cu jucării” 

 

 

Copiii au fost 
încântaţi de 
materialele 
sugestive şi 
colorate pe 
care le-am 
folosit.  

 

personale. De 
asemenea, 
pentru a prinde 
curaj în 
iniţierea 
conversaţiilor 
vom lucra în 
perechi, creând 
poveşti cu 
început dat. 

Vom insista pe 
formarea de 
propoziţii, pe 
folosirea de 
cuvinte noi în 
contexte 
variate, vom 
stimula 
iniţiativa în 
comunicarea 
orală şi 
interesul 
pentru 
semnificaţia 
cuvintelor. 

3.Dezvoltarea socio-
emoțională 

 

 

 

 

Interacțiuni 
cu adulții și 
cu copiii de 
vârste 
apropiate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestă 
încredere în 
adulții 
cunoscuți, prin 
exersarea  
interacțiunii cu 
aceștia. 

Demonstrează 
abiliăți de 
solicitare și de 
primire a 
ajutorului în 
situații 
problematice 
specifice. 

 

Inițiază/particip
ă la interacțiuni 
pozitive cu 
copiii de vârstă 
apropiată. 

 

Exprimă 
recunoașterea și 
respectarea 

Joc 
exercițiu: 

 „Roagă 
păpușa să-ți 
dea o 
jucărie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii 
respectă 
normele 
elementare de 
conviețuire în 
grup (formule 
de politețe). 
Majoritatea 
copiilor care 
au frecventat 
creșa au 
deprinderile 
formate şi 
respectă 
programul 
zilnic al 
grădiniţei. 

Nu există 
cazuri de 
discriminare 
între copii, 
sunt buni 
prieteni , 
indiferent de 
etnie, religie, 
situaţie 
socială, sex. 

În cadrul 
activităților 
recuperatorii și 
ameliorative la 
întâlnirea de 
dimineaţă, 
vom insista pe 
respectarea 
unor norme de 
comportare 
civilizată şi 
igienă.  

Vom insista în 
toate 
activităţile pe 
respectarea 
regulilor din 
cadrul grupei, 
mai ales a 
celor 
referitoare la 
igiena 
personală.  
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Comportame
nte 
prosociale, 
de acceptare 
și de 
respectare a 
diversității 

 

 

 

 

 

Autocontrol 
și 
expresivitate 
emoțională 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asemănărilor și a 
deosebirilor 
dintre oameni. 

 

Își însușește și 
respectă reguli; 
înțelege efectele 
acestora în 
planul relațiilor 
sociale, în 
contexte 
familiare. 

 

Recunoaște și 
exprimă emoții 
de bază, produse 
de piese 
muzicale, texte 
literare, obiecte 
de arta, etc. 

 

Demonstrează 
abilități de 
autocotrol 
emoțional 

 

 

 

 

Joc 
didactic: 

Așa da, așa 
nu! 

 

 

 

 

Joc 
muzical:” 
Cântă ca 
mine!”  

 

 

Joc 
concurs: 

„Recunoaşt
e cântecul şi 
cântă-l!” 

 

 

 

 

Copiii 
recunosc 
comportamen
tele pozitive 
şi negative, 
cunosc  și 
respectă, dar 
nu 
întotdeauna 
formulele de 
politeţe. Ştiu 
să se 
comporte 
civilizat în 
situaţii 
concrete, și 
unii chiar 
sunt 
conştienţi de 
propriul 
comportamen
t dar nu 
încearcă să-l 
schimbe. 

 

Majoritatea 
copiilor 
participă cu 
interes la 
jocurile de 
mișcare, 
respectă 
indicațiile 
educatoarei, 
acțiunile 
sugerate de 
joc/ textul 
cântecului. 

 

Copiii 
interpretează 
individual 
cântecele 
învăţate la 
creșă sau în 
familie. Mai 
sunt copii 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul 
activităților 
recuperatorii și 
ameliorative, 
copiii timizi, 
care refuză să 
cânte singuri,  
vor audia 
cântece la 
laptop şi apoi 
vor cânta 
concomitent cu 
aparatul.  
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care, deşi 
cunosc linia 
melodică şi 
textul 
cântecelor, 
datorită 
timidităţii 
refuză să 
cânte (Ayan, 
Dogaru 
Matei, 
Larisa)        

4.Dezvoltarea fizică 
a sănătății și igienei 
personale 

 

 

 

 

Morticitate 
fină și 
motricitate 
grosieră în 
contexte de 
viață 
familiară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conduită 
senzoriomoto
rie, pentru 
orientarea 
mișcării. 

 

 

Își coordonează 
mușchii în 
desfășurarea 
unor activități 
diversificate, 
specifice vârstei. 

 

 

Demonstrează 
abilități de 
autocotrol 
emoțional. 

 

 

Utilizează 
simțurile (văzul, 
auzul, simțul 
tactil, mirosul 
etc.) în 
interacțiunea cu 
mediul apropiat. 

 

Își coordonează 
mișcările în 
funcție de ritm, 
cadență, pauză, 
semnale sonore, 
melodii. 

Traseu 
aplicativ: 

„Drumul 
omiduței” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joc de 
orientare 
spatiala: 

„Du-te 
,vino!” 

 

 

Copiii 
execută 
corect 
acţiunile 
motrice 
simple, în 
condiţii 
variate, cât 
mai aproape 
de realitate. 
Copiii au o 
poziţie 
corectă a 
corpului în 
timpul 
mersului şi 
alergării, 
respectă 
indicaţiile 
date şi 
regulile 
cerute. 
Copiilor le 
place 
mișcarea, 
execută 
corect 
indicațiile  
oferite de 
educatoare. 

 

 

 

La jocurile de 
mişcare, atât în 
sala de grupă 
dar şi în curtea 
unităţii, vom 
insista mai 
mult pe poziţia 
corectă a 
corpului, pe 
respiraţia în 
timpul 
alergării, dar şi 
pe educarea 
capacităţii de 
aşteptare şi 
respectarea 
regulilor. 

Profitând de 
dorinţa 
copiilor de 
mişcare, dar şi 
de simţul 
competitiv, 
vom încerca să 
introducem în 
programul 
zilnic de 
gimnastică 
exerciţii şi 
dansuri simple, 
respectând 
particularităţile 
de vârstă ale 
preşcolarilor. 

5.Capacități și 
atitudini de învățare 

Curozitate, 
interes și 
inițiativă în 
învățare. 

 

Manifestă 
curiozitate și 
interes pentru 
experimentarea 
și învățarea în 
situații noi 

„Bulinuțe 
colorate” - 
dactilopictu
ră 

Nu au fost 
dificultăţi în 
realizarea 
bulinuțelor, 
majoritatea 
copiilor au 

Vom lucra în 
cadrul 
activităților 
recuperatorii și 
ameliorative, 
în centrul 
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Finalizarea 
sarcinilor și a 
acțiunilor 
(persistență 
în activități). 

 

 

 

 

 

 

Activare și 
manifestare a 
potențialului 
creativ. 

 

Realizează 
sarcinile de 
lucru cu 
consecvență 

 

Integrează 
ajutorul primit, 
pentru realizarea 
sarcinilor de 
lucru la care 
întâmpină 
dificultăți 

 

 

Manifestă 
creativitate în 
activități diverse 

 

 

 

 

Tema - pata 
de culoare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mâncare 
pentru 
puișori”-
mototolirea 
hârtiei 

 

 

 

 

finalizat 
lucrările. Cu 
mici excepţii   
au realizat 
nişte lucrări 
originale, 
pline de 
creativitate. 
Totuşi, deşi 
au o 
imaginaţie 
bogată, unii 
dintre 
preşcolari nu 
reuşesc să-şi 
transpună 
plastic 
gândurile. 

Cei mai 
mulţi au 
lucrat corect, 
dovedind 
perseverență 
în activitate 
și  
îndemânare 
în a folosi 
ambele mâini 
concomitent. 

Recunosc și 
reproduc 
diferite 
onomatopee 
din natură. 

„Artă”, 
diversificând 
instrumentele 
şi tehnicile de 
lucru, pentru 
a–i atrage mai 
mult şi a le 
stimula 
potenţialul 
creativ. 

 

Vom pune la 
dispoziţie 
bucățele de 
hârtie, 
cerându-le să 
execute 
diverse obiecte 
mai mici sau 
mai mari, după 
preferinţa 
fiecăruia. 

Activitățile 
zilnice vor fi 
însoțite de 
cântece 
cunoscute și 
plăcute de 
copii. 
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EVALUAREA ONLINE                                                                
METODE, TEHNICI ȘI INSTRUMENTE FOLOSITE 

 

 

Prof. înv. primar ELENA CIOBANU,                                                     
ȘC. GIM. NR.1 BUTURUGENI, GIURGIU 

 
 

 “Elevii trebuie să-și spună unii altora și să spună lumii ceea ce știu. Spunând, vor învăța. Spunând, 
vor interpreta lumea așa cum o văd ei, pentru noi, ceilalți.”   (Judith Renyi)   

 
Un învățământ modern, bine conceput, permite inițiativa, spontaneitatea și creativitatea copiilor, dar 

și dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valențe, depășind optica tradițională prin care 
era un furnizor de informații. El însoțește și încadrează copilul pe drumul spre cunoaștere.  

Prin evaluare în învățământ se înțelege actul didactic integrat acestui proces, care asigură evidențierea 
achizițiilor școlare, valoarea, nivelul și eficiența performanțelor în vederea perfecționării activității de 
predare- învățare.  

Instrumentele de evaluare online permit atât evaluarea formativă, cât și cea sumativă a învățării, a 
cunoștințelor dobândite de elevi.    

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită.  

Dascălii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. Iată câteva dintre ele:  

 Google Classroom – cea mai utilizată platformă: aici puteți discuta cu elevii (meet 
video - chat e inclus gratuit acum), pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui 

elev, și multe altele.  
 Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte.  
Toți  elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post – it – uri virtuale.  
 Learning Apps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități 
interactive  și teste.  
 Din aplicațiile utilizate în mediul online putem enumera următoarele:  
 Kahoot – o aplicație foarte bine primită de elevi. Aspectul pedagogic al acestei apli-  
cații este că elevii devin profesori, construind ei înșiși itemi și teste.  
 Wordwall oferă mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales în 
învățământul primar: fișe, chestionare, jocuri de cuvinte etc. În această aplicație se găsesc și materiale 

gata create de alți utilizatori.  
 Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru World Wide Web. 
Aplicațiile sunt Jcloze – creează exerciții de completare a spațiilor libere; Jcross – creează cuvinte 

încrucișate care pot fi completate online; Jmatch – creează exerciții de împerechere sau de ordonare; Jmix 
– creează exerciții de rearanjare a cuvintelor în propoziție și Jquiz creează exerciții bazate pe întrebări.  

Așa cum am văzut, instrumentele digitale puse la dispoziția profesorului sunt nenumărate, interesante 
și utile. Toate aceste aplicații pot fi completate cu succes de metode moderne de evaluare.  

 
Dintre metodele moderne cunoscute, putem aminti câteva:  
 Portofoliul – este una dintre metodele destul de ușor  de utilizat deoarece paginile 
acestuia pot fi încărcate cu ușurință pe internet. Cu ajutorul acestei metode se poate face o evaluare 

interdisciplinară.  
 Metoda RAI, deși presupune stabilirea participanților prin aruncarea mingii, poate fi 
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adaptată, iar mingea înlocuită cu numirea efectivă a elevilor. Această metodă este eficientă prin faptul 
că întreaga clasă trece printr-o multitudine de situații așa încât informația se fixează foarte bine pentru toți 
elevii.  

 Harta conceptuală  este o altă metodă de evaluare, care presupune o rearanjare, regân-  
dire a informațiilor deținute într-un nou mod, așa încât să se realizeze noi conexiuni între acestea.   
 
Conform New Horizons for Learning’s Building Tool Room, sunt cinci elemente care caracterizează 

eficiența evaluării online (Gigliotti) și anume:  
 
 Contribuția la procesul de învățare; 
 Interacțiunea continuă dintre profesor și elevi și între elevi;  
 Demonstrația, aplicația sau performanța din lumea reală; 
 Relevanță pentru rezultatele elevilor, cât și pentru comunitatea de învățare; 
 Obiective comunicate clar și cerințe pentru succes.   
 
Azi vorbim de o reformă a evaluării rezultatelor școlare. Ea este apreciată nu ca scop în sine, ci ca un 

element relevant, dar dependent în complicatul proces educațional. Evaluarea face dovada calității actului 
de predare, oglindit în calitatea învățării, iar elevului și familiei acestuia le dă măsura nivelului învățării.  

 

 
BIBLIOGRAFIE:  
 
 C.  CUCOȘ - Școala online – Ed. Universității din București, 2020  
 G. GIGLIOTTI, M. DEVANAS – Understanding assessment options in online courses – Rutgers 

University Center for Teaching Advancement and Assessment Research  
 M. MANOLESCU – Teoria și metodologia evaluării – Ed.  Universitară, 2010 
 

  

1327



 

Câteva considerații asupra evaluării în mediul online 

 

Prof. Elena Marusac                                                                    
Liceul Tehnologic „Ion Nistor” 

 
Declanșarea pandemiei de Covid-19 a dus la modificări esențiale în viața fiecăruia dintre noi și în 

fiecare domeniu de activitate. Evident, nu a fost „iertat” nici sistemul de învățământ. 
Instituirea carantinei, a stării de alertă, alternate cu perioade de „relaxare” au generat o gamă variată 

de probleme în cadrul procesului de predare-învățare-evaluare. Modelul tradițional de predare, învățare și 
evaluare nu mai este de actualitate și nici nu pare că se va reveni prea curând la acesta. În aceste condiții, 
tot sistemul trebuie să se reorganizeze. Elevi, profesori, părinți – toți trebuie să se adapteze deși apar 
constrângeri și condiționări de tot felul. Pedagogia digitală este una dintre soluțiile care încearcă să asigure 
continuarea procesului educativ prin resurse educaționale online. 

Una dintre problemele educației online este realizarea unei evaluări corecte, sistematice și obiective 
a cunoștințelor dobândite de elevi. Dar, au reușit (toți) elevii să acceseze informațiile oferite de cadrele 
didactice? În ce măsură au înțeles ceea ce li s-a transmis de către aceștia? Cum se poate realiza o evaluare 
obiectivă în acest context? Ce soluții există în lipsa unei platforme dedicate evaluării? Ce instrumente avem 
la dispoziție pentru realizarea unei evaluări care să reflecte cunoștințele, priceperile, deprinderile cu 
adevărat dobândite de către elevi? Cum procedăm pentru a ne asigura că elevii nu copiază? Măsurarea 
corectă a cunoștințelor elevilor este doar o utopie pentru învățământul online? Sunt doar câteva întrebări la 
care profesorii au încercat și, poate doar parțial, au găsit răspunsuri. 

Evaluarea orală poate facilita măsurarea corectă și obiectivă a cunoștințelor dobândite de elevi, cu 
unele condiții: legătura online să fie una foarte bună, iar elevul să aibă camera deschisă. Însă, această formă 
de evaluare presupune mult timp pentru evaluarea unui colectiv de elevi, timp pe care nu și-l permit 
disciplinele care au alocate 1-2 ore pe săptămână.  

Evaluarea scrisă permite ca într-un timp scurt să se verifice cunoștințele tuturor elevilor dintr-o clasă. 
Dar, online, eventual cu camerele elevilor închise – pentru că, desigur, unii elevi nici măcar nu dispun de 
dispozitive cu cameră – cum putem evita frauda? O metodă viabilă, pentru școlile care beneficiază de 
serviciile Google Classroom, este crearea și aplicarea unor teme cu chestionar. Aceste chestionare sunt de 
fapt formulare google care pot cuprinde întrebări cu răspuns scurt sau elaborat (paragraf), cu răspunsuri 
multiple, casete de selectare ș.a. Formularele google oferă și posibilitatea inserării unor imagini, hărți, texte, 
formule (din calculator sau din mediul online) pe baza cărora se pot construi itemii. Obiectivitatea acestei 
metode de evaluare poate fi asigurată și de setările pe care profesorul le aplică temei cu chestionar. Astfel, 

- se poate aloca un timp limitat pentru a răspunde la fiecare sarcină din chestionar; 
- se poate pune condiția de a nu se trece la întrebarea următoare până nu se răspunde la cea curentă; 
- se poate opta ca elevii să nu vadă imediat dacă au răspuns corect sau nu la întrebări și să nu se trimită 

imediat, pe email, o copie a răspunsurilor elevilor;  
- se poate limita la un singur răspuns din partea fiecărui elev; 
- se poate restricționa accesul pe platformă cu alte adrese decât cele create de administrator; 
- se poate opta pentru schimbarea ordinii întrebărilor, astfel încât, fiecare elev să primească sarcinile 

într-o altă ordine decât colegii; 
- notele/punctajele obținute de elevi să nu fie comunicate acestora până nu trimit toți răspunsul la test; 
- este posibilă și blocarea deschiderii de către respondenți a altor aplicații în timp ce completează 

chestionarul (în cazul în care se folosește chromebook). 
Evaluarea practică vizează verificarea priceperilor și deprinderilor formate în activitățile practice de 

către elevi, dar, în unele situații, putem face aprecieri și asupra cunoștințelor pe care aceștia le-au asimilat. 
În învățământul digital această formă de evaluare se poate realiza prin proiecte ce pot fi realizate sub forma 
prezentărilor Power Point, a unor grafice executate în Excel, ca documente Word, postere realizate în 
diferite aplicații precum Canva (https://www.canva.com) sau Glogster (https://edu.glogster.com) ș.a.  
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Mediul online oferă o variată gamă de proiecte mai mult sau mai puțin corecte, de cele mai multe ori 
cu exces de informație și de calitate științifică îndoielnică. Ce putem face pentru a ne asigura că rezultatul 
unei astfel de evaluări este dobândirea de priceperi și deprinderi și, eventual, fixarea și îmbogățirea 
cunoștințelor și nu doar preluarea unor informații și redirecționarea lor către profesor? 

Se impune, în acest sens, stabilirea unui plan cu o structură riguroasă pentru tema de proiect, cu 
cerințe clare și concise.  

 
Spre exemplu, în cazul unui proiect la geografie, cu tema „Sistemul Solar”, se poate stabili următorul 

plan: 
1. Sistemul Solar:  
- imagine a întregului sistem din care să reiasă ordinea, raportul de mărime și denumirea fiecărei 

planete – 1 pagină; 
2. Soarele:  
- definiție, caracteristici, alcătuire chimică, imagine reprezentativă – 1 pagină; 
- structura soarelui: imagine cu explicații – 1 pagină; 
3. Planetele: 
- pentru fiecare dintre cele 8 planete: câte o imagine reprezentativă și o caracterizare succintă – 8 

pagini; 
4. Concluzii (1 pagină):  
- aprecieri, păreri personale, curiozități; 
- bibliografie și webgrafie; 

- autorul proiectului. 
Pentru realizarea unui proiect corect și calitativ din punct de vedere științific și didactic este absolut 

necesar ca informațiile să fie predate sau/și să li se ofere elevilor surse sigure de informare. De exemplu, 
pentru tema propusă mai sus, se pot indica următoarele surse: 

1. Universul și Sistemul Solar (livresq.com) 
2. Manual-Geografie, clasa a IX-a (livresq.com) 
Pentru subiecte mai mici se pot realiza și afișe/postere (Figură 1.). 

Deși pare că un astfel de poster nu conține cine știe ce informații, 
elaborarea acestuia este complexă deoarece presupune o serie de 
cunoștințe cu care elevii trebuie să opereze pentru  a extrage esențialul. 
În plus, este nevoie de cunoștințe de TIC și deprinderi de a utiliza 
instrumente oferite de mediul online.  

În concluzie, există în învățământul online posibilități de 
realizare a unei evaluări eficiente, obiective, motivaționale, însă, cel 
puțin pentru început, eforturile dascălului de a identifica metodele și 
aplicațiile cele mai potrivite pentru materia predată, apoi pentru 

elaborarea chestionarelor și a criteriilor de realizare a proiectelor sau 
a celor de evaluare, sunt mult mai mari. Sigur, ne este mai comod să 
folosim instrumentele și metodele de evaluare tradiționale, pe care 

le-am utilizat și perfecționat în timp, dar a venit vremea să acordăm mai 
mult credit celor din mediul online pe care le putem dezvolta.  

 

  

Figură 1. Poster realizat în Canva pentru tema 
„Planetele Sistemului Solar” 
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Evaluarea online în învățământul preșcolar 

 
Prof. Elgiu Amelia-Dariana                                                              

Grădinița cu Program Prelungit Bocșa 

 
 

Este incontestabil faptul că societatea românească este într-o continuă dezvoltare, astfel, necesitatea 
unei schimbări majore în sistemul educațional fiind practic inevitabilă. Aceste schimbări au fost impuse, 
puțin forțat, de contextul perioadei pandemice pe care o traversam.  

Mutarea actului educațional în on-line a prins mulți elevi și profesori nepregătiți, fără abilități digitale 
sau resursele necesare acestor schimbări. Mulți copii și cadre didactice s-au confruntat cu necesitatea unei 
adaptări rapide, realizată prin studiu individual sau, după caz, urmând cursuri de perfecționare costisitoare. 

Dacă pentru nivelul primar, gimnazial și liceal, lucrurile sunt oarecum mai clare, în învățământul 
preșcolar aspectul educației on-line este puțin diferit, pentru că, indiferent de forma desfășurării 
activităților, sincron sau asincron, actul educațional depinde în mare măsură de disponibilitatea, suportul și 
implicarea părinților. 

Practic, învățământul on-line nu se poate desfășura fără instrumente digitale, de aceea, este nevoie de 
o selecție clară, ținându-se cont de valențele pedagogice pe care acestea le oferă: interacțiune, colaborare, 
comunicare, evaluare, dar și de nevoile, caracteristicile sau nivelului de dezvoltare al grupei. 

Pentru că principala noastră activitate în grădiniță este jocul, sub toate formele sale, în strategia 
didactică pentru grupa mea, am folosit instrumente digitale care să păstreze simțul ludic, dar care să-mi 
ofere și posibilitatea de a capta atenția și a menține interesul copiilor pe toată durata activității, îmbinând 
aspectul formativ cu cel informativ într-un context creativ, urmărind în același timp crearea de abilități și 
competențe specifice activității propuse.  

Din experiența personală, am constatat că aplicațiile de jocuri on-line sunt plăcute și iubite de către 
copii. 

Pornind de la multitudinea de instrumente digitale existente, fiecare profesor are libertatea să aleagă 
după preferințe și experiența personală, astfel încât să ofere coerență actului didactic, în acest context 
dinamic.  

Chiar dacă învățământul on-line nu poate suplini pe deplin învățământul clasic, dar având un rol 
important ca extensie a acestuia, integrarea noilor tehnologii în educație au scopul de a influența pozitiv 
rezultatele procesului instructiv-educativ și de a îmbogății performanțele sistemului educațional. 
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EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

Profesor învăţământ preşcolar: ENACHE ANCA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „ALBĂ CA ZĂPADA” 

DOROHOI, JUD. BOTOȘANI 

 
 
Motto: „ Evaluarea şi responsabilitatea sunt scopuri ce merită să fie urmărite. Sarcina este de a crea 

un sistem care să evalueze în mod corect şi util lucrurile pe care le considerăm importante şi să nu 
distorsioneze procesul instructiv ”. (Theodore Sizer) 

 
Evaluarea este un proces complex, acesta vizează un domeniu mai larg decât pregătirea elevilor 

(programul de instruire în ansamblu, activitatea comună educatoare - învăţătoare– copil, unitatea de 
învăţământ), iar pe de alta parte, evaluarea furnizează elementele necesare exprimării unei opţiuni pentru 
anumite modalităţi de acţiune menite să amelioreze atât procesul de învăţământ cât şi  produsele acestuia 
(cunoştinţe, priceperi, deprinderi, comportamente) dobândite de preşcolari şi şcolari  în cadrul programelor 
de instruire. 

 
Evaluarea nu trebuie făcută pentru a le dovedi preşcolarilor, şcolarilor că nu şi-au însuşit cunoştinţe 

sau deprinderi, ci pentru a se adapta întregului mod de lucru al educatorului la cerinţele fiecărui elev,  la 
ritmul lor de învăţare. Sarcinile evaluării ar putea fi enunţate astfel: 

 
 Identificarea nivelului iniţial de pregătire al preşcolarilor, şcolarilor; 
 Stabilirea volumului şi calităţii cunoştinţelor dobândite de preşcolari, şcolari într-o perioadă de 

instruire determinată, a lacunelor existente în pregătirea acestora; 
 Adaptarea strategiei didactice la situaţia concretă a colectivului de preşcolari şi şcolari în vederea 

atingerii obiectivelor propuse; 
 Informarea preşcolarilor şi şcolarilor asupra poziţiei pe care o ocupa în raport cu cerinţele 

programelor şcolare în motivarea lor pentru obţinerea unor performanţe superioare; 
 Informarea părinţilor în legătură cu evoluţia situaţiei şcolare a copiilor lor; 
 Determinarea elementelor necesare aprecierii calităţii pregătirii educatorilor. 
 
Rolul important al evaluării în educaţie este justificat prin nevoia de a măsura eficacitatea şi eficienţa 

procesului de instruire, de a obţine informaţii relevante privind rezultatele şcolare ale copiilor, de a oferi 
feedback – ul necesar tuturor celor implicaţi în educaţie. 

 
Situația actuală provocată de pandemia Covid 19 a adus o schimbare radicală a sistemului 

educational. Cadrele didactice trebuie să se adapteze la schimbări și trebuie să devină mai conștiențe mai 
flexibile și mai bine pregătițe pentru viața de mâine cu surprizele ei. Schimbarea trebuie să includă, 
implicarea mai largă a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor 
didactice, în educația copiilor. 

 
Metode utilizate pentru invatarea de la distanță: prin video, filmulețe cu activități interactive, cântece, 

aplicații etc., pe care educatorul le trimite părinților pentru copil. 
 
jocuri on-line – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice deoarece îşi păstrează 

simţul ludic. JINGSAWPLANET- este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau 
fotografie şi decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită (de la 3 la câteva sute de 
bucaţi). Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator.  
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Evaluarea online poate și trebuie să fie o continuitate a învățării din mediul educational de la clasă. 
Trebuie să avem un scop comun - acela de a face o educație de calitate, copiilor noștri! 
 

 

BIBLIOGRAFIE: 
 
Cucoş, C. ( 2008). Teoria şi metodologia evaluării, Iaşi, Editura Polirom 
Radu, I.T.. (2000), Evaluarea în procesul didactic, Bucureşti, 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. Învăţarea în şcoală”, 
București, EDP.; 
Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic 
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EVALUAREA ONLINE LA PREȘCOLARI 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. ENACHE ILDIKO                                                  
ȘCOALA GMNAZIALĂ CRIZBAV – GRĂDINIȚA CRIZBAV, JUD. BRAȘOV 

 

 

 

Tot ceea ce înseamnӑ proces de predare - învӑțare - evaluare a redevenit în atenția noastrӑ sub 
titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții am fost nevoiți să ne mutăm activitatea în mediul on-
line și am fӑcut cunoștintӑ cu aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ.  

În mediul online, în alegerea instrumentelor digitale de către cadrele didactice pentru evaluarea 
preșcolarilor trebuie să se urmărească gradul de interacțiune, dezvoltare și comunicare. Pentru preșcolari, 
în cadrul învățării de acasă părinții joacă un rol important deoarece reprezintă un suport de bază, totodată 
cei mici având un mediu de lucru și învățare mult mai confortabil. 

Sarcinile de lucru în mediu online trebuie să fie creative, să nu conducă la pierderea interesului 
copiilor față de activitate, la oboseala fizică și emoțională, la reducerea timpului destinat unor activități 
recreative, familiale sau comunitare.  

Dacă pentru nivelul primar, gimnazial și liceal, lucrurile sunt oarecum mai clare, în învățământul 
preșcolar aspectul educației on-line este puțin diferit, pentru că, indiferent de forma desfășurării 
activităților, sincron sau asincron, actul educațional depinde în mare măsură de disponibilitatea, suportul și 
implicarea părinților. 

Practic, învățământul on-line nu se poate desfășura fără instrumente digitale, de aceea, este nevoie de 
o selecție clară, ținându-se cont de valențele pedagogice pe care acestea le oferă: interacțiune, colaborare, 
comunicare, evaluare, dar și de nevoile, caracteristicile sau nivelului de dezvoltare al grupei. 

Pentru că principala noastră activitate în grădiniță este jocul, sub toate formele sale, în strategia 
didactică pentru grupa mea, am folosit instrumente digitale care să păstreze simțul ludic, dar care să-mi 
ofere și posibilitatea de a capta atenția și a menține interesul copiilor pe toată durata activității, îmbinând 
aspectul formativ cu cel informativ într-un context creativ, urmărind în același timp crearea de abilități și 
competențe specifice activității propuse. Din experiența personală, am constatat că aplicațiile de jocuri on-
line sunt plăcute și iubite de către copii. 

Orice soft sau aplicație poate fi folosită creativ în procesul didactic, însă fără folosirea în exces a 
acestora. Din gama variată de instrumente digitale care m-au ajutat în procesul educativ, amintesc câteva: 

WorldWall wordwall.net/ platformă 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/ aplicaţie pentru conferinţe online; 
Wizer.me www.wizer.me/ platformă pentru crearea de fişe de lucru online; 
SlideShare https://www.slideshare.net/ aplicaţie prin care distribui prezentări, documente, fotografii; 
Quizziz quizizz.com/ crearea de chestionare / teste interactive online; 
LiveWorksheets www.liveworksheets.com/ fişe de lucru interactive online; 
Livresq livresq.com/ro/ crearea lecţiilor online; 
Genially www.genial.ly/en colaje, postere şi prezentări colorate. 
Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesită suportul 

adulţilor (al părinţilor, în cazul învăţării de acasă). Un aspect motivant pentru cadrele didactice îl reprezintă 
schimbul de bune practici şi asistenţă din partea colegilor. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolute esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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Produsele copiilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Poate cel mai mare beneficiu pentru predarea online este acesta - profesorii joacă în continuare cel 
mai important rol în experiența de învățare. Tehnologia nu poate înlocui meseria profesorului, dar se 
pretează ca un instrument foarte util pentru îmbunătățirea experienței atât pentru profesor, cât și pentru 
cursant. Decizia de a preda online poate încuraja profesorul să recunoască controlul pe care îl au asupra 
propriei cariere și să-și pună mintea în repaus. 

Profesorii constată avantajele și dezavantajele în aplicarea testelor online: 
Avantaje: permite oricărui evaluator realizarea unor teste cu maximă precizie şi profesionalism în 

doar câteva minute, utilizând colecţii profesionale de itemi, elaborate, permite monitorizarea rapidă a 
progresului unui număr mare de cursanţi; utilizarea unor bănci de teste, cu mixarea întrebărilor şi 
răspunsurilor care pot preveni copierile la examene; includerea unui număr mare de diverse tipuri de 
întrebări într-un test, acoperind mai bine materia studiată, pentru profesori și elevi: adaptare la nivelul 
elevilor – ușor, mediu, greu; rapiditate în interpretare; motivare pentru studiu individual; posibilitate de 
rezolvare pentru a 2-a oară a testului; formare și dezvoltare competențe IT; utilizarea telefonului mobil în 
cadrul procesului educațional; învățare unii de la alții, monitorizarea momentului în care s-a realizat 
rezolvarea, imposibilitatea comunicării elevilor între ei chiar dacă au același tip de test, etc.) 

Dezavantaje: limitarea posibilităţilor de testare a abilităţilor, accentul fiind pus pe memorare şi 
recunoaştere; costuri ridicate în faza iniţială; cunoştinţe suplimentare în zona de informatică; limitările 
sistemelor computerizate privind itemi deschiși şi altele. atribuire de răspunsuri la întâmplare de către elevi, 
timp pentru elaborarea testelor și transmiterea către elevi, imposibilitatea modificării unor itemi în cadrul 
testelor create de către alți autori, elevi care nu au mail sau telefon. 

Pornind de la multitudinea de instrumente digitale existente, fiecare profesor are libertatea să aleagă 
după preferințe și experiența personală, astfel încât să ofere coerență actului didactic, în acest context 
dinamic. Chiar dacă învățământul on-line nu poate suplini pe deplin învățământul clasic, dar având un rol 
important ca extensie a acestuia, integrarea noilor tehnologii în educație au scopul de a influența pozitiv 
rezultatele procesului instructiv-educativ și de a îmbogății performanțele sistemului educațional. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 Cerghit, Ioan, 2002, ,,Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri si 
strategii”, Editura Aramis, București; 

 Cucoș, Constantin, 2006, ,,Informatizarea în educație. Aspecte ale virtualizarii formării”, Editura 
Polirom, Iași; 

 Curs online DIGITAL CRAFTS 
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Organizarea învățământului online pentru elevii cu CES 

 
Prof. Enache Ionica 

Școala Gimnazială Specială nr. 5, București 
 

 
Școala online a reprezentat și reprezintă, în continuare, o provocare pentru toți cei implicați în 

procesul educațional, cu atât mai mult pentru elevii cu CES. Trecerea de la formula „față în față” la 
modalitatea „online” de livrare a educației, a presupus o pliere pe cerințele impuse de urgență, dar și 
o„cotitură” didactică  în abordarea activităților de învatare pentru elevii cu CES.Școala online presupune o 
reorganizare completă a modului în care se abordează actul didactic, pornind de la metode și tehnici de 
predare, procedee de lucru, dozajul diferit al timpului și terminând cu materialele și mijloacele didactice 
utilizate.  

Monitorizarea învățării se realizează într-un alt mod acum, câteodată chiar foarte greu. Lipsa unui 
dialog autentic cu clasa, imposibilitatea urmăririi modului în care elevii își iau notițe, dificila administrare 
a probelor de evaluare reprezintă aspecte care trebuie regândite și îmbunătățite. Cei mai buni prieteni au 
devenit platformele educaționale online și platformele de streaming, modalitățile cele mai potrivite pentru 
continuarea procesului educațional în acest context sensibil.  

A existat o explozie de experiențe didactice la distanță, soluții ad-hoc, dar și profesioniste, eclectisme 
operaționale, dar și viziuni unitare. Nu a fost și nu este ușor pentru nicio unitate de învățământ să-și transfere 
activitatea în mediul online. Procesul necesită multă răbdare, o planificare cât mai bună, dar mai ales o 
comunicare eficientă între partenerii educaționali – profesori, părinți, elevi. 

În grupul țintă specific – copiii cu cerințe educaționale speciale (CES), activitatea scolară online 
presupune anumite strategii specifice, astfel: 

 
 Secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru. Îi ajută să se ocupe pe rând de câte o singură 

secvență și să se bucure de succesul rezolvării acesteia. Elevii cu CES renunță adesea doar la vederea 
cantității de material pe care îl au de învățat, sau de lucrat. Împărțirea acestuia îi motivează să lucreze pe 
fiecare segment în parte. 

 Identificarea canalului senzorial preferat: vizual, auditiv, practic și adaptarea materialului 
educativ. Aceasta este o sarcină complicată care le revine de multe ori părinților în această situație și trebuie 
menționat că au și de ce să se bucure când vor constata cum copilul lor devine mai receptiv și înțelege mai 
repede și mai ușor informațiile recepționate pe canalul senzorial preferat. 

 Implicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse. Uneori copiii colaborează mai bine la teme 
cu alți adulți decât cu părinții lor și elevii cu CES seamănă mult din acest punct de vedere. Implicarea 
fraților ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor ști să adapteze mai ușor nivelul explicațiilor funcție de 
vârsta și specificul fratelui cu CES. 

Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de potenţialul individual. Evaluarea trebuie să 
vizeze identificarea progresului real realizat de elev luând ca punct de plecare rezultatele evaluării iniţiale. 
Aceste rezultate conduc la selectarea obiectivelor pe care le propunem, la selectarea conţinuturilor şi a 
acelor activităţi de învăţare care vor corespunde cel mai bine nevoilor copilului în cauză în scopul unui 
progres educativ. 

 
Metode de evaluare 

Evaluarea orală pe parcursul orei, fișe de lucru, teste de evaluare, eseuri, referate, proiecte, portofolii. 
Testele de evaluare și fișele de lucru se pot încărca pe platformă. În decursul orei elevii trebuie să 

rezolve fișa de lucru sau un test de evaluare și să trimită rezolvarea pe platformă, 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 aplicații, iar elevii le 
rezolvă în timpul orei de curs, într-un interval de timp indicat de profesor. 

Temele pentru referate, proiecte sau portofolii se pot posta pe platformă; ele pot fi individualizate. 
Profesorul indică o perioadă de timp în care trebuie realizate. 

 
Platforme online folosite pentru elevii cu CES. 
Google Classroom: această platformă oferă posibiltatea de a discuta cu elevii – Meet video, pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

Google Forms această platformă permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare 
sau ca material de reflecție pentru elevi. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe 
variante de răspuns, sau nu.Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot 
afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. 

Kahoot! este o platformă recomandată pentru evaluarea rapidă a cunoștințelor (echivalentul testului 
“fulger” de la clasă). Întrebările sunt adresate câte una, pe rând. Ele sunt de tip grilă și cer, de obicei, răspuns 
în timp scurt (câteva secunde). 

Wordwall este o platformă unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, 
potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă . În această aplicație se găsesc și materiale gata 
create de alți utilizatori. 

În ceea ce privește evaluarea online, sunt: accesibilitatea (elevul se poate conecta de pe orice 
dispozitiv – laptop, tabletă, smartphone, calculator desktop – pentru a participa la procesul de evaluare), 
feedback imediat (nota testului poate fi returnată elevului împreună cu explicațiile necesare), nu se mai 
folosesc coli de hârtie, elevul are un dosar personal virtual cu toate evaluările primite, profesorul poate 
urmări mai ușor progresul sau regresul elevului, părintele are acces la rezultatele copilului său deoarece 
sistemul permite ca și părintele să fie parte a procesului educațional. 

Evident că evaluarea în mediul online are și dezavantaje, ea nu va putea înlocui în totalitate evaluarea 
tradițională, așa cum școala din mediul online nu va putea înlocui niciodată școala față în față. 

 
 
 
BIBIOGRAFIE: 
 
http://www.e-scoala.ro/ 
Proiectul Şcoala Online etwinning.ro/eTw_RO12_raport_preliminar.pdf 
www.1educat 
www.edu.ro 
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Metode si tehnici de evaluare in invatamantul online 
 
 

Prof. Inv. prescolar: Enache Letitia 
G.P.N. Chiojdu, jud. Buzau 

 
 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat.  Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse 
tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va 
îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia.Provocarea pentru profesori este 
să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de 
hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi 
în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

 
Să enumerăm câteva: 
 
– Google Classroom – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi corectate temele și poate fi oferit 

feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor 
mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.)  Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

 
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 

Profesor învăţământ preşcolar: ENACHE MARIA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „ALBĂ CA ZĂPADA” 

DOROHOI, JUD. BOTOȘANI 
 
 
 
Evaluarea este o componentă esenţiala a procesului instructive/educativ, a triadei instruire-predare-

evaluare, având ca scop cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate, în vederea optimizarii ei, pe baza 
colectării, organizării şi interpretării rezultatelor obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare. De 
asemenea rolul ei este să depisteze limitele învăţării, greşeli, lacune, nivel prea scăzut de cunoştinţe, 
dificultăţi în interpretarea şi aplicarea cunoştinţelor, pentru depăşirea acestora şi realizarea progresului 
şcolar.  

Pentru a conferi activităţii de instrucţie şi educaţie o eficienţă sporită cerută de exigenţele vieţii 
contemporane este necesară intensificarea eforturilor pentru a asigura procesului de învăţământ un caracter 
cât mai raţional şi riguros prin determinarea cât mai precisă a obiectivelor instruirii, organizarea 
conţinuturilor în concordanţă cu principalele caracteristici şi tendinţe ale ştiinţei şi tehnicii, stabilirea 
strategiilor de predare – învăţare în raport cu obiectivele şi conţinuturile, perfecţionarea acţiunilor de 
evaluare a rezultatelor şi a proceselor desfăşurate. 

O evaluare riguroasă se obţine în domeniul educaţiei, al învăţământului, pe baza unor măsuri efectuate 
cu instrumente cât mai precise asupra caracteristicilor preşcolarilor, educatorilor, elevilor înşişi sau asupra 
programelor instructiv – educative şi a unităţilor de învăţământ.  

Consider că evaluarea în învăţământul preşcolar este posibilă şi necesară şi constituie un factor de 
decizie pentru realizarea fiecărei categorii de activitate, poate influenţa progresul şcolar, poate orienta 
favorabil alegerea strategiilor didactice în actul de predare – învăţare. 

Un rol important îl au metodele şi procedeele folosite de educatoare în evaluarea activităţilor copiilor. 
Ele trebuie să urmărească unul şi acelaşi scop, şi anume de a-i deprinde cu unele forme elementare ale 
muncii intelectuale, de a-i determina şi forma în aşa fel încât pentru comunicarea unui rezultat să-şi găsească 
răspunsul, să-l verifice şi apoi să-l expună, insistând întotdeauna să lucreze într-un ritm rapid.  

Fiecare educatoare, învăţătoare poate să-şi aprecieze calitatea metodelor şi procedeelor folosite la 
activităţi prin rezultatele obţinute de copii în evaluare, comportamentul acestora, prin gradul de interes şi 
plăcerea cu care copiii participă la activităţi. Nu trebuie pierdute din vedere nici erorile  care pot apărea în 
actul evaluării. 

Procesul de învățământ a suferit modificări, iar cele trei componente esențiale, predarea, învățarea și 
evaluare trebuie adaptate noilor cerințe. Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri 
structurate, coordonate și corect etapizate. Avem la îndemână acum multitudinea de platforme și soft-uri 
educaționale on-line, care reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au 
posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor contexte 
speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când sistem de învățământ, public și privat, 
indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. 

Exemple de platforme acesibile tuturor profesorilor și elevilor, prin intermediul cărora 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 și poate fi oferit răspuns direct fiecărui 

elev.Tot în Classroom de pot adăuga teste de tip chestionar pentru elevi, etc. 
Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte, toți elevii pot 

vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 
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Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev.Copiii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau simple. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
cumulativă. 

Astfel, evaluarea on-line poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi 
provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp 
oferindu-i  profesorului ocazia de a putea măsura cunoștintele dobândite, de a semnala și corecta 
unelelacune în învățare. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1.Introducere în teoria și metodologia evaluării, Conona Petrescu, Tudor Marin, 2010 
2.www.didactic.ro 
3.Metode, procedee și tehnici de evaluare școlară, Miron Ionescu, 2002 

https://digitaledu.ro/aplicatii/kahoot/ 
https://iteach.ro/experientedidactice/evaluarea-didactica-folosind-aplicatiile-google-forms-

siflubaroo 
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Portofoliul - metodă alternativă de evaluare 

 

Prof. Enache Monica Mirela                                                             
Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța 

 
 

Situația pandemică, pe care a străbătut-o și sistemul de învățământ în această perioadă, aduce cu sine 
abordări diferențiate ale conceptului de evaluare școlară, știindu-se faptul că în parcursul școlar, educațional 
și, ulterior, profesional activităților noastre și produselor acestora le sunt conferite sau atribuite valori. 
Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai incitante și mai controversate probleme, iar 
profesorii sunt din ce în ce mai preocupați pentru găsirea unor metode alternative, moderne, complementare 
celor clasice, care să determine un plus de obiectivitate în valorizarea competențelor elevilor și să evalueze, 
cât mai just, performanțele acestora. 

Metodele alternative de evaluare educațională (proiectul, portofoliul, eseul, studiul de caz,   
investigația etc.) așa cum menționează însăși denumirea lor, sunt „o alternativă ” la cele clasice (probe 
orale, scrise sau practice). Adeseori metodele alternative sunt considerate moderne, aici termenul „modern” 
având conotația de ceva diferit față de ceea ce este considerat „clasic”.   

Proiectul presupune un demers evaluativ mult mai amplu decât investigaţia. Proiectul începe în clasă 
sau la una dintre întâlnirile on-line, prin definirea şi înţelegerea sarcinii de lucru, eventual şi prin începerea 
rezolvării acesteia – se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni, timp în care elevul are 
permanente consultări cu profesorul şi se încheie tot la oră, prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport 
asupra rezultatelor obţinute, şi dacă este cazul, a produsului realizat.  

Caracteristicile de bază ale proiectului sunt: 

• Permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării. Este o formă de evaluare complexă ce oferă 
posibilitatea aprecierii unor capacităţi şi cunoştinţe superioare. Permite identificarea unor calităţi 
individuale ale elevilor. Este o formă de evaluare puternic motivantă pentru elev. 

• Este recomandat atât în evaluări de tip sumativ cât şi în evaluări formative. Având o desfăşurare pe 
durate mai mari de timp, în procesul de evaluare şi de autoevaluare pot fi luate în considerare atât produsul 
final dar şi desfăşurarea, procesul învăţării 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 realizării unui proiect 

1. Alegerea temei 

2. Planificarea activităţii 

3. Cercetarea propriu-zisă 

4. Realizarea materialelor 

5. Prezentarea rezultatelor cercetării şi /sau a materialelor create 

6. Evaluarea: 

• cercetării de ansamblu 

• modului de lucru 
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• produsului realizat 

Etapele proiectului presupun direcţionarea eforturilor elevilor în două direcţii la fel de importante din 
punct de vedere metodologic şi practic: colectarea datelor şi realizarea produsului. Fiecare direcţie conţine 
elemente care conferă specificitate proiectului în funcţie de disciplina pe care o vizează. 

 

Structura unui proiect 

1. Pagina de titlu, pe care, de obicei, se consemnează date sintetice de identificare: tema proiectului, 
numele autorului, perioada în care s-a elaborat proiectul. 

2. Cuprinsul proiectului care prezintă titlul, capitolele, subcapitolele. 

3. Introducerea, prezentarea cadrului conceptual. 

4. Dezvoltarea elementelor de conţinut. 

5. Concluziile care sintetizează elementele de referinţă desprinse în urma studiului temei respective, 
sugestii, propuneri. 

6. Bibliografia. 

7. Anexe. 

Apreciere analitică - apreciere sintetică 

Constantin Cocoş consideră că aprecierea poate fi analitică, bazată pe criterii bine stabilite sau 
globală/ holistică. Pentru a asigura o evaluare cât mai corectă, cadrul didactic va stabili, în prealabil, 
împreună cu elevii săi strategia de evaluare: 

• Se va evalua produsul, procesul sau amândouă? 

• Care va fi rolul profesorului: evaluator continuu sau doar la sfârşitul proiectului? 

• Care este politica resurselor materiale necesare: le va oferi profesorul – ca parte a sarcinii de lucru 
– sau elevii trebuie să le procure şi, în consecinţă, acestea vor fi evaluate? 

• Care sunt activităţile intermediare impuse (eventual prezentarea unui plan preliminar, stabilirea unor 
etape intermediare etc.) 

• Care va fi formatul sub care se va prezenta forma finală (raportul) 

• Care sunt standardele de formă şi de conţinut impuse pentru prezentarea produsului (număr de 
pagini, caracter de literă, mod de prezentare grafică, structurarea materialului pe capitole, subcapitole, 
precizarea surselor bibliografice etc.) (C. Cucos). 

Opţiunea pentru modul de definire a criteriilor de evaluare a unui proiect aparţine în ultimă instanţă 
profesorului, în funcţie de nivelul de generalitate la care acesta doreşte să-şi plaseze demersul evaluativ. 

Strategia de evaluare a proiectului, care este una de tip holistic, trebuie la rândul ei să fie clar definită 
prin criterii negociate sau nu cu elevii, astfel încât să valorizeze efortul exclusiv al elevului în realizarea 
proiectului. 

  În concluzie, proiectul poate avea o conotaţie teoretică, practică, constructivă, creativă. El se poate 
derula într-o perioadă mai mare de timp, pe secvenţe determinate dinainte sau structurate circumstanţial. În 
funcţie de particularităţile de vârstă, acesta poate să includă şi componente ludice. 

 

Bibliografie: 
 

 C. Cucoş, Teoria si metodologia evaluarii, Iaşi, Editura Polirom, p.134 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 

Enculescu Ramona,                                                                     
Școala Gimnazială ,,Gheorghe Bibescu’’ Craiova 

 
 

 
“Principalul obiectiv al educației este acela de a forma oameni capabili să realizeze acțiuni noi, şi nu 

numai să repete ceea ce au făcut generațiile anterioare, oameni care să fie creativi, inventivi şi cu dorinţa 
de a investiga.” Jean Piage 

 
Într-o societate a cărei evoluție, în special tehnologică, cunoaște o accelerare puternică, utilizarea 

calculatorului în procesul de învăţământ, devine din ce în ce mai mult o necesitate. O bună utilizare a acestor 
instrumente poate eficientiza comunicarea profesor-elev, motivându-i pe cei din urmă pentru studiu. 
Utilizarea instrumentelor TIC în activitatea didactică poate deveni eficienta în măsura în care personalul 
implicat este un bun utilizator şi de asemenea este conștient de modalitatea efectivă de folosire la disciplina 
predată. 

Folosirea platformelor și aplicațiilor disponibile online oferă o largă paletă de tehnologii utile în 
predare și evaluare, dar accentul trebuie sa cadă pe modul in care tehnologia va îmbunătăți pedagogia 
folosită, aceasta din urmă fiind prioritară in cadrul actului didactic. Experiența actuală ne ajută să înţelegem 
că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să 
se îndepărteze de noțiunea de evaluare privită in forma ei cea mai tradițională, poate, de la documentul 
Word, reprezentat de o coală și să ajungă la documentul electronic, folosind tehnologia pentru a-i ajuta pe 
elevi să devină autonomi în învățare. 

In privința evaluării, aceasta poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o 
persoană sau un grup din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în prezent sunt: 
comunicarea prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor cum ar 
fi: eseuri, alcătuirea şi predarea de portofolii, testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu 
răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de 
specialitate includ si temele scrise, participarea la discuţii online, activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de 
rol, teme colaborative, dezbateri sau portofolii. 

Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a rezolva 
probleme. Lucrul în afara şcolii, departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume 
responsabilităţi mai mari dacă doresc să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia conform 
căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare 
pentru a face faţă aşteptărilor comunităţii si profilului adolescentului. S-a incercat trecerea către abordări 
mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se 
pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 

Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar 
câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode 
includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii 
referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a 
demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu 
utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni, creativitatea manifestată de copii fiind uluitoare. 
Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini 
și evaluare au alegeri aproape nelimitate. Dintre acestea, se remarcă: Google Classroom (aici se pot purta 
discutii cu elevii, pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă 
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 răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate 
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răspunsurile date pe post-it-uri virtuale), Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi 
utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru 
a crea teste scrise. 

Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de 
reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, 
sau nu.) Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la 
un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască 
distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai 
buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le 
primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 
profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 

În cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană, elevul fiind protejat de capriciile profesorului. 
Poate chiar să se autoevalueze. Este redusă starea de stres şi emotivitatea elevilor. Există posibilitatea 
evaluării simultane a mai multor elevi cu nivele de pregătire diferite, deoarece testele de evaluare sunt 
realizate de asemenea pe nivele de dificultate diferite. Se pot realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, 
animate care să ducă la reţinerea mai rapidă a informaţiei esenţiale. Se pot realiza jocuri didactice în scopul 
aprofundării cunoştinţelor şi dezvoltării abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii acestora, proiecte, 
portofolii, pagini html. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 
echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă.  

Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi 
procesele de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată: ca o sursă independentă de dovezi 
pentru evaluare, ca o contribuţie la întregul proces de evaluare sau în vederea colectării, transmiterii şi 
administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 

 
 
Bibliografie: 
 
1. Corlat S., 2001, Metodologia utilizării Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație în 

învățământul superior, Chișinău. 
2. Cucoș C., 2006,  Informatizarea în educație, Editura Polirom, Iași. 
3. Cristea S., 2000,  Dicţionar de pedagogie, Editura Litera, București. 
4. Adrian Adăscăliţei, 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 și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, limite în relaționarea cadru 
didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă 
latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. 

Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 
următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 

Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 
evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea 
lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii 
de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative caracteristicilor 
calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor semnificații. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea  nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, uneori 
tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm. On-line-ul pune la dispoziția 
evaluatorilor un set de standarde și specificații dedicate instruirii asistate de calculator: SCORM. În on-line 
marea problemă este verificarea identității. Mai ales în instrumentele gratuite care nu folosesc conturi 
instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și corectă, pentru că rezultatele evaluării sunt folosite 
ulterior.   

În mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de 
dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul își 
cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza 
eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea 
personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online 
de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția.  

Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în timp 
real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută 
ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional 
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real, iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi 
înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi), neavând un control real al 
publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un discurs corect, consistent, fluid.  

Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului completează paradigma dificilă a 
comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele indicii 
pe care o bună comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale sunt acum 
pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de banda limitata sau 
de trafic încărcat. 

  

1345



 
 

Importanta Evaluarii inițiale în învățământul preșcolar 
 

 

Enescu Mirela Petronela 

 
 

’’Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna 
un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.’’ (D. Ausbel) 

 

Evaluarea în învățământul preșcolar are drept scop măsurarea și aprecierea cunoștinșelor, priceperilor 
și deprinderilor cu care copilașii întră în mediul grădiniței(grupa mica). În același timp evaluarea inițială 
urmărește și aspectele formative ale muncii cadrului didactic. 

Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în 
şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. Calitatea presupune 
mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur instrument, ci să se refere la o serie 
de tehnici cât mai diverse. 

Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare, îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi motivează să 
se implice în sarcină.Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a spori eficienţa 
evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea efectelor acţiunilor 
valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, 
p.284) 

Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat 
următoare;“este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregatirea necesare creării de 
premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002),se efectuează la începutul unui program de 
instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei lecţii),este 
interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conţinuturi şi 
formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacităţi, interese, motivaţii), 
necesare integrării în activitatea următoare 

Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate,e nevoie să se țină seama de 
următoarele:tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățarii; utilizarea a acelor 
metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale,care asigură învățarea 
activă și formativă;îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe).  

Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza,,ceea ce influenţează cel mai mult învaţarea 
sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare.Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în 
consecinţă”. 

Teoria şi practica pedagogică distinge între metodele tradiţionale şi cele complementare / alternative 
de evaluare. Numeroase discuţii s-au purtat de-a lungul timpului şi se poartă încǎ şi astăzi în legătură cu 
gradul de obiectivitate şi de precizie al metodelor de evaluare. Sunt păreri diferite în ceea ce priveşte modul 
de utilizare a metodelor de evaluare, însă soluţia cea mai potrivită este îmbinarea cât mai eficientă a acestora 
şi nu folosirea în exces a unora în detrimentul altor metode.  
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Metoda de evaluare orală este una din cele mai răspândite şi utilizate metode, realizându-se prin 
întrebări / răspunsuri. Este folosită, cu precădere, ca verificare curentă, parţială şi pe parcursul programului 
de instruire.  

Evaluarea orală este specifică situaţiilor în care performanţa trebuie exprimată prin comunicare orală. 
Implică abilitatea de a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a formula întrebări şi răspunsuri, de a 
dialoga, a identifica sensul cuvintelor prin raportare la context, de a integra cuvinte noi învăţate în enunţuri 
proprii, de a povesti, de a avea o pronunţie clară şi corectă.  

Evaluarea orală se realizează în multiple forme, utilizându-se diferite tehnici, cum ar fi: conversaţia 
de verificare, interviul (tehnica discuţiei), verificarea realizată pe baza unui suport visual. Conversaţia de 
verificare este puternic structurată, intenţia de verificare fiind evidentă. Acest tip de conversaţie îl putem 
întâlni în cadrul unei activităţi, la etapa de reactualizare a structurilor dobândite anterior. 

În didactica actuală se pune accentul pe trecerea progresivă de la „a şti” la „a şti să faci” şi „a şti   să 
fii”. Evaluarea prin probe practice constă în verificarea unor capacităţi sau abilităţi. Probele sunt adaptate 
şi diversificate în funcţie de tipul domeniului de competenţă, de conţinuturile acesteia, de obiectivele 
propuse, de posibilităţile tehnice concrete de evaluare. Această metodă se realizează printr-o mare varietate 
de forme, în funcţie de specificul domeniului evaluat.    

Indiferent de domeniul evaluării, pentru realizarea cu succes a activităţilor practice este nevoie de 
foarte multă imaginaţie din partea educatoarei, dar şi de adecvare la situaţii reale de viaţă. În grădiniţă, 
aceste probe sunt asociate activităţilor de pictură, desen, modelaj, construcţie, gospodăreşti, experimente 
pentru observarea unor fenomene ( ex: „Apa în cele trei stări: lichidă, solidă, gazoasă”, „ Cum erup 
vulcanii?”, „ De ce plutesc anumite corpuri?” ), confecţionarea unor cărţi sau albume ( pot fi realizate şi ca 
activităţi de evaluare a proiectului desfăşurat la grupă – „ Albumul Toamnei”, „Personaje bune, rele, printre 
paginile mele”, „Ciupercuţa cea isteaţă animalele ne-nvaţă!”, „Albumul vietăţilor mărunte”, etc.), realizarea 
unor colecţii, rezolvarea unor sarcini cu conţinut matematic, sarcini de comunicare orală sau scrisă, pe baza 
softurilor educaţionale ( softurile Piticlic sau alte programe educaţionale). 
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Evaluarea tradițională în grădiniță 

 

Prof. înv. preșcolar Epure Elena                                                          
Liceul ,,Corneliu Medrea” Zlatna /GPN TRÎMPOIELE 

 
 

Evaluarea este un proces didactic complex, integrat structural și funcțional în activitatea desfășurată 
în grădiniță. Este procesul prin care se delimitează, se obțin și se furnizează informații utile, permițând 
luarea unor decizii ulterioare.(Cucoș, 2002) Prin evaluare se urmărește progresul copilului în raport cu el 
însuși și mai puțin o raportare la norme de grup (relative). 

 

Importanța evaluării: 

 Pentru educator 
Identifică modul cum s- a adaptat copilul la mediul grădiniței, îl orientează și îl sprijină în activitatea 

de învățare. 
 Pentru copil 
Informațiile dobândite prin procesul de observare și evaluare și utilizate în conceperea și ameliorarea 

demersului didactic contribuie la asigurarea unei creșteri sănătoase, ,,...o dezvoltare globală, unitară a 
acestuia”. 

 Pentru părinte 
Cunoaște progresul pe care- l face copilul în raport cu el însuși, învață să- l valorizeze, să comunice 

și să relaționeze mai bine cu copilul. 
 
Procesul de evaluare are trei componente: 
 
- Ce măsurăm?- obiectivele evaluării 
- Cu ce măsurăm?- instrumente de evaluare: metode, probe, grile și tehnicile de utilizare; 
- Cum interpretăm rezultatele evaluării?- criteriile de evaluare. 
Cunoașterea comportamentului copiilor, a nivelului atins în dezvoltarea lor generală și a     rezultatelor 

obținute în realizarea obiectivelor pedagogice, îi este necesară cadrului didactic în fiecare moment al 
desfășurării actului didactic: 

- la început- în vederea adoptării unei pedagogii adecvate: 
- pe parcurs- pentru a cunoaște progresele înregistrate; 
- la sfârșit- pentru a aprecia rezultatele obținute. 
Putem vorbi, prin urmare despre cele trei forme ale evaluării: 
- evaluare inițială sau predictivă( se realizează la începutul unui program de instruire); 
- evaluare continuă sau formativă( se realizează pe parcursul procesului de instruire și are rolul de a 

indica unde se situează rezultatele parțiale de cele finale); 
- evaluare sumativă sau cumulativă( se realizează la finalul unei etape de instruire); 
Operațiile evaluării sunt: măsurarea, aprecierea și decizia. 
 
Metode de evaluare 
 Metode tradiționale: probe orale, probe scrise și probe practice; 
 Metode complementare de evaluare: observarea curentă, eșantionarea activității, portofoliul etc. 
 
În cadrul evaluării trebuie evitate formulările de tipul: ,,Astăzi avem evaluare, vreau să văd dacă știți 

culorile”sau ,,Dăm proba pentru recunoașterea figurilor geometrice”.Copiii nu trebuie să simtă că trec 
printr- o etapă de evaluare. 

1348



O evaluare eficientă este bazată pe observarea sistematică a comportamentului copilului, deoarece 
oferă cadrului didactic informații despre copii privind perspectiva capacițății lor  de acțiune și de 
relaționare, despre competențele și abilitățile de care dispun în mod direct. 

Probele cu sarcini pe fișe de lucru trebuie să fie echilibrate cu observarea comportamentului copilului 
în timpul jocului, astfel copiii să nu fie reținuți de la joc, pentru a rezolva sarcini pe fișe. 

Probele de  investigație trebuie combinate în activitatea obișnuită, de exemplu, jucându- se la Centrul 
,,Colțul Căsuței”/ Joc de rol ,,De- a mama”, copilului i se poate adresa întrebări despre culorile, formele și 
poziția spațială ale obiectelor. În Centrul ,,Construcții”se pot obține alte informații despre formele 
geometrice, clasificări, ordonări după mărime sau se pot număra. 

Probele evaluării inițiale sunt stabilite în funcție de domeniile de dezvoltare, dar au fost stabilite și 
probe care transcend granițele acestora. 

           Exemplu de probă de evaluare inițială- grupa mijlocie 
           Domeniul experiențial: DLC 
           Categoria de activitate: Ed. limbajului 
           Proba aplicată: Recunoaște personajul!- joc didactic 
Obiective: 
- să asculte și să reacționeze adecvat la povești; 
- să pronunțe corect sunete integrate în cuvinte; 
- să rețină numele personajelor dintr- un text audiat și să reproducă glasul  acestora; 
- să formuleze propoziții simple și dezvoltate ca răspuns la întrebările adresate. 
Itemi de evaluare: 
3p: Recunoaște personajul și povestea din care face parte; 
3p: Întreabă și răspunde la întrebări prin propoziții simple și dezvoltate; 
4p: Povestește pe scurt momentul prezentat în imagine. 
Punctaj: 
A- COMPORTAMENT ATINS (8- 10 p) 
D- COMPORTAMENT ÎN CURS DE DEZVOLTARE (5- 7 p) 
S- NESESITĂ SPRIJIN (0- 4 p). 
 Bibliografie: 
 Radu, I.  T. Evaluarea în procesul didactic,București, Editura Didactică și Pedagogică, 2000. 
 Cucoș, C- tin. Probleme de docimologie didactică, în Psihopedagogie pentru examenele de 

definitivare și grade didactice, Iași, Editura Polirom, 1998. 
 ,,Curriculum pentru educație timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, MECT, 2009. 
 Gherghina, D., Oprescu, N., Dănilă, I. Novac, C., Ilie, V., Bunăiașu, C., Cămărașu, G., Păunescu, 

A.Metodica activităților instructiv- educative în învățământul preprimar, Craiova, Editura Didactica Nova, 
2007. 
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Metode alternative de evaluare tradițională aplicabile                                         
și în învățământul preșcolar 

 
 

Prof: Epure Liliana 
G.P.P. ,,Lumea copilăriei,,, Rm. Sărat, Buzău 

 
 

 

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 evaluării în cadrul învățării bazate pe proiect 
 
 

Profesor în învățământul primar: Erdely-Bartha Andreia 
Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu 

 
 
Spune-mi și voi uita, învață-mă și s-ar putea să îmi amintesc, implică-mă și învăț. (Benjamin Franklin) 
 
Învăţarea bazată pe proiect, a fost tema cursului Erasmus + la care am participat (august, 2021), în 

cadrul Erasmus Learning Academy, Bologna, Italia. 
Învățarea bazată pe proiect, apărută la sfârșitul secolului al XIX-lea, sub influența cercetărilor lui 

Piaget în domeniul psihologiei dezvoltării, se bazează pe ideea că un individ îşi construiește cunoștințele 
pe baza experienței. Cel care e cunoscut ca fiind părintele acestei abordări, John Dewey, accentuează ideea 
că învățarea pe termen lung se întâmplă atunci când elevii interacționează între ei în timpul rezolvării unor 
sarcini/ probleme/ provocări din viața reală.  

Învăţarea bazată pe proiecte începe cu o întrebare sau o sarcină realistă, semnificativă și provocatoare 
pentru elevi, în funcție de nivelul de cunoștințe și de maturitate a acestora.  În cadrul acestui tip de activitate, 
elevii sunt cei care „vorbesc mai mult” și iau decizii despre modul în care vor lucra și obține rezultatele 
învăţării. Profesorul este acolo pentru a participa la reflecție împreună cu ei, pentru a-i ajuta să evalueze 
eficacitatea fiecărei activități individuale și, dacă întâmpină unele probleme, să ofere soluții sau strategii 
posibile care să-i ajute să depășească aceste probleme.  

Rezultatele învăţării bazate pe proiect trebuie transformate într-un eveniment public, în cadrul căruia 
aceștia le vor împărtăși altor profesori și elevi, părinți sau comunitatea locală mai largă. 
 

Scopul acestei abordări a învățării nu este doar transferul de cunoștințe, care va avea loc cu siguranță, 
ci beneficiile suplimentare care le sunt elevilor de neprețuit: elevii se bucură de procesul de învățare, sunt 
motivați și prezenți, accentul se mută pe procesul de învățare și motivarea elevilor nu mai este doar nota, 
ci sentimentul de realizare personală, crește înțelegerea și se îmbunătățește posibilitatea de aplicare a 
materiei învățate, cunoștințele de la diferite discipline deseori se leagă în timpul rezolvării problemelor 
reale, se cultivă gândirea critică, comunicarea și munca în echipă, elevii devin mai conștienți de sine, 
responsabili și învață să se organizeze, elevii îşi însuşesc abilități de prezentare, vorbire în public, îşi 
controlează emoţiile pe care, cu sigurană le resimp în timp ce își prezintă rezultatele muncii lor. 
 Nu numai că prezentarea publică a rezultatelor este partea cheie care formează nucleul conceptului 
învăţării bazate pe proiecte, ci în acelaşi timp este și justificată și logică din punct de vedere pedagogic. În 
primul rând, elevii depun mult efort și creativitate pentru a ajunge la rezultate în rezolvarea unei probleme 
reale. Dar după ce au ajuns la aceste rezultate, ei trebuie să și le facă cunoscute, prezentându-le cu satisfacția 
finalizării cu succes și multă implicare a acestora. 

Sumarizând, în cadrul acestei abordări – a învățării bazate pe proiect- se urmăresc trei mari obiective: 
integrarea cunoștințelor și abilităților din mai multe domenii/arii curriculare pentru rezolvarea sarcinii de 
lucru, dezvoltarea abilităților de învățare și muncă autonomă, dezvoltarea abilităților de învățare, muncă și 
colaborare în cadrul unei echipe de lucru- abilitățile secolului 21, dezvoltarea abilităților de auto-analiză, 
auto-critică, auto-evaluare. 

Având în vedere obiectivele acestei abordări a învățării, strategiile de evaluare sunt complet diferite. 
În primul rând, accentul nu este pus pe evaluarea standard, cu notare, ci pe o evaluare formativă. Aceasta 
se întâmplă tot timpul proiectului, nefiind nevoie să îl oprim pentru a realiza evaluarea. În evaluarea unei 
astfel de metode de învățare, care are ca obiective cele descrise mai sus, dorința de control trebuie să fie 
mai redusă.  

Evaluarea trebuie realizată cu scopul de a ajuta la desfășurarea și finalizarea proiectului pe care fiecare 
echipă îl conduce.  
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Totuși, există câteva instrumente pe care le putem utiliza pentru monitorizarea mai exactă a 
contribuției fiecărui membru al echipelor formate pentru realizarea unui astfel de proiect: 

 evidență a rolurilor pe care fiecare membru al echipei și le asumă, respectiv activitățile de care este 
fiecare responsabil. Acest instrument ne ajută să urmărim în ce măsură elevii se implică în activitatea 
echipei; 

 listă de criteriii pe care fiecare produs creat în urma proiectului trebuie să îl îndeplinească. 
 Altele, create de fiecare profesor în funcție de nevoia de monitorizare. 
 
Metodele de evaluare foarte utilizate în cadrul acestei abordări sunt: observația, conversația, 

problematizarea. 
Formele evaluării în acest tip de proiect sunt: evaluarea initială – când evaluăm gradul de pregătire a 

elevilor pentru implicarea în proiect, evaluarea formativă – cu scopul de a-i sprijini în direcția pe care ei o 
doresc, autoevaluarea elevilor în diversele sarcini pe care le are de realizat, interevaluarea  membrilor 
echipei, care se întâmplă neplanificată și are rolul de a selecta înformațiile/ideile care duc proiectul spre 
finalizare și evaluarea finală care constă în susținerea elevilor în demersul lor de a-și face cunoscut 
rezultatul proiectului lor. 

Ca și concluzie finală a modului de evaluare a acestui tip de învățare, propun reconsiderarea 
înțelesului acestei noțiuni- ca apreciere, prețuire sau reconsiderearea rolului acestei etape- ca oferire de 
feedback celui evaluat și constatarea aspectelor care trebuie îmbunătățite. 

 
 
 
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 învățarea bazată pe proiecte și învățarea la distanță, Petrovic M, Hoti D., 
https://spencerauthor.com/start-pbl/  
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERITAR.                                   
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL. 

 
 

Educatoare: Eremia Aurora 

 
 

La nivel teretic și practic este deja cunoscut și acceptat faptul că evaluarea reprezinta o componentă 
absolut necesară în procesele educaționale, în general, și în procesele de învățământ, in mod particular, cu 
atât mai mult cu cât componenta de reglare și chiar de autoreglare în toate aceste procese este este pe cât 
de posibilă pe atât de necesară. Desigur că în timp, activitățile de evaluare au fost permanent perfecționate, 
cu precădere cele au fost folosite la învățământul cu frecvență permanentă a preșcolarilor și preșcolarilor 
”la clasă”. Pandemia Covid-19 a ocazionat însă, din nefericire, trecerea la învățământul online pe perioade 
destul de lungi, chestiune care a lansat serioase provocări pentru cadrele didactice în gestionarea întregului 
proces educativ – pentru care sistemul a fost surprins nepregătit, inclusiv în ceea ce privește importanta 
componentă a evaluării. Provocările au fost cu atât mai dificile pentru învățământul preșcolar, în special 
datorită particularităților speciale ale educației copiilor preșcolari de vârstă mică și foarte mică.        

În context, remarc faptul că la nivelul grădiniței noastre, în cadrul Procedurii operaționale 
”ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR SUPORT CU COPIII PENTRU 
ÎNVĂȚAREA ONLINE - GRĂDINIȚA DE ACASA”, problematica evaluării în învățământul online 
deține un loc de sine stătător. Mai mult decât atât, evaluarea are o accepțiune mai largă și se referă la 
instrumente de preluare permanentă a unui feedback mai cuprinzător din partea copiilor și părinților 
acestora. Procedura face trimitere directă la realizarea de teste sau verificări online a preșcolarilor pe diferite 
platforme (incluzând fotografii sau documente cu teme rezolvate trimise pe email, whatsapp, facebook etc), 
inclusiv realizarea unor discuții individuale – sau, în cazuri mai speciale, realizarea unor chestionare, cu 
părinții preșcolarilor respectivi. Mecanismele de colectare a feedback-ului se aplică la copii, părinți, cadre 
didactice, alte categorii de personal implicat în organizarea și desfăşurarea activităților suport pentru 
învățarea online, în scopul luării măsurilor care să conducă la îmbunătățirea conținutului, accesului, 
participării și a calității activităților online de învățământ pentru preșcolari (1).  

Orientarea generală a actului evaluativ trebuie să se realizeze către competențe/capacități, abilități și 
atitudini. Scopul colectării și analizării de către cadrele didactice a unor astfel de acestor informații este 
tocmai acela de a identifica în timp oportun anumite neajunsuri sau probleme care au apărut pe durata 
activităților online, precum și determinarea măsurilor de corectare a acelor neajunsuri. Cadrul didactic mai 
poate identifica abordări greșite in pregătirea copiilor și motivele apariției acestora, nivelul general al 
grupei/clasei și nivelul de adaptare a copiilor la mediul gradinitei. În plus, fiecare cadru didactic trebuie să 
întocmească un raport periodic de activitate pe care il va trimite, în format electronic și în termenul stabilit, 
directorului unității de învățământ. În acest document trebuie să fie incluse,  pe lângă principalele informații 
(grupa; planificarea săptămânală conform modelului Inspectoratului școlar; portofoliul cu câteva 
documente selectate care arată desfășurarea activităților cu preșcolarii etc.), rezultatele monitorizării și 
evaluărilor activităților online și a copiilor de către cadrul didactic, precum și măsurile care s-ar impune 
pentru a corecta anumite deficiențe constatate.  

Toate acestea trebuie să stea la baza luării anumitor decizii la nivelul tuturor cadrelor didactice din 
gradiniță  respectiv propuneri pentru realizarea unui program săptămânal care să includă activitățile de 
învățare online având în vedere o durată echilibrată a acestora pentru eliminarea riscurilor de oboseală, de 
blocare emoțională sau de plictisire a preșcolarilor (2) și un conținut didactic adecvat modalității de instruire 
online. De fapt, rezultatele procesării informațiilor obținute prin acțiunile de evaluare sunt absolut necesare 
pentru asistarea actului decizional cu privire la corectarea, adaptarea și îmbunătățirea permanentă a 
activității in următoarele etape. Prin urmare, evaluarea realizată de către un cadru didactic trebuie să se 
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realizeze prin raportarea permanentă a rezultatelor obținute în activitățile educative cu preșcolarii la criterii 
specifice standard/etalon  învățământului preșcolar, in vederea proiectării celor mai bune decizii pentru 
perfecționarea activităților în etapele ulterioare.  

Evaluarea educațională la nivelul preșcolarilor trebuie să reflecte eficacitatea actului educațional în 
procesul de formare și repere ale nivelului de performanță. Evaluarea poate avea scop formativ, sumativ 
sau de orientare, respectiv poate fi aplicată pe întregul ciclu educațional (obligatoriu la începutul și sfârșitul 
ciclului) la nivelul preșcolarilor individual, sau la nivelul de vârstă, pe grupe/clase, prin stabilirea cu cât 
mai mare exactitate a obiectivelor și instrumentelor de evaluare a procesării rezultatelor și comunicării 
acestora (2). Având în vedere specificul educației online la nivelul preșolarilor se recomandă cu precădere 
metodele de evaluare orală și practică, prin observație directă, prin teme pretabile online sau pentru acasă, 
cu precădere teme individuale, prin portofolii individuale. Părinților trebuie să se explice că trebuie să fie 
extrem de interesați de o evaluare realistă a copiilor, deoarece o bună evaluare poate fi o baza de 
predicție/garanție privind evoluția/reușita viitoare a copiilor, o bază pentru identificarea unor semnale de 
alarmă și un indiciu al necesității unor măsuri speciale de sprijin a acestora pentru depășirea unor dificultăți 
pentru realizarea unui echilibru între cerințele puse în fața copiilor și posibilitățile reale ale acestora.   

Deoarece nu există un registru unitar de instrumente și criterii de evaluare pentru copiii de 3-6 ani, 
selectarea metodelor/testelor de evaluare - sau conceperea unora în cazul apariției pandemiei, trebuie sa se 
faca cu maximă atenție ținând cont de curriculum-ul pentru învățântul preșcolar, de comportamentele 
specifice fiecărui domeniu de dezvoltare și posibilităților la dispoziție în regim online (mai ales în condițiile 
inexistenței unor programe adaptate de soft educațional , evident altele decât platformele cunoscute de E-
learning). Oricum, o evaluare obiectivă trebuie să fie bazată pe observarea sistematică a comportamentului 
fiecărui copil, a capacității lor de acțiune și relaționare, despre competențele și abilitățile fiecărui preșcolar.  

Metode de autoevaluare sunt mai dificile în regim online, în special datorită lipsei mai multor 
materiale didactice care sunt uzual folosite pe durata prezenței fizice la grupă/clasă. De asemenea, în 
regimul online este foarte util sprijinul părinților la care poate apela cadrul didactic atât în ceea ce privește 
desfășurarea lecțiilor online, cât și pentru înregistrarea evaluărilor acestora, chiar dacă interpretarea 
informațiilor presupune și eliminarea cu acuratețe a elementelor subiective.  

Oricum, în învățământul preșcolar, în contrast cu cel școlar, aspectul educației online este substanțial 
diferit, pentru că, indiferent de forma desfășurării activităților - sincron sau asincron, actul educațional 
depinde în mare măsură de disponibilitatea, suportul și implicarea părinților. În plus, învățământul online 
nu se poate desfășura fără o selecție cu discernământa instrumentelor digitale (3), ținându-se cont de 
posibilitățile reale pe care acestea le oferă (interacțiune, comunicare, evaluare, axate pe caracteristicile și 
nivelul de dezvoltare al copiilor grupei), astfel încît aceste instrumente digitale să permită cadrului didactic 
posibilitatea de a capta atenția copiilor pe toată durata activității. Chiar și în cele mai bune condiții 
tehnologice, cel mai probabil, învățământul online nu va înlocui învățământul clasic, având cel mult rolul 
de extensie pozitivă a celui din urmă.    

 

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 ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TILEAGD 

 
 
 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu.            

Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un 
proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru 
răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot 
relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Evaluarea sumativă la matematică 

 

prof. înv. primar Eva Felicia 
Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri” Săbăoani, Neamț 

 
 

Evaluarea sumativă la matematică face parte din rândul acțiunilor complexe și specifice desfășurate 
în activitatea școlară. Ea presupune un ansamblu de operații mintale, acționale, intelectuale, atitudini și 
comportamente.  

Evaluarea sumativă se construiește pornind de la scopul acesteia și perspectiva deciziei de evaluat. 
Se iau în vedere competențele generale și specifice și se stabilesc obiectivele operaționale și conținuturile 
ce trebuie evaluate.  

Se conturează startegiile de evaluare, se aleg metodele de evaluare după care se realizează activitatea 
propriu-zisă de evaluare sumativă. În punctul de plecare se prevăd și în ce fel se vor prelucra datele obținute, 
criteriile pe pe baza cărora se vor face aprecierile și acordarea calificativelor, stabilindu-se și modalitatea 
de valorificare a informațiilor. Judecățile de valoare vor fi cantitative și calitative. Se realizează 
cuantificarea, precum și aprecierea fenomenului studiat. Scopul determinat al evaluării sumative este acela 
de a realiza previziuni ale acțiunilor următoare de remediere, aprofundare și dezvoltare, a ritmului, 
obiectivelor, strategiilor de lucru. 

Evaluarea sumativă este un demers foarte important realizat la sfârsitul unui program de instruire și 
educare. Acesta cuprinde o paletă foarte largă dacă se face referire la dimensiunea acestuia: finalul unui 
ciclu de învățământ, unui an școlar, semestru, unitate tematică. Se pornește de la prezumția că elevii sunt 
eterogeni în ceea ce privește competențele formate, cunoștințele acumulate, abilitățile formate. Se impune 
cu necesitate o sumarizare a procesului de formare, elevii încadrându-se într-un anumit stadiu al procesului 
de învățare.  

Cunoscând nivelul pregătirii elevilor, a nevoilor lor de formare se pot crea premisele necesare 
debutului unui nou proces de formare, de învățare și de stabilire a activităților de remediere și dezvoltare, 
a activităților diferențiate și individualizate.  

La matematică evaluarea sumativă constituie o condiție importantă, hotărâtoare pentru reușita 
procesului de învățare și formarea competențelor specifice și implicit a celor generale desprinse din 
programa școlară. La clasa a II-a de exemplu, se urmăresc elemente ce constituie punctul final în formarea 
de competențe precum: scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100, efectuarea de adunări şi scăderi, 
mintal şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare, utilizarea unor denumiri şi simboluri 
matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme, rezolvarea unor probleme prin observarea unor 
regularităţi  din mediul apropiat. 

Evaluarea sumativă îndeplinește funcțiile sale bine cunoscute, și anume în ce măsură subiecții 
evaluați stăpânesc cunoștințele și posedă competențele necesare integrării lor într-un amplu proces de 
învățare, de formare pe o nouă treaptă. Interesează în mod deosebit cunoașterea potențialului de învățare, a 
premiselor cognitive și atitudinale. Evaluarea sumativă poate da măsura în care se impune o activitate de 
tip remedial pentru a asigura succesul unei etape ulterioare.  

Profesorul primește informații utile în ceea ce privește anticiparea demersului ulterior. Cadrul 
didactic, analizând la rece rezultatele obținute, poate să-și adapteze tactul pedagogic, resursele, startegiile 
didactice cu specificul elevilor, având ca țintă permanentă formarea competențelor matematice prevzute de 
programa școlară. Elevii și părinții pot cunoaște nivelul achizițiilor, lacunele ce vor trebui acoperite ulterior. 

Evaluarea sumativă are un efect pozitiv asupra activității cadrului didactic dacă acesta este un bun 
observator și știe cum să-și planifice judicios această activitate și cum să interpreteze datele obținute. Ea 
este necesară unui demers didactic riguros, eficient, menit să asigure formarea cu succes a competențelor 
elevilor.  
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Cadrul didactic își poate face în finalul unei etape de formare a elevilor o analiză obiectivă, riguroasă 
și apoi își poate stabili ținte pentru activitatea viitoare. Evaluarea sumativă poate oferi acestui și o privire 
de ansamblu asupra adaptării stategiilor didactice la specificul clasei de elevi, a fiecărei individualități în 
parte. 

 
 
Bibliografie:  
 
 Constantin, Cucoș,,Pedagogie”, Editura Polirom, Iași, 2002. 
 Ion T. Radu, ,,Evaluarea în procesul didactic”, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 

2004. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE - INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR 

 
Prof. FĂINIȘI IULIA-MIHAELA,                                                        

Școala Gimnazială Constantin Negreanu, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

 
În grădiniţe nu este permisă testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul 

curriculum este promovată ideea încurajării şi dezvoltării imaginii pozitive de sine, a încrederii în forţele 
proprii ale copiilor şi progresul individual în ritm propriu. 

În aceasta perioadă, când ținem legătura cu copiii și părinții online, educatorul nu are o sarcină ușoară. 
Deci reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față”. 

Dar există multe instrumente, jocuri online și pentru copii preșcolari. Prin platformele și aplicațiile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea 
ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătății pedagogia folosită. Deci, pedagogia 
mai întâi; apoi tehnologia. 

Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul online, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care 
faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. Și continuӑm împreunӑ, în mediul online, sӑ oferim aceeași educație de 
înaltă calitate și să ne îndeplinim misiunea noastră în contextul în care grădinița/ școala ”fațӑ în fațӑ” este 
închisӑ. 

Pentru preșcolar, funcțiile specifice ale evaluării sunt: 
o îl ajută să fixeze, să consolideze și să rețină cunoștințele prin repetare și întărirea pozitivă pe 

care evaluarea o determină, să le integreze în sisteme 
o să-i mărească încrederea în forțele proprii și să-i descurajeze comportamentele negative 
o îi susține interesul pentru cunoaștere 
o stimulându-i și dirijîndu-i învățarea 
o contribuie la formarea capacității de autoapreciere și la stimularea tendinței de autoafirmare 
o contribuie la întărirea legăturii grădiniței cu familia 

 Vă prezint site-uri online utilizate frecvent de mine, adică instrumente digitale în învățământul 
preșcolar pentru evaluarea online/ aplicații feedback: 

Book Creator - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul căruia se pot realiza 
evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Book Creator este un instrument simplu pentru 
a crea cărți digitale minunate. Și în planificarea săptămânală, toate sarcinile pot fi legate în jurul poveștii. 
Astfel vom ști cine ne urmărește acțiunile zilnice. Când finalizăm sarcinile, primim feedback de la copii și 
părinți.  

Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul căruia se pot realiza 
evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și 
pentru cea de acasă . Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele 
oferite de platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precum şi 
rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp etc.  

KAHOOT- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul căruia se 
creează teste interactive pentru copii. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a 
crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă sau telefon mobil. Rezultatele 
testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament.  

Tot ceea ce înseamnӑ proces de predare-învӑțare- evaluare a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura 
de proces educațional la distanțӑ. Cu toții am fost nevoiți să ne mutăm activitatea în mediul on-line și am 
fӑcut cunoștintӑ cu aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 
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 Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De aceea, elevii 
trebuie evaluați sistematic, iar la sfârșitul semestrului și al anului să li se încheie o medie care să reflecte 
atât înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte 
necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta 
lecțiile pentru a viza respectivele lacune. 

 Prin intermediul platformelor si aplicaților utilizate în activitatea online elevii pot fi evaluați sincron 
și asincron. Instrumentele de lucru asincrone avantajează elevii introvertiți sau nesiguri pe competențele 
lor. În termenul dat de profesor, ei pot pune întrebări sau redacta diverse versiuni ale temei. Între timp, și 
cadrul didactic are timp să facă evaluarea pe măsură ce primește temele, să trimită feedback. Chiar dacă 
necesită crearea unui cont sau logare, elevul are timp să o facă și să lucreze în ritmul lui, fiindu-i solicitată 
creativitatea la maxim. Pe această platformă elevii pot primi și un test quizizz în care pe lângă itemi cu 
alegere multiplă sau cu completarea spațiilor libere pot apărea și itemi cu răspuns deschis. Rezolvarea celor 
din urmă se fotografiază și se trimite la finalul orei de curs. Elevii și profesorul sunt logați pe meet pe 
perioada rezolvării testului. De asemenea, profesorul are posibilitatea să posteze o fișă de lucru sau un test 
de evaluare pe email, elevii rezolvă sarcinile de lucru într-un interval de timp alocat, fotografiază rezolvarea 
și o trimit pentru a fi evaluată. 

Evaluarea poate fi orală, în scris, bazată pe activităţi practice, pe referate şi proiecte, interviuri, 
portofolii, precum şi alte instrumente elaborate de catedrele unităţii de învăţământ şi aprobate de director 
sau elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale şi de inspectoratele şcolare. Tehnologiile sunt instrumente 
de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Ne propunem să ținem o legatură cât mai apropiată cu elevii, astfel 
cât să 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 și literatura română- în învățământul primar”, Ed. 

Miniped, Buc. -2010 
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Evaluarea în învățământul preuniversitar - între online și traditional 

 
Fălăitar Alina-Diana                                                                    

Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria”, Deva 

 

 

Evaluarea este cea de-a treia componentă a procesului de învățământ, alături de predare și învățare, 
evaluarea fiind activitatea didactică prin care este măsurată eficiența  activității de predare-învățare. 

Aceasta are drept scop cunoașterea și aprecierea nivelului de cunoștinte și  este foarte importantă, 
deoarece indică, în urma rezultatelor, nivelul de cunoștințe și deprinderi atins. Pentru cadrul didactic 
realizarea evaluării este imperios necesară și utilă, deoarece acesta își reglează în activitatea didactică și are 
o evidență clară asupra activiății. În aceeași măsură, evaluarea este importanta și pentru elevi, deoarece în 
urma rezultatelor pe care aceasta le indică, elevii cunosc nivelul  pe care ar trebui să îl aibă, dar și nivelul 
la care se află  în prezent și cum își pot îmbunătăți cunoștințele. Evaluarea prezintă măsura în care au fost 
atinse obiectivele propuse și se poate realiza o diagnoză a progresului copiilor. 

În educația timpurie, metodele prin care se poate realiza evaluare sunt: observarea copilului în timpul 
activităților, dar și în timpul programului zlinic și consemnarea datelor în caietul de observații și fișele de 
progres, dialogul, fișe de evaluare,  convorbiri, analiza unor produse din timpul activităților precum 
desenele, picturi, activități practice, colaje, modelaje, organizarea unor momente artistice, spectacole, 
repovestiri, dramatizări, recitări. 

Prin intermediul acestor forme de evaluare şi metode de apreciere a rezultatelor, cadrul didactic 
reușește să verifice dacă obiectivele au fost atinse și să stabilească activăți de recuperare pentru cele care 
nu au fost atinse, iar preşcolarii  descoperă dacă au lucrat corect, achiziţiile pe care le au, descoperind astfel 
să se autoaprecieze. 

În continuare, voi prezenta câteva modalități prin care se poate realiza evaluarea online la preșcolari, 
ținând cont de particularitățile de vârstă. Având în vedere vârsta pe care o au preșcolarii, aceștia au nevoie 
de îndrumarea și sprijinul părinților sau a unui adult în realizarea activităților online. 

Astfel, pentru  preșcolari, se pot utiliza instrumente precum: worldwall, jingsawplanet, zoom (white 
board), padlet, quizziz.  

Worldwall este o aplicație  care se utilizează pentru a crea activități dinamice, interactive. Aceasta se 
poate utiliza și de către preșcolari și cuprinde o varietate de  șabloane precum: Roata aleatoare (De exemplu: 
Eu spun una, spui multe, Roata anotimpurilor), Adevărat sau fals,  Găsește perechea, Sortează, Perechile.  

Jingsawplanet- este o o altă aplicație interactivă pentru copii, aceasta presupune încărcarea unei 
fotografii care lua forma unui puzzle pe care copiii trebuie să îl alcătuiască. 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 realizării unui puzzle în mod tradițional. 

Padlet este o aplicație care ne permite să vedem lucrările copiilor sub forma unei expoziții. Aceasta 
presupune încărcarea unor materiale, lucrări pe un perete virtual. Este o activitate interesantă care ne 
permite să utilizăm metoda turul galeriei, iar copiii își pot aprecia lucrările între ei. 

Quizizz este o altă aplicație destinată evaluării într-un mod ludic și atractiv pentru preșcolari. Aceasta 
permite realizarea unor teste cu întrebări, se pot insera răspunsuri, imagini. 
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Pe lângă aceste aplicații care ne oferă posibilitatea de a crea diferite activități, jocuri, se pot utiliza și 
platformele zoom și google meet prin care ne ajută să avem o comunicare în timp real cu preșcolarii. 

În concluzie, evaluarea este o componentă importantă a procesului de învățământ și aceasta se poate 
realiza atât în mod tradițional, cât și online, mai ales în ultima perioadă, în care contextul ne cere acest 
lucru. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR                                  

între online și tradițional 
 

 
Florentina Farcaș - prof. înv. preşcolar 

Grădinița P. N. nr. 1 Hunedoara 

 
 
Evaluarea preşcolară reprezintă un ansamblu de activităţii dependente de anumite intenţii.. Scopul 

evaluării nu este de a parveni la anumite date, ci de a perfecţiona procesul educativ. Raportat la derularea 
unei secvenţe de învăţare sau prin relaţionare la un ansamblu structurat de activităţi de formare, se desprind 
funcţii ale evaluării specifice dimensiunii normative (constatativă, diagnostică, prognostică), respectiv 
funcţii specifice dimensiunii formative (motivaţională, decizională, informaţională). 

Privite din punctul de vedere al educatorului, funcţiile evaluării vizează: 

 culegerea de informaţii cu privire la măsura în care au fost realizate obiectivele stabilite 
 controlul asupra activităţii desfăşurate 
 stabilirea eficienţei organizării, structurării, accesibilizării conţinutului, a alegerii strategiei 

adecvate grupei sau indivizilor din grupă 
 descoperirea unor lacune, dificultăţi, rămâneri în urmă pentru ca pe baza lor să se elaboreze un 

program de recuperare (cu întreaga grupă, pe grupe mici sau individual) 
 anticiparea, proiectarea, organizarea şi conducerea ştiinţifică, eficientă a următoarelor secvenţe de 

instruire 
 
Pentru preşcolar, funcţiile specifice ale evaluării sunt: 

 îl ajută să fixeze, să consolideze şi să reţină cunoştinţele prin repetare şi întărirea pozitivă pe care 
evaluarea o determină, să le integreze în sisteme 

 să-i mărească încrederea în forţele proprii şi să-i descurajeze comportamentele negative 
 îi susţine interesul pentru cunoaştere stimulându-i şi dirijându-i învăţarea 
 contribuie la formarea capacităţii de autoapreciere şi la stimularea tendinţei de autoafirmare 
 contribuie la întărirea legăturii grădiniţei cu familia 
 
Toate aceste funcţii demonstrează necesitatea includerii evaluării în activitatea didactică. Ele apar şi 

se actualizează diferenţiat, prin prevalenţa uneia faţă de alta la un moment dat. O probă evaluativă oarecare 
nu îndeplineşte toate funcţiile posibile în aceeaşi măsură. Toate funcţiile se pot întrezări, mai mult sau mai 
puţin, în toate situaţiile de evaluare. 

 
Strategii de evaluare în grădiniţă 
 
Activitatea educativă în grădiniţă este complexă şi solicită forme de evaluare variate, multiple, 

adaptate la particularităţile preşcolarilor. Diversitatea situaţiilor didactice, precum şi multitudinea de 
obiective ale evaluării presupun conceperea şi aplicarea unor strategii diferite care să mijlocească procesul 
evaluativ. Astfel, în grădiniţă sunt utilizate următoarele strategii şi forme de evaluare: inițiale, formative și 
finale.  

În timp ce profesorii selectează metodologiile de instruire și includ învățarea online ca mecanism de 
predare, aceștia trebuie să reflecteze și asupra strategiilor de evaluare. Oportunitatea educației online aduce 
noi considerații în evaluare.  
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Evaluarea online este maimult decât o simplă testare a elevilor. Ținând cont de câteva principii de 
bază, profesorii care utilizează învățarea online își pot adapta activitățile de evaluare pentru a oferi feedback 
util, responsabilitate, oportunități elevilor și pentru a demonstra calitatea actului educativ.  

Procesul de evaluare este un sistem de măsurare a performanțelor academice. Doar pentru că poate fi 
dificil de măsurat nivelul învățării, nu înseamnă că învățarea nu a avut loc. Ideea este că, dacă profesorii 
care predau online își îmbunătățesc în continuare strategiile de predare, elevii vor învăța mai mult și mai 
bine. 

 
 
Bibliografie:  

 

Voiculescu, E., (2001), Pedagogie preșcolară, Editura Aramis; 

Bocoș, M., (2003), Teoria și practica instruirii și evaluării, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-
Napoca; 
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Metode de evaluare a randamentului școlar în mediul online 

 
 

Prof. înv. primar Fărcășanu Mihaela                                                      
Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Oltenița, Județul Călărași 

 
 

Evaluarea performanțelor elevilor se realizează în funcție de obiectivele propuse și este necesară 
pentru: 

 Cunoașterea stadiului inițial de la care se pleacă în abordarea unei etape de instruire, în vederea 
organizării eficiente a noii activități de învățare; 

 Confirmarea atingerii obiectivelor propuse pentru o anumită unitate de învățare; 
 Stabilirea nivelului la care a ajuns fiecare elev în procesul formării setului de capacități implicat în 

obiective prestabilite. 
 

Așadar, evaluarea este o cuantificare a măsurii în care au fost atinse obiectivele programului de 
instruire, au fost eficiente metodele de predare/învățare. Odată cu mutarea învățământului la distanță, 
concepte precum educația online, instrumente digitale de predare- învățare-evaluare au început să fie din 
ce în ce mai prezente și însușite într-un ritm alert, mai bine sau mai anevoios.  

În mediul online s-au adoptat anumite metode de lucru în ceea ce privește evaluarea cunoștințelor 
elevilor. În educația online se schimbă mediul de învățare pentru că nu mai există școala ca spațiu, ca  
ansamblu relaționar. Apar modificări și în ceea ce privește comunicarea. Aceasta este  filtrată de tehnologie 
și din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult mai amplu de resurse ce 
urmează a fi investite. Se schimbă rutinele pentru învățare, de pregătire pentru școală (plecarea spre școală, 
drumul în sine au efecte psihologice asupra mobilizării învățării) și de învățare (informațiile nu mai sunt 
primite în același fel, nu se mai învață la fel).  

Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce timpul de așteptare și oferă elevilor 
rezultate imediate ale testării. Cu astfel de mecanisme de feedback rapid, un elev poate analiza progresul 
lui de învățare, punctele forte și punctele slabe. Procesul de evaluare online influențează, de asemenea, 
timpul profesorilor. Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica unele lacune, astfel încât profesorii să se 
poată concentra asupra acestora.    

Prin platformele și aplicațiile folosite, pe lângă predare și învățare, evaluarea reprezintă o parte 
importantă a actului educativ, astfel încât profesorul înlocuiește foaia de hârtie cu un document electronic. 
Google Forms permite conceperea unor formulare cu diferite tipuri de itemi , oferă feedback imediat , în 
funcție de tipul itemului și de setări. 

Pentru realizarea unui formular la matematică se pot descărca diferite extensii astfel încât apare  
posibilitatea  scrierii operațiilor cu fracții, radical, ridicarea la putere. Pentru că elevul nu va putea scrie 
rezultatul sub această formă, se concep itemi de completare/răspuns scurt astfel încât răspunsul redactat de 
elev să fie scris sub forma unui număr întreg. Un avantaj îl reprezintă itemul cu alegere multiplă, deoarece 
răspunsul se poate scrie cu  ajutorul extensiilor, iar elevul bifează o variantă. În funcție de tipul de evaluare, 
de lecție, se poate administra un test și în formatul clasic, iar elevul încarcă  testul pe platforma Google 
Classroom, caz în care profesorul corectează în stilul clasic, folosind eventual aplicația Kami.     

Evaluarea în online nu asigură corectitudinea rezolvării unui test, elevul având acasă o mulțime de 
”tentații”: caietul de clasă, accesul la internet, părinții, frații, diverse aplicații. Elevii pot completa același 
răspuns la o aceeași întrebare, chiar dacă a fost setată afișarea aleatorie a întrebărilor, ceea ce duce la o 
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evaluare subiectivă în sistemul online. Oricât de atractive ar fi platformele de evaluare online, ele nu pot 
înlocui în totalitate multiplele acțiuni ale unui feedback al învățării. 

Participarea este ușor de măsurat, deoarece software-ul cursurilor online poate contoriza de câte ori 
elevii vizualizează o anumită pagină, contorizează timpul cât elevul se află pe site etc.. Rezultatele învățării 
sunt totuși mai greu de măsurat și implică o pregătire specială a profesorului. Cele mai folosite metode de 
evaluare folosite în mediul online sunt: 

 Eseuri: o metodă de evaluare potrivită pentru discipline umaniste, greu de implementat într-un 
sistem online în vederea evaluării automate. 

 Teste de tip chestionar: un mod de evaluare cu răspunsuri DA/NU sau răspunsuri multiple .  Este 
un mod de evaluare cu un înalt nivel de obiectivitate atâta timp cât elevii înțeleg importanța evaluării și 
lucrează corect, individual, fără să comunice între ei. În acest tip de evaluare nu se pune accent pe 
creativitate. 

 Evaluarea bazată pe proiect, cu utilizarea media: poate oferi elevilor o serie de opțiuni. Proiectul 
reprezintă o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, potrivită pentru evaluarea sumativă. 
Elaborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp, câteva zile sau câteva săptămâni. Pe parcursul 
realizării proiectului, cadrul didactic oferă suport și consultanță elevilor în desfășurarea cercetării, în 
colectarea datelor necesare și poate efectua evaluări parțiale. Utilizarea proiectului este o metodă eficientă 
de evaluare dar și o metodă de învățare interactivă care plasează elevul într-o situație de cercetare autentică, 
cultivă responsabilitatea pentru propria învățare și rezultatele acesteia. 

 Testul clasic, postat pe activitatea la clasă, în word, timp de rezolvare și apoi încărcare pe 
platformă. Permite corectarea și feedback direct fiecărui elev. Implică seriozitate și corectitudine din partea 
elevilor. 

  Portofoliul: reprezintă un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care permite estimarea 
progresului în învățare al elevului prin raportare la achizițiile realizate în perioade de timp mai mari( 
semestru, an școlar) 

 Probele orale : se pot realiza online,  folosindu-se comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și 
simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care elevul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. 

Pentru evaluare se pot folosi câteva instrumente/aplicații: Quizizz; Wordwall; Quizlet; Learning Apps 
etc, platforme cu ajutorul cărora se pot crea teste, fișe de lucru, activități interactive. Oricât de performantă 
sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale 
feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 

 

Bibliografie:  
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EVALUAREA                                                                         

Învățarea online versus învățarea tradițională 

 

Prof. Fărcuț Adriana Ioana                                                              
Scoala Gimnaziala ,,Petru Mihes’’ Meziad, jud. Bihor 

 

 

 

 

 Un învăţământ de calitate este acela în care toţi elevii, indiferent de mediul de provenienţă şi de 
nivelul dezvoltării intelectuale, sunt sprijiniţi şi încurajaţi  în dezvoltarea lor, aşa cum arată şi P. Ştefănescu 
– Goangă: „Educaţia numai atunci este eficace, când tratează pe fiecare conform cu natura sa şi când dă 
fiecăruia hrana mintală de care el are nevoie”. 

Am  observat cu toții, cu siguranță, că interesul pentru programele personalizate de învățare online a 
crescut recent; s-a întâmplat nu numai datorită tehnologiilor disponibile, ci și pentru că cercetarea a 
demonstrat rezultate sporite ale modelelor de predare de tip blended. 

Astăzi, succesul unui program de training depinde mult de mediul în care are loc experiența de 
învățare, de aceea, trebuie să fim cu toții conștienți de cum alegem să predăm o limbă străină: face-to-face, 
online sau blended. 

Pentru început, este important să se știe faptul că programele de Online Teaching sunt fundamentate 
pe principii de învățare care întâmpină nevoile angajatului moderne și, de asemenea, că există nenumărate 
beneficii ale acestui tip de predare: 

Principiul flipped classroom pentru eficientizarea timpului de la ședința de curs, cursanții 
maximizează timpul de discuție la ședință, studiind individual teoria și exersând-o ulterior, la întâlnirea cu 
trainerul; 

Principiul de învățare asincronă, caracteristic nevoilor angajatului modern– învățare oricând și 
oriunde, cursanții putând participa deși sunt în delegație, concediu medical ori vacanță; 
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Școala online - provocări și oportunități 

 

 
Fășie Cătălin Ionică                                                                    

Școala Gimnazială Nr. 1 Remetea 
 
 

 
Predarea online nu este o abilitate complet diferită de cea care presupune predarea în mod personal, 

dar necesită cunoașterea tehnicilor și a celor mai bune practici pentru ca munca să fie îndeplinită. 
Starea în care ne aflăm ne-a determinat să fim părtași ai unei schimbări radicale, o adevărată revoluție, 

în abordarea procesului didactic dintr-o altă perspectivă, prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-
to-face cu elevii și cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. 

Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, atât 
a cadrelor didactice, cât și a elevilor, pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea online în totalitate. 
Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid, să se informeze, să se formeze, să pună în practică 
derularea activităților didactice exclusiv prin mijloace moderne de comunicare. Situația nou generată, 
neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip online, sincronă, care a fost initial 
abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți 
elevi. 

Desfășurarea procesului educaţional exclusiv online, pentru cadrele didactice din ciclul primar 
necesită colaborarea cu familiile elevilor, sprijin din partea acestora, deoarece copiii nu posedă deprinderile 
necesare pentru a lucra pe platforme sau cu aplicațiile utilizate.Un alt impediment este  acela că elevii 
depind de părinți deoarece nu au propriul telefon pentru a se conecta (elevii din clasa pregătitoare, clasa I) 
și este necesar stabilirea unui program astfel încât adulții, care nu sunt disponibili dimineața din cauza 
serviciului, să fie acasă pentru a-i ajuta.  

Platformele educaționale recomandate instituțional pentru a desfășura învățarea online sunt: Google 
Classroom, Suita Google for Education, Edmodo, EasyClass, ClassDojo. 

Aplicația Google Classroom este un instrument complex pentru gestionarea unei clase virtuale. Când 
sarcinile de la toate disciplinele vin pe o singură platformă și comunicarea se realizează în același loc, este 
mai ușor să urmărești, să coordonezi întreaga activitate. 

Avantajele oferite pentru profesori: 
- organizarea optimă a lecțiilor, eficientizarea timpului 
- crearea, colectarea și notarea temelor în mediul online 
- posibilitatea cadrelor didactice de a oferi feedback direct fiecărui elev, postarea unor anunțuri și 

întrebări de către ambele părți  
Utilizarea acestei platforme în această perioadă, după ce m-am familiarizat cu toate instrumentele 

oferite și-a dovedit eficiența. Din propria experiență pot enumera următoarele oportunități: 
 

I.  Crearea temelor și transmiterea acestora elevilor. 
Pentru facilitarea înțelegerii cerințelor, putem folosi ca suport fișe, link-uri pe care să le inserăm, ppt-

uri, filmulețe de pe youtube. De folos a fost utilizarea acestora în realizarea activităților din ,,Școala Altfel”, 
pentru temele propuse. 

 
Exemplu:  
Sprijin pentru realizarea temelor acasă: 
A. Educație pentru sănătate și nutrițională (pregătirea micului dejun acasă)- am postat filmulețe cu 

idei de variante a unui mic dejun sănătos 
B. Jocuri în familie- filmulețe cu idei de jocuri amuzante pe care le pot face împreună cu membrii 

familiei 
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C. Jucării din materiale ecologice- imagini cu modele de jucării și filmulețe cu modalitatea de  
realizare a acestora    

D. Jocuri cu umbre- filmulețe de pe youtube cu realizarea unor ființe cu ajutorul mâinilor 
E. Pictură 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 

încântați. Părinții i-au sprijinit, i-au filmat ( pozat) în timp ce realizau activitațile și au postat apoi pe Google 
Classroom. 

Pentru a-i determina să fie conștiincioși, atunci când postăm temele pentru acasă, este bine să le 
stabilim termen de predare.Google Classroom ne ajută în acest sens. Acest lucru îi va face pe copii să fie 
responsabili. După corectarea temelor, elevii primesc feedback, aprecieri, deoarece impactul este deosebit 
asupra lor. 

 
II. Predarea conținuturilor  

 
În procesul de predare, din aplicația Google Classroom, putem folosi aplicația Meet, o platformă de 

comunicare instant prin video și chat prin care se poate partaja ecranul, se pot împărtăși link-uri. Eu am 
utilizat aplicația Zoom, deoarece o descoperisem înainte ca școala să ne înscrie pe platforma SIIR ADMA. 
În aplicația Zoom am utilizat și tabla virtuală interactivă, cu ajutorul căreia am explicat exerciții la 
matematică, am desenat forme și figuri geometrice, am scris propoziții la ora de comunicare. Tot pe aceasă 
aplicație am prezentat ppt-uri pentru orele de Științe, Dezvoltare personala, Abilități practice, am audiat 
cântece. Lecțiile pot fi înregistrate și pot fi revăzute sau transmise elevilor care nu au putut participa. 

 
III. Evaluarea cunoștințelor 
 
Google Classroom ne oferă posibilitatea să-i evaluăm pe copii prin crearea de chestionare, chiar de 

la clasa I. Putem insera imagini suport, iar întrebările pot fi variate: cu răspuns închis, răspuns scurt, 
răspunsuri multiple, variante de răspuns cu selectare de casetă. Chestionarele pot fi folosite la sfârșitul unei 
lecții sau pot fi date în completarea temei pentru acasă. 

Pentru cadrele didactice, Google Classroom vine în ajutor prin faptul că are ca instrument de 
organizare a documentelor ( fișe, chestionare, ppt-uri, ) Drive-ul. Folosirea calendarului este utilă, deoarece 
oferă o imagine de ansamblu a conținuturilor pe care le-am predat, a termenelor. 

         
Activitatea sincron, trebuie susținută și de cea asincron. Activitatea elevilor de acasă, este foarte 

importantă. Cadrul didactic trebuie să aibă în vedere în stabilirea acestora cantitatea și calitatea. Munca 
independentă, exercițiile cu rol de consolidare, lecturile suplimentare, compunerile, proiectele, au rolul de 
a utiliza cunoștințele asimilate, dezvoltă creativitatea, imaginația, atenția, deprinderile de lucru cu manualul 
și alte surse de informare. 

Pentru a face mai atractiv procesul de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic poate folosi ajutorul 
pe care îl oferă unele platforme și aplicații.  

 
Dintre acestea, pot aminti: 
 Pentru crearea de jocuri educative: 
 Wordwall – permite crearea de puzzle-uri, joculețe simple, quiz-uri, anagrame, rebusuri, roata 

aleatoare și mai multe tipuri de aplicații care susțin învățarea. 
Armored Penguin-  cadrul didactic poate crea rebusuri, refacerea cuvintelor amestecate, unirea de 

coloane, etc. 
Dedicate- oferă un set de aplicații incredibile pentru generarea de cuvinte încrucișate și rebusuri, 

capabile să trezească interesul copiilor. 
Suport pentru procesul de predare: 
Genially- o platformă cu ajutorul căreia putem realiza prezentări, crea conținuturi de învățare, resurse 

educaționale interactive, hărți, infografice, teste, chestionare. Se poate lucra în grup la un proiect prin 
utilizarea unui link ce se distribuie participanților. 

1369



Pixton- se pot crea benzi desenate pentru o anumită temă, folosind personaje din diverse domenii care 
pot fi personalizate ( sunt oferite de platformă), se pot crea avataruri, povești, elevii pot crea teme, simularea 
unor situații de comunicare. 

Kizoa- este un software de editare video online, un producător de filme, videoclipuri pentru lecții, 
prezentări persuasive, antrenante, de impact. Se poate colabora cu elevii în realizarea diferitelor proiecte. 

Flipsnack- indicat pentru crearea de publicații digitale: reviste, cărți digitale, broșuri. Transformă 
documentele pdf  în flipbook-uri. 

Animaker- este o platformă pentru crearea videoclipurilor de animație. Aplicația oferă șabloane ce 
pot fi personalizate și apoi animate cu personaje, imagini. Putem crea personaje care să transmită elevilor 
mesaje, informații, într-un moment al lecției și aceasta să devină mai atractivă, mai captivantă. 

Padlet- cadrul didactic poate crea clase pe această platformă, poate discuta, adăuga imagini, mesaje, 
link-uri, documente. Poate fi folosit ca instrument pentru portofoliile elevilor ce pot fi apoi distribuite 
părinților. 

Google Expedition- este o platformă care oferă profesorilor posibilitatea să ducă elevii în excursii 
virtuale în diverse locuri din lume, de la muzee, excursii subacvatice, explorări în spațiu, totul prin 
integrarea de conținut de tip VR ( realitate virtuală). 

Open Board- este o aplicație care permite crearea unei table interactive. Se pot încărca documente, 
imagini, pe care le expunem pe ecran în timpul întâlnirii online. Se poate filma și înregistra într-un clip 
video activitatea,  pe care îl putem trimite apoi elevilor pentru a fi vizualizat. 

Pentru evaluarea elevilor: 
Socrative- o platformă prin intermediul căreia putem evalua elevii, prin obținerea unor date în mod 

instantaneu. Se pot crea teste cu variante de răspuns multiplu, de tipul adevărat/ fals, răspuns scurt,  
rezultatele fiind afișate în timp real. Acestea se pot descărca și se realizează rapoarte. Cu Socrative, cadrele 
didactice pot antrena elevii cu sondaje rapide, chestionare, pentru a avea un feedback rapid. 

Kahoot- este o platformă foarte cunoscută de cadrele didactice. Aici se pot crea teste interactive, sub 
formă de joc. Se poate lucra în grup de elevii unei clase. 

Mentimeter- permite cadrului didactic să interacționeze cu elevii în timp real. Este o aplicație cu 
ajutorul căreia putem realiza feedback-ul la sfârșitul orei, folosind telefonul sau orice alt dispozitiv. Elevii 
sunt solicitați să răspundă la o întrebare cheie legată de conținutul lecției, sau al activităţii. 

Toate aceste aplicaţii şi platforme pot fi utilizate în activitatea la clasă oricând, unele cadre didactice 
poate chiar le-au utilizat. Momentul acesta de răscruce a ne-a determinat însă pe toţi să facem cunoştinţă 
cu aceste platforme şi aplicaţii care să ne sprijine în activitatea didactică şi să-i stimulăm pe elevi să rămână 
conectaţi în procesul de învăţare. 

Educația digitală reprezintă o oportunitate modernă și nouă al cărei rol nu este de a înlocui contactul 
față în față ci de a fructifica posibilități alternative de învățare. Ele nu pot substitui procesul de predare- 
învățare-evaluare realizat la clasă în care elevul utilizează manualul, caietul, fișele de lucru independent, 
proiectele de grup, scrisul la tablă, răspunsurile orale, colaborarea, socializarea. Dar, în această epocă în 
care digitalizarea este inevitabilă și necesară, includerea aplicațiilor își demonstrează utilitatea.  

 
În perioada desfășurării școlii online, trebuie să ținem cont de anumite reguli. Acestea se pot aplica 

și în momentele de normalitate, dar care presupun şi utilizarea instrumentelor digitale: 
 Orarul școlar tradițional NU poate fi transferat la programul de lucru online 
 Timpul de lucru la calculator al elevilor trebuie să fie bine stabilit ( ciclul primar- 90 min., ciclul 

gimnazial- 120/150 min., ciclul liceal- 180/210 min.) 
 Pentru activitățile sincrone și asincrone trebuie alese teme, instrumente digitale, soft-uri, aplicații, 

ce se potrivesc cel mai bine cu planul de predare, aprofundare, exersare. 
 Toate activitățile sincron trebuie planificate din timp și organizate foarte bine 
 Este necesar să prezentăm părinților și elevilor platforma, dispozitivele digitale, modul de lucru 

cu aplicațiile. 
 Avem nevoie de: răbdare, empatie și flexibilitate, abordare treptată, conștientizare, regularitate, 

sprijin și comunicare continuă între elevi, părinți, colegi. 
 Avantajul învățării de la distanță, asincronă, este că permite o diferențiere reală și o personalizare 

a sarcinilor. 
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 Feedback-ul este necesar și trebuie să fie din ambele părți: cadru-didactic/elevi, cadru didactic/ 
părinți. 

 
Scopul instrumentelor digitale este de a spori procesul de învățare prin faptul că vin în sprijinul sau 

în completarea celor învățate la clasă, pun la dispoziția profesorilor modalități moderne de predare și 
evaluare. Trebuie să ne gândim la o reinterpretare a rolului cadrelor didactice și al elevilor. Noi, cadrele 
didactice, suntem facilitatori, care creem contextul în care poate avea loc învăţarea: prin întrebări, prin 
instrumente, prin crearea unei etici de muncă adecvate şi prin relaţii umane care să transmită încredere şi 
susţinere astfel încât procesul educaţional să aibă reultatele aşteptate. 

 
 
Bibliografie: 
 
 Constantin Cucoş, Olimpius Istrate, Ion –Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon Vela, „Şcoala 

online-elemente pentru inovarea educaţiei” , Ed.Universităţii, Bucureşti, 2020 
 http:// www.e-şcoala.ro/ Proiectul Şcoala Online 
 

  

1371



 
 

METODELE TRADIȚIONALE DE EVALUARE 
 
 

Prof. Faur Eva - Monica,                                                                
C. E. „Partenie Cosmaˮ Oradea 

 
 

 
A. PROBA   ORALĂ  

 
Una dintre cele mai vechi metode de evaluare, răspândită și în prezent este ascultarea sau chestionarea 

orală. Se realizează cu ajutorul conversaţiei dintre profesor şi elevi (frontal, individual, combinat). Prin 
folosirea întrebărilor directe adresate elevilor, profesorul urmărește aprecierea prin note a acestora, luând 
în considerare tactul și atenția de care trebuie să dea dovadă, de impactul psihologic și afectiv pe care - l 
pot avea aceste întrebări adresate pe un ton mai energic. Profesorul poate interveni în răspunsul elevilor 
prin întrebări cu dificultăți diferite, stimulative sau incitante, în timp ce clasa poate interveni cu soluţii, 
completări, aprecieri, în acest fel asigurându - se o comunicare strânsă, autentică profesor - elev şi un feed 
- back rapid, pozitiv. „Sunt enumerate zece probe orale: a) conversaţia de verificare (prin întrebări şi 
răspunsuri); b) interviul; c) cu suport vizual; d) examenul oral (cu acordarea unui anumit timp de gândire); 
e) redarea (repovestirea); f) descrierea şi reconstituirea; g) descrierea/explicaţia/instructajul; h) completarea 
unor dialoguri incomplete; i) seminarul; j) colocviul.”1 

 
Tabel 1 Avantajele și limitele  probelor  orale 
 

AVANTAJELE  PROBELOR  ORALE LIMITELE  PROBELOR  ORALE 
Flexibilitatea şi adecvarea individuală a întrebărilor la 
posibilităţile elevilor. 

Necesită timp îndelungat pentru realizare. 

Posibilitatea de a clarifica şi corecta imediat nelămuririle 
sau greșelile. 

Subiectivitatea profesorului cauzată de  starea  
personală a  acestuia ori a  elevului. 

Libertatea de exprimare a elevilor şi creşterea capacităţii 
de comunicare. 

Intimidarea sau inhibarea unor elevi care au 
dificultăţi în exprimarea orală. 

Interacţiunea directă evaluator – evaluat care permite 
încurajarea răspunsurilor prin întrebări clarificatoare sau 
ajutătoare. 

Lispa  de  atenție  a  elevilor  care  nu sunt  
direct  vizați. 

Posibilitatea de a se autoverifica a celorlalţi elevi, de a - şi 
sistematiza, clarifica, întări sau corecta propriile 
cunoştinţe. 

Nu permite verificarea tuturor elevilor. 

 
B.  Proba scrisă 

 
Se realizează cu ajutorul unor lucrări de verificare pe parcurs sau finale (teze), prin care elevii au 

posibilitatea să - şi prezinte în mod independent achiziţiile de cunoştinţe. 
Cerințe de întocmire a probelor scrise: 
 uniformitatea subiectelor; 
 nu se vor omite cunoștințele esențiale din materia supusă verificării; 
 prezentarea conținutului făcându - se sistematic și concis, în așa fel încât elevii să înțeleagă ceea ce 

au de făcut; 
 notarea lucrărilor scrise se face după criterii care rezultă din principiul  
calităţii şi cantităţii răspunsului elevilor. 

 
1 Mihai Stanciu, Didactica  postmodernă, Editura Universității Suceava, Suceava,  2003,  p. 283. 
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În funcție de volumul cunoștințelor însușite, de deprinderile formate, profesorii trebuie să fie atenți 
la gradul de înțelegere a noțiunilor, la corectitudinea noțiunilor însușite de către elevi, astfel încât să existe 
rezultate cât mai bune în urma evaluărilor. 

După verificarea și notarea lucrărilor de către profesor, acestea vor fi aduse în fața clasei pentru a fi 
analizate împreună cu elevii, se comunică și se argumentează notele. 

 
Tabel 2 Avantajele  și limitele  probelor  scrise 
 

AVANTAJELE  PROBELOR  SCRISE LIMITELE PROBELOR  SCRISE 
Se realizează evaluarea frontală, obiectivă a elevilor într-
un interval relativ scurt. 

Feed - back- ul este mai slab decât în cazul 
verificării orale. 

Permite verificarea unui capitol sau secvenţă de învăţare, 
în mod obiectiv şi compararea rezultatelor obţinute de 
întregul grup. 

Relativa întârziere în timp a momentului în 
care se realizează evaluarea şi verificarea 
probelor. 
 
 

Diminuarea stărilor de stres ale elevilor, care pot lucra 
independent. 
Posibilitatea pentru elevi de a formula răspunsuri 
individual. 
Posibilitatea pentru evaluator de a formula aprecieri 
obiective, întemeiate pe criterii dinainte cunoscute. 

 
C. Proba practică  

 
Se poate aplica la  disciplinele  specifice  și are  în vedere  identificarea  capacităților  de  a  pune  în 

practică cunoștințele asimilate, a  gradului de  asimilare  a  priceperilor  și deprinderilor. 
Pentru realizarea cu succes a activităţii de verificare practică, încă de la începutul activităţii,  elevii 

vor fi avizaţi cu privire la: 
 modul de desfăşurare al probei practice; 
 tematica; 
 modul de corectare, stabilirea baremului de corectare; 
 condiţii oferite în acest sens (calculator, alte instrumente). 

Probele practice cu condiția  să fie  corect   concepute  indică cel mai bine  ceea  ce  elevii știu să facă 
cu ceea ce au învățat. 

 
Tabel 3  Avantajele  și limitele  probelor  practice  
 

AVANTAJELE  PROBELOR  PRACTICE LIMITELE  PROBELOR  PRACTICE 
Indică cel mai bine  măsura  în care  elevii  și – au format  
și dezvoltat priceperile  și deprinderile de lucru. 

Transparență în aplicarea  baremelor  de  
corectare. 

În funcție de specificul disciplinei reprezintă indicatorul  
realizării obiectivelor învățării. 

Dotări corespunzătoare  sarcinilor  de  lucru 
cerute  elevilor. 

Creșterea gradului de responsabilizare, implicare  a  
elevului. 

 

Bibliografie: 

 

Mihai Stanciu, Didactica  postmodernă, Editura Universității Suceava, Suceava,  2003. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
 
 

Prof. Înv. preșcolar: Fazekas Beáta Orsolya 
Școala Gimnazială nr. 1 Viișoara 

 

 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 

măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.  

 
Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde următorii paşi:  
 
 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor,  
 Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse,  
 Măsurarea rezultatelor aplicării programei,  
 Evaluarea rezultatelor.  
 
Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală.  
Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 

pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. Datele 
obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de predare a 
noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi adoptarea 
unormăsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ.                                      

Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi 
de studiu.  

Pentru a prezenta câteva instrumente de evaluare, voi utiliza următoarea schemă: 

T                                                              : probe scrise( fișe cu sarcini); probe orale și probe practice 

                                                                   
 
                                                               : lucrări practice, portofoliile cu lucrările copiilor, aprecierile 

verbale, autoevaluarea, jocurile didactice, de rol și serbările; obervările directe/sistematice în timpul 
activității și înregistrarea;discuții individuale;afișarea lucrărilor;consemnarea grafică a rezultatelor pe 
domenii experiențiale; 

 
Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 

directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 

METODE ȘI 
TEHNICI DE 
EVALUARE 

TRADIȚIONALE 

ALTERNATIVE 
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Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului.  

 
Tipuri de portofolii:  
- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări);  
- portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii);  
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.)  
 
Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe.  
 

 
Bibliografie: 
 
 
1. Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”,    

București,EDP.;  
2.Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic 
3.Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna”m Bucureşti, EDP;  
4.Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
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Evaluarea - între online și tradițional 

 
Prof. Iulia Fedorovici,                                                                   

Școala Gimnazială Nr. 2, Dumeni 

 

 

Pentru că trăim în secolul noilor tehnologii și societatea devine tot mai digitalizată, strategiile și 
abordările de învățare și evaluare trebuie să răspundă provocărilor lumii marcate de schimbări și 
incertitudini, prin utilizarea tehnologiei inovatoare a informațiilor și comunicațiilor. Învățarea în mediul 
on-line presupune îmbinarea materialelor de învățare sub diferite forme, de tipul textelor, imaginilor, 
sunetului și de tip video, utilizate într-o manieră inovativă care să potențeze spiritul creativ al educabililor.  

Instruirea asistată de calculator nu reprezenta o noutate în realizarea activităților didactice, fiind 
utilizată cu succes, alături de predarea-standard. Însă, niciodată, până în acest an, nu am fost puși în situația 
de a preda și evalua exclusiv în sistem on-line. 

Începând cu luna martie a anului 2020, pedagogia românească înscrie un capitol nou determinat de 
schimbări de paradigmă didactică. Incipitul a fost coercitiv, iar izolarea ne-a testat din plin abilitățile 
digitale și de predare asistată pe deplin la calculator și la distanță. Astfel, unii profesori au urmărit diferite 
tutoriale pentru a învăța cum să folosească anumite platforme educaționale, alții au căutat sprijin pe 
grupurile de suport colegial dedicate profesorilor, au urmat programe de formare on-line dedicate folosirii 
tehnologiei sau s-au bucurat de atelierele desfășurate online prin programul CRED (Curriculum relevant, 
educație deschisă pentru toți). A trebuit să alegem: ori să ne lamentăm și să nu facem nimic, ori să ne lansăm 
într-un cantonament de exersare și utilizare a platformelor educaționale și a instrumentelor adecvate. În 
acest scop, am ales să integrez dispozitivele digitale și noile tehnologii în procesul de predare-învățare-
evaluare. În cadrul învățării la distanță, competențele generale și specifice vizate de Programa școlară rămân 
aceleași, doar mijlocul de transmitere și însușire a cunoștințelor se schimbă. Important e să redăm 
informațiile într-un mod cât mai accesibil elevilor, astfel încât învățarea să fie cât mai eficientă.  

În procesul evaluării on-line, profesorii trebuie să țină cont de principiile fundamentale ale măsurării 
rezultatelor și să-și adapteze activitățile pentru a le oferi elevilor un feedback rapid și util. Dacă în cazul 
activităților față în față, timpul e limitat și profesorul nu poate corecta zilnic, oră de oră, temele și fișele de 
lucru ale tuturor elevilor, evaluarea online permite acest fapt, oferind imediat răspunsuri, ceea ce constituie 
un avantaj în detrimentul evaluării în incinta școlii.  

Cu toate acestea, în contextul întreruperii activităților uzuale de învățare în incinta școlii, elevii care 
provin din medii socio-economice dezavantajate au o probabilitate mare să se desprindă de mediul educativ 
și să înregistreze rezultate școlare nesatisfăcătoare sau chiar să asistăm la abandon școlar, în special în 
mediul rural. Societatea românească este polarizată, cu un procent ridicat de copii care trăiesc în locuințe 
supra-aglomerate sau aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. Unii elevi au un singur telefon al 
părinților pe care îl folosesc în cadrul învățării împreună cu frații lor; de asemenea, participarea elevilor la 
activitățile educaționale în sistem online depinde de infrastructura casnică și dotarea cu internet. Cei mai 
mulți dintre elevii mei nu dispun de calculator sau laptop și nu beneficiează de conexiune fixă la internet, 
ci doar pe date mobile. În pofida tuturor greutăților, cei mai mulți dintre părinți s-au străduit, în această 
perioadă nefastă, să le ofere copiilor posibilitatea de a învăța cu ajutorul telefonului conectat la internet cu 
date mobile.  

Cele mai aplicate metode de evaluare sunt observarea curentă a comportamentului de învățare, 
verificările orale, probele scrise, studiul de caz, portofoliul, chestionarul, autoevaluarea, interevaluarea, 
proiectul sau fișele de lucru independent. Astfel, observarea curentă a comportamentului elevilor presupune 
constatarea interesului elevilor față de obiectul de studiu, gradul de participare la activitățile desfășurate de 
profesor și calitatea răspunsurilor oferite. Profesorul face aprecieri verbale obiective și încearcă să le ofere 
elevilor o întărire pozitivă. Metodele bazate pe verificări orale oferă posibilitatea exersării capacităților de 

1376



comunicare dintre profesor și elevi, prin adresarea unor întrebări stimulative, determinându-i astfel să 
expună cât mai detaliat conținuturile însușite. Se pot utiliza conversația de verificare, povestirea, interviul 
sau completarea dialogurilor lacunare. În schimb, probele scrise oferă profesorului posibilitatea verificării 
unui număr mare de elevi și a unui volum generos de cunoștințe despre noțiunile verbale, într-un timp mai 
scurt, dar eventualele erori ale elevilor nu ar putea fi corectate imediat, ca în cazul evaluării orale. Studiul 
de caz poate fi folosit cu succes în evaluarea verbului, în special la clasele mai mari, pentru că necesită 
interpretatea unor fenomene și emiterea unor judecăți de valoare despre valențele solicitate. O altă 
modalitate de evaluare preferată de elevi este portofoliul, „cartea de vizită” (după Constantin Cucoș, 
Psihopedagogia) care furnizează informații importante despre activitatea individuală a fiecăruia. De 
asemenea, îmi place să utilizez în evaluarea noțiunilor verbale proiectul, datorită abordării pragmatice a 
învățării. Cu acest prilej, elevii pot folosi achizițiile dobândite în noi contexte, relevante pentru o bună 
însușire a noțiunilor verbale. Îmbinarea metodelor de evaluare și folosirea lor creatoare pot asigura eficiența 
în învățarea verbului și a modurilor verbale, înlăturând însușirea deficitară sau incompletă a conținuturilor 
vizate.  

Evaluarea online a constituit o provocare, dar unii elevi au fost captați în mrejele jocurilor și testelor 
de tip quizz.  Un astfel de joc de evaluare poate fi Milionari în verbe!  

Folosind modelul celebrului joc, Vrei să fii milionar?, cu ajutorul aplicației LearningApps.org, elevii 
sunt invitați să demonstreze cât de bine cunosc verbul.  

Exemplu:  

pentru 500 puncte 

1. Ce parte de vorbire denumește acțiunea, starea sau existența:  

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.  harnică, râu, stă, calcă;  

C.  citește, doarme, învață, trișează;  

D.  colorat, carte, imaginat, serios.  

pentru 5000 de puncte 

3.  Seria care conține doar verbe la imperfect este:  

A.  mergeam, scrisei, mersei, cântam;  

B.  coloram, găteam, supraviețuiam, cercetam;  

C.  doream, cântam, spălam, 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 măsura;  

D.  a colora, a măsura, a pleca, a scrie.  

Pentru 100.000 de puncte 

5.  În care serie toate verbele sunt la viitor, formă literară?  

A. voi citi, am să învăț, voi colora, o să cred;  

B.  voi merge, voi deschide, voi alerga, o să mânânc;  

C.  voi iubi, voi distruge, scrisei, or mânca;  

D.  voi șterge, voi alerga, voi munci, citisem.  

 

Evaluarea, realizată atât în mod tradițional, în cadrul orelor desfășurate în sala de clasă, cât și cea 
online, rămâne prioritară, ca o sursă a perfecționării actului didactic.  
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Evaluarea în mediul on - line 

 
 
 

Prof. înv. primar. Feher Ecaterina 
Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla, Jud. Cluj 

 
 
 
Evaluarea este o activitate etapizată care vizează domenii și probleme complexe, nu doar evaluarea 

elevilor. „A evalua” reprezintă nu numai un verb de încheiere, ci și de deschidere. 
Există multe definiții pentru evaluare, în funcție de realitățile educaționale de care se ține cont. De 

exemplu: 
Evaluarea este activitatea care permite formularea unor judecăți privind starea, funcționarea, evoluția 

viitoare probabilă a elevului, profesorului, unității școlare pe baza informațiilor colectate prin intermediul 
instrumentelor de măsură.( Doina Mihalașcu ,2006) 

 
Verificarea în mediul online 

Acest tip de evaluare este o etapă din procesul de învățare care se desfășoară în mediul online. Primii 
care au de învățat în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a învăța lucruri noi și de a 
produce schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și ar fi mult mai greu să se realizeze. La polul 
opus apar incertitudini, sisteme de așteptări diferite. La prima prima  interacțiune cu educația online este 
necesar să se cunoască cum funcționează aceasta, precum și ce instrumente și tehnici sunt potrivite pentru 
grupul țintă (elevi sau cadre didactice). 

În educația online se schimbă, în primul rând, mediul de învățare. Nu mai există școala ca spațiu, ca 
tot ansamblul relaționar. Modificări apar și în ceea ce privește comunicarea. Aceasta este puternic filtrată 
de tehnologie, nu mai este atât de persuasivă și din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu 
un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeează a fi investite. Se schimbă rutinele pentru învățare: de 
pregătire pentru școală (plecarea spre școală, drumul în sine au efecte psihologice asupra mobilizării 
învățării) și de învățare (informațiile nu mai sunt primite în același fel, nu se mai învață la fel). ( Vișan 
Florina Viorica și colaboratorii, 2021) 

Avantajele sistemului de evaluare online 

Sistemele online de administrare și evaluare a examenelor facilitează furnizarea unei experiențe de 
învățare personalizate pentru elevi, deoarece notele și performanțele lor sunt urmărite în sistemul 
centralizat.  

Aceste sisteme ajută la: 

 Centralizarea și eficientizarea administrării și evaluării examenelor 

 Reduceți costurile, eforturile și timpul necesar pentru evaluarea manuală a fișelor de răspunsuri 

 Scanarea și criptarea copiilor foilor de răspunsuri pentru partajare rapidă și sigură 

 Opțiuni pentru adăugarea de comentarii și feedback pentru referința elevului 

 Caracteristici de clasificare automată pentru a reduce erorile umane 

 Evaluarea scripturilor de răspuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web 

 Recuperarea ușoară a scripturilor de răspuns la cererea elevilor sau profesorilor 
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 Urmărirea rezultatelor fiecărui elev și a progresului acestuia în timp 

Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce timpul de așteptare și oferă elevilor 
rezultate instantanee ale testării. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de învățare, punctele forte și punctele slabe rapid. 

Procesul de evaluare online eliberează, de asemenea, timpul profesorilor, rezultatele pot fi analizate 
pentru a identifica domeniile de performanță scăzută, astfel încât profesorii să se poată concentra asupra 
acestor lacune de învățare. Rapoartele detaliate ajută la crearea unor programe de învățare specifice pentru 
acești cursanți, ceea ce duce la un rezultat mai bun al învățării și sporește încrederea elevilor.  

Sistemele de evaluare online simplifică sarcina de a aduna și corecta manual documentele de răspuns 
și de a împărtăși rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. ( Vișan Florina 
Viorica și colaboratorii, 2021) 

Exemple de platforme și aplicații utile în realizarea evaluării 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 și tradițional 

 

Liceul Teoretic Nagy Mózes                                                              
Fehér Erika-Katalin 

 

În acest referat, am căutat să răspund la întrebarea că, în sistemul educațional de astăzi, atunci când 
vine vorba de pregătirea generație în creștere pentru a face față provocărilor sociale, aplicarea testelor sunt 
crescute. Am analizat pozitivele testului adaptiv și, de asemenea, am evidențiat negativele. Aplicabilitatea 
testelor online în domeniul educației este în continuare o oportunitate în sistemul de învățământ. 

Locul și rolul testului online 

Web-ul, ca platformă de testare online, prezintă o nouă provocare pe tot parcursul procesului de 
predare-învățare, rezultând schimbări revoluționare. Aplicarea sa a devenit recent un instrument eficient în 
educație, cum ar fi: testarea activității la clasă, măsurarea nivelului de cunoștințe etc. Site-uri web oferă 
teste gata făcute profesorilor care folosesc aceste resurse pentru propria imagine, pot modela. Elevii 
folosesc cu ușurință interfața Internet.  

Avantajele și dezavantajele testelor online 

Avantaje: 

� Crește interesul elevilor oferind rezultatele testelor imediat, nivelurile lor de adrenalină cresc,  
sporind eficiența achiziției curriculumului. 

� Elevul are posibilitatea de a accesa sarcina de testare de oriunde, cunoscând parametrii 
corespunzători, în caz de obstrucție (boală infecțioasă). 

� În prezent, au apărut teste standardizate online și sunt procesate cu ajutorul software-ului țintă 
modern. 

� Testul online poate fi setat astfel încât elevul să definească sarcinile rezolva în ordine. Cercetătorii 
au observat că primul răspuns a fost mai bine, deoarece variază în cea mai mare parte în timpul reparației, 
deteriorând rezultatul. 

� Profesorul economisește timp reducând timpul petrecut pentru îmbunătățirea testelor. 

 

Provocări, dezavantaje: 

� Trebuie avut în vedere integritatea drepturilor personale ale elevilor. Numele și detaliile acestora 
trebuie codificate. 

� De luat în considerare la editarea suprafeței de deschidere a suprafeței de testare caracteristicile de 
vârstă ale cursantului. Este obișnuit ca elevii să aibă înțelegere competența sa este inadecvată, ceea ce poate 
duce la neînțelegeri. 

� În rezolvarea întrebărilor testelor online în care cuvintele, elevii dau un răspuns simplu cu 
propoziții, poate că infracțiunile de ortografie sunt evaluate de software ca un răspuns rău. 

� Accesul la interfața de testare trebuie restricționat printr-o parolă și, prin urmare, este neautorizat 

nu vă puteți conecta și coada de activități devine protejată. 
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� Stând în fața unui monitor de computer, elevii nu percep greutatea sarcinii, pot considera că este 
un joc. (în cazul unei disertații pe hârtie, sarcina destul de conștient). Ei pot discuta, pot privi înapoi, înapoi. 

� Cunoscând rezultatele testului, profesorul trebuie să fie flexibil, deoarece această formă de 
responsabilitate poate avea puterea noutății. În cazul în care clasa obține un scor scăzut, 

trebuie rescris. 

� În cazul unei defecțiuni tehnice, ar trebui elaborat un plan de securitate de ex. întrerupere a 
curentului, nefuncționare a serverului. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

Autor: prof. Feieș Claudia Elena 

 

Școala online...cine s-ar fi gândit acum doi ani că vom fi nevoiți să ne desfășurăm activitatea de 
predare exclusiv online? Cu siguranță nu mulți dintre noi, chiar dacă tehnologia a fost folosită si integrată 
din ce in ce mai mult in actul de predare. Și dacă la predarea, transmiterea cunoștințelor stăm bine, am prins 
repede, ne-am perfecționat, cum sa facem o evaluare eficientă este o adevărată provocare. Metodele și 
tehnicile de evaluare online reprezintă o parte necesară în procesul de învățare la distanță. Este necesar ca 
profesorul să ia cunoștință de posibilele lacune acumulate de-a lungul timpului în procesul de învățare. 
Atunci se pot lua măsurile necesare pentru a remedia acest aspect. 

Platformele și aplicațiile disponibile online ne oferă variate posibilități de aplica instrumentele online 
prin care să evaluăm procesul instructiv-educativ. Foarte important este modul în care profesorul reușeșete 
să aleagă tehnologia potrivită care să-l ajute în demersul său didactic, deoarece aceasta poate îmbunătăți 
procesul pedagogic. 

Din scurta experiență online, profesorul înțelege deja că instrumentele pe care le alege trebuie 
selectate cu multă atenție și verificate dacă, într-adevăr, sunt potrivite pentru tipul de evaluare folosit. 
Inițial, a fost o provocare pentru noi, profesorii, să renunțăm la forma de evaluare scrisă în format Word, 
adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic și să folosim tehnologia pentru 
a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Școala noastră folosește în perioada școala online platforma Google Classroom. Experiența actuală 
ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea 
pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word și să folosească 
tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. În contextul online, implicarea este 
esențială și instrumentele alese pentru predare și evaluare trebuie sa creeze o interacțiune umană mai 
profundă și mai semnificativă. Creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre 
care noi, profesorii, trebuie să vorbim pozitiv. 

Evaluarea e în responsabilitatea profesorului. Iar pentru asta atât profesorul cât și întreg sistemul 
educațional trebuie să asigure cele 3C caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și 
corectă. 

Evaluarea este o cuantificare a măsurii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, au 
fost eficiente metodele de predare/învățare. In ceea ce mă privește am aplicat și aplic la clasă următoarele 
metode de evaluare: 

 
 Teste de tip chestionar: un mod de evaluare cu răspunsuri #DA/NU# sau răspunsuri multiple 

aplicabile în orice domeniu. Necesită un efort din partea profesorului în pregătirea întrebărilor și 
răspunsurilor. Este un mod de evaluare cu un înalt nivel de obiectivitate atâta timp cât elevii înțeleg 
importanța evaluării și lucrează corect, individual fără să 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 opțiuni. Proiectul 
reprezintă o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată profesorilor pentru 
evaluarea sumativă. Elaborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp, câteva zile sau câteva 
săptămâni.Pe parcursul realizării proiectului, cadrul didactic oferă suport și consultanță elevilor în 
desfășurarea cercetării, în colectarea datelor necesare și poate efectua evaluări parțiale. Experiența mea este 
că le place acest lucru iar creativitatea manifestată este uluitoare.  
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 Pe platforma Google Classroom putem discuta cu elevii, aplicația Meet este inclusă acum gratuit, 
pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev. Proiectele pot fi prezentate clasei, 
elevii sunt extrem de inventivi, am avut surpriza să realizeze filmari pe care apoi le-au prezentat colegilor. 
Utilizarea proiectului este o metodă eficienta de evaluare dar și o metodă de învățare interactivă care 
plasează elevul într-o situație de cercetare autentică, cultivă responsabilitatea pentru propria învățare și 
rezultatele acesteia. 

 Testul clasic, postat pe activitatea la clasa, în word, timp de rezolvare si apoi încărcare pe platformă. 
Permite corectarea si feedback direct fiecărui elev. Implică seriozitate si corectitudine din partea elevilor și 
știm că, încă la această parte trebuie să mai lucrăm. Trebuie să-i facem pe elevi să înțeleagă că evaluarea 
are rolul verificării cunoștințelor acumulate, nu este o pedeapsă, este și un mod de a constata lacunele 
apărute si de a le corecta. 

 Portofoliul: reprezintă un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care permite estimarea 
progresului în învățare al elevului prin raportare la achizițiile realizate în perioade de timp mai mari( 
semestru, an școlar) 

 Probele orale : se pot face online pentru ca putem folosi fără nicio problemă comunicarea video-
audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să 
poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. 

Pentru evaluare se pot folosi câteva instrumente/aplicații: Quizizz; Wordwall; Quizlet; Learning Apps 
etc, platforme cu ajutorul cărora se pot crea teste, fișe de lucru, activități interactive. Oricât de performantă 
sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale 
feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 

De asemenea, folosesc Google Jamboard care mă ajută să vizualizez răspunsurile date la exercițiile 
sau aprecierile critice asupra temelor  studiate. 

Google Forms-permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem 
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a 
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi vine în ajutorul elevilor. 

. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE VERSUS ÎNVĂȚĂMÂNTUL TRADIȚIONAL 

 

Autor: Feil Heidi                                                                       
Școala Gimnazială Nr. 1 Oțelu – Roșu 

 
 

Pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății, școala are nevoie de o schimbare continuă. Elevii 
trebuie să fie învățați să învețe,să caute informațiile de care au nevoie,să fie pregătiți pentru viața de 
mâine,cu surprizele sale. 

Pandemia de SARS-CoV-2 a forțat resetarea sistemului educațional tradițional. Profesorii și elevii 
deopotrivă au fost nevoiți să-și îmbunătățească substanțial abilitățile digitale. Datorită acestui ,,cumul de 
informație” la care suntem supuși inevitabil ,trebuie să deținem competențe digitale pentru a fi stăpâni pe 
situație. 

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional pentru că sunt accesibile, interesante 
și adaptate elevului digital.Mediul online te pune în contact cu mii de surse de informare, experiențe și 
contexte diferite. 

Elevii sunt mai atenți la un video sau o prezentare dinamică decât la discursul unui profesor, însă 
consider că unul dintre dezavantajele școlii online este că elevii pot avea mai multe distrageri și mai puțină 
supraveghere,ceea ce le poate reduce motivația. De asemenea, consider că evaluarea în mediul online este  

Din punctul meu de vedere,cursurile tradiționale sunt absolut necesare pentru copii.Participarea 
frecventă la cursuri îi ajută să interacționeze direct cu alte persoane de vârsta lor,să fie mai disciplinați și 
să urmeze un program. 

Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine, profesorii reușind astfel să 
acționeze ca mentori și să-i ghideze mai bine pe elevi. De asemenea, elevii pot să-și împărtășească în mod 
direct opiniile și să-și clarifice propriile întrebări. 

Consider că strategia de combinare a învățării online cu instruirea școlară față în față este utilă pentru 
a adapta diversele stiluri de învățare. Astfel, fiecărui elev i se permite să studieze în ritmul propriu.Metodele 
educaționale alternative completează în mod firesc studiul la clasă susținut de profesori și îi încurajează pe 
elevi să aibă o atitudine pozitivă față  de învățare. 

Ca o concluzie, oricare ar fi domeniul de utilizare a calculatorului în procesul de instruire, acesta nu 
înlătură celelalte mijloace aflate în recuzita de lucru a cadrului didactic și nu va înlocui niciodată total 
acțiunea 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      

                               

 

 

1385



 

 

Evaluarea în învățământul preuniversitar 

 

Prof. Feraru Anca-Magdalena                                                            
Colegiul Tehnic „Gheorghe Balș” Adjud, Vrancea 

 
În contextul actual, sunt necesare dezbateri dedicate dezvoltării unei noi politici a evaluării și, în 

perspectivă, a unui sistem național de evaluare, la nivelul standardelor europene.  

Pentru demersul evaluativ, este esențială existența și formularea explicită a scopului.  

O modalitate de a determina progresul sistemului în sensul dorit de organizatorii procesului o 
reprezintă introducerea sistematică, selectivă și perseverentă a unor date de evaluare în sistem.  

Prin alocarea de valori calificative pe baza unor criterii, utilizându-se ghidurile de observație sau 
diferite tipuri de probe de performanță, aprecierea este rezultatul unei secvențe a demersului ulterioare 
aprecierii acestor instrumente.  

Necesitatea evaluării se obligă din perspectiva perfecționării activității instructiv-educative. Aceasta 
vizează întotdeauna ajustarea, îmbunătățirea acțiunii educative și nu se limitează la constatarea și aprecierea 
rezultatelor.  

Evaluarea îndeplinește, în ansamblul acțiunilor activității de învățământ, un rol formator și stimulator, 
prin contribuția sa în planul cunoașterii elevilor, al stimulării capacității de învățare.  

Eficiența evaluării, ca acțiune componentă a activității de învățământ, depinde de modul în care se 
realizează toate procesele și acțiunile, atât cele de instruire și învățare, cât și procedurile de evaluare, precum 
și interacțiunea acestora.  

Fiind realizat în etape, actul evaluativ are un caracter procesual, ce vizează la final enunțarea unor 
aprecieri asupra fenomenului care face obiectul evaluării.  

Pentru realizarea unei evaluări cât mai exacte se necesită măsurarea fenomenului considerat, iar în 
continuare, în baza determinărilor efectuate să se formuleze aprecieri adecvate.  

Procesul evaluativ comportă două tipuri de intervanție: unul de cuantificare, de înregistrare obiectivă 
a însușirilor fenomenului evaluativ, concretizat în date numerice, și altul calitativ, constând în descrieri, 
interpretarea și aprecierea relației dintre starea constatată și criteriile generale de apreciere. Măsurarea și 
aprecierea, aflându-se într-o strânsă legătură, constituie o unitate exprimată prin evaluare. Termenii care 
definesc aceste procese sunt folosiți ca termeni sinonimi (măsurare, apreciere, estimare, evaluare).  

Cunoașterea stării fenomenului, a activității și rezultatelor  acesteia și aprecierea situației constatate 
pe baza unor criterii, este una dintre funcțiile de bază a evaluării. Actul evaluativ este o reflecție a 
fenomenului evaluat.  

Evaluarea rezultatelor școlare, necesară în toate etapele desfășurării procesului, reprezintă un mijloc 
de control asupra învățământului realizat. Modul în care elevii au asimilat ceea ce a fost predat, oferă o 
imagine asupra activității.  

Din perspectiva profesorului, evaluarea este necesară în scopul cunoașterii nivelului de pregătire al 
elevilor, în ce măsură aceștia stăpânesc cunoștințele, și au capacitățile necesare pentru asimilarea  
cunoștințelor ce urmează a fi predate.  

Evaluarea rezultatelor oferă profesorului informații cu privire la măsura în care au fost realizate 
obiectivele stabilite și permite cunoașterea calității  propriilor prestații.  
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Evaluarea randamentului școlar permite cadrului didactic să-și explice activitatea realizată și 
așteptările pedagogice, furnizează informații cu privire la desfășurarea acesteia, permițând cunoașterea 
procedurilor desfășurate, dar și a punctelor critice, a zonelor în care s-au produs disfuncții și în care se 
impun îmbunătățiri. Performanțele elevilor oferă o imagine asupra activității și sugerează căi de 
perfecționare a stilului de predare,promovat de profesor.  

 

Bibliografie:  

LISIEVICI, Petru, Evaluarea în învățământ. Teorie, practică, instrumente, Aramis, București, 2002 

RADU, Ioan, Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2007 

LISIEVICI, Petru, Evaluarea în învățământ: cadrul conceptual și metodele esențiale (II). În: Revista 
de pedagogie, Nr. 3-4/1992, p. 12-15 

LISIEVICI, Petru, Evaluarea în învățământ: cadrul conceptual și metodele esențiale (II). În: Revista 
de pedagogie, Nr. 1-2/1993, p. 109-114 
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EVALUAREA FAȚĂ ÎN FAȚĂ VS.  EVALUAREA ONLINE                                 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

Prof. Ferdinant Nicoleta 
G. P. P. NR. 1 Caracal, OLT 

 

Societatea secolului al XXI-lea este o societate informatică, în care mijloacele tehnologice moderne 
au o pondere foarte importantă în viața cotidiană. Anul 2021 este unul atipic, în care anomaliile sanitare și 
sociale devin o caracteristică negativă și parcă fără de sfârșit. Pe perioada pandemiei, Terra s-a oprit parcă 
pentru o clipă infinită să ne ceară responsabilitate, integritate, compasiune și unitate politico-socială.  

Măsurile de reformă a educaţiei s-au impus ca adaptare a învăţământului la schimbările sociale, 
politice şi economice din ultima perioadă, în general, şi ca răspuns la evoluţia ştiinţelor educaţiei şi a 
psihologiei învăţării, în special. Incertitudinea, teama de necunoscut, dar și lipsa unei strategii naționale în 
ceea ce privește modul de desfășurare a activității didactice în mediul online au fost principalele probleme 
cu care s-au confruntat cadrele didactice, elevii și părinții în momentul în care au fost suspendate cursurile. 

Treptat, atât educatoarele, cât și copii s-au adaptat noilor condiții și au continuat procesul de învățare. 
Începuturile au fost grele, iar soluțiile au apărut pe parcurs. Platformele educaționale au luat locul grupei și 
au facilitat interacțiunea profesor-elev în mediul online. 

Modelele de evaluare clasice pot fi modernizate prin modul de concepere şi prin combinarea cu 
metode alternative de evaluare online – care pun accent pe creativitatea  copiilor. 

Integrarea evaluării în activitatea didactică este determinată de inţelegerea corectă a rolului reglator 
pe care îl deţine actul evaluării pentru procesul instructiv-educativ. Evaluarea este o condiţie a eficacităţii 
procesului instructiv-educativ prin faptul că orientează şi corectează predarea şi învăţarea. 

Metodele tradiționale de evaluare sunt departe de a fi un indicator corect al inteligenței, cunoștințelor, 
abilităților sau efortului. Și nu reflectă nici măcar abilitățile și pregătirea pentru viața profesională. 

În această perioadă, când ținem legătura cu copiii și părinții online, educatorul nu are o sarcină ușoară. 
Astfel, predarea-învățarea-evaluarea cunoștințelor copiilor este o componentă esențială a educației 
eficiente, chiar dacă, la momentul actual, ne confruntăm cu o grădiniță nouă, anume aceea din mediul 
online. Instrumentele de evaluare online permit atât evaluarea formativă, cât și cea sumativă a învățării 
copiilor. 

Deși au fost observate reacții negative ale copiilor la evaluare, de-a lungul timpului aceasta a oferit 
instituțiilor de învățământ informații importante despre rezultatele învățării, dar și despre calitatea educației. 
Trecerea la noi medii de învățare, în special cele online și la distanță, obligă educatorii să găsească și să 
folosească cele mai eficiente metode de evaluare pentru a realiza și a oferi educație în era digitală. Multe 
cadre didactice consideră că, în predarea online, evaluarea copiilor este limitată la teste cu alegeri multiple 
sau la eseuri tradiționale. Cu toate acestea, printr-o atentă proiectare și o bună utilizare a tehnologiei, există 
multe alte opțiuni de evaluare eficientă într-o activitate online. Ca și în grupă, evaluarea este mai ușoară 
atunci când se începe cu rezultate observabile, măsurabile. 

Evaluarea online a devenit repede un exemplu eficient al globalizării pentru cadrele didactice și copiii 
conștiincioși, mai ales pentru cei care au avut și resurse materiale. Pentru majoritatea copiilor însă, grădinița 
online a fost precum o lungă grădiniță de vară. Evaluarea online a devenit necesară și obligatorie, însă 
destul de dificil de realizat pentru adepții evaluării tradiționale. 

Educatoarele și-au dovedit măiestria și originalitatea în modalitățile diverse de evaluare. Astfel, pe 
platforme educaționale precum Google Classroom, Google Jamboard, Google Forms, Kahoot, Adservio 
etc, profesorii au creat teme interesante, bazate pe teste clasice de evaluare, fișe de lucru, portofolii tematice 
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prezentate pe Meet, vizionări ale unor documentare /materiale didactice și dezbaterea lor, realizarea unor 
jocuri de rol online, implicând foarte mulți copii, vizitarea unor muzee și biblioteci virtuale și apoi realizarea 
feedback-ului la nivelul grupei, susținerea unor lucrări personalizate, teme colaborative etc. Evaluarea 
online a devenit o provocare pentru copii și educatoare, adesea surprinzând prin originalitate. 

Evaluarea online aplicată în sistemul de învățământ preuniversitar românesc categoric au schimbat 
pentru totdeauna conceptul tradițional de evaluare . 

Experiența grădiniței online ne ajută să înțelegem faptul că tehnologiile sunt instrumente de aplicat 
cu multă atenție şi în mod adecvat. Marea provocare pentru educatoare este să se îndepărteze de noţiunea 
de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăţi de hȃrtie cu un document 
electronic – şi să folosească tehnologia pentru a determina copiii să devină autonomi în învățare. De 
exemplu, învățarea și evaluarea pe proiect, cu utilizarea media, oferă copiilor posibilitatea de a fi creativi, 
originali, interesați de domeniul studiat. 

Autoevaluarea, învățarea prin descoperire, evaluarea de către colegi, reflecția, articularea sunt câteva 
dintre metodele prin care copiii sunt încurajați să își dirijeze învățarea și propria evaluare. 

În contextele online, implicarea este absolut esenţială şi toate aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacţiune umană mai profundă şi mai semnificativă. Printre beneficiile evaluării online putem aminti : 
diverse opțiuni prin care copiii îşi pot demonstra abilitățile, cunoștințele și modalitatea de realizare a 
evaluării care este mult mai flexibilă. 

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare -evaluare a redevenit în atenția noastrӑ 
sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut 
cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. Grupa este acum un mediu 
virtual de învățare, iar aceasta nu mai este determinată de timp și spațiu. Activitățile on-line pot prezenta 
același conținut și pot fi dezbătute la fel ca și lecțiile “convenționale”. Avantajul este însă faptul că aceste 
activități pot fi accesate oricând și oriunde.  

Evident că evaluarea în mediul online are și dezavantaje, ea nu va putea înlocui în totalitate evaluarea 
tradițională, așa cum grădinița din mediul online nu va putea înlocui niciodată grădinița față în față. 

Întoarcerea în spațiul grădiniței este dorită atât de educatoare, cât și de copii; avem nevoie de 
interacțiunea educatoare – copil, avem nevoie să socializăm. Întoarcerea la normalitate se va întâmpla la un 
moment dat, iar atunci când revenim la grădiniță, ideal ar fi să aducem în sala de grupă toată experiența 
pozitivă pe care am dobândit-o în mediul online, inclusiv noile modalități de evaluare testate și aplicate în 
contextul actual. 

 

Bibliografie: 

 

1.Jinga, I., Petrescu, A., Savotă, M. Ştefănescu, V. Evaluarea performanţelor şcolare, Bucureşti, 
Editura Afeliu, 1996; 

2. MEC, CNC, Curriculum naţional pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă, Bucureşti, 
1998;  

3. Stanciu, M., Reforma conţinuturilor învăţământului. Cadru metodologic, Iaşi, Polirom, 1999.  
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Test Inițial 

 

 
Fereștean Ioan 

 
 
 

Data:________________ 
Numele:____________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Autor grec care îi menționează pe geți în lucrarea Geographia. 
2. Rege dac care a pus bazele Regatului Dac. 
3. Colonie grecească din Dobrogea întemeiată de orașul Heraclea Pontica. 
4. Rege și mare preot dac urmaș la tron lui Deceneu. 
5. Ultimul rege al Daciei. 
6. Împăratul roman care a cucerit Dacia în anul 106. 
7. Rege get care a purtat lupte cu Lisimah. 
8. Victorie obținută de Mihai Viteazul în fața turcilor la 23 august 1595. 
9. Bătălie câștigată de Basarab I prin care dominația Ungariei asupra Munteniei era oprită. 
10. Domnitor al Munteniei decapitat de către turci la 15 august 1714. 
11. Spațiu în care ajung sufletele morților pentru purificare, în credința catolică. 
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 ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

-ȋntre online și tradiṭional- 

 
Prof. ȋnv. primar FIERĂSCU ALINA-CARMEN                                            

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALIMPEȘTI 

 
În viitorul apropiat obiectivul major al educației va include preponderent elementele învățării 

personalizate / individualizate, organizată atât în cadrul instituțiilor de învățământ – care ar trebui să devină 
centre educaționale comunitare, cât și în mediul familiei sau al comunității. Pentru eficientizarea învățării 
personalizate este necesar să fie valorificate posibilitățile copilului, utilizate mai eficient resursele mediului 
în care trăiește și învață copilul, posibilităților instituțiilor din comunitate și mijloacelor mass-media, dar și 
utilizarea tehnologiilor de învățare de la distanță/ online, fiind o oportunitate pentru situații special sau 
imprevizibile.    

Învățământul la distanță, fiind o etapă nouă și specifică în organizarea procesului educațional, deși a 
provocat uneori tensiune și frustrare,  în mare parte a devenit o alternativă importantă de reformare a 
întregului sistem educațional tradițional. Dincolo de acumularea de cunoștințe și dezvoltarea competențelor 
s-a demonstrat că scoala ar trebui să fie pregătită să se adapteze la diverse contexte ale realității, să trezească 
emoții și atitudini, să clădească caractere, într-un context valoric.   

În cadrul învățării de la distanță se pune accent pe dezvoltarea competențelor elevilor mai apropiate 
de viață și interesele lor, precum și formarea unor valori și atitudini față de ceea ce se întâmplă în societate 
și cu persoana însăși. Deși majoritatea copiilor au acces la Internet, în situația când stăm acasă, fără 
implicarea școlii, învățarea de la distanță ar fi ineficientă, deoarece nu se știe din ce surse/materiale deschise 
online s-ar fi folosit copilul. Resurse de predare și învățare online sunt foarte multe, însă important este 
selectarea celor care sunt captivante și interesante pentru elevi, dar cunoscute și de profesori.  

Școala de la distanță a contribuit ca toți actorii educaționali să înțeleagă mai bine ce înseamnă cu 
adevărat învățarea autentică, fiind mai presus de curriculumul scris, programe și teste, de note, de controale 
frontale sau reguli rigide. Educația ar trebui să fie bazată pe caracteristicile și nevoile cele mai apropiate 
elevilor: curiozitate, autonomie, satisfacția de a fi parte dintr-un grup, de a contribui la factorul de 
schimbare, de a fi apreciat.   

În cadrul organizării procesului de învățare de la distanță, este necesar de reorganizat demersurile de 
predare-învățare-evaluare, accent punându-se pe noi paradigme ale educației, care includ nu doar însușirea 
de cunoștințe, ci în primul rând sistematizarea conținuturilor, utilizarea unor instrumente adecvate, 
practicarea unor tehnologii bazate pe joc, cercetare și creativitate, managementul eficient al timpului și al 
resurselor, alternarea activităților frontale cu cele individuale, valorizarea învățământului personalizat etc. 
Majoritatea cadrelor didactice au fost nevoite să-și modifice stilul de predare-învățare, precum și cel de 
evaluare. În lipsa unui control fizic sistematic în clasă, majoritatea și-au dat seama că modelul autoritar 
devine inutil și au început să practice tot mai mult elemente ale stilului democratic. Accentul s-a pus pe 
colaborare, dezvoltarea autonomiei și creativității, dar mai cu seamă pe responsabilitate și învățarea de luare 
a deciziilor. Astfel, cadrele didactice trebuie sӑ punӑ accent pe învățarea prin descoperire, combinând 
eficient instrumente digitale și non-digitale, propunând diverse sarcini creative și fișe de lucru pentru elevi.  

Elevul - subiect ale educației, trebuie să aibă un statut de coautor al unei învățări autentice, devenind 
un partener activ al profesorului, fiind interesat în primul rând pentru randamentul școlar propriu.  Este 
necesar de dezvoltat învățarea personalizată, care presupune umanizarea întregului sistem educațional, 
accent punându-se nu atât pe respectarea prevederilor curriculumului scris, cât pe necesitățile reale ale 
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copilului și dezvoltarea propriilor abilități și competențe. În cadrul acestei modalități, învață atât elevul, cât 
și profesorul, dar și persoanele cu care interacționează subiectul educației.  

Elevul ar trebui să fie învățat să învețe, să fie cunoscut cu metodele și tehnicile de predare-învățare, 
în special cu cele ce țin de autoînvățare și învățare reciprocă, autoorganizare, autoevaluare și evaluare 
reciprocă.  Importante ar trebui să devină metodele alternative de evaluare, de exemplu jurnalele de grup și 
agendele reflexive ale elevului, precum și un șir de ghiduri metodologice, fișe de control, fișe de 
autoevaluare și alte materiale elaborate de însăși elevii. În acest context parteneri de încredere ai cadrelor 
didactice vor deveni în primul rând părinții, care vor trebui și ei să fie cunoscuți cu principiile psiho-
pedagogiei, dar și membrii comunității, inclusiv agenții economici, membrii ONG, autoritățile publice 
locale etc. Astfel, interacțiunea socială a copilului va fi mai largă, el având posibilitate să comunice nu doar 
cu colegii de clasă și cadrele didactice din instituție, dar și cu alte persoane din comunitate, învățând din 
experiența lor, valorificând bunele practici, inclusiv experiența proprie.  
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Evaluarea în învațământul preuniversitar 

-între online și tradițional- 

 
 

Prof. înv. preșcolar: Fildan Florina - Geanina                                               
Grădinița cu program normal, Nr. 1 Bocșa 

 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învățământ, ce urmărește 

măsurarea cantității cunoștințelor dobândite, valoarea performanțelor și eficiența acestora la un moment 
dat, oferind soluții de perfecționare a actului didactic. 

Metodele și tehnicile de evaluare online reprezintă o parte necesară în procesul de învățare la distanță. 
Este necesar ca profesorul să ia cunoștință de posibilele lacune acumulate de-a lungul timpului în procesul 
de învățare. Atunci se pot lua măsurile necesare pentru a remedia acest aspect. 

Foarte important este modul în care profesorul reușeșete să aleagă tehnologia potrivită care să-l ajute 
în demersul său didactic, deoarece aceasta poate îmbunătăți procesul pedagogic.Platformele și aplicațiile 
disponibile online ne oferă variate posibilități de aplica instrumentele online prin care să evaluăm procesul 
instructiv-educativ. 

În învăţământul preşcolar evaluarea performanţelor în învăţare ale copilului se realizează în 
modalităţi specific acestui nivel de educare şi instruire. Învăţământul preşcolar se foloseşte de cunoştinţe 
pentru a optimiza procesul de integrare a copilului preşcolar în mediul social şi pentru a stimula dezvoltarea 
potenţialului biopsihic de care dispune nativ copilul. Formele de evaluare utilizate în grădiniţă sunt: 

- evaluarea iniţială, care constă în aprecierea nivelului general al dezvoltării copilului la intarea în grădiniță; 
- evaluarea continua pe care o regăsim în desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul grădiniţei; 
- evaluarea sumativă sau cumulativă care se concentrează asupra rezultatelor grupei de preşcolari, 
reflectând  performanţele.     

Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului instructive educativ din grădiniţă 
fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu. 

 

Metode de evaluare  

 Verificarea orală face parte din categoria metodelor tradiționale de evaluare și este cea mai utilizată 
în clasa de elevi din sistemul românesc de învățământ, dar în situația examenelor naționale, utilizarea ei 
este redusă sau lipsește. 

 Verificarea scrisă constituie, de asemenea o metodă tradițională de evaluare, adecvată pentru 
evaluarea cunoștințelor, fiind concretizată într-o gamă variată de suporturi scrise: lucrări de control, teze, 
referate, eseuri. 

 Verificarea practică permite identificarea capacităților de aplicare a cunoștințelor dobândite, a 
gradului de încorporare a unor deprinderi și și priceperi practice-acționale. 

 Verificarea în mediul online acest tip de evaluare este o etapă din procesul de învățare care se 
desfășoară în mediul online. Primii care au de învățat în acest context sunt profesorii. Au  oportunitatea de 
a învăța lucruri noi și de a produce schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și ar fi mult mai greu 
să se realizeze.  

În educația online se schimbă, în primul rând, mediul de învățare. Nu mai există școala ca spațiu, ca 
tot ansamblul relaționar. Modificări apar și în cee ace privește comunicarea. Aceasta este puternic 
influențată de tehnologie, nu mai este atât de persuasivă și din acest motiv se impune un efort suplimentar 
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de a veni cu un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmează a fi investite. Se schimbă rutinele pentru 
învățare: de pregătire pentru școală (plecarea spre școală, drumul în sine au efecte psihologice asupra 
mobilizării învățării) și de învățare (informațiile nu mai sunt transmise în același fel, nu se mai învață la 
fel) 

Din punctul meu de vedere ,procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră numai atunci 
când, atât profesorii cât și preșcolarii  reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că își doresc 
acest lucru, fiecare îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 

 

 

Bibliografie: 
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Tradițional și modern                                                                   
în procesul de predare-învățare în învățământul primar 

 

Învățătoare: Filimon Flavia Diana                                                        
Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller”, Oradea 

  

Fiecare elev dispune de un echilibru diferit între punctele tari şi slabe în aceste domenii. Aceasta va 
influenţa la rândul ei atât preferinţele lor de învăţare cât şi eficacitatea lor în diferite situaţii de 
învăţare.Indiferent de diferenţele pe care elevii le pot prezenta, ei nu învaţă o idee nouă în izolare, ci se 
dezvoltă şi îşi adaptează gândirea, în lumina experienţei anterioare.  

În promovarea învăţării centrate pe elev, trebuie să recunoaştem experienţa anterioară individuală a 
elevului, şi să o folosim ca pe o bază pentru a furniza noi experienţe care să-l ajute să-şi dezvolte ideile şi 
abilităţile. Variaţiile în formaţia cu care vin elevii pot îmbrăca multe forme. Toţi venim cu formaţii diferite.  

Profesorul receptiv stabileşte o relaţie şi rezonanţă, simţind nevoile, conflictele, speranţele şi temerile 
neexprimate.  

Respectând autonomia elevului, profesorul petrece mai mult timp ajutându-l să articuleze întrebările 
urgente decât cerându-i răspunsurile potrivite. În cadrul unei societăţi bazate pe cunoaştere, este vitală nu 
doar creşterea accesului la oportunităţile de învăţare, ci şi consolidarea motivaţiei personale de a învăţa la 
şcoală şi în afara acesteia pe tot parcursul vieţii.  

Învățarea centrată pe elev trebuie să se concentreze asupra dezvoltării, testării şi implementarii 
materialelor, noilor metode pedagogice şi strategiilor destinate să contribuie la creşterea motivaţiei elevilor 
şi a atractivităţii învăţării; să consolideze dobândirea abilităţilor de învăţare; să consolideze educaţia 
interculturală şi contribuţia acesteia la integrarea socială. Într-o învățare centrată pe elev, rolul profesorului 
este de instructor, ghid, îndrumătorul care te companiază, mentor, sfătuitor,consultant, transmiţător de 
cunoştinţe, formator, supraveghetor, coordonator, cercetător critic, model, colaborator – o  persoană care 
facilitează procesul învăţării pentru elevi, încercând să descopere ce anume este interesat să înveţe elevul, 
şi determinând apoi cea mai bună modalitate de a-i pune la dispoziţie elevului acele informaţii 
prin  furnizarea de sisteme de cunoştinţe sau materiale, care să-i dea acestuia posibilitatea să se achite mai 
eficace de o sarcină. Acest lucru se realizează  prin ascultare, punere de întrebări, furnizare de idei, 
sugerarea de alternative şi identificare de posibile resurse. 

Rolul elevului 

Tradițional: urmăreşte prelegerea, expunerea, explicaţia profesorului, încearcă să reţină şi să 
reproducă ideile auzite, acceptă în mod pasiv ideile transmise, lucrează izolat. 

Modern: realizează un schimb de idei cu ceilalţi, cooperează în rezolvarea sarcinilor de lucru, exprimă 
puncte de vedere proprii, argumentează, pune şi îşi pune întrebări cu scopul de a înţelege. 

Rolul profesorului 

Tradițional: expune, ţine prelegeri, impune puncte de vedere, se consideră şi se manifestă “ca un 
părinte”. 
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Modern: facilitează şi moderează învăţarea, ajută elevii să înţeleagă şi să explice punctele de vedere, 
este partener în învăţare. 

Modul de realizare a învățării 

Tradițional: învăţarea are loc predominant prin memorare şi reproducere de cunoştinţe, învăţarea 
conduce la competiţie între elevi, cu scopul de ierarhizare. 

Modern: învăţarea are loc predominant prin formare de competenţe şi deprinderi practice, învăţarea 
se realizează prin cooperare. 

Evaluarea 

Tradițional: vizează măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor (ce ştie elevul), pune accent pe aspectul 
cantitativ (cât de multă informaţie deţine elevul), vizează clasificarea elevilor. 

Modern: vizează măsurarea şi aprecierea competenţelor (ce ştie să facă elevul cu ceea ce ştie), vizează 
progresul în învăţare la fiecare elev, pune accent pe elementele de ordin calitativ (valori, atitudini). 

Concluzii 

Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate oricând 
și oriunde, cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul nu este 
determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil.  

Fiecare elev poate parcurge în mod independent materialul propus, putând accelera procesul de 
învățare sau încetini. Învățarea online permite și elevilor și profesorilor să interacționeze într-o comunitate 
online, fără a fi prezenți în același loc sau timp.  

Din altă perspectivă, elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție, 
cu o implicare emoțională redusă. 

Dezavantajele învățării online sunt legate de faptul că sunt sărăcite relațiile interumane între elevi și 
profesori; dar și între elevi, cu reale efecte în timp dacă se permanentizează acest mod de abordare a 
învățării. Acest tip de instruire poate fi un impediment pentru elevii cu rezultate şcolare slabe; conţinuturile 
expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea acestora nu este facilitată 
de profesor. 

Avantajele învățării tradiționale: învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai 
bine. Acest lucru permite profesorilor să cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele 
slabe, să acționeze ca mentori si să ghideze studenții în posibilitățile lor de carieră.  

Într-o clasă tradițională, elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și clarifice propriile 
întrebari cu profesorul, obținându-și astfel răspunsurile imediat. Înțelegând modelul de întrebări și 
răspunsuri și sugestiile oferite de profesori cu experiență, elevii pot găsi mai multe informații utile decât 
atunci când utilizează note și sugestii online generalizate.  

De asemenea, învățarea în clasă este mai utilă datorită unei interacțiuni continue între elevi și 
profesori, deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la examene. În cele din urmă, 
interacțiunile cu profesorii buni contribuie la motivația elevilor de a obține note mari.   

Ancorarea şcolii româneşti în secolul XXI presupune în mod obligatoriu utilizarea unor astfel de 
metode moderne. Nu este cazul să absolutizăm utilizarea acestor metode în detrimentul celor clasice. Un 
adevărat profesionist în predare (indiferent de disciplină) va trebui să ştie să adapteze demersul didactic. 
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Sunt lecţii care în mod cert produc performanţe şcolare superioare numai cu ajutorul metodelor moderne, 
dar sunt şi lecţii în care prezenţa acestora nu este obligatorie. Interesul elevilor pentru lecţii creşte ori de 
câte ori sunt folosite astfel de metode în predare.  

Prestanţa profesorului care le foloseşte este şi ea, în mod sigur, mai ridicată. Am putut expune câteva 
idei, însă cu toții știm că internetul este foarte util în învățare, atât a celor mici, cât și a celor mari. Pentru 
cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație puternică pentru a o utiliza 
în mod efficient. 

 

Bibliografie: 

   Creţu C.-1997, Psihopedagogia succesului, Iaşi, Editura Polirom. 
 Erich Geissler-1977, Mijloace de educaţie, București, Editura Didactică şi Pedagogică. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR –                                 

ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL COLUN                                          
EDUCATOARE: Filip Angela 

 
Evaluarea presupune actul didactic complex integrat întregului proces de predare, învățare care 

asigură evidențierea cantității cunoștințelor dobândite și valoarea, nivelul performanței și eficiența acestora 
la un moment dat. 

Evaluarea urmărește și aspectele formative ale muncii educatoarei, modalitățile de abordare a 
conținuturilor și a modalităților de transmitere ale acestora.Ea oferă educatorului cât și preșcolarilor 
posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exactă a situației existente și formularea cerințelor următoare. 

Formele de evaluare cele mai des întâlnite sunt: evaluarea iniţială, formativă şi finală. 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul anului școlar ,în primele două săptămâni  şi stabileşte 
nivelul de pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie 
hotărâtoare pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea  de a cunoaște 
potențialul fiecărui copil. 

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare şi să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului. 

Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi.  

1. Metode și tehnici de evaluare tradiționale. 

Cadrele didactice din grădiniță folosesc probe scrise, orale și practice în evaluarea procesului 
instructiv educativ din gradiniță. 

Una din cele mai răspândite şi utilizate metode tradiționale este proba de evaluare orală,ea realizându-
se prin întrebări și  răspunsuri. Este folosită, cu precădere, ca verificare curentă, parţială şi pe parcursul 
programului de instruire.  

Evaluarea orală este specifică situaţiilor în care performanţa trebuie exprimată prin comunicare orală. 
Implică abilitatea de a transmite verbal mesajele, de a le recepta, de a formula întrebări şi răspunsuri, de a 
dialoga, a identifica sensul cuvintelor prin raportare la context, de a integra cuvinte noi învăţate în enunţuri 
proprii, de a povesti, de a avea o pronunţie clară şi corectă.  

Verificarea realizată pe baza unui suport vizual presupune o discuţie, având ca suport imagini, scheme 
grafice sau fenomene prezentate în condiţii naturale, pe care preşcolarul trebuie să le descrie, explice, 
comenteze, etc.  

Probele scrise sunt mijloace de evaluare, care la preșcolari sunt întâlnite sub forma testelor sau a 
fişelor de evaluare. 

Probele practice constau în verificarea unor capacităţi sau abilităţi. Probele sunt adaptate şi 
diversificate în funcţie de tipul domeniului de competenţă, de conţinuturile acesteia, de obiectivele propuse, 
de posibilităţile tehnice concrete de evaluare.  Această metodă se realizează printr-o mare varietate de 
forme, în funcţie de specificul domeniului evaluat. Indiferent de domeniul evaluării, pentru realizarea cu 
succes a activităţilor practice este nevoie de foarte multă imaginaţie din partea educatoarei, dar şi de 
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adecvare la situaţii reale de viaţă. În grădiniţă, aceste probe sunt asociate activităţilor de pictură, desen, 
modelaj, construcţie, etc. 

Menționez câteva metode complementare de evaluare în activitatea educatoarelor: 
Observarea sistematică a comportamentului copiilor, 
Fișa de evaluare, Proiectul, Portofoliul, Evaluarea cu ajutorul calculatorului. 

2. Metodele și tehnicile de evaluare online reprezintă o parte necesară în procesul de învățare la 
distanță. Este necesar ca profesorul să ia cunoștință de posibilele lacune acumulate de-a lungul timpului în 
procesul de învățare. Atunci se pot lua măsurile necesare pentru a remedia acest aspect. 

Având în vedere situația actuală din sistemul de învățământ, cadrele didactice s-au reorientat spre 
diferite platforme și aplicații, softuri educaționale disponibile în mediul online care să le ofere variate 
posibilități de a aplica instrumentele online prin care să evalueze procesul instructiv-educativ. Foarte 
important este modul în care educatorul reușeșete să aleagă tehnologia potrivită care să-l ajute în demersul 
său didactic, deoarece aceasta poate îmbunătăți procesul pedagogic. 

Verificarea în mediul online. 

Acest tip de evaluare este o etapă din procesul de învățare care se desfășoară în mediul online. Primii 
care au de învățat în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a învăța lucruri noi și de a 
produce schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și ar fi mult mai greu să se realizeze. La polul 
opus apar incertitudini, sisteme de așteptări diferite. La prima prima interacțiune cu educația online este 
necesar să se cunoască cum funcționează aceasta, precum și ce instrumente și tehnici sunt potrivite pentru 
grupul țintă (elevi sau cadre didactice). În educația online se schimbă, în primul rând, mediul de învățare. 
Nu mai există școala ca spațiu, ca tot ansamblul relaționar. Modificări apar și în ceea ce privește 
comunicarea. Aceasta este puternic filtrată de tehnologie, nu mai este atât de persuasivă și din acest motiv 
se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult mai amplu de resurse ce urmeează a fi investite. 
Se schimbă rutinele pentru învățare: de pregătire pentru școală (plecarea spre școală, drumul în sine au 
efecte psihologice asupra mobilizării învățării) și de învățare(informațiile nu mai sunt primite în același fel, 
nu se mai învață la fel). 

Ca și instrumente de evaluare se pot folosi: 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme,muzică,meme-uri.Aplicația poate fi accesată de pe telefon , tabletă, laptop sau computer. 

Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa 
următoare;quizlet.com. 

În concluzie procesul de evaluare este foarte important în procesul instructiv educativ din grădiniță, 
indiferent de metodele  folosite  pentru desfășurarea lui.  La fel și produsele preșcolarilor sunt cea mai bună 
dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi vine în ajutorul 
preșcolarilor 

 
Bibliografie: 
 
 
Chiriac Maria,,Evalurea-ghid al activității din grădiniță  -studiu ștințific 
Strategii de evaluare în mediul online –suport de curs București 2021 
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EVALUARE INIȚIALĂ 

 
 

Domeniul Științe (activitate matematică) 

Grădinița cu program normal Colun 

 Niv. I 

1. Recunoaște următoarele cifre. 
1                 3                       2 
 

1. Colorează prima minge și a treia minge. 

 

 

 

 

 

 

2. Formează mulțimi cu elemente de același fel.  Colorează mulțimea care are mai puține elemente.                

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Colorează pătratul cu albastru și cercul cu roșu.  
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Evaluarea în învățarea online - un avantaj sau un dezavantaj? 

 
 

Prof. Filip Livia Cristina 
Școala Gimnazială Nr. 1 Abram 

 
 
 
Provocarea neobișnuită la care a fost supusă întreaga lume în ultima perioadă se resimte și în procesul 

instructiv-educativ. Inovația în procesul instructiv- educativ constă în preocuparea cadrelor didactice de a 
găsi soluții ingenioase care să mențină elevul și nevoile de învățare ale acestuia în prim plan, fie că 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 lecției. Tot ceea ce însemna până de curând procesul tradițional de predare-învățare- evaluare s-a 
transformat în proces educațional la distanță. Această mutarea a activității în mediul online ne-a motivat să 
facem cunoștință cu o mare varietate de aplicații care facilitează atât învățarea cât și evaluarea la distanță. 
Pentru dascăl, evaluarea la distanță a reprezentat o provocare deoarece acesta trebuie să știe cu exactitate 
măsura în care elevii au reușit să atingă obiectivele de învățare. Din acest motiv, instrumentele de evaluare 
online sunt o parte necesară a învățării la distanță. Aceasta poate fi aplicată pe oricare din cele trei forme 
ale evaluării tradiționale: iniţială, continuă şi cumulativă. 

Platformele și aplicațiile utilizate în activitatea online permit evaluarea sincronă sau asincronă a 
elevilor.  

Instrumentele de evaluare asincronă reprezintă un avantaj pentru elevii introvertiți sau nesiguri pe 
competențele lor. În termenul dat de profesor, elevii pot pune întrebări sau pot redacta diverse versiuni ale 
temei. Profesorul are posibilitatea să facă evaluarea pe măsură ce primește temele și să trimită feedback.  

Prin intermediul platformei Google Clasroom, de exemplu, se alocă teme, fișe de lucru sau 
chestionare și se poate trimite feedback. Testul quizizz poate cuprinde pe lângă itemi cu alegere multiplă 
sau cu completarea spațiilor libere și itemi cu răspuns deschis, cele din urmă fotografiindu-se și se trimit la 
finalul orei de curs. 

O altă platformă care poate fi utilizată și care aduce beneficii tuturor participanților la procesul de 
evaluare este Teams, un instrument interactiv și totodată o modalitate versatilă de a crea teste ce să cuprindă 
toate categoriile de itemi. 

Avantajele evaluării online sunt multiple, atât pentru elevi , cât și pentru profesori. Elevii se simt mult 
mai confortabil, la finalul testului pot primi scorul/ nota pe loc, fiind afișate pentru fiecare participant la 
test atât răspunsurile corecte și cele incorecte.  

Evaluarea online prezintă avantaje și pentru profesor, permite evaluatorului să realizeze teste cu 
maximă precizie și profesionalism folosind colecții profesionale de itemi.Corectarea testelor în afara clasei 
nu mai este necesară și este permisă monitorizarea rapidă a progresului  unui număr mare de 
cursanți.Notarea este obiectivă iar la final, aplicațiile oferă reprezentări grafice cu răspunsurile elevilor, 
făcând astfel ierarhizarea lor mai ușoară. 

Totuși, utilizarea platformelor digitale în evaluare online prezintă și dezavantaje. Dintre acestea 
amintim limitarea posibilităților de testare a abilităților, accentual fiind pus pe memorare și recunoaștere, 
timp pentru elaborarea testelor și transmiterea către 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 învățământul preșcolar 
 
 
 

Prof. Înv. Preșcolar: Firiceanu Maria Liliana 
Grădinița cu P. N. nr. 2 Teșila-Valea Doftanei 

 
 
 
În ultimii ani învățământul preșcolar a cunoscut o permanentă schimbare, fiind reformat în repetate 

rânduri. Astfel, am avut parte de un Curriculum nou, pe Domenii experiențiale în anul 2008, apoi mutarea 
grupei pregătitoare la scoală în anii imediat următori, iar în anul 2019 un Nou Curriculum avea să ne 
preocupe. Mai mult decât atât, ca și cum nu era suficient ne-am confruntat cu situația pandemică și mutarea 
învățământului în sistem online, un tărâm necunoscut, improvizat, pe care fiecare dintre noi a încercat să-l 
inițieze, să-l cultive, să-l dezvolte și să-l perfecționeze cât mai bine. 

Eforturile ne-au aparținut în totalitate, fiecare încercând să suplinească învățarea fizică cum a știut 
mai bine: am creeat fișe de lucru desenate, pentru a nu pune părinții în dificultate, am căutat și sheruit linck-
uri, am înregistrat activități și ne-am întâlnit video, mai întâi pe whatsapp, apoi pe Meet sau Zoom. 

Pentru preșcolari aceste întâlniri au avut în principal rolul de socializare, copiii erau încântați să-și 
revadă colegii, prietenii, educatoarea. A fost destul de greu să-i atragem în convorbiri pe temele în 
desfășurare de la momentul respectiv. Ulterior, cu sprijinul părinților, responsabilizați și ei am reușit să 
susținem și primele activități, desigur adaptându-ne la ceea ce putea avea fiecare la îndemână: ex. la tema 
”Instrumente muzicale” fiecare copil își prezenta jucăria-instrument și făcea o demonstrație, dacă aveam 
”Colinde”, copiii se îmbrăcau în costum popular și interpretau, alături de familie, fragmente de colinde, la 
tema ”Mărimi” foloseam obiectele din jur șa. 

În grădiniță evaluarea unui proiect se realiza sub forma unor minidramatizări, unde copiii interpretau 
cântecele și poeziile învățate în timpul activităților. Educatoarea avea rolul de moderator, inserând întrebări 
care făceau legătura între poezii/cântece sau ghicitori. De asemenea, în activitate își făcea apariția câte un 
spiriduș care-i provoca pe copii la câte o probă. 

La activitățile de evaluare ale unui proiect mai mare, părinții erau învitați, astfel încât aveau șansa să-
și cunoască copiii și în mediul educațional, să observe ce calități sau ce laturi ale acestuia trebuiau sprijinite, 
exersate. 

Expozițiile sau lucrările comune erau parte a evaluărilor din grădiniță. 
Provocarea a fost atunci când semestrul se încheia, eram în sistem online și trebuiau evaluați copiii. 

Se cunoaște faptul că la toate ciclurile de învățământ acest tip de evaluare este o provocare.  
Așadar, o nouă reinventare, o nouă experiență. Bine sau nu, fiecare dintre noi a încercat să fie cât mai 

obiectiv, să observe atât comportamentul copiilor prezentat în înregistrările video trimise de părinți sau în 
activitățile sincron, unde am fost foarte atentă la atitudinea și la răspunsurile preșcolarilor, dar și la lucrările 
trimise în spațiul clasei virtuale. 

Recitările și interpretările au fost montate în colaj, cu ajutorul aplicației InShOt. 
Am notat permanent prezența copiilor la activitățile zilnice, i-am contactat pe părinți dacă absentau 

de pe platforma Clasroom mai mult de două zile, ofeream sprijin unde era necesar și feed-beack pentru 
toate activitățile. 

După finalizarea învățământului online și revenirea la grădiniță am avut ocazia să facem o evaluare 
reală. 

 
Concluziile au fost, în linii mari următoarele: 
-învățarea se poate produce și de acasă, cu sprijinul educatoarei și voința părinților; 
-cunoștințele neînsușite în online au putut fi dobândite în activitățile remediale; 
-deprinderile au fost deficitare: copiilor le este dificil să se raporteze la un program matinal, la un orar 

fix și nu flexibil precum cel de acasă, în funcție de programul părinților; 
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-atenția, efortul de concentrare, stabilitatea emoțională a copiilor au avut de suferit; 
-latura socio-afectivă a copiilor a înregistrat un important regres. 
 
Activitatea cu preșcolarii vizează formarea unor atitudini și deprinderi elementare, dar în primul rând 

socializarea acestora. Fără interacțiune cu ceilalți, comunicare interpersonală și raportarea la grup, copiii 
înregistrează regres, limbajul are de suferit, exprimarea liberă lipsește, inițiativa în acțiune nu se manifestă, 
iar cei mici preferă să se retragă în sânul familiei, fiindu-le dificil să se integreze în colectivitate. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

prof. înv. preșcolar: Fiștea Florina Camelia                                                 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Oravița 

 

 

Însuşirea definitorie a perioadei în care ne aflăm o constituie angajarea întregului sistem educaţional 
din România într-o schimbare profundă pentru asigurarea calităţii în învăţare, predare şi evaluare, în 
managementul de tip educativ. 

Actul educaţional din învăţământul preşcolar cunoaşte, în ultimul timp, o permanentă tendinţă de 
căutare si transformare în mod deosebit, sub aspectul conţinutului, metodologiei şi al strategiilor 
didactice.Într-o societate democratică, înăţământul trebuie să fie deschis, flexibil începând cu cel preşcolar, 
care asigură copiilor condiţiile necesare dezvoltării normale, întrucât ţine seama de ritmul de dezvoltare al 
fiecăruia, de nevoile afective şi de activitatea fundamentală a acestei vârste. 

Deci, prin revoluţionarea tehnologiilor didactice, prin introducerea şi folosirea de către educatoare a 
metodelor active corelate cu cele clasice, se ajunge la prioritatea lumii formative. 

Se poate spune că din totdeauna activitatea preşcolară a cuprins, alături de acţiuni proprii ei - 
proiectare, anticipare, organizare, conducere, procese de instruire şi educaţie, acţiuni întreprinse cu scopul 
de a constata efectele produse ca şi modul în care s-a desfăţurat activitatea însăşi. 

Aprecierea activităţii copilului şi a activităţii desfăşurate de educatoare. Aceasta se întemeiayă pe o 
analiză complexă, în toate manifestările şi relaţiile umane în care copilul este implicat. 

Evaluarea din perspectiva relaţiei proces-produs are menirea să furnizeze informaţii necesare reglării 
şi ameliorării activităţii.În primul rand, se impune ca procesele evaluative să fie realizate astfel încât, prin 
obiectivele imediate să se susţină şi să stimuleze, activitatea de predare şi preluare de informaţii de către 
copil formarea lui ca viitor şcolar. Evaluarea nu constituie un scop în sine: nu se limitează la constatarea 
efectului actului didactic, ci vizează operarea unui diagnostic, explicarea condiţiilor şi proceselor care au 
determinat respectivele efecte, relevând aspectele izbutite, dar şi punctele critice ce urmează să fie 
remediate în secvenţele următoare. 

Evaluarea este un proces didactic complex, integrat, structural şi funcţional în activitatea instructiv-
educativă. Ea este, în opinia lui Ausubel, punctul final într-o succesiune de evenimente care cuprinde 
următorii paşi: stabilirea scopurilor şi a obiectivelor pedagogice, proiectarea şi executarea programului de 
realizare a scopurilor, măsurarea rezultatelor aplicării programei.Rolul acţiunilor evaluative îl constituie 
cunoaşterea efectelor acţiunii desfăşurate, pentru ca pe baza informaţiilor obţinute activitatea să poată fi 
ameliorată şi perfecţionată la timp. Procesul evaluativ este totdeauna şi in punct de pornire deoarece 
activitatea este adaptată nevoilor de educaţie şi posibilităţilor reale de a le satisface, procesul de învăţământ 
capătă astfel o structură ciclică iar evaluarea joacă un rol reglator. 

Teoria şi practica evaluării în educaţie îngistrează o mare varietate de moduri de abordare şi înţelegere 
a rolului acţiunilor evaluative. În cele mai multe situaţii evaluarea rezultatelor este redusă la acţiuni cum 
sunt: a verifica, a cerceta, a nota, a aprecia, a clasifica.Sub raportul funcţiilor pe care le îndeplineşte Ion T. 
Radu arată că unii educatori îi atribuie acţiunii de evaluare în exclusivitate funcţia de cunoaştere a 
rezultatelor şcolare şi de sancţionare pozitivă sau negativă a acestora, alţii o consideră o acţiune ce se 
suprapune activităţii de instruire, cei mai mulţi îi recunisc rolul de reglare şi de susţinere a procesului de 
predare şi a activităţii de învăţare. 
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Cunoaşterea rezultatelor obţinute de preşcolari la un moment dat reprezintă un obiectiv intermediar 
a cărui realizare constituie sursă de informaţii pentru următoarele programe de acţionare. Aceste informaţii 
evidenţiază efectele activităţii desfăşurate, reprezintă criteriul principal de analiză şi autoanaliză critică a 
modului în care s-a derulat activitatea de predare-învăţare, mijloc de autocontrol asupra eficacităţii 
învăţământului şi sugerează căi şi direcţii de perfecţionare a stilului promovat de educatoare. 

De exemplu, observaţiile făcute de noi educatoarelor asupra comportamentului copiilor pe parcursul 
unei activităţi, oferă informaţii privind măsura în care le-am trezit interesul şi curiozitatea, le-am oferit 
plaăcerea de a participa la activităţi. Acestea devin concludente pentru caliatea activtăţii desfăşurate, prin 
efectele pe care le-au avut, verifiarea eficienţei muncii noastre o constituie raportul acumulărilor realizate 
de copii, schimbările produse în atitudinea lor. Funcţia de reglare a procesului didactic pe care acţiunile 
evaluative le îndeplinesc, presupune nu numai cunoaşterea rezultatelor ci şi expliacarea acestora prin 
factorii şi condiţiile care le generează şi chiar sugerează rezultatele posibile în secvenţele care urmează. 

Învăţământul preşcolar tinde să realizeze obiectivele pregătirii copilului preşcolar pentru o integrare 
optimă în învăţământul primar. În această perspectivă proiectarea obiectivelor specifice învăţământului 
preşcolar trebuie să fie urmată de cunoaşetrea obiectivă a performanţelor obţinute de copii la diferite 
activităţi. Procedeele de evaluare globală trebuie completate cu evaluarea rezultatelor individuale. La grupa 
mare activitatea de evaluare urmăreşte pe cât posibil, măsurarea şi aprecierea cât mai obiectivă a 
performanţelor probate de preşcolari după activitatea de predare-învăţare. Dacă anumite procedee folosite 
de noi, considerate tradiţionale, pot fi menţinute în cadrul strategiilor didactice, nu putem renunţa la o serie 
de procedee obiective de evaluare, care s-au impus în practica contemporană şi a caror eficienţă a fost 
certificată deja, de către noi, educatoarelor. Concomitent cu funcţia evaluativă aceste metode şi procedee 
realizează în fapt şi stimularea copiilor care lucrează atent şi corect pentru a fi „câştigători”. 

Evaluarea nivelului de pregătire a copilului are un rol esenţial, întrucât constituie o modalitate 
obiectivă de punere în evidenţa a randamentului obţinut şi reprezintă un mijloc important de învăţare , cât 
şi al celei de instruire, furnizând totodată informaţia necesară pentru adaptarea pe baze ştiinţifice a unor 
măsuri de ameliorare a acestei activităţi. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE                                                  
UTILIZATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
FITERA ANA                                                                         

GRĂDINIȚA P. P. NR. 4 LUGOJ 

 
 Societatea se află într-o continuă transformare şi valorizare. Cum învăţământul      preşcolar, ca şi 

celelalte trepte de învăţământ trebuie să ţină pasul cu transformările societăţii, şi el se află într-un dinamic 
proces de restructurare şi revalorizare, de racordare la nivelul mondial.  

Orice reformă trebuie să se încheie cu o evaluare a rezultatelor, această componentă este şi ea 
reconsiderată şi reglementată pe criterii noi.  

Evaluarea este o componentă importantă a procesului de învăţământ, ce permite luarea, în cunoştinţă 
de cauză, a unor decizii de reglare, ameliorare şi perfecţionare a activităţii preşcolarului. 

După Ausubel „evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrantă”. 

Evaluarea este punctul final într-o succesiune de evenimente care cuprinde următorii pași: stabilirea 
scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor. 

Proiectarea și executarea programului de realizare a scopurilor propuse. 

Măsurarea rezultatelor aplicării programei. 

Evaluarea rezultatelor. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea inițială, continuă și finală. 

Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de „instruire” și stabilește nivelul de 
pregătire a preșcolarilor în momentul inițierii programului respectiv, constituind o condiție hotărâtoare 
pentru reușita activităților următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaște potențialul 
fiecărui copil. 

Pentru ca evaluarea inițială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii și modalități de verificare, 
măsurare și apreciere a nivelului de pregătire a preșcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. 
Datele obținute ajută la conturarea activității didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de predare 
a noului conținut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, și adoptarea unor 
măsuri de sprijinire și recuperare a unora din preșcolari. 

Evaluarea formativă își propune să verifice toți preșcolarii asupra conținuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvență de 
învățare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învățământ.                                     
Evaluarea finală intervine la sfârșitul unei perioade mai lungi de învățare, la sfârșit de semestru, an școlar, 
ciclu de învățământ. Se realizează prin verificări parțiale pe parcursul programului și o estimare globală a 
rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanț, regrupând mai multe unități de studiu. 
 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posibilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 
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Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului.  

 

Tipuri de portofolii: 
 

-portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecție a celor mai importante lucrări); 
-portofoliu de progres sau de lucru (conține toate elementele desfășurate pe parcursul activității); 
-portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, etc.) 
 

Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evoluției copilului; 
lucrări ale acestuia; poze cu sarcini/activități pe care acesta le-adus la bun sfârșit pe parcursul anului 
școlar, rezultate ale activităților extracurriculare (diplome la diverse concursuri) etc. 

În concluzie, portofoliul nu este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului, ci poate fi 
reprezentativ pentru crearea unei imagini pozitive asupra unei grupe sau a unei grădinițe.              

Printre metodele și procedeele interactive de fixare și evaluare a cunoștințelor utilizate în grădiniță, 
se înscriu următoarele: turul galeriei, scaunul autorului, piramida, ghicitorile, tehnica foto-limbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta 
conceptuală/cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colțurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, 
turnirul întrebărilor, cvintetul, R.A.I. (Răspunde. Aruncă. Interoghează.), jurnalul grupei.  

Evaluarea este o dimensiune esentială a procesului instructiv- educativ, ea reprezintă o practică ce 
poate fi continuu imbuătățită si diversificată. Metodele complementare de evaluare sunt doar o alternativă 
la metodele traditionale si sunt menite sa imbunatatească practica evaluativă. Ele accentuează acea 
dimensiune a actiunii evaluative care oferă copiilor variate posibilitati de a demonstra ceea ce stiu, dar, 
mai ales, ceea ce pot să facă cu ceea ce stiu. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. C Comenius, J., A. (1970) – „Didactica Magna” București, EDP; 
2. Radu, I. T.,Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului”, Editura Didactică și Pedagogică 
București, 1981 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR                                               

Alexandra Aurora FLOREA                                                             
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA 

 

 
„Din perspectiva educaţiei timpurii, grupul educaţional format din părinţi, personalul didactic, 

specialiştii psihopedagogi, managerul grădiniţei, personalul medical, cel de asistenţă socială şi, nu în 
ultimul rând, cel de îngrijire, participă la procesul unitar şi sistematic de predare învăţare–evaluare, implicit 
sau explicit formulat, în beneficiul copilului. 

Promovarea şi practicarea unei educaţii centrate pe copil, în acord cu particularităţile de vârstă şi cu 
cele individuale, sunt posibile doar în condiţiile unei cunoaşteri complete şi complexe a personalităţii 
acestuia. Este necesar ca adulţii implicaţi în educaţia copilului să accepte ideea că intrarea în grădiniţă nu 
este un prag pe care toţi copiii îl trec „în acelaşi pas“, „cu acelaşi ritm“, „cu acelaşi bagaj“ sau cu „acelaşi 
elan“ şi că nici pe parcursul programului desfăşurat în grădiniţă nu este eficient să ne străduim să-i încadrăm 
într-un „pat al lui Procust“. 

Pe parcursul anului şcolar se practică, pe domenii experienţiale, o evaluare criterială a copiilor, prin 
raportarea la obiectivele de referinţă, dar măsura şi calitatea achiziţiilor este tot atât de nuanţată pe câţi copii 
sunt, deoarece evoluţia lor este diferită. Ceea ce rămâne esenţial este progresul individual înregistrat de la  
o  etapă  la  alta,  pe  fiecare  dintre  dimensiunile  personalităţii,  în  devenirea  copilului  ca  membru  al 
societăţii. 

Evaluarea în grădiniţă este o acţiune de cunoaştere a particularităţilor individuale ale copilului de 3–
6/7 ani, a progresului propriu înregistrat într-o perioadă de timp  stabilit.  Este întreprinsă în  scopuri diferite, 
utilizând strategii adecvate şi presupune operaţii de prelucrare şi interpretare a datelor. Ca proces, evaluarea 
are următoarele componente: măsurarea achiziţiilor copilului, înregistrareaşi aprecierea. Aceasta din urmă 
cuprinde pe de-o parte, predicţia privind  nivelul de dezvoltare a copilului ca premisă pentru stadiul următor 
şi diagnoza, în termeni de identificare a factorilor ce frânează dezvoltarea copilului.  

Deoarece evaluarea este parte a procesului educativ, se recomandă să fie formativă, în flux continuu, 
sistematică şi analitică, pentru a-i putea oferi evaluatorului informaţii concrete în legătură cu nivelul de 
atingere a obiectivelor educaţionale, cu dificultăţile de învăţare şi de adaptare ale copilului, să îi sugereze 
acestuia modificări, ajustări, ameliorări ale unor deprinderi, atitudini, prejudecăţi, conduite. 

Din această perspectivă, amintim că procesul de evaluare a copilului din grădiniţă va avea 
predominant caracter constatativ, corectiv şi formativ.  Rezultatele evaluării vor fi utilizate ca repere la 
nivelul deciziei pentru iniţierea, ameliorarea, ajustarea şi eficientizarea intervenţiei educative. Va avea 
caracter comparativ pentru evidenţierea rezultatelor pozitive pe care le-a obţinut copilul în activitatea de 
învăţare de la o etapă la alta a dezvoltării sale şi va urmări să-l motiveze şi  stimuleze în crearea unei imagini 
de sine pozitivă.  

 
Evaluarea dezvoltării copilului se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 

– Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcţiile acesteia)? 
– În raport cu ce (care este sistemul de referinţă, care sunt criteriile evaluării)?  
– Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)?  
– Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluţii)?  
– Cu ajutorul căror instrumente şi prin ce proceduri se face evaluarea? 

Evaluarea dezvoltării preşcolarului are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor 
şi deprinderilor dobândite de preşcolari în cadrul actului educaţional pe toate planurile personalităţii lor 
(intelectual-cognitiv, afectiv-atitudinal, psihomotric, al capacităţilor creative). În acelaşi timp, urmăreşte şi 
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aspectele formative ale muncii educatorului, concretizate în atitudinile şi comportamentele dobândite de 
preşcolar prin procesul de educaţie.  

 
Analiza obiectivelor generale ale evaluării se concentrează atât pe educator, cât şi pe preşcolar: 
 

– Stabilirea nivelului de dezvoltare a preşcolarului;   
– Stabilirea evoluţiei copilului şi a măsurilor ameliorative pentru perioada următoare;   
– Stabilirea evoluţiei copilului în funcţie de obiectivele cadru şi de referinţă;   
– Stabilirea gradului de realizare a obiectivelor operaţionale propuse.   

 
Din punctul de vedere al metodelor şi procedeelor de verificare, al instrumentelor de recoltare a 

informaţiilor, se disting probele orale, scrise şi practice. Acestea fac parte din activităţi, nu sunt probe 
administrate special, sunt doar momente pe care noi ni le propunem pentru diferiţi copii, încorporate în 
activităţile cotidiene.   

În evaluarea preşcolarilor nu putem face o delimitare riguroasă între cele trei metode, ci putem vorbi 
de procedee sau de o combinare a lor, în care una este dominantă. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
 Kati, Ȋ. P. B. M. METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ȊN ȊNVĂTĂMȂNTUL PREŞCOLAR. 
 
 Boicu, M., & Florescu, D. M. (2015). Individualizarea învăţării şi evaluării din perspectiva abordării 

integrate a învăţământului preşcolar. In Școala modernă: (pp. 595-600). 
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Instrumente folosite în evaluarea online 

 

 

Prof. Inv. Primar FLOREA ALINA-NICOLITA                                            
Liceul Tehnologic ”Petrache Poenaru”, Balcesti, Valcea 

 

 

Educația online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea digitală le-a pus la 
dispoziție. Nu mai trebuie să fim prezenți fizic la clasă pentru a învăța și, în timp ce mediul învățării online 
este diferit de configurația tradițională a clasei, nu înseamnă neapărat că este mai puțin eficient. 
 Odată cu apariția telefoanelor mobile, internetului, playerelor, DVD-urilor și multe altele, ce ar trebui 
folosit în clasă și ce trebuie lăsat la ușa școlii? Aceasta este o întrebare la care mulți profesori și părinți se 
gândesc în aceste zile. Nu există un răspuns ușor.  

Există avantaje și dezavantaje clare ale utilizării noilor media în clasă. Acum dezbaterea este mai 
presantă ca niciodată, deoarece programele de învățământ încorporează tot mai mult tehnologia și profesorii 
experimentează noi metode de predare. Pe de o parte, tehnologia îți permite să experimentezi în pedagogie, 
să reorganizezi sala de clasă și să implici mai bine elevii. Pe de altă parte, unii susțin că tehnologia din clasă 
poate distrage atenția și poate încuraja înșelăciunea. Elevii sunt nativi digitali. Au crescut cu tehnologia. 
De fapt, este una dintre abilitățile de bază ale secolului XXI de care vor avea nevoie în școală și la locul de 
muncă. 

A avut loc o trecere, relativ rapidă, de la paginile cărților la paginile web online. De exemplu, 
volumele de enciclopedii, mult apreciate de generațiile trecute, au devenit acum mai învechite, deoarece 
aceste cunoștințe sunt ușor accesibile prin internet și CD-ROM-uri. Copiii din învățământul primar învață 
cum să folosească noile media mai rapid și mai bine decât părinții lor. 

Ca profesor pentru învățământul primar, am început să încorporez platformele digitale în demersul 
didactic și am constatat că folosirea rețelelor de socializare poate să-i implice pe elevi foarte bine în cadrul 
orei.  Astfel pentru a încuraja participarea elevilor la ore, tehnologia poate fi utilizată pentru a completa 
planurile de lecție cu materiale digitale, videoclipuri, știri, discuții online. Unul dintre principalele avantaje 
ale accesării paginilor de pe web este că majoritatea au hiperlinkuri ce ne conduc către o altă pagină și ne 
deschid o cantitate vastă de informații. 

Resurse pot fi utilizate și pot ajuta elevii să învețe și să progreseze, însă este important să se ajungă 
la un echilibru între inovație și convenționalitate. Este clar că avantajele sunt mai mari decât dezavantajele, 
dar cheia tehnologiei în clasă va fi întotdeauna relația profesor-elev, pentru că acolo are loc educația. 

Poate fi frustrant și consumă timp, dar, în final, tehnologia în educație poate deschide uși către noi 
experiențe, noi descoperiri și noi moduri de învățare și colaborare, însă nicio tehnologie din clasă nu poate 
înlocui profesorii talentați și inspirați. 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. Experiența actuală ne ajută să înţelegem că 
tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se 
îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie 
cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în 
învățare. 
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Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 

Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate.  

Voi enumera cateva instrumente online: 

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

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt.  

Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria 
profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire 
eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, 
explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajez să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care 
profesorii din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv. 
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ASPECTE METODICE PRIVIND INTEGRAREA JOCULUI DIDACTIC                     

ÎN ACTIVITĂȚILE EVALUATIVE DIN GRĂDINIȚĂ 
 

 

Prof. CRISTIANA FLOREA                                                             
Gradinita cu P. P. nr. 2 Bragadiru - Jud. Ilfov 

 
Jocul și învățarea sunt strâns legate între ele, copilul mic având cele mai multe ocazii (de fapt mai tot 

timpul și-l petrece jucându-se) de a se juca liber, însă treptat joaca liberă a copilului este înlocuită cu 
activități structurate. Așadar, jocul reprezintă o activitate fizică sau mentală fără finalitate practică și căreia 
i te dedici din pură plăcere. Specific vârstelor copilăriei, el are importantă hotărâtoare pentru dezvoltarea 
fizică a copilului.  

În grădiniță preșcolarul este încurajat să se joace, la baza organizării procesului instructiv-educativ 
desfășurat în învățământul preșcolar stând respectarea acestei nevoi naturale de joc al copilului și 
valorificarea funcțiilor acestuia. Jocul satisface  în cel mai înalt grad trebuințele copilului: de mișcare,de 
exprimare, de acțiune. În joc totul devine posibil, totul este permis. Jocul este un mijloc de cunoaștere și 
autocunoaștere, de exersare a gândirii  și a unor deprinderi, este calea de relaxare și distracție, este mijloc 
de învățare, este și un mijloc de exprimare și exersare a originalității și creativității, de socializare dar și de 
evaluare a tuturor celor enumerate mai sus.  

În învățământul preșcolar se practică tot mai des evaluarea prin joc didactic deoarece este o metodă 
care nu îl inhibă pe copil, nu-l demotivează, ci dimpotrivă îl stimulează și îl antrenează în activitate fără a-
și da seama că de fapt el este evaluat.  

 
Desfășurarea jocului didactic cuprinde următoarele momente:  
 
1. ORGANIZAREA SĂLII DE GRUPĂ: (a locului în care se va desfășura jocul), în funcție de 

particularitățile jocului ce se organizează, de materialul didactic utilizat, (demonstrativ și/sau  distributiv), 
de nevoia unor amenajări speciale;  

 
2. INTRODUCEREA ÎN JOC urmărește:  
- crearea unei atmosfere favorabile;  
- trezirea interesului și a curiozității 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 scurtă conversație cu rol motivațional sau prin anunțarea scopului și a titlului jocului.  

 
3. PREZENTAREA MATERIALULUI – moment în care materialul de lucru necesar în joc este pus 

la dispoziția copiilor pentru a fi cunoscute caracteristicile intuitive și pentru familiarizarea copiilor cu el. 
Materialul poate fi prezentat în maniera surprizei, ori ca material de lucru care nu atrage în mod expres 
atenția asupra lui însuși. La grupă mică acest moment se poate realiza de către educatoare, care descrie 
materialul reamintind și alte jocuri în care a fost folosit material asemănător. La grupele mari intuirea se 
poate face cu ajutorul copiilor sub forma reactualizării cunoștințelor. Copiii observă materialele și enumeră 
proprietățile lor. Materialul demonstrativ este așezat în coșulețe, săculețe, plicuri, etc, și este așezat pe 
măsuțele copiilor sau poate fi adus de un personaj-surpriză. Momentul în care copilul primește materialul 
este ales în funcție de tipul de joc, iar ca plasament în desfășurarea activității: fie la începutul  jocului, fie 
la finalul lui. 
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4. ANUNȚAREA TITLULUI JOCULUI ȘI A SCOPULUI ACESTUIA  se face scurt și sugestiv. 

Denumirea jocului are rolul de a sintetiza esența jocului și se constituie ca un adevărat laitmotiv pe întreaga 
durată de desfășurare a acțiunii.  

 
5. SCOPUL JOCULUI și denumirea sa determină, prin urmare, conținutul în jurul căruia se 

structurează apoi sarcina, regulile și elementele de joc.  
 
6. EXPLICAREA ȘI DEMONSTRAREA JOCULUI are un rol hotărâtor pentru buna desfășurare a 

activității. În această etapă educatoarea își orientează efortul educativ în următoarele direcții:  
- să-i ajute pe copii să înțeleagă sarcinile ce le revin;  
- să precizeze regulile jocului, asigurându-se că au fost înțelese corect și că sunt bine reținute de toți 

copiii;  
- să prezinte conținutul jocului și principalele momente de realizare a acestuia, în funcție de reguli, 

să se facă precizări concrete și coerente privind folosirea materialului didactic de către copii;  
- să fixeze sarcinile conducătorului de joc;  
- să formuleze cerințele ce trebuie satisfăcute pentru a câștiga  
- să stabilească modalitățile de complicare treptată și de a doza efortul intelectual și fizic al copiilor;  
 
7. EXECUTAREA JOCULUI DE PROBĂ – se realizează sub directa îndrumare a educatoarei care 

poate interveni destul de des reamintind regulile și succesiunea etapelor jocului făcând unele precizări cu 
caracter organizatoric. La grupa mică jocul este condus de către educatoare, iar la grupele mari rolul de 
conducător poate fi atribuit unui copil. După jocul de probă educatoarea va face aprecieri privind modul de 
realizare al sarcinilor, evidențiază greșelile săvârșite, revine cu explicații suplimentare pentru corectarea 
greșelilor.   

 
8. EXECUTAREA JOCULUI DE CĂTRE COPII se face în momentul imediat următor jocului de 

probă. Chiar dacă jocul se execută independent, educatoarea va urmări:  
 - să mențină atmosfera de joc, favorizând manifestări specifice;  
 - să antreneze toți copiii în acțiuni;  
 - să încurajeze copiii să adopte modul corect de colaborare;  
 - să stimuleze evoluția jocului evitând momentele de monotonie;  
 - să creeze condițiile necesare pentru ca fiecare copil să rezolve sarcina didactică, independent sau 

în grup, în funcție de modul de organizare al jocului;  
 
9. COMPLICAREA JOCULUI se realizează după ce se constată că întreg colectivul de copii a 

executat corect elementele de detaliu. Pentru a se asigura transferul deprinderii se pot introduce noi 
materiale și elemente de joc, sau se pot complica sarcinile jocului prin introducerea unor situații problemă.   

 
10. ÎNCHEIEREA JOCULUI este momentul în care se fac aprecierile finale, se formulează concluzii 

asupra modului de respectare a regulilor jocului, asupra modului de executare a sarcinilor de către fiecare 
copil sau de către întreagă grupă, de stabilire a câștigătorilor. Se va repeta titlul jocului și scopul său, se 
stabilesc sarcini concrete privind strângerea și aranjarea materialului de lucru de către copii și pentru 
refacerea ordinii și curățeniei în sală de grupă.  

 
Jocul didactic se diferențiază de celelalte jocuri prin conținut, sarcină didactică, reguli, acțiune de joc, 

acestea fiind repere importante de urmărit de către educatoare, în organizarea și desfășurarea jocului 
didactic cât și în evaluarea prin joc didactic.   

 
Conținutul jocurilor didactice este dependent de sfera cunoștințelor și de particularitățile învățării la 

vârstă preșcolară. El poate fi în legătură cu activitățile matematice, cu însușirea corectă a limbii române ori 
cu elemente ale mediului înconjurător. Din acest motiv jocul didactic se constituie după cerințele instructiv-
formative cerute: însușirea unor cunoștințe noi, consolidarea lor, verificarea celor anterioare într-un context 
nou și evaluarea lor.  
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Sarcina didactică se obiectivizează pentru copii sub forma unor probleme pe care ei trebuie să le 

rezolve într-un mod independent sau pe echipe: să recunoască, să denumească, să compare, să descrie, să 
reconstituie, să ghicească etc. Problemele trebuie să fie însă accesibile copiilor și în același timp să le 
solicite eforturi și investigații noi, să le deștepte și să le mențină viu interesul. Sarcina didactică trebuie să 
fie astfel concepută încât să reactiveze atât memoria reproductivă, cât mai ales gândirea cu operațiile ei, 
capacitatea de asociere, flexibilitatea, fluiditatea ei.  

 
Regulile jocului didactic reglementează conduita și acțiunile copiilor, având un caracter prestabilit și 

obligatoriu pentru participanți. Ele arată copilului cum trebuie să se joace și cum trebuie să rezolve 
problema pusă în joc, să arate succesiunea acțiunilor în joc. Determinarea acestor reguli are loc în funcție 
de structura particulară a jocului didactic întreprins. În general ele indică modul de participare al copiilor 
în joc și de apreciere a rezultatelor lor.  
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11. Manolescu, Marin, (2003), Evaluarea școlară - un contract pedagogic,  Editura Fundației Dimitrie 
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EVALUAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR -                                  
ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 
 

Prof. înv. primar, Florea Mihaela-                                                        
Șc.Gimnazială ”prof. Lucian Pavel”, Oltenița, jud. Călărași                  

Prof. înv. primar, Samara Angelica-                                                       
Șc.Gimnazială ”prof. Lucian Pavel”, Oltenița, jud. Călărași 

 

 

Procesul de învățare se realizează la orice vârstă, prin cele mai variate metode. Însăși existența omului 
este condiționată de învățare. Suntem nevoiți să învățăm pentru a supraviețui, pentru a cunoaște mediul în 
care trăim, pentru a ne cunoaște mai profund apropriații și pe noi înșine, pentru a ne ușura traiul zilnic, 
pentru a ne autodepăși. 

În învățământul actual, cea mai nouă, mai cunoscută și mai apreciată  tendință este învățământul 
electronic,”e-learning”, reprezentat de interacțiunea dintre procesul de predare-învățare –evaluare și 
tehnologiile informaționale. Nu e un concept nou apărut, dar în ultimii ani a fost tot mai des folosit, de cele 
mai multe ori înlocuind învățământul tradiționa lcu prezență fizică în școală. În perioada pandemiei, 
învățământul online a  permis desfășurarea în continuare a procesului de învățământ, chiar dacă au fost 
destule obstacole pe care elevii, cadrele didactice și părinții  au fost nevoiți să le depășească, încercând să 
facă echipă pentru crearea unui mediu de învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. 

Învățarea online și utilizarea resurselor educaționale prin intermediul tehnologiilor moderne pot 
reduce costurile materialelor necesare instruirii și permit utilizarea eficientă a timpului profesorului și al 
elevului. 

Condiția de bază impusă participanților la procesul de învățare online este posedarea unui dispozitiv 
electronic (calculator, laptop, tabletă, smartphone) cu conexiune la internet. Folosirea unei platforme de 
învățare, Classroom, Zoom, permite două moduri de învățare, sincronă, în care profesorul controlează, 
coordonează lecția în întregime, adaptând și monotorizând mediul educațional și asincronă, ceea ce implică 
studiul în ritmul personal al elevilor. 

Evaluarea învățării online, orală sau scrisă, poate fi bazată pe activități practice, proiecte, portofolii 
sau instrumente de evaluare elaborate de cadrul didactic . O modalitate de evaluare  a competențelor  
elevilor   este postarea temelor cu ajutorul paltformei Classroom, structurate sub forma unor fișe de lucru 
rezolvate de către elev și verificate de  către profesor. Tema sau nota  testului poate fi returnată elevului  
odată cu explicațiile și comentariile profesorului. Elevul are un dosar personal virtual cu toate evaluările 
primite. Profesorul poate urmări ușor progresul sau regresul fiecărui elev, iar părintele  are acces și el la 
rezultatele copilului său. Evaluarea online nu va putea înlocui în totalitate evaluarea tradițională, așa cum 
școala din mediul online nu va putea înlocui niciodată școala față în față. 

Cu toții ne dorim întoarcerea cât mai curând la normalitate, întoarcerea în spațiul școlii, să socializăm, 
să interacționăm unii cu alții. Toată experiența pozitivă  pe care am dobândit-o în mediul online, noile 
modalități de evaluare testate  și aplicate le vom folosi cu siguranță atunci când vom reveni cu toții la școală, 
față în față. 
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Instrumente pentru evaluarea competențelor la matematică 

 

Prof. Florean Elisabeta 

Liceul Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau/Vânători-Neamț 
 
 
 
„Caracterul complementar implică faptul că acestea completează arsenalul instrumentar tradițional 

(metode orale, scrise, practice) şi că se pot utiliza simultan în procesul evaluative” (Cucoş, 2008, p.133). 

Dezvoltarea TIC constituie un element definitoriu al societății, iar educația are o importanță 
deosebită în valorificarea noilor tehnologii. Tehnologiile informaționale permit revoluționarea sistemului 
educațional, nu numai pentru faptul că oferă resurse convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca 
întregul proces de predare- învățare-evaluare să devină mai interesant și personalizat. 

Pentru eficientizarea activității cadrului didactic, Quizizz este un instrument care poate fi folosit în 
învățare dar totodată, relevant și în procesul de evaluare a cunoștințelor elevilor. Quizizz este un instrument 
de învățare care ajută fiecare elev să se bucure de realizările lui. Ne permite să efectuam evaluări formative 
pasive pentru elevi într-un mod distractiv și antrenant pentru toate vârstele. Profesorii pot include Quizizz 
în instruire și evaluare pentru a sprijini elevii. Este foarte simplu de învățat și complet gratuit. Cele mai 
importante caracteristici ale Quizizz:  

-Întrebările apar pe ecranul fiecărui elev, astfel încât să poată răspunde la întrebări în ritm propriu și 
să le revizuiască la sfârșit. 

-Poate fi lansat de elevi folosind orice fel de dispozitiv ca un browser, inclusiv PC-uri, laptop- uri, 
tablete și smartphone-uri. 

-Profesorii din întreaga lume creează mii de teste pe Quizizz în fiecare zi! Acest efort comunitar 
generează conținut excelent pe care toată lumea îl poate folosi. 

- Rapoartele Quizizz oferă informații detaliate la nivel de clasă și 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 interfața aplicației. 

 
 
În partea stângă găsim meniul care prezintă următoarele facilități: 
 

• crearea unui test; 
• căutarea unor teste create anterior; 
• vizualizarea rapoartelor; 
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• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi; 
• conține clase create sau importate de pe Classroom; 
• conține 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 stângă a meniului apoi puteți alege să 

importați întrebările sau să creați singuri întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor 
apărea tipurile de întrebări pe care le putem folosi, astfel: 

 
1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă 
un singur răspuns; 
2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte; 
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de 
verificare; 
4. Poll (sondaj) 
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul 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 competențelor specifice propuse pe parcursul semestrului I; 
- Valorificarea de către elevi a competențelor achiziționate prin aplicarea lor în aplicații cu 

grad diferit de dificultate; 
- Interpretarea rezultatelor obținute , analiza tuturor răspunsurilor, precum și a erorilor frecvente 

și corectarea lor 
 

Ce rezultat am obținut?    

Am identificat nivelul achizițiilor elevilor în termeni de cunoștințe, competențe și abilități, în vederea 
determinării premiselor de la care plec în formarea competențelor din etapa următoare;  

Ce decid pe mai departe, pe baza a ceea ce am aflat la evaluare? 

- Activitate diferențiată cu elevii ( pentru recuperare, respectiv pentru performanță); 
- Alegerea unor activități de invățare care să ducă la creșterea gradului de realizare a competențelor; 
- Observarea sistematică a elevilor; 
- Rezolvarea a cat mai multor probleme cu continut practic, cu accent pe intocmirea 

unui algoritm de rezolvare. 
 -Fișe de lucru pentru consolidarea cunoștințelor. 
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Modalități de realizare a evaluării on-line 

 

Florescu Laura- Maria,                                                                 
Școala Gimnazială ”Avram Iancu”, Câmpia Turzii, Jud. Cluj 

 
În contextul de predare-învățare-evaluare impus de pandemia COVID, cadrele didactice au fost 

nevoite să se adapteze cerințelor mediului on-line . De aceea demersurile privind studierea platformelor, 
aplicațiilor și instrumentelor de lucru on-line  au reprezentat pârghia esențială în obținerea unor rezultate 
optime în procesul didactic. Astfel cuvintele: classroom, zoom,  wordwall, learningapps, pdf,  etc.  au fost 
propulsate în vocabularul activ al profesorilor,  elevilor și părinților iar evaluarea a căpătat noi valențe. 

Wordwall este o platformă unde se pot realiza activităţi personalizate interactive pentru elevi cu 
ajutorul cuvintelor şi câteva clikuri . De exemplu: teste, jocuri de cuvinte, anagrame, cuvinte încrucişate, 
adevarat sau fals, cuvinte lipsă, întrebări ,etc.  

https://wordwall.net/ro/resource/9147566/terminologie-adunare-%c8%99i-sc%c4%83dere 

Aplicaţia learningapps oferă şabloane iar exerciţiile interactive şi resursele multimedia pot fi uşor 
create. Scopul este de a le pune la dispoziţia elevilor şi de a aduna module care pot fi reutilizabile. 
https://learningapps.org/display?v=py29s3qnv20 

Aplicația crosswordlabs este utilă pentru rezolvarea rebusurilor care pot fi create cu ușurință de cadrul 
didactic . Se pot alege modelele existente sau se poate crea un rebus nou : aleg titlul, scriu cuvântul; las un 
spațiu liber și scriu definiția/explicația; salvez și finalizez ( save+ finish); aleg tipul vizibilității ( public, 
privat, ascuns), trimit elevilor linkul. 

Una din platformele educaționale preferate de copii este ASQ . Pe această platformă se îmbină 
elemente de învățare autonomă, în care copiii parcurg lecțiile în ritmul lor, cu module de învățare asistată, 
prin care profesorii atribuie sarcini de lucru copiilor și le urmăresc evoluția. 

Ca elev, învățând, îți crește nivelul, obții medalii, puncte și premii virtuale; lucrezi de unul singur, în 
ritmul tău, la orice lecție; ai la dispoziție explicații video, exerciții, jocuri, exemple, teste; îți urmărești 
evoluția și afli cât la sută mai ai până stăpânești o noțiune, un capitol sau o întreagă materie; îți poți vedea 
colegii din clasă în aplicație; intri în competiții cu mai mulți utilizatori, câștigând puncte și avansând în 
nivel;  rezolvi pe aplicație temele primite de la profesorii tăi.   

Ca profesor, în timp ce elevii dintr-o clasă au aplicația deschisă, poți vedea de pe telefonul tău la ce 
lucrează fiecare, și detaliat, unde greșește fiecare. În timpul unei ore poți da sarcini diferite elevilor, 
ajutându-i astfel pe cei cu lipsuri să recupereze ritmul; dai teme elevilor direct din aplicație- aceștia vor 
primi notificare în contul lor cu sarcinile ce trebuie rezolvate și timpul limită. Testezi elevii direct din 
aplicație. Nu trebuie să mai corectezi pentru că nota este calculată automat pe baza baremului.Pe lângă 
materialele deja existente în aplicație, poți crea propriul tău conținut, exerciții și teste, disponibile doar 
elevilor tăi. 

Whiteboard.fi este un instrument simplu care poate fi utilizat instantaneu. Creați o clasă și lăsați elevii 
să se alăture, folosind un link, un cod de cameră sau un cod QR. Toată lumea va primi o tablă digitală 
individuală, unde poate desena, scrie text, face notații pe imagini, poate adăuga exerciții matematice și 
multe altele! 

Pentru răspunsuri rapide pot fi folosite:  extensia ” pools” a aplicației zoom (Profesorul trimite 
întrebările și răspunsul elevilor este oferit în timp prestabilit.), aplicația ”kahoot”( platformă gratuită de 
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învățare pe bază de joc și tehnologie educațională, cu ajutorul căreia se șpot crea teste interactive ) , aplicația 
”padlet” ( Utilizatorii își exprimă opiniile pe un subiect comun pe un avizier virtual. Poate fi utilizat pentru 
învățarea prin descoperire.) etc. 

Aplicația  „blabberize” poate fi utilizată pentru evaluarea exprimării orale, a unei sarcini la 
Comunicare în limba română și este cu siguranță pe placul copiilor . Se alege o imagine  (un personaj 
preferat, o personalitate, etc ), se selectează partea din imagine care va fi animată , elevul își introduce 
înregistrarea vocală , se salvează și se trimite profesorului .  

Pentru realizarea proiectelor , copiii pot crea o cărticică online pe care o pot trimite profesorului (de 
exemplu, aplicația genialy,  jamboard google, etc) .  

Evaluarea online poate fi  realizată printr-o varietate de modalități, fără ca validitatea acestea să fie 
contestată. 

 

Bibliografie:  

• Bucur, C. - Ghid activităţi didactice online - Universitatea din Bucureşti, 2020.  

• Tatu, A. - Ghid în utilizarea instrumentelor digitale - CCD Bucureşti 2020 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR -                                 
Între online și tradițional 

 
 

Prof. Înv. Preșc. APAN FLORICA 
G. P. P. NR. 53, ORADEA 

 
 
 
Atât în domeniul educației cât și în accepțiune mai largă, evaluarea este un act psihopedagogic 

complex prin care se stabilește valoarea unor procese, performanțe etc., raportându-ne la un sistem de 
criterii prestabilite. 

Referindu-ne la activitatea didactică, aceasta este o acțiune premeditată, care este orientată spre 
atingerea unor scopuri, drept urmare, trebuie să fie cineva/ceva care să stabilească dacă ceea ce trebuia 
făcut a și fost îndeplinit. Astfel, evaluarea are rolul de a constata și măsura eficiența procesului instructiv-
educativ, măsura în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, precum și eficiența resurselor 
și procedurilor utilizate, cu scopul de a regla, ameliora și optimiza întregul proces educativ. Așadar, 
evaluarea merită un loc important în cadrul procesului de învățământ, deoarece aceasta realizează un raport 
direct cu progresul învățării.  

În didactica tradițională, predarea și învățarea au fost separate artificial de evaluare, dar au fost reunite 
și integrate în didactica modernă; astfel că, evaluarea nu mai este un demers ulterior predării și învățării, 
cele trei reprezentând un tot unitar organic integrat în activitatea didactică. 

Procesele evaluative sunt concepute în așa fel încât să susțină și să stimuleze activitatea de predare și 
învățare, oferind informații despre calitatea predării. Cunoașterea rezultatelor obținute și aprecierea 
obiectivă a acestora, oferă evaluării rolul de a orienta și corecta procesul de instruire. Astfel, evaluarea 
trebuie concepută nu doar ca și control al cunoștințelor, ci și ca o cale de perfecționare.  

Evaluarea este aplicată cu ajutorul diferitelor strategii, metode, tehnici, probe și instrumente de 
evaluare. O selectare inspirată a acestora, precum și adaptarea și utilizarea creativă a lor, reflectă opțiunea 
metodologică a celui ce evaluează pentru cea mai oportună și adecvată cale de realizare a evaluării într-un 
anumit context.  

Metodele de evaluare sunt modalități de acțiune care îi permit celui ce evaluează să obțină informații 
cu privire la randamentul școlar al celor evaluați și nivelul performanțelor lor. Formele concrete pe care le 
îmbracă metodele sunt tehnicile de evaluare, prin care cadrul didactic orientează copiii spre obținerea 
răspunsurilor. Tehnicile, la rândul lor, presupun utilizarea de probe sau instrumente de evaluare, pentru a 
putea fi puse  în practică. Probele sau instrumentele de evaluare, sunt grupaje de itemi proiectați de cadrul 
didactic, dar, bineînțeles, pot exista probe de evaluare formate dintr-un  singur item. Aceste probe sunt 
elaborate prin raportare la obiectivele operaționale prestabilite.  

Metodele de evaluare tradiționale sunt împărțite în probe orale, scrise sau practice și prezintă o 
frecvență mare de uilizare, fiecare înregistrând atât avantaje cât și dezavantaje, aspect ce necesită 
valorificarea optimă a avantajelor și diminuarea dezavantajelor.  

Evaluarea orală se bazează pe valorificarea metodei conversației și se realizează printr-un set de 
întrebări și răspunsuri, sub directa supraveghere a evaluatorului. Printre obiectivele generale urmărite prin 
această probă se numără verificarea cunoștințelor acumulate, capacitatea de a organiza logic și coerent 
conținutul evaluat, corectitudinea limbajului, originalitatea și creativitatea în construirea răspunsurilor.  

Evaluarea scrisă presupune solicitarea tratării în scris a sarcinilor date. Cele mai frecvente probe scrise 
utilizate sunt: probe scrise curente, chestionare, teste. Avantajele utilizării probelor scrise sunt: verificarea 
unui număr mare de copii într-un interval de timp determinat, raportarea rezultatelor la un criteriu unic de 
validare, avantajarea elevilor timizi. Dezavantajul acestora este că, evaluații nu pot fi orientați către 
răspunsuri corecte și complete prin intervenția profesorului.  
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Verificarea practică presupune capacitatea de a aplica în practică cunoștințele dobândite, precum și 
gradul de formare a unor priceperi și deprinderi. În didactica actuală, accentul se pune pe trecerea de la ”a 
ști” la ” a ști să faci” și ” a ști să fii”.  Se verifică astfel, atât procesul, acțiunea realizată, cât și produsul, 
rezultatul obținut.  

Acțiunile educaționale, introduc în mod firesc și natural evaluarea, care este indispensabilă în 
înlănțuirea secvențelor instructiv-educative, asigurând feetback și sugerând  modalități de reglare a 
demersului didactic. Evaluarea se realizează în interesul tuturor partenerilor implicați în procesul educativ, 
sprijinindu-le eforturile și stimulând și eficientizând învățarea.  

 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Bocoș Mușata, Didactica disciplinelor pedagogice/Un cadru constructivist, Editura Paralela 45, 

2017, Pitești; 
2. Cucoș Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, 2014, București; 
3. Tomșa Gheorghe, Psihopedagogie preșcolară și școlară, 2005, București. 
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EVALUAREA ONLINE  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
 

 
Prof. Oana CINCHEZA 

Liceul HERCULES Băile Herculane 
 

 
Analizând situația actuală creată de pandemia virusului SARS-COV 2, elevi și profesori deopotrivă 

au fost puși în fața necesității de a se adapta la sistemul de învățământ online, deși până acum învățarea de 
acasă nu era legală în România decât pentru copiii cu cerințe educaționale speciale sau pentru cei 
nedeplasabili din punct de vedere medical.  

Dezvoltarea Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, prin apariția a noi tipuri de 
cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor și al profesorilor, în special în această 
perioadă. Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la 
manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat adoptarea unor noi metode de predare, 
învăţare, dar şi de evaluare în diverse instituţii educaţionale. 

Utilizarea tehnologiilor informaționale în procesul instruirii și a diferitelor forme de E-learning crește 
eficiența procesului de predare-învățare-evaluare; determină motivația învățării prin aplicarea cunoștințelor 
teoretice în situații practice (simulări on-line); asigură feedback-ului cu ajutorul softurilor educaționale etc. 
Integrarea noilor tehnologii în educație este abordată și analizată din multiple perspective, în special fiind 
evidențiate resursele necesare și oportunitățile. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
sumativă. Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele de tip 
chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau 
mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu 
răspuns deschis. Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de 
evaluare. Astfel, evaluarea prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de 
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile 
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.  Evaluarea 
făcută pe calculator este instantanee, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este o evaluare brută, cu un 
feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă niciun indiciu explicativ cu privire la natura 
greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de învățare/înțelegere. 

Pentru probele orale putem folosi comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele 
web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție 
învățată si care au o variantă gratuită ce permite prezența simultană a până la 100 de participanți. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer, iar 
pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea ulterioară de către profesor sau clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a 
acestora. Pentru gestionarea claselor, foarte utile sunt Classroom și Microsoft Team. 

Metodele de evaluare, reprezintă parte a metodologiei didactice și în funcție de procedeele, tehnicile, 
formele de examinare în care sunt integrate, se bazează pe verificarea: - orală (expunerea liberă, conversația, 
chestionarea orală, interviul); - scrisă (lucrări scrise curente/ la sfârșit de semestru/ în cadrul sesiunii de 
examene, chestionare, referate, portofolii, studii de caz, eseu, jurnal reflexiv, hărți conceptuale etc.; - 
activităților practice: lucrări practice, de laborator, proiecte, investigații, observarea și analiza activităților 
practice desfășurate de studenți; - testelor sau a probelor de cunoștințe în format electronic (on-line) prin 
utilizarea tehnologiilor informaționale. Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor 
în procesul de evaluare care pot fi enumerate ca: - posibilitatea de a nota cu rapiditate și în mod adecvat un 
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număr mare de răspunsuri; - monitorizarea răspunsurilor studenților; - evaluarea poate avea loc într-un 
mediu cu acces deschis; - evaluările pot fi păstrate și reutilizate; - furnizarea de feedback imediat. Toate 
acestea pot duce, implicit, la în îmbunătățirea calității procesului de evaluare on-line a competențelor 
academice.  
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Despre evaluarea școlară 

 

Prof. Melania Floroiu-Comănescu 
Școala Gimnazială ,,Mircea cel Bătrân”, Curtea de Argeș 

 

 

Evaluarea şcolară este o activitate integrată în procesul instructive-educativ, având rolul de reglare, 

optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-invăţare. Este concepută ca fiind un mijloc de măsurare 

obiectivă a cunoștințelor, dar și o cale de perfectionare. 

 

Procesul de evaluare cuprinde tei etape:  

 

-stabilirea competenețelor de evaluat;  

-alegerea metodelor și a instrumentelor de evaluare potrivite; 

-notarea; 

 

Pornind de la competențele programei și competențele cheie care trebuie avute mereu în vedere, 

stabilim competenţele evaluate, metodele şi instrumentele de evaluare, însoţite de baremele de corectare. 

Ca instrumente de evaluare, putem folosi: teste, probe orale și scrise, grile de evaluare/autoevaluare, 

chestionarul, proiectul. Se recomandă diversificarea instrumentelor de evaluare și accentuarea 

autoevaluării.  

Fiecare tip de instrument are atât avantaje, cât şi dezavantaje. Metodele moderne de evaluare au 

scopul de a face evaluarea mai plăcută şi mai adaptată subiecţilor care fac obiectul evaluării, fără să se pună 

problema ca prin aceste modalităţi alternative să se elimine evaluările de tip tradiţional. 

Diversitatea metodelor este impusă de complexitatea procesului de învăţare, fiecare metodă trebuie 

să fie aleasă în funcţie de registrul căruia i se raportează. Acestea au atât avantaje, cât și dezavantaje.  

De pildă, probele scrise au ca avantaj faptul că au grad mai ridicat de obiectivitate și ajută elevii mai 

puțin comunicativi să-și pună in evidență capacitatea de organizare a cunoștințelor. Printre dezavantajele 

probelor scrise, aș enumera: restrângerea ariei de cunoștințe ce urmează a fi evaluate, iar la literatură, 

subiectivitatea evaluatorului. 

Așadar, instrumentele de evaluare traditională trebuie îmbinate cu cele moderne, astfel încât 

evaluarea să ofere o imagine cât mai reală a cunoştintelor şi competenţelor pe care le deţin elevii. 

  

1428



  

 

 
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 ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR” -                               

Între online și tradițional (nivel prescolar)  

 

FODOR LIVIA 

 

Evaluarea este un proces didactic complex integrat, structural si funcţional in activitatea instructiv – 
educativă. Ea este in opinia lui Ausubel,punctul final intr-o succesiune de evenimente. 

Evaluarea reprezintă un element esenţial, indispensabil deoarece permite cadrului didactic să 
aprecieze gradul în care au fost atinse obiectivele procesului de învăţământ precum şi progresul oferind, 
astfel, o bază ştiinţifică pentru acţiuni ameliorative în perspectiva proiectării de noi obiective. 

În învăţământul preprimar actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activităţii didactice, 
dar cu note specifice determinate de treapta de învăţământ şi de natura conţinutului de evaluat. În acelaşi 
timp, evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată  în atitudinile şi 
comportamentele dobândite de copilul preşcolar prin procesul de învăţământ.  

În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. 

Evaluarea cuprinde următorii paşi: 

 Stabilirea scopurilor pedagogice, prin prisma comportamentului dezirabil al copiilor; 
 Proiectarea şi executarea programului de realizare a scopurilor propuse; 
 Măsurarea rezultatelor aplicării programei; 
 Evaluarea rezultatelor.      

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală. 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ. 

Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de an şcolar, ciclu 
de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare globală a 
rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi de studiu.  

In grădiniţă, putem vorbi de evaluare iniţilă in momentul venirii copilului in instituţie si evaluare 
finală (sumativă), la părăsirea acesteia,când trebuie să se completeze fişa psihopedagogică finală pentru  a 
se recomanda inscrierea  in şcoală. 

  Evaluare a preşcolarilor se poate realiza prin mai multe modalităţi a căror eficientă variază în 
funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, de structura personalităţii lor şi de resursele 
didactice de care dispune educatoarea. În continuare vom analiza câteva modalităţi de evaluare ale 
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preşcolarilor ele variind de la un cadru didactic la altul, dar având acelaşi principiu: nevoia de a înregistra 
progresul şi de a sunţine demersul spre nivelul următor, pentru că, evolutiv, preşcolarul cunoaşte salturi 
importante  pe toate planurile în perioade de timp specifice fiecărui copil, educatorul făcând posibilă 
dezvoltarea plenară şi armonioasă a acestora prin coordonarea procesului instructiv educativ cu nevoile, 
interesele şi priorităţile celui instruit la momentul prezent. 

 
  Observara copiilor în timpul regimului zilnic reprezintă perceperea organizată, sistematică, de 

durată a conduitei în situaţii 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 şi copil după un plan de întrebări, urmând  consemnarea 
răspunsurilor şi interpretarea lor. 

  Testul este o probă standardizată care furnizează date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri. 

  Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate,  colaje, picturi, model.  

  Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o 
interacționare directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea 
răspunsurilor. Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; 
poate să-și justifice răspunsul. 

  Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. Tipuri de portofolii: 

 - portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări); 
 - portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii); 
 - portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, 

etc.) 
 Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evolutiei copilului; 

lucrari ale acestuia; poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităţilor extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  s.a.; În concluzie, portofoliul nu 
este numai o metodă alternativă de evaluare a copilului ci, poate fi reprezentativ pentru crearea unei imagini 
pozitive asupra unei grupe sau a unei grădiniţe. 

 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 să-mi dai!” ,”Asează unde spun!”, “Unde este locul lui?”, 

Săculețul fermecat al cifrelor” ,”Să ne cântărim!”…etc. 
Jocuri didactice de educarea limbajului:”Eu spun una tu spui multe!”  ,”Câte silabe are cuvântul?” 

,”Lanţul sunetelor!”,”Recunoaste personajul/povestea!”,”Scriem după model!”etc. 
Jocuri didactice de cunoasterea mediului:”Roata anotimpurilor!”Aşează fiecare animal la locul 

lui!”,”Găseste in ce clădire locuieste!” ,”Ruxacul excursionistului!”etc. 
  Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 

se înscriu următoarele:  Turul galeriei, Scaunul autorului, Piramida, Diamantul ,Explozia stelară, 
Ciorchinele, Posterul, Blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptuală 
/ cognitivă, Tehnica florii de nufăr, Metoda colţurilor, Tehnica analitico-sintetică, Cubul,  R.A.I. 

  (Răspunde. Aruncă. Interoghează.), jurnalul grupei. Acestea fiind recomandate ca abordare 
modernă a învăţământului timpuriu, a cărei faţă s-a înnoit constant prin colaborarea tradiţionalului cu 
pedagogiile altenative şi adaptarea la cerinţele şi mijloacele moderne de lucru. 

  Educaţia presupune progres, evaluarea este instrumentul de cuantificare şi conducere a 
preşcolarului spre evoluţie, fiindu-i educatoarei cea mai la îndemână metodă de control şi analiză a 
demersului pedagogic, în vedere atingerii finlităţilor proiectate şi formării copilulului pentru o integrare 
optimă în următorul modul evolutiv, şcoala. 
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  Educatoarea se găseşte de cele mai multe ori în situaţia de a trasa o cale nouă acolo unde toate 
drumurile îşi au doar început, sau parafrazându-l pe Ralph Waldo Emerson putem spune că:”Educaţia nu 
constă neapărat în a merge unde te duce drumul, ci, mai degrabă, să mergi pe unde nu există un drum şi, 
tocmai pe acolo, să laşi o urmă!” 

 
 
Bibliografie: 
 
 Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în 

şcoală”,    București, EDP.; 
 Chiriac, Maria-„ Evaluarea- ghid al activității din grădiniță”- studiu ștințifiic 
 Comenius, J., A. ( 1970) – „ Didactica Magna” Bucureşti, EDP; 
 Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, -Iaşi, Polirom, 2006; 
 Curriculum pentru educatie timpurie -2019 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

Ed. Fodor Magdalena-Iuliana                                                            
Sc. Gimnaziala ,,Scarlat Longhin’’, Dofteana 

 

 

Evaluarea școlară reprezintă activitatea de emitere a unor judecăți de valoare despre procesul și 
produsul învățării elevului, pe baza unor criterii calitative prestabilite, în vederea luării unor decizii în 
funcție de semnificația acordată demersului evaluativ: de reglare/ameliorare, de selecție, de certificare. 

Activitatea de evaluare are un rol reglator în cadrul procesului didactic, fiind o condiție a eficacității 
procesului instructiv-educativ, prin faptul că orientează și direcționează predarea și învățarea 

Activitatea de evaluare presupune un caracter procesual, ce se realizează în etape și care vizează 
emiterea unei aprecieri asupra prestației elevului. Aceasta presupune operații precum măsurarea, aprecierea 
și decizia. 

Măsurarea consecințelor instruirii constă în operația de a cuantifica rezultatele școlare, respectiv de 
atribuire a unor simboluri exacte unor componente achiziționale, prin excelență calitative. Măsurarea 
presupune o determinare obiectivă, prin surprinderea riguroasă a unor achiziții și nu implică formularea 
unor judecăți de valoare. Aceasta se referă la înregistrarea obiectivă a cantității conținuturilor achiziționate 
de elev, poate avea grade diferite de precizie. 

Aprecierea rezultatelor școlare constituie emiterea unor judecăți de valoare asupra rezultatului unei 
măsurători 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 fiecărui elev în parte. 

Decizia se exprimă prin concluziile desprinse în urma interpretării datelor măsurate și apreciate pentru 
îmbunătățirea activității în etapa următoare a procesului de învățământ. 

Evaluarea realizează/ îndeplineşte următoarele funcţii: 

- Funcţia de predicţie, de prognosticare şi orientare a activităţii didactice, atât de predare cât și de 
învăţare; 

- Funcţia selectivă/ de competiţie , care asigură ierarhizarea şi clasificarea elevilor; 

- Funcţia de feed-back (de reglaj şi autoreglaj); analiza rezultatelor obţinute permite reglarea şi 
autoreglarea procesului didactic, din partea ambilor actori; 

- Funcţia social-economică: evidenţiază eficienţa învăţământului, în funcţie de calitatea şi valoarea 
“produsului“ şcolii. 

- Funcţia educativă, menită să conştientizeze şi să motiveze, să stimuleze interesul pentru studiu, 
pentru perfecţionare şi obţinerea unor performanţe cât mai înalte. 

Formele de evaluare determinate de perioada de studiu sunt:  

Evaluarea globală, inițială sau predictivă, care are ca obiectiv: diagnosticarea nivelului de pregătire 
la începutul anului, la începutul predării unei discipline, pentru a cunoaște de unde se pornește, ce mai 
trebuie perfecționat; se folosesc baremuri minimale de obicei; sunt și baremuri medii și de performanță. 

Evaluarea orala sau scrisă curentă (continuă, de progres sau transversală) care are ca obiectiv: 
asigurarea pregătirii sistematice și continue, pentru realizarea feedbackului pas cu pas; nu se programează, 
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nu se anunță dinainte; învățarea zilnică este o îndatorire a elevilor.       
                                                                      

Evaluarea sumativă periodică, care are ca obiectiv: verificarea gradului de restructurare a materiei în 
module informaționale mai mari și realizarea feedbackului corespunzător.                    

Evaluarea finală sumativă (de încheiere, de bilanț), care are ca obiectiv: verificarea structurării în 
sisteme informaționale a capacității de sinteză privind cunoașterea întregii materii de studiu. 

Evaluarea formativă care se referă atât la evaluarea tuturor componentelor curriculare în parte, cât și 
privite ca sistem. Evidențiază valoarea feedbackului, atât pentru profesori cât și pentru elevi, măsurându-
se calitatea autocontrolului și autoreglajului învățării; obiectivele operaționale și educative; gradul de 
responsabilitate față de rezultatele învățării.  

 

 

BIBLIOGRAFIE: 
 

1.   Bontaș, I., (2008), Tratat de pedagogie, Editura All, București 

2.  Cerghit, I., (2006), Metode de învățare, Editura Polirom, Iași 
3.  Păiși Lăzărescu, M., Tudor, L., Stan, M., (2014), Mentorat în didactica învățământului preșcolar 

și primar, Editura Sitech, Craiova 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

Prof. înv. preşc. FOGARASI GYONGYI                                                   
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RĂSCRUCI, JUD. CLUJ 

 
Evaluarea didactică este o componentă importantă a procesului de învățământ, care urmăreşte 

măsurarea cantității cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora, oferind soluții 
de perfecţionare a actului didactic.  

Pentru a avea o imagine globală despre dezvoltarea copilului, este necesară luarea în considerare 
nivelul de performanţă pentru fiecare din domeniile de dezvoltare: dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi igienei 
personale; dezvoltarea socio-emoţională; capacităţi şi atitudini faţă de învăţare; dezvoltarea limbajului, a 
comunicării şi a premiselor citirii şi scrierii; dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii. 

Pentru a realiza o imagine completă asupra performanţelor copilului în grădiniţă, se utilizează mai 
multe forme ale evaluării didactice: evaluarea iniţială, evaluarea formativă şi evaluarea sumativă. 

Strategia evaluativă reprezintă îmbinarea eficientă a formelor, metodelor şi intrumentelor specifice 
de evaluare. 

Metodele moderne de instruire au capacitatea de a stimula participarea activă, fizică şi psihică, 
individuală şi colectivă în procesul învăţării. Copiii trebuie învăţaţi să gândească creativ, critic, eficient, 
constructiv. Pentru a obţine acest rezultat trebuie îmbinate şi alternate metodele tradiţionale cu cele 
moderne. 

Metodele moderne implică multă implicare, mult tact din partea cadrului didactic, deoarece el trebuie 
să îşi adapteze stilul didactic în funcţie de copilul timid, nerăbdător. Cadrele didactice utilizează tot mai des 
metode interactive deoarece: 

-stimulează schimbul de opinii între copii; 
-stimulează copiii să argumenteze, să pună întrebări cu scopul de a înţelege unele concepte; 
-încurajează cooperarea în învăţare, în rezolvarea problemelor şi a sarcinilor de lucru; 
-asigură evoluţie în învăţare; 
-dezvoltă spritul de echipă şi ajutorul reciproc. 
 Dintre metodele de fixare, consolidare şi evaluare voi aminti: piramida, ghicitorile, ciorchinele, 

diagrama Venn, turul galeriei, benzile desenate, tehnica blazonului. 
Ciorchinele este o tehnică care exersează gândirea liberă a copiilor asupra unei teme, facilitând 

realizarea unor conexiuni între idei prin actualizarea cunoştinţelor anterioare. 
Obiectivul acestei metode vizează integrarea informaţiilor dobândite pe parcursul învăţării în 

ciorchinele realizat iniţial şi completarea acestuia cu noi informaţii. 
 
Etapele elaborării ciorchinelui: 
 
1. Comunicarea sarcinii de lucru - se desenează 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 dată. 
3. Copiii aşezaţi în perechi completează ciorchinele cu informaţii aflate de la copilul pereche.  
4. Activitatea pe grupuri - fiecare pereche îşi prezintă ciorchinele unei alte perechi şi adaugă alte 

cunoştinţe noi prezentate de colegii de grup, prin desen, jetoane. 
5.  Activitatea frontală - se completează ciorchinele de pe foaia de flipchart;            
- se citesc şi se analizează toate ideile emise de copii, se discută, se fac comparaţii, se recită poezii, 

se răspunde la ghicitori. 
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La vârsta preşcolară locul cuvintelor scrise este luat de imagini sau cuvintele sunt scrise de către 
educatoare în urma relatării copiilor. 

 
Avantajele acestei metode sunt: 
-facilitează dezvoltarea unor capacităţi cognitive: de analiză, de evaluare, de comparare, de 

clasificare, de argumentare; 
-poate fi utilizat în forme diferite de organizare a activităţii-frontală, individuală, în grup. 
Exemplu:,,Pădurea, prietena mea”; Educatoarea solicită preşcolarii să emită idei cu privire la tema 

centrală: Pădurea. Copiii discută în perechi, educatoarea notează 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., Tătaru, L., (2009), Educaţia timpurie. Ghid metodic pentru aplicarea 

curriculumului preşcolar, Ed.Paralela 45, Piteşti; 
3. MEN, Curriculum pentru educația timpurie, 2019 
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Modalităţi de evaluare online 

 

Foiagu Maria                                                                          
Şcoala Gimnazială nr. 8 Reşiţa 

 

În contextul pandemic actual educaţia online este o provocare pentru toate cadrele didactice. 
Eforturile depuse în acest sens sunt uriaşe, în special se referă la dobândirea unor competenţe informatice 
esenţiale desfăşurării lecţiilor online, familiarizarea cadrelor didactice cu diverse platforme educaţionale 
este esenţială pentru adaptarea la educaţia online. 

Pe lângă transmiterea noilor conţinuturi şi evaluarea, componentă importantă în procesul educativ, 
trebuie adaptată noilor vremuri. 

Tehnologiile moderne oferă câteva oportunităţi pentru evaluarea performanţei în învăţare. 
Întotdeauna trebuie pus în balanţă ceea ce este posibil şi este facilitat prin tehnologie, pe de o parte, şi ceea 
ce este făcut mai dificil sau inhibat de către mediul nou folosit, pe de altă parte. 

 

Modalităţi de evaluare online: 

 elevii sunt evaluaţi printr-un test scris, poate fi conceput prin aplicaţia 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, prezentări, chestionare. Permite 
formatare, încărcare de imagini, fragmente din surse istorice scrise, tabele. Documentele sunt stocate online 
şi pot fi accesate de oriunde există acces la Internet.   

 
Cu ajutorul calculatorului pot fi concepute teste grilă care presupun vizualizarea întrebării, a 

variantelor de răspuns, (eventual textul este însoţit de imagini sugestive). Avantajul constă în interacţiunea 
dintre calculator şi răspunsul selectat de elev (vizual şi auditiv); se poate afişa punctajul din oficiu, cel 
acordat răspunsului curent şi cel cumulat până la acel moment. Notarea este obiectivă, rapidă şi eficientă.  

 
 Pentru  evaluarea prin referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului 

pentru încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi clasicul e-mail pentru 
transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) elevul 
poate filma prezentarea acestora și o poate posta on-line. 

 
 
Elevii pot prezenta  proiectul ,utilizând un calculator sau Whiteboard, poate fi postat în clasele virtuale 

de pe classroom, dacă şcoala utilizează platforma aceasta, poate fi prezentat  în conferinţe pe meet. 

 

 Pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-audio unu la unu, sau pur 
și simplu camerele web în grupurile de  Zoom,  Meet, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o 
întrebare sau o lecție învățată. 
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Fragmente dintr-un test scris, la clasa a VII-a, unitatea de învăţare: Primul război mondial, creat cu 
aplicaţia Google forms: 
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METODE ŞI STRATEGII                                                               
APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII ON-LINE                                

LA ELEVII DIN CICLUL LICEAL 

 
 

PROF. CONSILIER ŞCOLAR FOTACHE NADIA 
CJRAE VRANCEA – COLEGIUL TEHNIC “GHE. BALŞ” ADJUD 

 
 

 
Atât în învățare, cât și în evaluare, fiecare răspuns al elevului implică un proces cognitiv, fiecare la 

un alt nivel. Se recomandă utilizarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoaștere și înțelegere, aplicare și raționament. Evaluarea este responsabilitatea profesorului, 
iar pentru a realiza evaluarea atât profesorul, cât și întreg sistemul educațional trebuie să asigure cele trei 
caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă.  

Alain Kerland consideră că evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie: 
 Pentru ce se face evaluarea (care sunt funcțiile acesteia)? 
 În raport cu ce se face (care este sistemul de referință, care sunt criteriile evaluării)? 
 Pentru cine (care sunt destinatarii evaluării)? 
 Ce se evaluează (conduite, rezultate, procese, evoluții)? 
 Cu ajutorul căror instrumente și prin ce proceduri se face evaluarea? 
În literatura de specialitate formele de evaluare sunt structurate în: 
 metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 
 metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, referatul/eseul, 

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

trebuie să avem în vedere corelarea conținutului cu obiectivele învățării: cunoaștere, înțelegere, aplicare, 
analiză, sinteză, evaluare, aptitudini și deprinderi. După elaborarea testului acesta trebuie validat. 
Validitatea testului recunoaște dacă acesta măsoară ceea ce este destinat să măsoare: 

 Conținut: cunoașterea conținutului; 
 Construct: inteligența, creativitatea, capacitatea de a rezolva probleme; 
 Concurență: verifică dacă are cunoștințe și din alte domenii conexe concurente; 
 Predictivă: dacă va putea folosi acele cunoștințe în materii viitoare; 
 Fidelitatea testului: obținerea de rezultate constante în cazul aplicărilor succesive; 
 Obiectivitatea: gradul de apreciere între diferiți evaluatori independenți; 
 Aplicabilitatea: concordanța dintre forma și conținutul testului. 
Menționez că validitatea testului este un proces care poate produce rezultate corecte abia după mai 

multe cicluri de examinare. În cadrul evaluărilor on-line, am încercat de multe ori să asigur că testul a fost 
obiectiv și fidel prin compararea graficelor de tip Gauss aplicate pe rezultate obținute de diferite generații 
de studenți. 

În procesul de evaluare online trebuie să se acorde o importanță deosebită pentru designul evaluării, 
astfel:  

- analizarea lecturii critice a programelor; 
- analizarea competențelor; 
- crearea de specificații asociind niveluri taxonomice cu conținuturi și sarcini de evaluare; 
- metode de evaluare; 
- instrumente de evaluare; 
- tipuri de itemi – sarcinile de evaluare. 
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Este foarte important dacă sarcinile și conținutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare 
și schimbă evaluarea rigidă într-o experiență exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul că orice act de 
evaluare este și un act de învățare.  

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai 
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi 
sumativă. 

Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele de tip chestionar. 
Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor 
variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns 
deschis. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare. 
Astfel, evaluarea prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, are un 
nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările 
corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.  

Evaluarea făcută pe calculator este instantanee, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este o evaluare 
brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă niciun indiciu explicativ cu privire 
la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de 
învățare/înțelegere.  

Pentru probele orale putem folosi comunicarea video-audio unu la unu, sau pur și simplu camerele 
web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție 
învățată şi care au o variantă gratuită ce permite prezența simultană a până la 100 de participanți. 

Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, 
tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer.  

Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al conținutului pentru încărcarea 
acestora și evaluarea ulterioară de către profesor sau clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a 
acestora. . Dacă vorbim despre proiecte aplicate (modele, schițe, etc.) studentul poate filma prezentarea 
acestora și o poate posta on-line de asemenea. Pentru gestionarea claselor, foarte utile sunt  Google 
Classroom și Microsoft Team. 

Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce timpul de așteptare și oferă elevilor 
rezultate instantanee ale testării. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza 
progresul lui de învățare, punctele forte și punctele slabe, în mod rapid.  

Avantajele sistemului de evaluare online  
Procesul de evaluare online eliberează, de asemenea, timpul profesorilor. Rezultatele pot fi analizate 

pentru a identifica domeniile de performanță scăzută, astfel încât profesorii să se poată concentra asupra 
acestor lacune de învățare. Rapoartele detaliate ajută la crearea unor programe de învățare specifice pentru 
acești elevi, ceea ce duce la un rezultat mai bun al învățării și sporește încrederea elevilor. Sistemele de 
evaluare online simplifică sarcina de a aduna și corecta manual documentele de răspuns și de a împărtăși 
rezultatele.  

Sistemele online de administrare și evaluare a examenelor facilitează furnizarea unei experiențe de 
învățare personalizate pentru elevi, deoarece notele și performanțele lor sunt urmărite în sistemul 
centralizat.  

 
Aceste sisteme ajută la:    
 
• Centralizarea și eficientizarea administrării și evaluării examenelor;  
• Reducerea costurilor, eforturilor și timpul necesar pentru evaluarea manuală a fișelor de răspunsuri;  
• Scanarea și criptarea copiilor foilor de răspunsuri pentru partajare rapidă și sigură;  
• Opțiuni pentru adăugarea de comentarii și feedback pentru referința elevului;  
• Caracteristici de clasificare automată pentru a reduce erorile umane;  
• Evaluarea scripturilor de răspuns de pe un desktop, laptop sau dispozitiv activat pentru web;  
• Recuperarea ușoară a scripturilor de răspuns la cererea elevilor sau profesorilor;  
• Urmărirea rezultatelor fiecărui elev și a progresului acestuia în timp. 
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Evaluarea on line și on site. Limite, oportunități și acceptare 

 

 

Prof. Frâncu Monica-Cecilia                                                             
Liceul Tehnologic „Electromureș”, Târgu Mureș 

 

 

Conform specialiștilor în domeniul educației, evaluarea didactică reprezintă nu doar o activitate 
fundamentală, ci chiar premisa realizării unor activități educaționale eficiente, a funcționalității instituțiilor 
educative și a sistemului de învățământ. La nivel micro, al activităților instructiv – educative concrete, 
evaluarea are ca scop cunoașterea randamentului școlar, respectiv a raportului dintre performanțele realizate 
și demonstrate de elevi și performantele anticipate și proiectate de cadrul didactic. La acest nivel evaluarea 
constituie momentul conexiunii inverse, oferind factorilor binomului educațional informații necesare în 
realizarea procesului de reglare și ameliorare a demersului didactic. 

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt convenabile 
și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai mai interesant și 
adaptat elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării.  

Astăzi, elevii şi profesorii beneficiază de resurse online gratuite și resurse online plătite. Fiecare elev 
preferă resurse diferite în funcție de subiectele de interes și de stilul de învățare. Profesorii şi elevii doresc 
instrumente de bună calitate care să fie gratuite.  

ASEMĂNĂRI 
 

-ambele își propun să obțină și să valorifice informații referitoare la o serie de aspecte, în condițiile 
valorificării anumitor resurse ale activității didactice; ambele au nevoie de implicarea activă a cel puțin doi 
actori educaționali: profesorul și elevul; ambele au ca suport didactic manualul/auxiliarele didactice; 
ambele urmăresc același scop: obținerea de informații despre prestația elevului, despre calitatea și cantitatea 
abilităților și capacităților lor intelectuale, practice și comportamentale, concordanța dintre performanțele 
dobândite și cele anticipate; ambele urmăresc obținerea de informații despre prestația cadrului didactic, 
despre competențele de care dispune acesta; ambele se finalizează cu adoptarea de decizii referitoare la 
viitoarele demersuri educationale;ambele pot beneficia de un feedback rapid și permanent; 

 

DEOSEBIRI 

Evaluarea on site e preferată de către profesori și părinți, iar evaluarea on line  e preferată de către 
elevi;utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor tehnologii pot reduce costurile asociate cu 
materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai eficientă a timpului profesorului; on line: profesorul 
controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi monitorizând mediul educaţional; on site, 
ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de colaborare şi învăţare la distanţă; on 
site: presupune deplasare, resurse de timp, manufactură; on line presupune economie de timp, apropierea 
distanțelor fizice; on line: condiționată de aparatură, tehnologie, internet; on site condiționată de prezența 
fizică a actorilor educaționali; on site: evaluarea e pertinentă și individuală; on line: evaluarea poate fi 
superficială, deoarece elevii nu pot fi monitorizați și supravegheați, iar aceștia se pot inspira din alte surse 
sau pot colabora; on site: interacțiunea cu profesorul e liberă; on line: interacțiunea cu profesorul e 
constrânsă de tehnologia aplicată; evaluarea on line e mai puțin stresantă decât cea on site; capacitatea de 
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stocare a datelor e mult mai mare în evaluarea on line; pregătirea unui test de evaluare/curs on line necesită 
un timp mult mai lung de pregătire din partea profesorului; lipsa unor resurse tehnologice performante și a 
unor conexiuni optime la rețea face imposibilă evaluarea; necesitatea experienței elevilor/profesorului în 
domeniul calculatoarelor e factorul esențial în evaluarea lui/lor; 

 

Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină oportunitățile de învățare față în față cu 
oportunitățile de învățare online. Gradul în care are loc învățarea online și modul în care este integrată în 
curriculum pot varia în funcție de școli. Strategia de combinare a învățării online cu instruirea școlară faţă 
în faţă este utilă pentru a adapta diversele stiluri de învățare ale cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui 
cursant să studieze în ritmul propriu. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
 

Cerghid, I., Metode de învățământ, Ediția a IV-a revizuită și adăugită, Editura Polirom, București, 
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 EDUCAŢIA ŞI EVALUAREA ONLINE 

 
FRANGULEA ALINA GEORGIANA                                                     

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3                                                          
STRUCTURĂ GRĂDINIŢA P. P. NR. 3, MANGALIA 

 

 

Mediul familial influenţează în mare măsură pozitiv sau negativ, dezvoltarea fizică şi intelectuală a 
copilului. Copilul este deosebit de receptiv la atitudinile, comportamentele, limbajul, relaţiile părinţilor sau 
la relaţiile dintre părinţi şi copii. Fraţii mai mari îşi pun amprenta pe dezvoltarea experienţei copilului, dacă 
aceştia sunt de vârstă şcolară, copilul află o mulţime de lucruri despre şcoală, învăţător, sarcini şcolare.  

Pornind de la ideea că toţi copiii petrec timpul liber în familie unde se sporesc calităţile  
informaţionale necesare dezvoltării,  comportamentul copilului de la grădiniţă este influenţat de timpul 
petrecut în familie. Orice clipă petrecută în familie are valoare educativă pentru cel mic, oferă siguranţă, 
afecţiune, încredere şi suport formal încă de mic, evaluarea în mediul online porneşte începând cu ,,bugetul 
timpului la preşcolari,, , pentru a înţelege şi a căuta noi metode şi soluţii de sprijin în beneficiul dezvoltării 
copilului.  

Dacă toţi copiii petrec timpul liber în familie se sporesc calităţile  informaţionale necesare dezvoltării, 
dar majoritatea timpului sunt implicaţi în activităţi singuri, fără participarea părinţilor. Aceştia din urmă au 
ocupaţii domestice şi nu reuşesc să îşi facă timp pentru un joc alături de copii. Conform evaluării online, 
majoritatea părinţilor au împărţit timpul copiilor în mod egal între colorat, joacă în aer liber, joacă în casă 
şi vizionarea desenelor animate. Părinţii nu sunt atenţi la ce desene animate privesc copiii lor, fiind 
mulţumiţi că aceştia sunt cuminţi, dar mulţi dintre ei vizionează desene animate nepotrivite care sporesc 
violenţa, imitând la grădiniţă diferiţi luptători eroi din desenele urmărite.  

Marea majoritate nu recunosc accesul nelimitat al copiilor la calculator, în contradicţie cu spusele 
copiilor care sunt din ce în ce mai atraşi de diferitele jocuri testate pe telefoane, tablete, calculatoare, etc. 
Dacă munca intelectuală cu copiii se continuă şi în familie, în urma evaluării, se demonstrează că doar 50% 
între 10-20 minute şi 50% peste 20 minute, după cum se poate observa , doar jumatate dintre părinţi asigură 
copilului mai mult de 20 de minute /zi pentru muncă intelectuală, aceasta fiind cauza principală a diferenţei 
de integrare, dezvoltare şi participare la activităţi a preşcolarilor. Deşi vârsta şi sănătatea este aceeaşi la 
nivelul grupei, copiii manifestă diferenţe mari în însuşirea competenţelor. De exemplu fetiţă din familie 
biparentală, în care părinţii lucrează inclusiv  sâmbăta, manifestă dezordine în comportament, ca rezultat al 
haosului din familie. Este mereu grăbită, rezolvă corect cerinţele dar foarte neglijent, dezordonat, acuză 
stări de oboseală, de agitaţie, datorită lipsei somnului. Iar o altă fetiţă de aceeaşi vârstă, tot familie 
biparentală, în care lucrează doar tatăl, este ordonată, calmă, rezolvă cerinţele şi se integrează uşor în timpul 
activităţilor, de asemenea este mereu bine dispusă, sociabilă şi cu dorinţa de joacă . 

Aşadar, dezvoltarea copilului este influenţată de timpul petrecut în familie. Sunt familii în care mulţi 
părinţi lucrează până la ore târzii, când ajung acasă se odihnesc lăsând copilul să se joace tot singur. Doar 
calitatea timpului petrecut cu şi pentru copil este liantul emoţional pe care părintele şi copilul îl pot construi 
împreună şi care-şi va pune amprenta în formarea personalităţii sale. Este indicat ca măcar, în timpul 
weekendului, să existe numeroase activităţi comune, care să-i bucure şi să-i destindă atât pe copii cât şi pe 
părinţi. Aceasta este cauza principală a dezvoltării precare şi gestionării ineficiente a timpului în folosul 
educaţiei online. Petrecând marea majoritate a timpului singur, timpul educaţional datorat pandemiei, fiind  
în mare parte online, copilul nu se  poate implica în activităţi fără ajutorul adultului şi este convins cu greu 
să participe la activităţile de dezvoltare personală conform programei preşcolare. 
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Metode de evaluare 

-clasificare- 

 

prof. înv. preșc. Frangulea - Pastor Aida-Cristina 

 
Metoda de evaluare reprezintă calea pe care o urmează, pe care o parcurge profesorul împreună cu 

elevul/elevii săi în demersul evaluativ. 

A. Evaluarea tradițională 
 

 expresiile cele mai frecvente folosite pentru denumirea activităţii de evaluare sunt: examinare, 
verificare, ascultare, control, chiar dacă această activitate se desfăşoară într-un context cotidian, şi nu la 
finalul unui program de instruire; 

 aprecierea şcolară sau verificarea se constituia ca moment separat de activitatea de predare-
învăţare; 

 este sinonimă cu aprecierea clasică, cu notaţia sau corecţia, cu controlul continuu al învăţării 
şcolare; 

 se finalizează cu clasificarea; 
 selectează şi exclude anumite domenii ale învăţării mai greu de evaluat: atitudini, 

comportamente, trăsături de personalitate etc; 
 este centrată pe cunoştinţe; 
 notarea este un scop în sine, un mijloc de clasificare sau de certificare; 
 este sinonimă cu noţiunea de control al cunoştinţelor; 
 evaluatorul constată, compară şi judecă; 
 este centrată deci pe elev şi apreciază conformitatea cunoştinţelor predate cu o scară de valori 

care este lăsată la aprecierea profesorului şi care rămâne în mare parte implicită, nu se comunică elevilor; 
 incriminează doar elevul nu şi criteriile de apreciere deşi de multe ori criteriile sunt insuficient 

definite sau confuze etc. 
 
B. Evaluarea modernă 
 

 este asociată grijii faţă de măsurarea şi aprecierea rezultatelor; 
 nu este un scop în sine, un simplu control, ci se realizează în vederea adoptării unor decizii şi 

măsuri ameliorative; 
 pune accent pe problemele de valoare şi pe emiterea judecăţii de valoare; 
 acordă preponderenţă funcţiei educative a evaluării; 
 încearcă să devină o interogaţie globală, preocupată de promovarea aspectului uman în general; 
 acoperă atât domeniile cognitive cât şi pe cele afective şi psihomotorii ale învăţării şcolare; 
 se ocupă atât de rezultatele şcolare cât şi de procesele de predare şi învăţare pe care le implică; 

se constituie parte integrantă a procesului didactic, nu mai este privită din exteriorul acestuia; 
 dezvoltă tot timpul o funcţie de feed-back pentru elev; 
 tinde să informeze şi personalul didactic asupra punctelor tari şi punctelor slabe ale eforturilor 

depuse, asupra eficienţei activităţii didactice; 
 îşi asumă un rol activ, de transformare continuă a proceselor de predare şi de învăţare, de 

intervenţie formativă; 
 devine un proces continuu şi integrat organic procesului de instruire; 
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 evaluarea devine un mijloc de comunicare de informaţii asupra stadiului învăţării, în vederea 
ameliorării sau reorganizării acesteia; 

 evaluează elevii în raport cu o normă, cu criterii dinainte formulate ; 
 aceste criterii sunt cunoscute şi de evaluator şi de evaluat; 
 solicită o diversificare a tehnicilor de evaluare, a metodelor şi creşterea gradului de adecvare a 

acestora la situaţii didactice concrete; 
 vizează deschiderea evaluării spre mai multe perspective ale spaţiului şcolar (competenţe 

relaţionale, comunicare profesor-elev, disponibilităţi de integrare socială); 
 centrează evaluarea pe rezultatele pozitive, fără a sancţiona în permanenţă pe cele negative; 
 elevul devine partener cu drepturi egale, într-o relaţie educaţională care are la bază „un contract 

pedagogic”; 
 caută să aprecieze şi eficacitatea ansamblului de procese care trebuie să conducă la învăţare etc. 

 

 

Bibliografie: 

1. Cucoş, Constantin – „Pedagogie”, ediţia a II a revizuită şi adăugită, - Iaşi, Polirom, 2006; 
2. Pâslaru Vl., Cabac V. „Evaluarea în învăţământ”. Orientări conceptuale. Ghid metodologic. 

Chişinău: IŞE, 2002. 
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Școala online – între necesitate și progres 

 
Frențiu Ioana Adelina  

G. P. P. Nr. 1 Remetea 

 

 

Elementul care a condus la o presiune majoră asupra sistemului de învățământ și a societății în 
ansamblul ei a constat în utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță pentru a face educație. 
Efectele negative sunt: 

- sistemul de învățământ este doar parțial pregătit; 
- o parte din cadrele didactice nu posedă în acest moment suficiente informații și competențe specifice 

instruirii asistate la calculator; 
- curriculumul permite într-o măsură variabilă/secvențială/revizuită transpunerea în activități la 

distanță. 
Toate acestea pot să fie văzute fie ca bariere, fie drept provocări, cărora profesorii, elevii, părinții și 

decidenții educației încearcă să le facă față în ritmul rapid în care apar, manifestând, în proporții variabile, 
disponibilitate, interes, măiestrie pedagogică, inventivitate. În același timp, trebuie menționat că nu au 
existat măsuri care să poată fi aplicate la nivelul întregii populații școlare, soluțiile adoptate la nivelul 
unităților de învățământ și al claselor variind foarte mult de la experiențe antrenante și memorabile de 
învățare online și până la situații în care perioada de suspendare a cursurilor față în față a însemnat pentru 
unii elevi un hiatus total față de școală și, implicit, față de învățarea formală. Aceste situații au avut la bază 
atât cauze subiective, cât și cauze obiective, ca: lipsa de echipamente, de nivelul scăzut al competențelor 
digitale, de tipul de încadrare, suplinirea pe post etc. 

Instruirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învățământ, conform 
obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem, în termeni de politică a educației. Instruirea 
online se referă la instruirea care se desfășoară prin intermediul unui calculator conectat la o rețea, 
conținutul educațional putând fi sub forma unei lecții tradiționale sau a unei sesiuni de lucru colaborativă, 
realizată cu ajutorul tehnologiilor de comunicație. Materialele educaționale pot fi prezentate sub formă de 
text, grafice, materiale audio, video. Termenul de sistem de instruire online desemnează un ansamblu de 
tehnologii, proceduri, mijloace, participanți care conlucrează pentru realizarea obiectivelor procesului de 
instruire. 

Scopul școlii online este sporirea eficienței procesului de învățare în școli prin oferirea de informații 
ce vin în sprijinul sau completarea celor predate la clase, punerea la dispoziția profesorilor a unor modalități 
moderne de predare și evaluare, încurajarea comunicării pe teme didactice prin intermediul forumului. 
Printre cele mai importante și utile secțiuni amintim: lecții virtuale, referate online, jocuri, download gratuit 
a unor prezentări didactice multimedia și programe, forum sau ajutor în utilizarea site-ului. 

Dezvoltarea tehnologiilor informațiilor și comunicării și avantajele folosirii acestora reprezintă o 
realitate a lumii actuale față de care școala, prin specialiștii săi, trebuie să manifeste deschidere, capacitate 
de asimilare, adaptare și valorificarea eficientă în raport cu beneficiarii săi direcți. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate, limite în relaționarea cadru didactic-
elev. Aceasta are un impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității 
didactice față în față nu se poate realiza virtual. În mod explicabil, spriinul pe care în mod tradițional îl 
ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările 
tehnologice implicite. 

În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație 
de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul 
își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza 
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eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea 
personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online 
de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția. 

Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în timp 
real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută 
ca fiind oarecum artificială, pe de o parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional 
real (ceea ce face comunicarea autentică), pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în 
spațiul virtual.  

Un prim avantaj îl constituie faptul că elevii, fiind deja familiarizați cel puțin cu utilizarea internetului 
și a mediilor de socializare, cărora le acordă o bună parte din timpul lor, pot fi, în principiu, convinși să le 
utilizeze și în activitatea școlară. Integrarea TIC în activitatea didactică, din această perspectivă, poate avea 
un dublu avantaj: permite accesul rapid la informații, iar contactul cu aceste informații poate fi orientat într-
o manieră constructivă și eficientă. 

Procesul pedagogic online a devenit o necesitate ce oferă atât oportunități, cât și pericole. Într-o 
perioadă de timp scurtă s-a făcut tranziția de la o societate relativ stabilă la o societate definită de schimbări 
și discontinuități, astfel încât, cunoașterea noii paradigme educaționale este o exigență stringentă. 

Învățarea online este educația care are loc pe internet. Acest concept este doar un tip de învățare la 
distanță. Învățarea online catalizează o schimbare pedagogică ce gravitează în perimetrul 
constructivismului, construcționalismului și colaborării. Există o mutare de la cursurile de sus în jos și elevi 
pasivi la o abordare mai interactivă, de colaborare, în care elevii și profesorul co-creează procesul de 
învățare. 

Învățământul online reprezintă o temă pentru reflecția umanității. Dimensiunile pedagogice și 
psihologice ale acestui proces trebuie să rămână o reflecție prioritară, iar tehnologia trebuie adaptată în 
funcție de particularitățile de învățare cunoscute și să respecte trăsăturile beneficiarilor. 

 
 
 
 
 Bibliografie: 
 
• Constantin, Cucoș, Școala online – elemente pentru inovarea educației, Ed. Universității din 

București, București, 2020; 
• www.e-scoala.ro  
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Evaluarea tradițională  în învățământul preșcolar 

 
Frunză Alexandra Șrefana                                                               

Grădinița cu program normal și prelungit Smile 

 
”Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată.Ea are întotdeauna un 

raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi încalitate, al învăţării.’’ (D. Ausbel) 
  

În reforma educaţională intreprinsă în momentul de faţă în învăţământ, importanţa activităţii de 
evaluare devine din ce în ce mai accentuată, deoarece permite cadrului didactic să aprecieze gradul în care 
au fost atinse obiectivele procesului de învăţământ, precum şi dificultăţile acestuia. 

În învăţământul preşcolar actul de evaluare păstrează caracteristicile evaluării activităţii didactice, 
având drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în 
cadrul actului educaţional.În acelaşi timp, evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii 
educatoarei, concretizată în atitudinile şi comportamenteledobândite de copilul preşcolar prin procesul de 
învăţământ. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală. 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. 

Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unormăsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

Evaluarea inițială se realizează la începutul unui program de „instruire” și stabilește nivelul de 
pregătire a preșcolarilor în momentul inițierii programului respectiv, constituind o condiție hotărâtoare 
pentru reușita activităților următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaște potențialul 
fiecărui copil. 

Pentru ca evaluarea inițială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii și modalități de verificare, 
măsurare și apreciere a nivelului de pregătire a preșcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. 
Datele obținute ajută la conturarea activității didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de predare 
a noului conținut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, și adoptarea unor 
măsuri de sprijinire și recuperare a unora din preșcolari. 

Evaluarea formativă își propune să verifice toți preșcolarii asupra conținuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvență de 
învățare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învățământ.                                     
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     Evaluarea finală intervine la sfârșitul unei perioade mai lungi de învățare, la sfârșit de semestru, an 
școlar, ciclu de învățământ. Se realizează prin verificări parțiale pe parcursul programului și o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanț, regrupând mai multe unități 
de studiu. 

Probele orale  sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor. 
Probele orale oferă copilului posibilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate să-și 
justifice răspunsul. 

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. Tipuri de portofolii: 

 

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecție a celor mai importante lucrări); 
- portofoliu de progres sau de lucru (conține toate elementele desfășurate pe parcursul activității); 
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, etc.) 

Portofoliul poate cuprinde: o listă cu comportamente așteptate; observații asupra evoluției copilului; 
lucrări ale acestuia; poze cu sarcini/activități pe care acesta le-a dus la bun sfârșit pe parcursul anului școlar, 
rezultate ale activităților extracurriculare (diplome la diverse concursuri)  etc. 

În concluzie după Ausubel „evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte 
integrantă. Ea are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării, 
’’ astfel evaluarea este prioritară în cadrul procesului de învățământ din țara noastră, fiind considerată o 
sursă a soluțiilor de perfecționare 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. Învățarea online este acum aici și va rămâne 
mult timp. Înlocuiește multe dintre metodele tradiționale și schimbă modurile în care profesorii își 
desfășoară activitatea educațională. 

Indiferent dacă profesorii predau într-o sală de clasă tradițională sau cu ajutorul internetului, 
instrumentele de evaluare ar trebui să fie concepute pentru a oferi elevilor feedback imediat, a-i ajuta să 
înțeleagă și să aplice ceea ce au învățat.  Astfel, evaluarea are trei componente de bază: măsurarea 
obiectivelor de învățare, autoevaluări pentru ca elevii să-și măsoare propriile realizări, interacțiunea și 
feedbackul între profesor și elevi. 

PLATFORME ȘI APLICAȚII 

 GOOGLE FORMS- o aplicație Google Drive care permite realizarea documentelor la care elevii 
pot colabora în timp real folosind smartphone-uri, tablete și laptopuri, calculatoare. Se pot adăuga tipuri de 
întrebări, imagini. Întrebările pot fi aranjate în ordinea dorită, se poate personaliza formularul cu teme 
simple de fotografii sau culori. 

 KAHOOT!- o aplicație care are la bază jocul, cu ajutorul căreia se pot realiza teste interactive. Se 
poate folosi Kahoot! și cu Google Classroom, fiind oferite noi posibilități. Elevii primesc imediat feedback-
ul prin slide-uri animate. 

  ASQ (another smart question)- este o aplicație care poate fi accesată atât pe web cât și pe telefon. 
În contul profesorului se specifică unitatea de învățământ din care face parte, se adaugă disciplina și clasele 
la care predă. Profesorul vede în timp real ce lucrează elevii, nota se calculează automat din aplicație. Se 
poate lucra diferențiat cu elevii. Aceștia își pot verifica evoluția, văzând cât la sută mai au până să 
stăpânească anumite conținuturi. Părinții au și ei acces la această aplicație 

  QUIZIZZ- este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare 
amuzante, tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau 
computer. 

 WORDWALL- este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, 
chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc 
și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook 

 QUIZLET este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează 
adresa următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste. 

 LEARNIGAPPS-este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, 
teste etc. Aplicația ne permite să setăm limba în română. 

 HOT POTATOES- Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții 
pentru World Wide Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross 
(crează cuvinte încrucişate care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de 
ordonare), JMix (crează exerciţii de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate 
pe întrebări). Există, de asemenea, o a sasea aplicație numită The Masher, care va compila toate exercițiile 
Hot Potatoes într-o singură 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 și 
permanent, costuri reduse de distribuție a materialelor, capacitate mare de stocare, internetul are o 
capacitate mult mai mare de stocare a informației comparativ cu locațiile fizice sau hard discurile individual 
si altele. 

Dar bineinteles are si dezavantaje: pegătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea 
unui curs traditional, necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor,  elevii trebuie să fie 
extrem de motivați 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 Cătălina-Cristiana                                                 
Școala Gimnazială „Grigore Moisil„ Năvodari, jud. Constanța 

 

 

Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată de 
învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem apropiaţii 
şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim.  

Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. Nu există experţi în 
clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea unui mediu de 
învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal de distribuție 
este cel online. Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, comunicarea și 
creativitatea. 

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt convenabile 
și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai interesant și adaptat 
elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării. 

Wordwall.net este o resursa digital, o platformă care permite construire de jocuri educaționale 
interactive in format digital, ce pot fi inserate in alte platforme de învățare sau, mai simplu, distribuite prin 
link. Pe de altă 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 experiență pot spune că varianta free este foarte variată.  

Am descoperit wordwall.net cu ocazia unui curs de pregătire devenit o necesitate imperioasă în 
contextul în care starea de izolare se prelungea, dezinteresul elevilor pentru lecții scădea vizibil pe zi ce 
trece, iar pregătirea mea ca profesor de limba și literatura română nu era nici pe de parte adecvată pentru a 
mă ajuta să trec cu bine această provocare a erei digitale în care am fost introduși cu toții, forțat. 

Urmând pașii simpli sau în cazul în care a fost nevoie de găsirea unor soluții care nu ieșeau la iveală 
așa de ușor, urmărind tutoriale disponibile pe youtube.com, am reușit cu nu foarte mari dificultăți să creez 
un prim material de evaluare. Ușurința realizării testului și atractivitatea rezultatului m-au făcut să mai 
realizez și alte instrumente de acest gen.    

Așa cum spune și ghidul disponibil pe site, creare de jocuri care să stimuleze creativitatea, 
interacțiunea și implicarea elevilor, este foarte simplă, doar 3 pași: 1, 2, 3!  
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Din multitudinea de șabloane este mai greu să te hotărăști pe care să îl alegi, decât să nu găsești cea 
ce îți este necesar. Totuși, tipul testului propus, conținutul informativ sunt cele care dictează forma testului 
realizat in wordwall, fiecare tip de șablon având specificul său. Astfel, șablonul Potrivește este indicat 
pentru completarea unor definiții, așa cum Adevărat sau Fals conduce la aserțiuni corecte sau Roata 
aleatoare face descoperirea unor noțiuni esențiale atât de atractivă și amuzantă.   

 

Pentru a aplica cele învățate voi prezenta pe scurt un proiect realizat de mine. Proiectul se găsește 
pe site-ul oficial wordwall, și este disponibil gratuit tuturor 
https://wordwall.net/ro/resource/3981588/caracteristicile-realismului.  

Prin acest joc, în care elevii sunt îndemnați să lovească niște cârtițe, am încercat fixarea trăsăturilor 
curentului literar realism. 

 

Cerințele sunt variate, solicitarea de a lovi cârtița fiind uneori pentru răspunsurile adevărate, alteori 
pentru cele false, tocmai pentru a evita monotonia. Simpaticele cârtițe aduc elevilor informații corecte și 
eronate, recompensându-i doar atunci când aleg răspunsurile corecte, făcându-i astfel să rețină trăsăturile 
acestui curent literar, poate nu tocmai interesant și distractiv.  
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Astfel, elevii se vor concentra asupra corectitudinii enunțurilor fără a simți o presiune suplimentară, 
se vor distra și vor învăța în același timp.  

 

 

Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante sau jocuri online spectaculoase, adolescenții 
rezonează destul de greu cu vechile metode de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presupus și 
dezvoltarea unor produse educaționale ca acestea, create în acord perfect cu noile generații de elevi ai erei 
digitale, de care elevii sunt foarte încântați și pe care le folosesc cu drag și cu rezultate bune. 

Se pot spune multe despre învățarea on-line, însa cu toții știm că internetul este foarte util în învățare, 
atât a celor mici, cât și a celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să 
existe o motivație puternică 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 învățământul preuniversitar - Între online și tradițional 

 

 

Prof. învăț. primar Nicoleta Fulger                                                        
Școala Gimnazială Leonardo da Vinci, București 

 
În prezent se tinde spre o evaluare complexă, realizată prin intermediul unor metodologii complexe, 

şi a unui instrumentar diversificat. Astfel s-a extins gama metodelor de evaluare folosite de cadrele didactice 
la clasă, vorbindu-se insistent despre complementaritatea metodelor tradiţionale (evaluări orale, scrise, 
probe practice etc.) cu altele noi, moderne (portofoliul, proiectul, investigaţia, autoevaluarea etc.) ce 
reprezintă de fapt alternative în contextul educaţional actual, când se cere cu insistenţa deplasarea 
accentului de la evaluarea produselor învăţării la evaluarea proceselor cognitive ale elevului în timpul 
activităţii de învăţare. 

Starea actuală a învățământului românesc ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de 
aplicat cu atenție, echilibrat și adecvat. Profesorii se confruntă cu o mare provocare: îndepărtarea de la 
evaluarea letrică și abordarea unei evaluări electronice. Scopul acesteia din urmă este formarea autonomiei 
în invățare pentru elevi. 

Experiența mea din această perioadă mi-a arătat că învățarea/evaluarea bazată pe proiect, cu utilizare 
de mijloace digitale, place mult elevilor deoarece le ofera multiple opțiuni de manifestare a creativității. 
Important este să nu pierdem din vedere natura academică a sarcinii de lucru. Fac această precizare deoarece 
am observat ca elevii mei au tendința de a pune accent pe aplicațiile utilizate și de a trece în plan secund 
sarcinile date, tratându-le cu superficialitate. 

Iată câteva dintre platformele/aplicațiile pe care le-am utilizat incepând cu luna martie 2020, în 
perioada de învățare-evaluare online: 

– Google Classroom: discuții cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit; pot fi corectate temele și 
poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, etc. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, 
explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot –elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi de teste. 
– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar 

(chestionare, roata norocului, propozitii lacunare,etc.) 
- Mentimeter - este o aplicație care îți permite să interacționezi cu un grup  țintă în timp real. Este un 

instrument pentru sondaje unde poți pune întrebarea și grupul țintă poate da răspunsul folosind un telefon 
mobil sau orice alt dispozitiv conectat la internet 

Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 
prezentări: SpeakPik, ChaterPix etc. Copiii pot să realizeze filmulețe cu vocea proprie, filmulețe ce pot fi 
folosite în diverse momente ale lecției. 

În școala online, implicarea este esențială și aceste instrumente/mijloace digitale trebuie să creeze o 
legătură mai profundă și mai semnificativă între elevi și noi, cadrele didactice,.  

Într-o lume aflată în permanentă transformare, modernizarea învăţământului prin utilizarea metodelor 
noi de învăţare-evaluare a unor strategii moderne, care permit reasamblări, reajustări şi adaptări la 
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disciplinele de învăţământ, depinde în ultimă instanţă de cunoaşterea, de înţelegerea şi de abilitatea de a le 
folosi.  

Prin adaptarea vechilor valori la noile cerinţe ale societăţii, cadrul didactic “nu este un simplu 
executant al unor prescripţii sau reţete, ci devine factor activ al procesului de învăţământ, învaţă cu cei pe 
care îi învaţă, având rol de coordonator şi catalizator al educaţiei şi instrucţiei” (Romita Jucu). 

 

Bibliografie: 

 
1. Cucoş Constantin – Pedagogie şcolară, ed. Polirom, Iaşi, 2002 
2. M.E.N. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, Ghid de evaluare pentru învăţământul primar, 
Bucureşti, 1999 
3. Didactica Nova – Revista de informare şi cultură didactică, Craiova, 2005 
4. Învăţământul primar – nr. 4, 2003, ed. Miniped, Bucureşti 
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Evaluarea în învățământul preuniversitar/liceal 

 
Limba engleză prof. Fülöp Rita 

 

 

În procesul de evaluare atăt online căt și tradițional joacă un rol important resursele materiale (spaţii 
de învăţământ, mobilier, materiale didactice, mijloace tehnice etc.) dar şi cele umane (profesori, elevi, 
personal auxiliar etc.), toate acestea, împreună, vizând atingerea obiectivelor pedagogice stabilite.  

 

Evaluarea iniţială oferă elevului și a cadrului didactic, o reală reprezentare a materiei învăţate, dar şi 
a eventualelor lacune care ar trebui să fie completate, a unor greșeli care au nevoie să fie corectate,  
îmbunătățite.  La limba engleză elevii mei au un Placement test de tip multiple choice, cu întrebări de 
vocabular și gramatică. Testul începe cu întrebări ușoare care apoi ating un nivel superior. Testul inițial la 
inceput de liceu, în clasa a IX-a urmărește să stabilească nivelul noțiunilor de bază, al deprinderilor de a 
opera cu aceste noțiuni în alt context, de a le aplica în viața cotidiană. Testarea initială pe care o folosesc în 
activitatea mea are loc in prima oră în care mă întâlesc cu noii elevi, pentru că face parte din etapa de 
cunoaștere.  Testul se sfârșește cu un enunt neterminat: I wish my teacher knew…. pe care elevii completesc 
în legătură cu studierea  limbii engleze, cu problemele legate de învățarea limbii. După acest test stabilesc 
și manualul din care vom învăța. După acest test elevii sunt grupati in două grupe, dupa nivelul obținut la 
test, fiind vorba de clase cu profil bilingv. 

 

Evaluarea sumativă se realizează de obicei la sfârşitul unui capitol/unei unități de învățare care se dă 
după un Review a două lecții, are intrebări de gramatică, vocabular si Writing, un paragraph, o scisoare, 
email, eseu. Ea are funcţie de ierarhizare şi de certificare (recunoașterea unor cunoștințe în urma examenelor 
de bacalaureat, evaluare națională), atestă nivelul la care au ajuns elevii şi ajută la consolidarea finală a 
informaţiei predate.  

Evaluarea formativă se face în orice moment al lecţiei şi are o funcţie de reglare. Evaluarea formativă 
e importantă, deoarece ne putem da seama, la fiecare oră, dacă informaţia predată a fost înţeleasă. De obicei 
la sfârșitul orei folosesc o metodă care se numește TIL/ Today I Learnt și le cer elevilor să spună cuvinte și 
expresii învățate la oră. 

 Există trei tipuri principale de evaluare, tradiționale: probe orale, probe practice şi probe scrise. 
Metoda de evaluare orală, verificarea realizată pe baza unui suport visual, verificarea orală cu acordarea 
unui timp de pregătire; o folosesc la fiecare oră, fiind vorba de speaking, unde elevii dau cu părerea, descriu 
poze, explică idei și are ca avantaj dialogul profesor-elev, care presupune o discuție liberă. Folosesc 
frecvent această evaluare, mai ales vocabulary, cuvinte, expresii (colloquations, idioms, phrasal verbs) 
deoarece permite diagnoza înţelegerii lecţiei precedente, recapitularea cunoştinţelor anterior predate şi 
permite formarea, la elevi, a competenţei de exprimare orală. 

 Metoda de evaluare scrisă include diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat, 
temă efectuată acasă, portofoliu, proiect etc. Evaluarea scrisă are ca avantaj posibilitatea de a verifica mai 
mulți elevi simultan. Este o metodă mai obiectivă decât cea orală. Metoda de evaluare scrisă cea mai 
tradiţională şi, totodată, cea mai des folosită de mine este testul. Folosesc testul la sfârşitul fiecărei unităţi 
de învățare, iar itemii sunt diversificaţi, folosind atât itemi obiectivi, cât şi subiectivi. Prin itemii subiectivi, 
în special situaţiile-problemă, elevii sunt solicitaţi să îşi exerseze gândirea logică, să realizeze operaţii 
mintale complexe de analiză și sinteză şi transfer de cunoştinţe dobândite anterior.  
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Evaluarea cu ajutorul calculatorului/telefonului este interesantă pentru elevi, dar elaborarea testelor, 
întrebărilor necesită mai mult timp. Le oferă, atât profesorilor cât şi elevilor, o mare diversitate de 
modalităţi. Tehnologia stimulează interesului elevilor și astfel se folosește un mod interactiv de testare a 
cunoștințelor. Cel mai iubit de către elevi este Kahoot, cu care pot să evaluez atât noțiuni de vocabular cât 
si de gramatică, în timp scurt si am si rezultatul la sfârșit. 

 În cadrul limbii engleze, acestă formă de evaluare – la calculator-se foloseşte la exemenele 
Cambridge- computer based- în cadrul cărora elevii pot da acest examen prin intermediul calculatorului, 
obţinând astfel un certificat care atestă nivelul lor de cunoştinţe. 

Alte metode şi tehnici de evaluare folosite de mine în Domeniul Limbă şi Comunicare, Limba 
Engleză -tradiţionale: - interviul (tehnica discuţiei);  redactarea unui conţinut, a unui ansamblu de 
informaţii, evenimente, fapte, situaţii, prezentate oral.  

Probe scrise-fişe de lucru, observarea sistematică a vocabularului elevului; grila de evaluare / 
autoevaluare; fişa de evaluare individuală; portofoliul, interactive:, piramida; tehnica foto, ciorchinele, 
examinarea povestirii. 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂTUL PREUNIVERSITAR –                                  
ÎNTRE ONLINE ŞI TRADIŢIONAL 

 

 

PROF.ÎNV. PREŞCOLAR – FUMEA ELENA                                              
GRADINIŢA CU P. N. ŞI P. P. – BRAZI 

 

 

Despre evaluare, ȋn general, pot fi spuse multe lucruri, atât ȋn evaluarea tradiţională, cât şi ȋn evaluarea 
online. În cele ce urmează voi prezenta câteva aspecte legate de evaluarea tradiţională. 

Evaluarea face parte din procesul de ȋnvaţamant şi are ca scop cunoaşterea şi aprecierea nivelului de 
cunoştinte, a dezvoltării capacităţilor şi deprinderilor elevilor, oferind o imagine şi asupra competenţelor şi 
aptitudinilor profesorului. 

Evaluarea reprezintă un element esenţial, indispensabil al procesulului instructiv educativ, deoarece 
permite cadrului didactic să aprecieze gradul ȋn care au fost atinse obiectivele propuse spre realizare, 
precum şi progresul celui educat, oferind, astfel, o bază ştiinţifica pentru acţiuni ameliorative ȋn perspectiva 
proiectarii de noi obiective. În gradiniţă ,evaluarea este o acţiune de cunoaştere a copiului şi urmareşte 
progresul acestuia ȋn raport cu el ȋnsuşi. Pentru stabilirea unei imagini clare şi corecte asupra performanţelor 
copiilor, se aplică mai multe forme ale evaluarii didactice: evaluarea iniţială/predictivă, evaluarea 
formativă/ continuă, evaluarea sumativă. 

Scopul evaluării copilului este de a acorda sprijin şi ajutor acestuia în tendinţa lui de a afla noul, de a 
se orienta în lumea înconjurătoare a lucrurilor, a naturii, de a-şi explica unele lucruri despre propria 
persoană. Rezultatele evaluării nu trebuie să capete coloratura emoţională sau etică de genul „ Aceasta e 
rău, dar aceasta e bine”, „Aici faci rău, aici nu e bine….” ş.a.  

Evaluarea educaţională este activitatea didactică prin care se masoară randamentul şcolar. Ea se 
realizează prin diferite metode/tehnici: jocul didactic, exerciţiul, conversaţia, observarea , fişe individuale, 
teste, analiza produdelor activităţii, portofoliul. 

În gradiniţă, copiii sunt apreciaţi, mai ales prin intermediul observaţiei. Aceasta presupune notarea 
evenimentelor referitoare la fiecare copil din grupă. Informaţia colectată va permite să se măsoare progresul 
copilului ȋn dinamică. Metodele şi tehnicile de evaluare presupun o ȋmbinare a muncii frontale cu munca 
individuală şi constituie instrumente specifice in evaluarea formativă. Fişele individuale permit 
diferenţierea actului de ȋnvatare . 

Tehnici de observare informală: 

 - înregistrările factuale – oferă informaţii despre ce s-a întâmplat care a fost stimulul/motivaţia 
interesului pentru o anume activitate, care au fost reacţiile copilului şi cum s-a încheiat acţiunea. Pot include 
citate din dialogurile copilului şi descrieri ale calităţii comportamentului;  

 - înregistrări narative – pot fi aprecieri zilnice sau impresii asupra activităţilor individuale sau de 
grup, care sunt înregistrate la sfârşitul zilei. Ele sunt utile pentru depistarea unora dintre succesele sau 
insuccesele zilei;   

- verificarea zilnică a stării de sănătate şi a dispoziţiei copilului. Toate observaţiile de natură medicală, 
dar şi psihologică se consemnează la dosarul copilului; - liste cu comportamente/specifice/de observat. O 
listă de verificare privind dezvoltarea oferă un exemplu de proces sistematic de colectare a datelor privind 
nivelul de dezvoltare şi acţiune a unui copil în diferite domenii ale dezvoltării.    
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Putem observa şi înregistra şi opţiunile copiilor pentru diverse centre de învăţare sau pentru diferite 
materiale cu care să opereze, sau pentru diferiţi copii - parteneri de joacă. Aceasta ne poate ajuta să ne 
asigurăm că acei copii care îşi petrec majoritatea timpului liber, în centrul pentru activităţi practice, vor fi 
încurajaţi să exploreze şi alte centre de activitate. Putem uşura tranziţia copilului (trecerea de la un centru 
la altul) prin amplasarea unei activităţi artistice îndrăgite de copil, într-o altă parte a sălii de grupă.  

Având ȋn vedere contextul educaţional actual, bineȋnteles ca evaluarea se va realiza conform noilor 
cerinţe educaţionale iar metodele de evaluare vor fi şi cele online de la care nu putem face rabat.  Știm că, 
desfășurarea activităților/evaluarii in mediul invatarii online, la nivel preșcolar, se poate face doar prin 
mijlocirea directă a părinților.      

Eficiența desfășurării activităților/evaluarii online constă in parteneriatul cadru didactic ‐părinte- 
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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Grădiniţa online -                                                                         

un zid sau o fereastră pentru viitorul copiilor noștri? 
 

 
Prof. Funduianu Mihaela 

Liceul ,,Ştefan D. Luchianʺ                                                                 
Loc. Ştefănești, jud. Botoșani 

 

 
Grădinița este o instituție educațională pentru copiii preșcolari. Printre activitățile de bază realizate la 

o grădiniță se numără joaca, cântatul, activitățile practice precum desenatul și interacțiunea socială, ca parte 
a tranziției spre viața de școlar. Este perioada în care copilul își dezvoltă capacitatea de a gândi, de a vorbi 
și de a raționa, iar totodată este perioada propice în care își fixează baze solide ale sistemului de valori, de 
luare a deciziilor și de relaționare. Deci învăţământul preşcolar este prima verigă a sistemului de învățământ 
iar grădiniţa este prima instituţie de culturalizare şi socializare a copiilor, de pregătire a acestora pentru 
integrarea şcolară având menirea de a forma copiii sub aspect psiho-intelectual, fizic şi socio-afectiv, pentru 
o cât mai uşoară adaptare la activitatea de tip şcolar şi integrarea socială.  

În contextul  pandemiei  de  coronavirus, suspendarea  cursurilor  şi  instituirea  stării  de  urgenţă  în  
România  au  adus  în  atenţie  necesitatea  organizării  lecţiilor,  a  activităţilor  cu  copiii/elevii  în  sistem 
online. În acest context, se simte nevoia unei schimbări radicale a sistemului educațional, pentru a-i face pe 
educabili să devină mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine, dar și pe 
educatori să fie mai ancorați în realitatea digitală a zilelor noastre. Schimbarea trebuie să includă implicarea 
mai largă a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în 
educația tinerei generații.   

În contextul pandemiei,  am încercat o adaptare a curriculei și a planului educațional propus la început 
de an, iar cursurile online au reprezentat pentru fiecare dintre noi  o provocare, un lucru inedit. Provocarea 
primită de către toți actorii din domeniul educației  a făcut să ne descoperim adevăratul potențial în ceea ce 
privește implicarea și participarea alături de copii – fiind o provocare constructivă a modului cum atribuim 
semnificație acestor evenimente, demonstrându-ne deopotrivă cum putem transforma evenimentele 
negative în rezultate pozitive. Învățământul online conturează același profil al cadrului didactic plin de 
răbdare nemărginită, empatie și toleranță ca și atunci când se află în fața copiilor.  

Activitatea preșcolarilor este cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ de 
perioada carantinei, dacă ne raportăm la eficiența învățării online. Comparativ cu școlile care au putut migra 
în timp real către modele de educație online, nevoile preșcolarilor de conectare și contact direct cu adulții 
și cu alți copii, capacitatea mică de concentrare și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emoțional fac 
învățarea online o adevărată provocare (pentru preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai 
mici.  

Cel mai dificil a fost pregătirea  pentru a conduce activități/ evaluare online: stabilirea tuturor 
aspectelor tehnice, timpul scurt avut la dispoziție, sortarea activităților care să se potrivească acasă și în 
online,  analizarea și alegerea platformelor care m-ar  putea ajuta în livrarea de conținut către copii. 
Distanțarea și lipsa interacțiunii, a unui contact direct, constituie  un alt aspect dificil în efectuarea 
activităților de evaluare de acasă. Oricât de performantă ar fi noua tehnologie, aceasta se cere a fi completată 
cu strategii tradiţionale clasice de formare a abilităţilor umane, deoarece contactul viu, personal cu alţii este 
edificator pentru propria persoană şi nu poate fi înlocuit  total cu nici o altă tehnică  oricât de sofisticată ar 
fi. La grădiniță copilul și nevoile sale individuale se află în centrul atenției iar activitățile propuse vin ca 
urmare a observării directe a preocupărilor și evoluției sale. Dacă în cazul școlarilor, aceștia pot desfășura 
activitățile propuse singuri, în cazul preșcolarilor, ajutorul din partea unui adult este indispensabil. Trebuie 
ținut cont și de faptul că nu toți copiii pot performa online așa cum o fac în grădiniță:  mediul este diferit 
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iar contactul fizic cu educatorul, persoana cu care sunt familiarizați în metoda de predare, lipsește În calitate 
de profesor pentru învățământul  preșcolar și coordonator al unei clase de 23 de educabili, încă de la 
începutul suspendării cursurilor am considerat oportun să păstrez legătura cu elevii mei și să acționez în 
această direcție: mai întâi am utilizat aplicațiile WhatsApp, Messenger, E-mail, am creat un grup închis/ 
secret unde au avut  acces doar părinţii copiilor din grupa mea, pentru a transmite informațiile necesare 
desfășurării activităţilor didactice, ulterior, după ce m-am familiarizat cu ,,digitalizareaʺ resurselor, am 
îmbinat metode, tehnici și mijloace digitale variate de predare – învățare-evaluare (sincron și asincron)- 
Google Suite for education- Classroom, sistemul de videoconferințe Zoom, dar si manualele digitale ale 
Editurii Intuitext, precum și platforma e-learning Școala Intuitext.   

 Această perioadă a fost grea pentru toată lumea, deoarece nu ne-a fost ușor să ne adaptăm lucrului în 
online, iar aici fac referire atât la cadrele didactice, la educabili cât și la părinți. 
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Evaluarea – o perspectivă nouă 

 

Prof. înv. primar FURTUNĂ RAMONA 
Școala Gimnazială Nr. 13, Ploiești, Prahova 

 

 
Evaluarea în învățământul preuniversitar presupune un proces amplu, desfășurat prin colectarea de 

informații, aprecierea și luarea unor decizii ameliorative, atunci când este cazul. Evaluarea, tradițională sau 
modernă are ca scop final urmărirea progresului elevului și nu doar consemnarea unor calificative/note 
sporadice.  

Din acest motiv, metodele tradiționale (testul scris, oral) au fost combinate cu cele moderne 
(portofoliul, referatul) astfel încât punctele slabe ale unora să fie suplinite prin puncte forte ale celorlalte, 
în final oferind o imagine corectă, coerentă a evoluției performanțelor școlare ale unui elev. 

În ultima perioadă, din cauza necesității impunerii învățământului online, evaluarea s-a schimbat 
fundamental, mai ales prin perspectiva nouă, aceea în care nu doar se înlocuiește testul pe format hârtie cu 
unul electronic.  

Deoarece sistemul online nu permite verificarea corectitudinii unui test din motive variate, este 
necesar ca să se abordeze noi modalități inedite, modalități care să stimuleze creativitatea și inventivitatea 
elevilor și nu reproducerea de informații.  

Cu atât mai mult în această perioadă, evaluatorii au nevoie să regândească perspectiva tradițională 
căreia suntem, de multe ori tributari, și să regândească culegerea informațiilor și aprecierea printr-o 
perspectivă axată pe practic și mai puțin pe redarea unor conținuturi.  

Evaluarea în mediul online are ca avantaje: eficiență în administrarea și centralizarea informațiilor, 
timp scurt pentru acumularea informațiilor necesare realizării diagnosticelor. De asemenea, costurile sunt 
reduse în cazul folosirii mediului digital, stocarea realizându-se facil și rapid, cu reducerea spațiului fizic.  

Există opțiuni în cazul testelor digitale de obținere a feedback-ului instant (acele mesaje presetate) 
sau de adăugare de comentarii în rubricii dedicate. Progresul elevului se poate urmări facil, mai ales în 
cazul programelor, platformelor dedicate unde stocarea se poate realiza inclusiv folosind diagrame.  

Dintre dezavantajele evalurării în mediul online ar fi faptul că stocarea unor date automate poate 
pierde din esența unor răspunsuri. De asemenea, sunt elevi care nu funcționează optim la testarea 
individuală, de tip grilă, nediferențiind cu acuratețe mare răspunsurile, deși, în realitate cunosc informațiile 
cerute. Un alt aspect ar fi acela că evaluarea online presupune cunoașterea mediului digital de lucru și 
totodată, existența resurselor necesare: laptop, tabletă, telefon Smart, internet iar elevii proveniți din medii 
sociale defavorizate nu vor putea avea acces la ele.  

În concluzie, evaluarea online presupune existența atât a unor avantaje, cât și a unor dezavantaje, mai 
ales pentru elevii proveniți din medii defavorizate.  
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METODE Șl INSTRUMENTE DE EVALUARE 

 

Prof. Raluca GABOR,                                                                  
Șc. Gimn. „Dimitrie Sturdza” Tecuci 

 

În situația în care elevii au acces la învățarea online prin intermediul platformelor se pot folosi 
următoarele metode și instrumente de evaluare: evaluarea orală pe parcursul orei, fișe de lucru, teste de 
evaluare, eseuri, referate, proiecte, portofolii. 

Testele de evaluare și fișele de lucru se pot încărca pe platformă. În decursul orei elevii trebuie să 
rezolve fișa de lucru sau un test de evaluare și să trimită rezolvarea pe platformă, mail sau WhatsApp 
profesorului, in acest interval de timp. 

Testele de evaluare pot fi create în Google Forms, Kahoot sau cu ajutorul altor aplicații, iar elevii le 
rezolvă în timpul orei de curs, într-un interval de timp indicat de profesor. 

Temele pentru referate, proiecte sau portofolii se pot posta pe platformă; ele pot fi individualizate. 
Profesorul indică o perioadă de timp în care trebuie realizate. 

Pentru disciplinele care au activități de învățare practice/aplicative (experimente de laborator) se pot 
evalua și experimente simple care pot fi realizate cu obiecte la îndemână în casă, pe care în prealabil le 
realizează profesorul și le prezintă pe Google Classroom sau altă platformă. 

Ca metode altemative interactive se mai pot utiliza activitățile de tip dezbatere, joc didactic, joc de 
rol, concurs, metoda clasei inversate, studiu de caz, etc  

În situația în care elevii au acces parțial la învățarea online: au semnal defectuos, ceea ce conduce la 
probleme de conectivitate pe platformă, nu au dispozitive electronice de calitate sau mai mulți elevi 
folosesc același dispozitiv, se pot folosi următoarele metode și instrumente de evaluare: evaluarea orală pe 
parcursul orei (atunci când se pot conecta), fișe de lucru, teste de evaluare, eseuri, referate, proiecte, 
portofolii. 

Testele de evaluare și fișele de lucru se pot încărca pe platformă și pe WhatsApp . În decursul orei, 
elevii trebuie să rezolve fișa de lucru sau un test de evaluare și să trimită rezolvarea pe mail sau WhatsApp 
profesorului, in acest interval de timp. 

Temele pentru referate, proiecte sau portofolii se pot posta pe platformă și pe WhatsApp; ele pot fi 
individualizate. Profesorul indică o perioadă de timp în care trebuie realizate 

În situația în care elevii nu au acces la învățarea online: nu au internet sau nu au dispozitive 
electronice, se pot folosi următoarele metode și instrumente de evaluare: fișe de lucru, teste de evaluare, 
referate, proiecte, portofolii. 

Testele de evaluare și fișele de lucru se pot printa și se pot transmite de către cadrele didactice prin 
rotație sau pot fi puse la dispoziția elevilor prin poștă, prin intermediul voluntarilor din cadrul unităților de 
învățământ, ONG-urilor, autorităților locale, etc.). 

Cadrele didactice vor contacta telefonic elevii și părinții acestora în vederea stabilirii intervalului 
orar și a modalității în care se pot distribui materialele. 

Transmiterea și colectarea materialelor de evaluare se face periodic (cel puțin o dată pe lună). 
Colectarea fișelor de lucru, fișelor/testelor de evaluare/autoevaluare se face la nivelul unității de 

învățământ de către persoanele implicate în transmiterea acestora, iar școala asigură transmiterea 
materialelor către cadrele didactice spre evaluare și oferirea feedback-ului către elevi. 

 
SUGESTII PENTRU PROFESORI: 
Adaptarea itemilor de evaluare din punct de vedere calitativ și cantitativ; 
Adaptarea la diversele situații în care se află un elev (enumerate mai sus). 
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În cazul matematicii și a celorlalte științe (chimie, fizică, biologie) în situația în care elevii au acces 
la învățarea online prin intermediul platformelor se pot folosi următoarele metode și instrumente de 
evaluare: evaluarea orală pe parcursul orei, fișe de lucru, teste de evaluare, referate, proiecte. 

Pentru disciplinele care au activități de învățare practice/aplicative (experimente de laborator) se pot 
evalua și experimente simple care pot fi realizate cu obiecte la îndemână în casă, pe care în prealabil le 
realizează profesorul și le prezintă pe Google Classroom sau altă platformă. 

Elevii pot încărca pe platformă sau trimite profesorului pe WhatsApp fișele de laborator sau filmulețe 
făcute de ei cu activitățile practice (lucrări de laborator simple care se pot face cu obiecte din casă) pe care 
le execută pentru evaluarea competenței specifice de investigare științifică structurată, în principal 
experimentală, a unor fenomene fizice și chimice simple, perceptibile. 

Testele de evaluare și fișele de lucru se pot încărca pe platformă. În decursul orei elevii trebuie să 
rezolve fișa de lucru sau un test de evaluare și să trimită 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 aplicații, iar elevii le 
rezolvă în timpul orei de curs, într-un interval de timp indicat de professor. 

METODELE utilizate în evaluarea performanțelor școlare, în învățământul online pot fi probele 
orale, scrise și practice. 

În urma lecțiilor predate, elevii pot fi verificați prin realizarea unei conversații prin care profesorul 
urmărește cât din materia predată a fost asimilată de către elev. 

Verificarea scrisă poate fi realizată printr-un chestionar de evaluare „Googleforms”. 
Realizarea unei expoziții online prezentată în timpul orei și discuții pe baza lucrărilor, aprecierea 

laudativă, încurajatoare a tuturor lucrărilor, neapărat și a celor cu performanțe minime. Selectarea 
lucrărilor cu performanțe minime și maxime și aprecierea lor ca o încercare de analiză în funcție de 
obiectivul propus. Analiza poate fi făcută de unul sau mai mulți elevi, sub forma unui concurs („Cel mai 
bun critic"). 

Demonstrația de lucru este o metodă de predare cu aceleași materiale pe care le folosesc copiii și 
urmată de o evaluare a lucrărilor prin comparația lor cu exemplul dat. 

AUTOEVALUAREA 
Autoevaluarea este aprecierea personală, proprie a candidatului față de activitățile pe care poate și 

știe să le execute, față de abilități, aptitudinile și atitudinile cerute prin propria voință. Prin autoevaluarea 
inițială, elevul își face bilanțul propriilor performanțe vocaționale și își analizează, cât mai obiectiv cu 
putință, rezultatele. 

AUTOEVALUAREA COMPARATIVĂ cu colegii de grupă (clasă) 
Evaluarea comparativă este reprezentată prin comparația lucrărilor individuale ale unui elev, pe o 

tematică colectivă propusă în comparație cu ceilalți colegi, în care se urmăresc punctele tari și punctele 
slabe precum într-o analiză SWOT, ce va cuprinde tot demersul artistic, plecând de la originalitatea 
întregului compozitional pâna la analiza componentelor formale, liniare, decorative și cromatice, în functie 
de tema realizată. Astfel elevii pot constientiza mai ușor calitătile și neajunsurile personale. 

Toate aceste moduri de evaluare se pot realiza prin analiza individuală, ONLINE prin postarea de 
imagini ale lucrărilor elevului, dar și prin postarea lucrărilor pe o anumită temă a unui grup de elevi 
ONLINE, urmând discuții de analiză coordonate de profesor în așa fel să cuprindă intregul compozițional 
estetic mergand pană la detaliile (formale, liniare, decorative și cromatice), amintite fiind componente ale 
intregului compozițional tematic. 

 
ALTE MODELE DE EVALUARE: 
 
Portofoliu de lucrări; 
Compoziții plastice încărcate pe Classroom; 
Chestionar de evaluare Googleforms; 
Proiecte și referate predate pe Classroom; 
Teste tip chestionar, cu răspunsuri DA/NU sau răspunsuri multiple. 
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EVALUAREA PRESCOLARILOR 

 

 

Prof. înv. presc. GAFENCU CLAUDIA ELENA 

G. P. P. Dumbrava Minunata - COMANESTI- jud. Bacau 
 

 

 

Cunoaşterea copilului angrenat în procesul de educare presupune expunerea lui la fiecare dintre cele 
trei componente ale procesului instructiv educativ: predare, învăţare şi evaluare. Dacă pedagogiile 
tradiţionale păstrau în umbră evaluarea, considerând că predarea şi învăţarea depăşesc cu mult importanţa 
acesteia, în pedagogiile moderne evaluarea  capătă valenţă de instrument corector, de indice al calităţii 
predării şi învăţării prin funcţiile ei de control, reglare şi predicţie. Astăzi evaluare nu mai este reprezentată 
doar de un sistem de notaţie ea însoţeşte învăţarea fiind cea care o asistă, măsoară achiziţiile individuale 
ale copilului şi susţine fiecare intervenţie educativă prin feed-back. 

Pentru a ne opri şi a discuta despre procesul de evaluare trebuie să începem cu o definiţie a termenului, 
definiţie dată de dicţionarul de termeni pedagogici : evaluarea este un act de valorizare ce intervine în toate 
activitățile umane, se referă la sistemul de învățământ dar se află în relație strânsă cu mecanismele 
sistemului social, generând informații cu funcție autoreglatoare, pentru creșterea eficienței instruirii. Avem 
nevoie, în orice intervenţie susţinută asupra copilului, de resurse care să ne ajute ca în orice moment să 
putem măsura progresul, dar şi să îmbunătăţim din mers întregul demers pedagogic şi, astfel, intervine 
procesul evaluativ, nelipsit in orice domeniu social şi având rol de instrument corector al întregului sistem 
instructiv-educativ. 

Aşadar, evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte 
măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, 
oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic.  

Evaluarea face posibilă aprecierea rezultatelor, în comparaţie cu obiectivele propuse, oferind 
posibilitatea de a culege datele necesare cu privire la dezvoltarea psihofizică a copilului, precum şi date 
despre nivelul de cunoştinţe şi deprinderi ale acestuia. Se urmăreşte prin aceasta, să se realizeze însuşirea 
tematicii, sistematizarea şi consolidarea celor învăţate anterior. În urma rezultatelor obţinute, se impune 
stabilirea de programe suplimentare de instruire pentru cei cu rezultate foarte bune şi programe de 
recuperare pentru cei cu rezultate mai puţin bune. 

Buna cunoaştere psihologică a copilului e importantă in preşcolaritate cu atât mai mult cu cât la 
această vârstă, evoluţia e foarte rapidă şi diversificată, iar educarea trebuie să-şi adapteze activitatea la 
particularităţile copiilor. 

În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora. 

Cele mai des întâlnite forme de evaluare sunt: evaluarea iniţială, continuă şi finală. 

Evaluarea iniţială se realizează la începutul unui program de „instruire” şi stabileşte nivelul de 
pregătire a preşcolarilor în momentul iniţierii programului respectiv, constituind o condiţie hotărâtoare 
pentru reuşita activităţilor următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaşte potenţialul 
fiecărui copil. 

Pentru ca evaluarea iniţială să fie eficientă, trebuie elaborate criterii şi modalităţi de verificare, 
măsurare şi apreciere a nivelului de pregătire a preşcolarilor, pornind de la obiectivele propuse. 

1467



  

 

Datele obţinute ajută la conturarea activităţii didactice în trei planuri: stabilirea modului adecvat de 
predare a noului conţinut al programei, organizarea unui program de recuperare, dacă este cazul, şi 
adoptarea unor măsuri de sprijinire şi recuperare a unora din preşcolari. 

Evaluarea formativă îşi propune să verifice toţi preşcolarii asupra conţinuturilor predate, fapt ce 
permite ca educatoarea să cunoască pregătirea copiilor, identificarea lacunelor, după fiecare secvenţă de 
învăţare să adopte măsuri pentru ameliorarea procesului de învăţământ. 

Evaluarea finală intervine la sfârşitul unei perioade mai lungi de învăţare, la sfârşit de semestru, an 
şcolar, ciclu de învăţământ. Se realizează prin verificări parţiale pe parcursul programului şi o estimare 
globală a rezultatelor, pe perioade lungi. Este centrată pe o evaluare de bilanţ, regrupând mai multe unităţi 
de studiu. 

Evaluare a preşcolarilor se poate realiza prin mai multe modalităţi a căror eficientă variază în funcţie 
de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, de structura personalităţii lor şi de resursele didactice 
de care dispune educatoarea. În continuare vom analiza câteva modalităţi de evaluare ale preşcolarilor ele 
variind de la un cadru didactic la altul. 

Observara copiilor în timpul regimului zilnic reprezintă perceperea organizată, sistematică, de durată 
a conduitei în situaţii 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 şi copil după un plan de întrebări, urmând  consemnarea 
răspunsurilor şi interpretarea lor. 

Testul este o probă standardizată care furnizează date despre caracteristici psihofizice din diverse 
planuri. 

Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru dezvoltarea deprinderilor, a intereselor, a 
aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate, colaje, picturi, model. 

Probele orale sunt cele mai utilizate metode de evaluare din grădiniță. Acestea oferă o interacționare 
directă între educatoare și copil. Sunt flexibile și pot alterna întrebările în funcție de calitatea răspunsurilor.  

Probele orale oferă copilului posilbilitatea de a formula răspunsurile libere, fără a le structura; poate 
să-și justifice răspunsul. 

 

Portofoliul este o metodă de evaluare care înmagazinează date despre progresul copilului, poate fi 
considerat ca o „carte de vizită” a preșcolarului. Tipuri de portofolii: 

 

- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante lucrări); 

- portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii); 

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

Printre metodele şi procedeele interactive de fixare şi evaluare a cunoştinţelor utilizate în grădiniţă, 
se înscriu următoarele:  turul galeriei, scaunul autorului, piramida,  ghicitorile, tehnica fotolimbajului, 
ciorchinele, posterul, blazonul, Diagrama Venn, Examinarea povestirii, Jurnalul grafic, Harta conceptuală 
/ cognitivă, Tehnica florii de nufăr, metoda colţurilor, tehnica analitico-sintetică, cubul, turnirul întrebărilor, 
cvintetul,  R.A.I. 

 (Răspunde. Aruncă. Interoghează.), jurnalul grupei. Acestea fiind recomandate ca abordare modernă 
a învăţământului timpuriu, a cărei faţă s-a înnoit constant prin colaborarea tradiţionalului cu pedagogiile 
altenative şi adaptarea la cerinţele şi mijloacele moderne de lucru. 

Educaţia presupune progres, evaluarea este instrumentul de cuantificare şi conducere a preşcolarului 
spre evoluţie, fiindu-i educatoarei cea mai la îndemână metodă de control şi analiză a demersului pedagogic, 
în vedere atingerii finlităţilor proiectate şi formării copilulului pentru o integrare optimă în următorul modul 
evolutiv, şcoala. 
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Educatoarea se găseşte de cele mai multe ori în situaţia de a trasa o cale nouă acolo unde toate 
drumurile îşi au doar început, sau parafrazându-l pe Ralph Waldo Emerson putem spune că educaţia nu 
constă neapărat în a merge unde te duce drumul, ci, mai degrabă, să mergi pe unde nu există un drum şi, 
tocmai pe acolo, să laşi o urmă. 
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Modern și tradițional                                                                   
în procesul de evaluare la ciclul primar 

 

 

Prof. învățământ primar: Gajdo Eszter 

 

 

În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o nouă direcție de abordare a evaluării 
rezultatelor obținute de elev, un nou model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare – 
învăţare – evaluare care să fie mai eficient și centrat cu adevărat pe elev. Activităţile de evaluare trebuie 
proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe 
aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în 
activitatea de învăţare. Aceste aspecte nu determină la renunțarea totală la elementele tradiționale de 
evaluare, ci mai degrabă determină adaptarea acestora, îmbunătățirea și modernizarea lor în raport cu noile 
exigențe ale procesului evaluativ.  

În procesul de evluare trebuie să pornim de la premisa că “evaluarea reprezintă un proces continuu 
formal sau informal de apreciere a calitătii, a importanţei sau a utilităţii activităţii de predare-învăţare, 
proces desfăsurat din nevoia cotidiană de secole, de comparare sau ameliorare a acestuia”. 

Cadrul didactic/învățătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să 
le aplice în funcţie de particularităţile clasei de elevi. Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de 
evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi metodele complementare) constituie rezultanta mai multor 
factori: scopul şi obiectivele evaluării, tipul acesteia, specificul conţinuturilor supuse aprecierii, precum și 
particularităţile populaţiei şcolare vizate. 

Metodele de evaluare au frecvenţe de utilizare variabile; aceasta nu presupune faptul că cele care se 
întâlnesc mai des în programul şcolar sunt şi cele mai folositoare motivării şi susţinerii învăţării educaţilor. 
Se pune aşadar problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre metodele/tehnicile de 
evaluare. 

Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 
vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 
că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 
şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". 

Prin activităţile educative, evaluarea este menită să realizeze cunoaşterea şi aprecierea schimbărilor 
produse de elevi în toate planurile personalităţii lor (intelectual, afectiv, psihomotor, al capacităţilor creative 
etc.). În același timp, evaluarea oferă învățătorului feedback cu privire la impactul pe care l-a avut procesul 
de învățare la nivelul achizițiilor elevilor și al dezvoltării lor, la ceea ce a făcut sau nu a făcut pe parcursul 
procesului de predare – învățare. Rezultatele elevilor pot fi văzute și în maniera în care acestea reflectă 
succesul sau eșecul acestora, precum și prin prisma a ceea ce trebuie îmbunătățit în preocesul instructiv – 
educativ de la clasă. 

Esenţa acţiunii de evaluare este de a cunoaşte efectele activităţii desfăşurate în vederea perfecţionării 
procesului în etapele următoare. Rezultatele constatate pot fi apreciate şi aplicate corespunzător, în măsura 
în care sunt puse în legătură componentele procesului didactic şi cu întreaga activitate. Restrângerea ariei 
acţiunii de evaluare a activităţii de învăţământ la rezultatele obţinute de elevi, fără a fi integrate în evaluarea 
învăţământului întreg, nu ne poate oferi datele care fac posibilă ameliorarea acestei activităţi. 

Evaluarea didactică modernă pune accent pe diversificarea probelor scrise şi pe îmbunătăţirea calității 
acestora, în sensul de a stimula posibilitatea elevilor de a reflecta profund şi personal, de a descoperi 
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noțiunile care exprimă esențialul. Evoluția de ansamblu a învățământului primar denotă o tendință de a 
valorifica bogata tradiție acumulată în timp și nevoia de inovație pedagogică proprie oricărui învățător care 
își respectă vocația. Suntem într-o perioadă de tranziție care se va constitui într-o operă colectivă de mare 
complexitate și dificultate. Reglarea întregului proces de învățământ nu poate fi realizată fără date concrete 
cu privire la procesul elevilor, iar aceste date nu pot fi obținute decât printr-o evaluare realizată cu 
instrumente precise, elaborate în raport cu obiectivele instruirii. Una din criticile aduse învățământului 
tradițional era aceea că a pus accent mai mult pe evaluarea aspectelor cantitative. În condițiile vieții 
contemporane, când primează informarea, accentul cade pe aspectele calitative, pe claritatea cunoștințelor, 
pe transferabilitatea acestora etc., fără a se face abstracție de aspectul cantitativ.  

În literatura de specialitate există mai multe forme de evaluare: evaluare inițială (de pornire); evaluare 
sumativă (periodică); evaluare formativă (continuă); evaluare comparativă, evaluare diagnostică; evaluare 
prognostică, alte tipuri de evaluare. 

Tehnicile de evaluare școlară sunt supuse unui permanent proces de perfecționare cel puțin pe liniile 
intensificării stării de activism a elevilor și asigurării unei obiectivități mai mari. Evaluarea didactică 
modernă pune accent pe diversificarea probelor scrise și pe îmbunătățirea calității acestora, în sensul de a 
stimula posibilitatea elevilor de a reflecta profund și personal, de a îndrepta atenția spre problemele centrale, 
de a descoperi noțiunile care exprimă esențialul. Ideal este ca accentul să fie pus mai mult pe aptitudini și 
nu pe viteză. Concluzionând, calitățile testelor școlare trebuie supuse unor continue perfecționări. În acest 
sens se recomandă testarea comportamentelor de nivel superior și utilizarea calculatoarelor. De asemenea, 
trebuie revăzute scările valorice, punctajele pe itemi și transformarea punctelor în calificative, care permit 
o mai mare obiectivitate. 

Combinarea instrumentelor de evaluare scrisă cu cele de evaluare orală, cu metodele complementare 
de evaluare vor asigura realizarea unei imagini globale a capacităţilor elevilor. Problematica modalităţilor 
de evaluare rămâne deschisă, putând fi continuu îmbunătăţită şi diversificată. Scopul comun, de care trebuie 
să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea 
viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi corectare mai mult decât de sancţionare. Evaluarea nu 
este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfăşurat în şcoală. Ea trebuie 
să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE                                                  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 
 

Prof. Gal Liliana Crinuța 
Liceul Tehnologic ,,Nicolai Nanu’’ Broșteni - Suceava 

 

 
Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii 

utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți 
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în 
mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word 
– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia 
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din 
vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să 
facă? 

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în 
sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva: 
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi 

corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru 
feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. 

Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un 
proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru 
răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot 
relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși 
itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar. 
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza 

prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă 
atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să 
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 
interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 
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Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 

Evaluarea e în responsabilitatea profesorului. Iar pentru asta atât profesorul cât și întreg sistemul 
educațional trebuie să asigure cele 3 caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și 
corectă.Evaluarea este o cuantificare a măsurii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, 
au fost eficiente metodele de predare/învățare. In ceea ce mă privește am aplicat și aplic la clasă următoarele 
metode de evaluare: 

 ESEURI: o metoda de evaluare potrivită mai mult pentru discipline umaniste, greu de implementat 
într-un sistem online in vederea evaluării automate 

 TESTE DE TIP CHESTIONAR: un mod de evaluare cu răspunsuri #DA/NU# sau răspunsuri 
multiple aplicabile în orice domeniu. Necesită un efort din partea profesorului în pregătirea întrebărilor și 
răspunsurilor. Este un mod de evaluare cu un înalt nivel de obiectivitate atâta timp cât elevii înțeleg 
importanța evaluării și lucrează corect, individual fără să 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 opțiuni. Proiectul 
reprezintă o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată profesorilor pentru 
evaluarea sumativă. Elaborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp, câteva zile sau câteva 
săptămâni.Pe parcursul realizării proiectului, cadrul didactic oferă suport și consultanță elevilor în 
desfășurarea cercetării, în colectarea datelor necesare și poate efectua evaluări parțiale. Experiența mea este 
că le place acest lucru iar creativitatea manifestată este uluitoare. Pe platforma Google Classroom putem 
discuta cu elevii- Meet video chat este inclus acum gratuit, pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback 
direct fiecărui elev. Proiectele pot fi prezentate clasei, elevii sunt extrem de inventivi, am avut surpriza să 
realizeze filmari pe care apoi le-au prezentat colegilor. Utilizarea proiectului este o metodă eficienta de 
evaluare dar și o metodă de învățare interactivă care plasează elevul într-o situație de cercetare autentică, 
cultivă responsabilitatea pentru propria învățare și rezultatele acesteia. 

 Testul clasic, postat pe activitatea la clasa, în word, timp de rezolvare si apoi încărcare pe platformă. 
Permite corectarea si feedback direct fiecărui elev. Implică seriozitate si corectitudine din partea elevilor și 
știm că, încă la această parte trebuie să mai lucrăm. Trebuie să-i facem pe elevi să înțeleagă că evaluarea 
are rolul verificării cunoștințelor acumulate, nu este o pedeapsă, este și un mod de a constata lacunele 
apărute si de a le corecta. 

 Portofoliul: reprezintă un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care permite estimarea 
progresului în învățare al elevului prin raportare la achizițiile realizate în perioade de timp mai mari( 
semestru, an școlar) 

 Probele orale : se poate face online pentru ca putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-
audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să 
poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. 

 
Pentru evaluare se pot folosi câteva instrumente/aplicații: Quizizz; Wordwall; Quizlet; Learning Apps 

etc, platforme cu ajutorul cărora se pot crea teste, fișe de lucru, activități interactive. Oricât de performantă 
sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale 
feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin microdeciziile educatorului. 
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Evaluarea între on - line și tradițional 
 
 

Galea Manuela Maria,                                                                  
C. N. Emil Racoviță 

 
 

 
Cu privire la  evaluarea nivelului de performanță a competențelor specifice ale elevilor, noua viziune 

a programei propune ca evaluarea să fie privită ca parte intrinsecă a demersului didactic, și nu independent 
de procesul de predare-învățare, așa cum a fost privită în didactica tradițională.  

 
Astfel, evaluarea, devenită componentă a demersului didactic, presupune o structură care are în 

vedere următoarele etape: 
 
-stabilirea obiectivelor de atins; 
-identificarea experiențelor necesare pentru atingerea obiectivelor propuse; 
-organizarea experiențelor; 
-determinarea modului în care obiectivele au fost atinse. 
 
Cu toții folosim divese moduri și tipuri de evaluare: 
 
-În funcție de persoana care face evaluarea, utilizăm: 
-autoevaluare, evaluare internă, evaluare externă; 
-În funcție de etapa în care se face evaluarea, utilizăm: 
-evaluare inițială, evaluare continuă, evaluare finală; 
-În funcție de timpul în care se face evaluarea, utilizăm: 
-evaluare diagnostică, evaluare prognostică; 
-După cum evaluarea certifică sau nu calitatea celui care este evaluat, utilizăm: 
-evaluare sumativă, evaluare formativă. 
 
Mai mult, metodele folosite sunt tradiționale sau moderne. 
 
-Metodele tradiționale includ: probe orale, probe scrise, probe practice. 
-Metodele moderne includ: observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor, 

investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 
 
Desigur că nu există o formă perfectă de evaluare, tocmai de aceea fiecare prezintă atât avantaje, cât 

și dezavantaje, iar alternarea lor în cadrul procesului didactic este esențială, astfel încât elevul să fie 
familiarizat cu acestea și să poată face față oricărei forme de evaluare.   

 
Se întâmplă ca situația generată de pandemie să mute școala fizică în sistem on-line. Acum intervine 

cu adevărat rolul platformelor și aplicațiilor prin care elevii pot fi evaluați sincron și asincron. Cele mai 
utilizate sunt aplicațiile Google. Classroom permite crearea temelor, a chestionarelor, a întrebărilor, a 
materialelor și acceptă oferirea de feed-back.  

 
Rezultatele și notele pot fi transmise individual. Cu Forms se alcătuiesc teste care pot fi corectate 

automat, permițând elevului să afle și răspunsul. Docs favorizează crearea documentelor. Prin Jamboard 
elevii au posibilitatea să noteze răspunsurile pe o tablă unică împreună cu restul colegilor, astfel ca 
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profesorul să vizualizeze răspunsul în timp real. Un mare avantaj este și posibilitatea salvării lecțiilor, 
testelor, notelor. 

 
Ținând cont de toate acestea, evaluare rămâne o etapă necesară a procsului de învățare a cărei 

continuitate și obiectivitate este pusă sub semnul întrebării.  
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 

 
1. Proiectul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți 
2. PĂUN, Emil, Introducere în pedagogie, Bucureşti, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2005. 
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EVALUARE ONLINE IN INVAȚAMANTUL PREȘCOLAR 

 
Autor: Ganaite Mirela, prof. ptr. înv. presc.                                                

Scoala Gimnaziala ,,Stefan Luchian”, Moinesti, Bacau 

 
În grădiniţe nu este permisă testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul 

curriculum este promovată ideea încurajării şi dezvoltării imaginii pozitive de sine, a încrederii în forţele 
proprii ale copiilor şi progresul individual în ritm propriu.În aceasta perioadă, când ținem legătura cu copiii 
și părinții online, educatorul nu are o sarcină ușoară. Deci reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, 
destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față”. 

Dar există multe instrumente, jocuri online și pentru copii preșcolari. Prin platformele și aplicațiile 
disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea 
ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătății pedagogia folosită. Deci, pedagogia 
mai întâi; apoi tehnologia. 

Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul online, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care 
faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. Și continuӑm împreunӑ, în mediul online, sӑ oferim aceeași educație de 
înaltă calitate și să ne îndeplinim misiunea noastră în contextul în care grădinița/ școala ”fațӑ în fațӑ” este 
închisӑ. 

Pentru preșcolar, funcțiile specifice ale evaluării sunt: 

 
o îl ajută să fixeze, să consolideze și să rețină cunoștințele prin repetare și întărirea pozitivă pe care 

evaluarea o determină, să le integreze în sisteme 
o să-i mărească încrederea în forțele proprii și să-i descurajeze comportamentele negative 
o îi susține interesul pentru cunoaștere 
o stimulându-i și dirijîndu-i învățarea 
o contribuie la formarea capacității de autoapreciere și la stimularea tendinței de autoafirmare 
o contribuie la întărirea legăturii grădiniței cu familia 

Vă prezint site-uri online utilizate frecvent de mine, adică instrumente digitale în învățământul 
preșcolar pentru evaluarea online/ aplicații feedback: 

Book Creator - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul căruia se pot realiza 
evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Book Creator este un instrument simplu pentru 
a crea cărți digitale minunate. Și în planificarea săptămânală, toate sarcinile pot fi legate în jurul poveștii. 
Astfel vom ști cine ne urmărește acțiunile zilnice. Când finalizăm sarcinile, primim feedback de la copii și 
părinți. Link: https://bookcreator.com/ 

Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul căruia se pot realiza 
evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și 
pentru cea de acasă . Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele 
oferite de platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precum şi 
rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp etc. Link: https://quizizz.com/admin 
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KAHOOT- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul căruia se 
creează teste interactive pentru copii. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a 
crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă 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 problemă?! 

 

Prof. înv. primar Ganea Sanda                                                           
Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Bistrița 

 
Elevul de astăzi este confruntat zilnic cu o cantitate din ce în ce mai mare de informații provenite prin 

televiziune, radio, media scrisă, rețeaua Internet etc. Foarte multe articole din revistă, referate și recenzii 
din publicațiile de referință, sursele de informații prin rețeaua calculatoarelor trebuie cel puțin răsfoite, citite 
,,pe sărite”, dacă nu chiar citite rând cu rând.  

Noutățile din medicină, fizică și chimie depășesc anual cifre de ordinul zecilor de mii, școlarului, avid 
de cunoștințe noi, fiindu-i extrem de greu să se orienteze, să parcurgă hățișurile acestei ,,jungle 
informaționale”. 

Izbindu-ne tot mai mult de astfel de probleme, una din întrebările ridicate frecvent este: putem citi 
mai repede, cu mai mult randament? 

Deși multă lume are convingerea că, în procesul lecturii, ochii urmăresc cuvântul scris cu o mișcare 
continuă, uniformă, în fiziologia umană este cunoscut faptul că mișcările oculare se fac prin salturi și fixări 
succesive, puterea de cuprindere la fiecare fixare oculară fiind de până la 15 litere simultan.  

De aici rezultă că, practic viteza de mișcare a ochilor influențează în mare măsură parcurgerea textului 
scris. Studiile efectuate de specialiștii oftalmologi arată că în timp ce la copiii din clasa întâi este necesar 
pentru citirea unui unui rând aproximativ 18 fixări, la elevii din clasa a IV-a, același rând este perceput în 
circa 7 fixări. 

Pentru a crește randamentul citirii rapide, putem pune elevul să citească cât mai repede o pagină, apoi 
să încerce să reproducă cu fidelitate ideile cuprinse în ea.  

Dacă nu a ințeles totul, recitește pagina într-un ritm mai puțin rapid, până se ajunge la stabilirea 
,,capacității” sau ,,normei” de text lecturat pe care vom căuta să o îmbunătățim prin exerciții zilnice a 5-10 
minute de 3-4 ori pe zi. Este una din experiențele care ne asigură citirea textelor într-un ritm mai alert și o 
înțelegere mai bună a lor, numeroși autori ai manualelor de citire rapidă demonstrând utilitatea procedeelor 
lor prin repeziciunea cu care putem descifra titlurile filmelor, deși durata de expunere este mult mai mică 
decât la un text uzual. 

O singură observație: neapărat se va parcurge în ritm lent textul care este plin de idei și învățăminte 
pentru elevi și într-un ritm alert textele banale. Căci lectura înseamnă conectare la text, dar în același timp 
fixarea ideilor parcurse și, așa cum obișnuia să spună marele savant Darwin, este necesar ,,să nu te încrezi 
în memorie, căci memoria devine o depozitară nesigură când un obiect interesant este urmat de altul și mai 
interesant”. 
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Evaluarea - între tradițional și online 

 
 

Prof. Garabet Diana - Monica 
Colegiul Economic ”Anghel Rugină” Vaslui 

 
 

 
Evaluarea școlară reprezintă o componentă de bază a procesului de învăţământ, statutul ei în cadrul 

acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii, lucrări 
elaborate pe această temă. Evaluarea şcolară este parte integrate a procesului de predare dar și în procesul 
de formare a elevului, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. 

Evaluarea rezidă în „culegerea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor rezultate din 
procesul de învăţare; măsurile pedagogice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi” (Schaub, 
Zenke, 2001, 100-101). 

Trebuie facută din ce în ce mai mult diferențierea intre evaluarea tradițională, evaluarea modernă cu 
cea mai nouă component a ei – evaluarea online. 

 Evaluarea tradițională admite ca sinonime: examinare, verificare, ascultare, control, chiar daca 
aceasta activitate se desfașoară  intr-un context cotidian, și nu la finalul unui program de instruire. 
Caracteristicile de bază ale evaluării tradiționale: acționează cu precadere periodic, realizând, de regula, o 
evaluare sumativă, este sinonimă cu aprecierea clasică, cu notația sau corecția, cu controlul continuu al 
invățării școlare,  se finalizează cu o clasificare a elevilor și de aici și rolul ei comparativ, nota sau 
calificativul sancționa învățarea de către elev,    selectează și exclude anumite domenii ale învățării mai 
greu de evaluat: atitudini, comportamente, trasaturi de personalitate, este centrata pe cunoștințe, este 
centrată pe elev și apreciază conformitatea cunoștințelor,  incriminează doar elevul nu și criteriile de 
apreciere desi de multe ori criteriile sunt insuficient definite sau confuze. 

Pe de altă parte, evaluarea modernă, este asociată grijii față de masurarea și aprecierea rezultatelor. 
De asemenea, evaluarea modernă se realizează în vederea adoptării unor decizii și măsuri ameliorative, 
pune accent pe problemele de valoare și pe emiterea judecătii de valoare, acordă preponderență funcției 
educative a evaluării și incearcă sa devină o interogație globală, preocupată de promovarea aspectului uman 
în general; 

Evaluarea modernă încearcă să acopere atât domeniile cognitive, cât și pe cele afective și psihomotorii 
ale invatarii scolare și se ocupă atât de rezultatele școlare cât și de procesele de predare și învățare pe care 
le implică. 

„Spre deosebire de metodele tradiţionale care realizează evaluarea rezultatelor şcolare obţinute pe un 
timp limitat şi în legătură cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut, dar oricum definită – metodele 
alternative de evaluare prezintă cel puţin două caracteristici: pe de o parte, realizează evaluarea rezultatelor 
în strânsă legătură cu instruirea/învăţarea, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de altă parte, ele privesc 
rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea unor capacităţi, 
dobândirea de competenţe şi mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de 
învăţare.” (Radu, 2000, 223-224). 

  
Evaluarea modernă, care promovează tranziţia de la noţiunea de control al însuşirii cunoştinţelor la 

conceptul de evaluare atât a rezultatelor învăţării dar mai ales a proceselor pe care le implică, semnifică 
trecerea de la o pedagogie a transmiterii cunoştinţelor la o pedagogie a însuşirii cunoştinţelor şi a ştiinţei 
de a deveni. 

 
Implementarea noilor tehnologii și implicit necesitatea desfășurării învățământului online în educație 

este una dintre cele mai importante probleme într-o societate informațională. Eficiența instrumentelor 
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multimedia în metodologia educațională câștigă tot mai mult spațiu din aria metodelor tradiționale de 
învățare. 

 
Utilizarea tehnologiilor informaționale în procesul instruirii și a diferitelor forme de E-learning are 

următoarele avantaje: 
 
- crește eficiența procesului de predare-învățare-evaluare;  
- determină motivația învățării prin aplicarea cunoștințelor teoretice în situații practice (simulări on-

line);  
- asigură feedback rapid cu ajutorul softurilor educaționale. 
 
Integrarea învățământului online în educație trebuie abordată și analizată din multiple perspective, în 

special fiind evidențiate resursele necesare și oportunitățile. Utilizarea calculatorului determină o regândire 
a educației, începând cu predarea, cu modul de interacțiune cu elevii și a modului în care se produce 
evaluarea procesului educațional.  

 
În vederea creșterii calității procesului de predare-evaluare în cadrul școlii se acordă o atenție 

deosebită familiarizării profesorilor cu noile metode de informare și comunicare, dezvoltării deprinderilor 
acestora de a utiliza calculatorul, cât și de a-și însuși noi tehnici de evaluare bazate pe utilizarea platformelor 
educaționale și de ce nu de crearea unora noi. Prin utilizarea platformelor de e-learning se obține o unealtă 
valoroasă care poate ulterior îmbunătăți procesele educaționale administrate precum și analiza informațiilor 
privitoare la performanțele elevilor.  

 
Utilizarea instrumentelor de comunicare sincronă și asincronă pentru colaborare on-line și pentru 

schimb de informații - de tip Forum sau Chat - permit interacționarea facilă cu studenții. O altă 
funcționalitate foarte importantă a platformelor educaționale este aceea de a stoca și analiza informații 
privitoare la performanțele studenților.  

 
Evaluarea joacă un rol important în procesul de învățare – atât evaluarea sumativă cât și formativă 

oferă informații despre progres și ghidează învățarea. Evaluarea on-line a trebuit și a fost folosită din ce în 
ce mai mult în contextul sanitar actual.  

 
Metodele de evaluare, reprezintă parte a metodologiei didactice și în funcție de procedeele, tehnicile, 

formele de examinare în care sunt integrate, se bazează pe verificarea:  
 
- orală (expunerea liberă a elevului, conversația, chestionarea orală, interviul);  
- scrisă (lucrări scrise curente/la sfârșit de semestru; 
- activităților practice: lucrări practice, de laborator, proiecte, investigații, observarea și analiza 

activităților practice desfășurate de studenți;  
- testelor sau a probelor de cunoștințe în format electronic (on-line) prin utilizarea tehnologiilor 

informaționale.  
 
Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi 

enumerate ca:  
- posibilitatea de a nota cu rapiditate și în mod adecvat un număr mare de răspunsuri; - monitorizarea 

răspunsurilor studenților;  
- evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; - evaluările pot fi păstrate și reutilizate;  
- furnizarea de feedback imediat.  
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METODE DE EVALUARE                                                              
LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 
PROF. GÂRLĂ ALINA - JULIANA                                                      

LICEUL ECONOMIC ,,VIRGIL MADGEARU’’, CONSTANȚA 

  
Este bine cunoscut faptul că, aflată în strânsă legătură cu proiectarea activității didactice, evaluarea 

este cea care asigură premisele desfășurării în condiții optime a procesului de predare-învățare. Predarea, 
învățarea și evaluarea se află, de altfel, într-o relație circulară continuă, predarea determinând învățarea, 
învățarea creând premisele evaluării, iar evaluarea influențând predarea, rezultatele constatate constituind 
baza reluării procesului instructiv-educativ.  

În ce privește metodele de evaluare folosite la orele de limba și literatura română, criteriul cel mai 
des folosit în clasificarea acestora este cel istoric. Prin urmare se vorbește despre metode tradiționale, 
respectiv despre metode alternative și complementare de evaluare. 

O evaluare corectă nu este posibilă cu ajutorul unui instrument unic şi universal, ci trebuie realizată 
prin combinarea celor mai eficiente metode şi tehnici. Metodele de apreciere şi de notare sunt separate, în 
mod obişnuit, de cele de predare. În lista metodelor şi tehnicilor tradiţionale intră: probe scrise (teste, 
redactarea unor texte), probe orale (răspunsuri la întrebările profesorului), probe practice (dramatizări, 
recitări, alcătuirea unor volume) 

S-a demonstrat în unele studii faptul că aceste instrumente tradiţionale de evaluare sunt mai puţin sau 
chiar deloc eficace în unele situaţii. Modernizarea şi diversificarea învăţământului, plasarea accentului pe 
învăţarea creativă au dus la apropierea evaluării de procesul învăţării. În acest sens, au apărut metodele 
alternative și complementare de evaluare, care sunt: observarea sistematică a comportamentului elevului 
față de activitatea şcolară (fișa de observație, fişe de evaluare, scara de clasificare, lista de control), 
investigația,  portofoliul, proiectul,  autoevaluarea (chestionare, jurnal reflexiv, cu accent pe metacogniție). 

Observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor este o metodă de evaluare care 
oferă profesorului informații importante despre evoluția elevilor din perspectiva modului în care 
reacționează la sarcinile de lucru și în care se comportă în clasă, dar și din perspectiva competențelor pe 
care aceștia le au.   

Un instrument util, al cărui avantaj este caracterul mai puțin cronofag, este fișa de observație, care 
poate fi organizată în funcție de aspectele pe care profesorul le va urmări. Capacitățile evaluate se trec în 
fișă sub forma unor descriptori care corespund unor intervale de notare. Apoi, se realizează un tabel care 
va cuprinde, nominal, toți elevii, iar în dreptul lor, rubricile numerotate, corespunzător capacităților vizate, 
pe nivele de descriptori. În rubrici se trec bife sau semne grafice pentru fiecare elev și capacitate evaluată, 
în dreptul nivelului atins. Tabelul poate avea mai multe spații prevăzute pentru fiecare elev, astfel încât să 
permită observarea elevului le câteva activități similare, ceea ce facilitează evidențierea evoluției sale. 

Investigaţia reprezintă o activitate pe care elevul o desfăşoară într-o oră în vederea rezolvării unei 
situaţii complicate, pe baza unor instrucţiuni precise. Aceasta poate fi individuală sau de grup şi începe, se 
desfăşoară şi se termină în clasă. Investigaţia presupune obiective care urmăresc: înţelegerea şi clarificarea 
sarcinilor, aflarea procedeelor pentru găsirea informaţiilor, formularea unor ipoteze de lucru, testarea 
acestor ipoteze, schimbarea planului de lucru, dacă aceasta se impune, scrierea unui scurt raport privind 
investigaţia. 

Prin investigaţie se pot urmări caracteristicile personale ale elevilor: creativitatea, iniţiativa, 
cooperarea şi participarea la activitatea de grup, preluarea iniţiativei în cadrul grupului, flexibilitatea etc. 

Portofoliul este o altă metodă flexibilă de evaluare, complexă şi integratoare, care oferă imaginea 
completă a evoluţiei elevului pe o perioadă de timp mai îndelungată. Portofoliul urmărește 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, 
răspunzând astfel obiectivelor specifice prestabilite şi furnizând evaluatorului datele necesare emiterii unei 
judecăţi de valoare. 

Sunt evaluate aspecte cum ar fi, strategiile de abordare a sarcinii de lucru, performarea sarcinii de 
lucru, reflecţia asupra modului de abordare a sarcinii de lucru şi prezentarea demersului. Instrumentele 
proiectate pot fi: teste de cunoştinţe, grile de evaluare, proiecte, fişe de lucru individuale, teme, conspecte, 
eseul profesorului evaluator.În utilizarea portofoliului sunt urmăriţi următorii pași: proiectarea 
portofoliului, prezentarea instrumentelor, aplicarea instrumentelor, constituirea portofoliului şi evaluarea 
acestuia de către elev şi profesor.Astfel, la finalul semestrului, elevul își va putea aprecia el însuși evoluția: 
dacă scrie mai bine, mai citeț, cu mai puține greșeli, dacă se exprimă mai ușor, mai clar, mai convingător, 
dacă și-a schimbat cumva ideile, opiniile despre o anumită temă.  

Proiectul este un context de învățare și de evaluare și poate fi individual sau de grup; începe în clasă, 
se desfășoară acasă și se încheie în clasă.   

Proiectul stă la baza formării deprinderilor de muncă în echipă, dezvoltă spiritul de colaborare, oferă 
şansa participării fiecărui elev la activitate, trezeşte interes pentru cercetare, estompează egoismul şi 
egocentrismul, valorifică potenţialul fiecărui elev, creează cadrul necesar pentru a compara şi a învăţa de 
la ceilalţi. 

Autoevaluarea impune reflecția critică a elevului asupra propriilor activități şi rezultate și este 
modalitatea prin care acesta îşi dezvoltă capacitățile evaluative. Autoevaluarea urmăreşte comportamentele 
din domeniul afectiv, care pot fi evaluate atât prin fișe de autoevaluare, cât și prin  scări de clasificare, care 
îi ajută pe elevi să aprecieze rezultatele obținute și să conștientizeze necesitatea depunerii unor eforturi în 
vederea atingerii obiectivelor stabilite. 

Este important ca elevul să aibă încredere în sine, să-şi cunoască punctele tari, dar şi pe cele salbe şi 
să-şi poată autoregla activitatea de instruire. Baza activităţii de autoevaluare include: dezvoltarea unei 
atitudini critice faţă de sine, activizarea proceselor de gândire, organizarea eficientă a activităţii mintale şi 
practice. Formarea abilităţilor de autoevaluare necesită timp şi implică o evaluare transparentă şi obiectivă 
făcută de către profesor care va deveni model în autoevaluare. 

Prin implicarea elevilor în autoevaluare, profesorul obţine confirmarea aprecierilor sale în opinia 
elevului, iar elevul devine subiect al acţiunii de formare, direct implicat în propria formare. Impactul 
motivaţional al autoevaluării este unul major, elevul dezvoltând o atitudine pozitivă şi responsabilă faţă de 
învăţare. 

În concluzie, menționăm faptul că în articolul de față ne-am concentrat atenția asupra metodelor 
alternative și complementare de evaluare care, sunt cu adevărat formative și formatoare și pot contribui la 
achiziționarea de către elevi a competenței respective.  

 

BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Cerghit, Ioan, Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri,stiluri și strategii, Ediția 

a II-a revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași, 2008; 
2. Crăciun, Corneliu, Metodica predării limbii și literaturii române în gimnaziu și în liceu, Ediția a 
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Evaluarea online în învățământul primar 

 
 

Prof. Înv. Primar Gașpar Anca-Nicoleta 
Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Bacău 

 

 

Evaluarea este  activitatea  comună profesorului și elevului în cadrul căreia se încheie circuitul predare 
– învățare. Profesorul obține pe calea feedback – ului informații referitoare la rezultatele activității de 
învățare, cunoaște performanțele obținute sau lipsurile înregistrate, precum și cauzele care le-au generat. 

ET APEL E  EVAL UĂRI I  

Structura procesului de evaluare, analizat în viziune sistemică de mai mulți autori cuprinde 
următoarele trei etape: verificarea, măsurarea și notarea. 

Verificarea presupune colectarea de informații referitoare la nivelul performanțelor școlare ale 
evaluaților, respectiv la cunoștințele, abilitățile, capacitățile, competențele, comportamentele și atitudinile 
acestora, prin aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, procedee și instrumente. 

Măsurarea reprezintă acțiunea de interpretare și aprecierea performanțelor evaluaților prin raportarea 
lor la indicatori de performanță, la sisteme de referință, la standarde de performanță, la sisteme de criterii 
de evaluare. În general, evaluarea se referă la acordarea unei semnificații cantitative caracteristicilor 
calitative, măsurarea, în calitate de componentă a evaluării se referă la acordarea unor semnificații. 

Notarea sau decizia de ameliorare, presupune precizarea și mai exactă, rafinarea semnificației 
atribuite prin măsurare, grație emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor și adoptării deciziei. În 
actul evaluativ decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de notare și acordării de note sau 
calificative școlare. Notarea reprezintă acțiunea cadrului didactic de apreciere prin note școlare a 
progresului școlar realizat de elevi, respectiv cuantificarea nivelului lor de cunoștințe, abilități, capacități, 
atitudini, aptitudini, etc. 

FORME DE  E V A LUARE  

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

 metode tradiționale: probe orale, probe scrise, probe practice; 

 metode complementare (moderne): observarea sistematică a comportamentului, 
referatul/eseul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

Adulți și copii deopotrivă sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de 
continuare a activităților profesionale, sociale, culturale, ludice și 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 siguranță, o zonă de evoluție și dezvoltare socială importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat brusc 
„peste noapte” a pus societatea în fața unei provocări de o magnitudine pe care nu am mai întâlnit-o până 
în prezent. 
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Tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori 
este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei 
bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină 
autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de opțiuni. 
Elevii sunt încântați. Creativitatea manifestată este uluitoare. 

Modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare: 

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

  Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot 
vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

 Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, 
pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite 
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz 
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri 
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri 
greșite).  Putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de 
îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

 

Cu ajutorul calculatorului, evaluarea este făcută instantaneu, evaluatul primind un punctaj pe loc. Este 
o evaluare brută, cu un feedback insuficient, deoarece comunicarea notei nu oferă nici un indiciu explicativ 
cu privire la natura greșelii sau a cauzei acesteia. Însă tocmai acest fapt poate declanșa noi eforturi de 
învățare/înțelegere. 

Este evident că de amploarea și de fundamentarea științifică riguroasă a unei astfel de perspective 
depinde nivelul la care putem răspunde adecvat provocărilor existente, într-un efort de a îmbunătăți calitatea 
educației pe termen scurt, mediu și lung.  
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Evaluarea în învățământul preuniversitar                                                  
Între online și tradițional 

 

GÁSPÁR EDIT,                                                                       
PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ȘCOLAR ȘI PREȘCOLAR                               

G. P. P. CSIPKERÓZSIKA, TÂRGU SECUIESC 

 

 

Reforma sistemului educativ românesc nu poate fi concepută fără o regândire la nivelul tuturor 
celor trei componente ale spiralei educației predare-învățare- evaluare, recunoscut fiind unanim faptul că 
între acestea există o relație de intercondiționare reciprocă, fiecare realizându-se prin raportare la 
celelalte. 

O reformă educațională reală, pertinentă impune o noua concepție asupra evaluării progresului 
preșcolar, aceasta fiind impusă și de modificările intervenite la nivelul curriculumului 
preșcolar, modificări care trebuie secondate de schimbări în domeniul evaluarii rezultatelor. Sensul 
schimbării în domeniul evaluării se face simțit atât prin schimbarea accentului de pe evaluare cât și prin 
abordarea unor strategii didactice evaluative cât mai variate care pun accent pe participarea copilului la 
propria sa formare și evaluare.  

Metodele alternative de evaluare prezente în mai toate materialele de specialitate și care sunt mai 
frecvent utilizate în învățământul românesc sunt: observarea sistematica a activității și a 
comportamentului copilului, proiectul, portofoliul, studiu de caz, metoda R.A.I., evaluarea cu ajutorul 
calculatorului, tehnica 3-2-1, investigația, interviul e.t.c.  Multe dintre aceste metode alternative de 
evaluare sunt aplicabile și în învățământul preșcolar. Este foarte bine cunoscut faptul că, principalele 
metode și tehnici de evaluare utilizate în grădiniță sunt: metoda observației, metoda conversației, 
evaluarea scrisă, jocurile și exercițiile, evaluarea prin probe practice sau evaluarea portofoliilor.   

În activitatea desfășurată cu preșcolarii am căutat de fiecare dată să utilizez demersul evaluativ cel 
mai potrivit, convinsă fiind că numai apelând la o varietate de metode de evaluare îmi pot forma o 
imagine cât mai corectă asupra progreselor atinse de fiecare copil și numai astfel pot folosi rezultatele 
evaluării într-un mod constructiv având drept urmare revizuirea actului didactic.  

Evaluarea este o dimensiune esențială a procesului curricular, ea reprezintă o practică ce poate fi 
continuu îmbunătățită și diversificată. Metodele complementare de evaluare sunt doar o alternativă la 
metodele tradiționale și sunt menite să îmbunătățească practica evaluativă. Ele accentuează acea 
dimensiune a acțiunii evaluative care oferă copiilor variate posibilități de a demonstra ceea ce știu dar, 
mai ales, ceea ce pot să facă cu ceea ce știu. Contextul actual a determinat o schimbare a metodelor și 
tehnicilor de evaluare pe care cadrele didactice le utilizează în vederea verificării achizițiilor 
preșcolarilor. O dată cu schimbarea regimului de lucru, unele dintre aceste metode au fost adaptate 
învățământului online, în timp ce altele au fost eliminate și înlocuite. Perioada preșcolară acordă o atenție 
deosebită dezvoltării limbajului și a comunicării, de aceea, metoda conversației are un loc central în 
sistemul metodelor și tehnicilor de evaluare și poate fi utilizată în învățământul online prin apelarea la 
conferințele on-line, care nu doar că facilitează transmiterea de informații în timp real, dar oferă și 
posibilitatea de verificare orală a achizițiilor preșcolarilor. Cele mai utilizate platforme de învățare on-
line sunt Zoom si GoogleMeet.  

Chiar dacă învățământul la distanță conduce la o diminuare a contactelor dintre educator și 
educabili, jocul rămâne principalul mijloc prin intermediul căruia copilul descoperă, învață, creează. 
Pentru utilizarea jocului ca metodă de evaluare în învățământul online, putem utiliza aplicații care îi oferă 
posibilitatea de a crea diverse jocuri care să fie rezolvate de preșcolari.  
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De exemplu, prin intermediul aplicației „JINGSAWPLANET” se pot forma (prin inserarea unor 
imagini) puzzle-uri pe care preșcolarii să le rezolve. O aplicație cu totul aparte care poate fi utilizată în 
cadrul evaluării copiilor preșcolari este „WORLDWALL”. Aceasta oferă cadrului didactic ocazia de a 
organiza conținutul într-un mod original și atractiv, punând la dispoziție mai multe variante (Cuvântul 
lipsă, Anagrame, Puzzle, Rebus, Adevărat sau Fals, Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide cutia 
etc.)  

De asemenea, alte aplicații care oferă posibilitea copiilor de a oferi un feed-back educatoarei, care 
pot servi drept instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare sunt: Quizizz, 
Kahoot, Mentimeter  
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Evaluarea online la preșcolari 
 

 
Gáspár Renáta -Erzsébet 

Liceul Teoretic”Horváth János”Marghita 
 

 
În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea 
urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a 
conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora. 

Tot ceea ce înseamnӑ proces de predare-învӑțare- evaluare a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura 
de proces educațional la distanțӑ. Cu toții am fost nevoiți să ne mutăm activitatea în mediul on-line și am 
fӑcut cunoștintӑ cu aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

În grădiniţe nu este permisă testarea copiilor sau acordarea de calificative sau note. Prin noul 
curriculum este promovată ideea încurajării şi dezvoltării imaginii pozitive de sine, a încrederii în forţele 
proprii ale copiilor şi progresul individual în ritm propriu. 

În aceasta perioadă, când ținem legătura cu copiii și părinții online, educatorul nu are o sarcină ușoară. 
Deci reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa 
sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față”. Dar există multe instrumente, jocuri online și pentru 
copii preșcolari. Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse 
tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va 
îmbunătății pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul online, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care 
faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. Și continuӑm împreunӑ, în mediul online, sӑ oferim aceeași educație de 
înaltă calitate și să ne îndeplinim misiunea noastră în contextul în care grădinița/ școala ”fațӑ în fațӑ” este 
închisӑ. 

 
Pentru preșcolari, funcțiile specifice ale evaluării sunt: 
- îl ajută să fixeze, să consolideze și să rețină cunoștințele prin repetare și întărirea pozitivă pe care 

evaluarea o determină, să le integreze în sisteme 
- să-i mărească încrederea în forțele proprii și să-i descurajeze comportamentele negative 
- îi susține interesul pentru cunoaștere stimulându-i și dirijîndu-i învățarea 
- contribuie la formarea capacității de autoapreciere și la stimularea tendinței de autoafirmare 
- contribuie la întărirea legăturii grădiniței cu familia 

 
Vă prezint site-uri online utilizate frecvent de mine, adică instrumente digitale în învățământul 

preșcolar pentru evaluarea online/ aplicații feedback: 
 
Book Creator - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul căruia se pot realiza 

evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Book Creator este un instrument simplu pentru 
a crea cărți digitale minunate. Și în planificarea săptămânală, toate sarcinile pot fi legate în jurul poveștii. 
Astfel vom ști cine ne urmărește acțiunile zilnice. Când finalizăm sarcinile, primim feedback de la copii și 
părinți.  

 
Quizizz - Este un instrument online pentru evaluare/ feedback, cu ajutorul căruia se pot realiza 

evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, 
imagini, audio, text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și 
pentru cea de acasă . Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele 
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oferite de platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precum şi 
rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp etc.  

 
KAHOOT- Este un instrument online pentru evaluarea online (feedback), cu ajutorul căruia se 

creează teste interactive pentru copii. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a 
crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă sau telefon mobil. Rezultatele 
testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament.   

 
Evaluarea preșcolarilor se poate realiza prin intermediul mediului online, dar și offline, însă o condiție 

de bază este prezența permanentă a părinților. Astfel, parteneriatul educatori-copii-părinți este esențial 
pentru o bună desfășurare a tuturor activităților. 
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Evaluarea la timpul present 

 

Prof. înv. primar Găvăneanu Aurelia                                                      
Școala Gimnazială "Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu", Buzău 

 
În zilele noastre, datorită multiplelor și profundelor mutații ce au loc în viața socială, se impune o 

permanentă regândire a școlii, a educației formale, alături de cea nonformală și informală, în variantele lor 
articulate.  

 

"Sistemul educațional trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor unei națiuni în contextul globalizării. 
(...) acest proces necesită timp și mecanisme complexe, dominate de un principiu influent al lumii 
contemporane: gândim global, dar acționăm local." (Cătălina Ulrich, " Reforma la nivelul școlii - provocări 
și posibilități")  

 

În acest sens, una dintre preocupările educației contemporane, în condițiile învățământului în sistem 
on-line care desemnează o nouă experiență de învățare, o constituie reconsiderarea evaluării, o funcție 
esențială și o componentă a procesului instructiv-educativ, prin prisma metodelor și a tehnicilor utilizate. 
Modernizarea pedagogică constă în implementarea tehnologiilor informaționale, eficiența instrumentelor 
multimedia câștigând din ce în ce mai mult teren în fața celor tradiționale. Acestea au rolul de a diminua 
disconfortul elevului când este evaluat prin metodele tradiționale utilizate la toate nivelurile de învățământ, 
evaluarea nemaireprezentând un motiv de angoasă și de stres. Confortul personal devine astfel un atu al 
celui testat, elevii performând din ce în ce mai bine.  

Evaluarea asistată de tehnologie, aplicațiile care favorizează testarea elevilor de la distanță, presupune 
interactivitate și, în același timp, este o modalitate versatilă de a-i face pe aceștia din urmă să se simtă mult 
mai relaxați știind că participă la o modalitate inedită de a fi testați care presupune utilizarea acelor mijloace 
pe care ei le folosesc zilnic (Internet, Smartphone, tabletă), dar și mai motivați, determinându-i să se 
concentreze asupra evaluării cu mai multă responsabilitate. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a 
calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este uluitoare, este ceva 
despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv.  

Nu trebuie uitat un lucru însă: Oricât de performantă sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare on-
line, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării, acțiuni inițiate prin 
microdeciziile educatorului.  

Instrumentele de evaluare on-line trebuie aplicate cu atenție și în mod adecvat astfel încât acestea să 
devină eficiente pentru toți participanții, profesori și elevi deopotrivă, să vină în sprijinul tuturor 
beneficiarilor evaluării în diferitele sale stadii (inițială, continuă, sumativă).  

 

Provocarea pentru profesori nu constă în simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document 
electronic ci în a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. Ceea ce trebuie să vină întâi este modul în 
care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi, apoi tehnologia. 

 

Bibliografie: 

 Ulrich, Cătălina, Reforma la nivelul școlii - provocări și posibilități, în volumul Pedagogie. 
Fundamentări teoretice și demersuri pedagogice, coordonatori Păun, Emil și Potolea, Dan, Iași, 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 învățământul preuniversitar 

-între online și tradițional- 

 

Profesor Gavrilă Claudia - Andra 

 
Evaluarea nu poate fi văzută ca o parte distinctă a procesului de învățare. Activităţile de evaluare 

trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie 
centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i 
îndrume în activitatea de învăţare.  

Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: parcurgerea unor 
etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de Metode şi instrumente de evaluare 
instrumente diverse (fişe, rapoarte, documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii 
demersului evaluativ. 

În școala modernă, evaluarea devine parte a procesului de învățare, accentul se pune pe progres.  
 
Tipologia metodelor de evaluare:  
 
1. Metode tradiționale: evaluarea orală, evaluarea scrisă, evaluare prin probă practică și testul 

docimologic 
2. Metode alternative și complementare de evaluare: observarea sistematică a comportamentului 

elevului față de activitatea școlară, portofoliul, investigația, proiect personal, proiect de grup, referat, 
autoevaluarea etc. 

 
După momentul când se desfăşoară evaluarea în procesul didactic, distingem: 

a.  Evaluare predictivă sau iniţială – realizată la începutul unui nou ciclu curricular, la începutul anului 
şcolar;  

b. Evaluare formativă sau continuă – însoţeşte întregul parcurs didactic; urmăreşte progresul elevilor. 

c. Evaluare sumativă sau finală  - se realizează la sfârşitul parcurgerii unei unităţi de învăţare, la sfârşit 
de semestru, de an şcolar. 

Școala noastră folosește in perioada școala online platforma Google Classroom. Experiența actuală 
ne ajută să înțelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Evaluarea 
este o cuantificare a măsurii în care au fost atinse obiectivele programului de instruire, au fost eficiente 
metodele de predare/învățare. In ceea ce mă privește am aplicat și aplic la clasă următoarele metode de 
evaluare: 

- probele orale: se poate face online pentru ca putem folosi fără nici o problemă comunicarea video-
audio unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să 
poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. 

- teste de tip chestionar: un mod de evaluare cu răspunsuri #DA/NU# sau răspunsuri multiple 
aplicabile în orice domeniu. Necesită un efort din partea profesorului în pregătirea întrebărilor și 
răspunsurilor.  
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- testul classic, postat pe activitatea la clasa, în word, timp de rezolvare si apoi încărcare pe platformă. 
Permite corectarea si feedback direct fiecărui elev. Implică seriozitate si corectitudine din partea elevilor și 
știm că, încă la această parte trebuie să mai lucrăm. 

Pentru evaluare se pot folosi câteva instrumente/aplicații: Quizizz; Wordwall; Quizlet; Learning Apps 
etc, platforme cu ajutorul cărora se pot crea teste, fișe de lucru, activități interactive. Oricât de performantă 
sau prietenoasă ar fi o aplicație de evaluare online, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale 
feedback-ului învățării 

Competențele specifice din curriculum trebuie să fie structurate pentru toți elevii. Dar, nu toate vor fi 
la același nivel de performanță pentru toți elevii. Aceștia vor demonstra în mod diferit achizițiile de învățare. 
Activitatea didactică trebuie organizată în mod corespunzător, iar elevul devine conștient de propriul 
progres în învățare.  

Utilizarea excesivă a unui instrument poate genera monotonie, rutină cu efecte negative, reducând 
entuziasmul și implicarea elevilor.  

 

BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Brut Mihaela, Metode de testare online http://www.infoiași.ro/mihaela 2005/2006 
2. Cucoș, C (2008).Teoria și metodologia evaluării. Iași: Editura Polirom 
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Învățământ tradițional și modern 

 
Prof. înv. preșcolar Gavriloae Andreea                                                    

Școala Gimnazială Grumăzești 

 
 
 
În societatea tradiţională, valorile promovate de şcoală erau ascultarea, disciplina, supunerea faţă de 

profesor. Cadrul didactic avea o poziţie privilegiată în câmpul şcolar, spre deosebire de elev, văzut drept 
obiect pasiv al procesului de învăţământ. Aceste coordonate se modifică însă în şcoala modernă, care pune 
accent pe alte valori, cum ar fi cooperarea, competiţia pozitivă şi iniţiativa proprie. „A învăţa presupune a 
te elibera de o ignoranţă, de o incertitudine, de o stângăcie, de o incompetenţă, de o orbire; înseamnă să 
ajungi să faci mai bine, să înţelegi mai bine, să exişti mai bine” (Olivier Reboul), drept pentru care cţiunea 
definitorie a şcolii rămâne educaţia, considerată un proces destinat exclusiv omului şi care vizează 
disciplinarea şi civilizarea acestuia, din perspectiva unui ideal de personalitate umană, propus şi dorit chiar 
de societate. Ioan Cerghit definea educaţia din mai multe unghiuri, ca proces, prin care fiinţa umană este 
supusă unei transformări îndelungate, ca acţiune de conducere, omul devenind o fiinţă formată şi autonomă, 
dar şi ca acţiune socială sau ca relaţie desfăşurată. 

Funcţiile educaţiei sunt diverse şi se referă la transmiterea valorilor pe care societatea le posedă, la 
pregătirea şi la formarea oamenilor sau la valorizarea creaţiilor culturale. Educaţia trebuie să ţină cont de 
particularităţile individuale şi de vârstă ale copiilor, folosind metode şi strategii optime de dezvoltare ale 
acestora. Ea trebuie, de asemenea, să stimuleze imaginaţia şi exprimarea elevilor, oferindu-le un cadru 
favorabil creşterii, fără a le impune un cadru rigid, prestabilit. Dacă altădată metoda predominantă de 
desfăşurare a lecţiei era expunerea, pentru că oferea posibilitatea profesorului să-şi etaleze bagajul de 
cunoştinţe, astăzi se pune accent pe metode moderne, care să transforme profesorul în manager al învăţării, 
iar elevului să i se creeze cadrul unei manifestări proprii, pentru a-şi putea forma puncte de vedere 
personale.      

Însuşi procesul de învăţământ se îmbogăţeşte cu o nouă latură, evaluarea, care vine să completeze 
predarea şi învăţarea, astfel încât cadrul didactic îşi sporeşte atribuţiile, dar, pe de altă parte, dă posibilitatea 
elevului să ia parte la instruirea proprie, profesorul coordonând acest proces.  

Lecţia, ca formă de bază a desfăşurării instrucţiei şi educaţiei, devine o suită de evenimente care pot 
fi segmentate, fiecare având coerenţă şi conducând elevii spre realizarea obiectivelor. Acest demers se află 
sub incidenţa unor principii didactice, care îl orientează şi care vizează alegerea unor metode specifice, 
selectarea celor mai utile strategii. Astfel, principiul caracterului educativ al instruirii ţine cont nu de 
cunoştintele pe care elevul le va fi asimilat la sfârşitul procesului educativ, ci de modul în care aceste 
cunoştinţe vor fi aplicate.              

Tot acest principiu insistă asupra formării unor princeperi şi deprinderi de muncă individuală şi 
intelectuală, mutând accentul de pe informativ pe formativ. Un alt principiu este cel al însuşirii conştiente 
şi active.  

Învăţământul tradiţional se axa pe respectarea intervalului de timp alocat orei, în dauna elevilor, care 
nu asimilau în mod corect informaţiile transmise.        

Acest principiu, însă, insistă asupra unei apropieri între elevi şi conţinutul curricular şi cere ca ambii 
parteneri să se implice în procesul didactic. Efortul este dublu. Pe de o parte, profesorul trebuie să cedeze 
o parte din atribuţii, renunţând la poziţia centrală care i se atribuia în învăţământul tradiţional. De cealaltă 
parte, elevul este stimulat să aibă încredere în posibilităţile proprii şi să-şi depăşească pasivismul.  

Câmpul şcolar educativ modern se desfăşoară, aşadar, între două elemente care trebuie să participe 
în între doi poli, educatorul şi cel care este educat. 
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Învăţământul tradiţional promova o învăţare de menţinere, aşa cum o definea J. W. Botkin. Acest tip 
de învăţare, caracteristic unei societăţi tradiţionale, se baza pe o simplă transmitere de cunoştinţe, necesare 
elevilor pentru a face faţă unui sistem de viaţă cunoscut, recurent, din care inovaţia lipsea cu desăvârşire. 
Profesorul avea rolul de a facilita acest transfer de informaţii, neglijând funcţia formativă a învăţării şi 
neacceptând intervenţii ale elevilor. 

În acest context, autoritatea profesorului se întemeia pe câteva elemente: statut, experienţă, volum 
mai mare de cunoştinţe.” (Managementul clasei, Aramis, 2003). Secolul 21 a modificat însă poziţia pe care 
şcoala trebuie să o aibă. Societăţile multiculturale, care pun accentul pe diversitate şi pe acceptare, se lovesc 
de un sistem educativ rigid, în care predomină o viziune monoculturală şi care nu este pregătit să se 
înnoiască. Strategiile didactice rămân învechite, promovând o cultură etnocentristă şi ignorând valori 
precum toleranţa, egalitatea, respectul, valori recunoscute deja de societăţile democratice.  

În paradigma tradiţionalistă, educatorul era cel care transmitea informaţii, mereu aceleaşi, având o 
poziţie ce se baza pe autoritate. O autoritate ce nu putea fi contestată şi care domina elevul. Profesorul avea 
iniţiativa şi tot el decidea catitatea de informaţii pe care trebuia să o ofere elevilor, fără a ţine cont de 
particularităţile acestora. Instrucţia era aceeaşi pentru toţi şi aceleaşi informaţii erau solicitate tuturor 
elevilor. 

Învăţământul modern nu caută să scoată în evidenţă rolul profesorului, ci vine în întâmpinarea 
cerinţelor societăţii, propunând strategii didactice potrivite pentru formarea elevilor.  

De asemenea, metoda predominantă de desfăşurare a instrucţiei este metoda euristică, deoarece 
învăţarea prin descoperire asigură elevilor o dobândire conştientă a conţinutului curricular, acesta fiind uşor 
de reactualizat, o dată trecut prin filtrul propriu. Şcoala trebuie să încurajeze formarea unui spirit critic, a 
unor atitudini pozitive şi a studiului individual, antrenând elevii în activităţi diverse şi diversificate, pentru 
a-i face să renunţe la rolul pasiv.         

 
Profesorul, ca organizator al procesului instructiv-educativ, trebuie să dea dovada unor capacităţi 

psihopedagogice, alegând materialul didactic pe care îl va prezenta copiilor într-o formă cât mai accesibilă. 
De asemenea, el trebuie să adopte o cale eficientă de comunicare, exercitând influenţe constructive asupra 
copiilor şi să utilizeze moderat autoritatea şi puterea.  

Stilul managerial pe care profesorul îl adoptă este demersul realizat de acesta, constând în 
identificarea şi valorizarea resurselor umane şi tehnice ale clasei de elevi. (a se vedea Kenneth Moore care 
menţioneză trei stiluri manageriale, fiecare având caracteristici proprii.)  

Se poate stabili portretul profesorului ideal? M. Saunders creionează câteva trăsături ale acestuia, 
insistând asupra influenţei pe care acesta o are în clasa de elevi şi asupra rolului său formativ. Astfel, un 
profesor modern îşi coordonează cu atenţie predarea, insistând asupra funcţiei evaluative şi asigurându-se 
că elevii şi-au însuşit în mod corect şi conştient cunoştinţele prezentate. El va lua cele mai bune măsuri 
pentru optimizarea procesului instructiv şi va adopta un comportament adecvat cu reacţiile copiilor. Le va 
înţelege şi accepta punctul de vedere, preocupându-se de toţi în aceeaşi măsură. „Ca personalitate eficientă 
sau optimală, profesorul este exponentul unor calităţi esenţiale care contribuie la realizarea unui proces 
instructiv-educativ de calitate: flexibilitate, sociabilitate, stabilitate afectivă, capacitate empatică (de tip 
cognitiv, motivaţional, afectiv), spirit de echipă şi de prietenie, capacitate de înţelegere superioară a 
realităţilor pedagogice aflate în permanentă transformare.”, notează Gabriela Cristea. (Gabriela Cristea, 
Psihologia educaţiei, Editura C.N.I. Coresi)  

În procesul de învăţământ, elevii trebuie să părăsească poziţia de receptori pasivi şi să devină parte 
creativă, activă şi cooperantă a acestui proces. Ei trebuie ajutaţi să-şi asume nu numai drepturi, ci şi 
responsabilităţi, întrucât acestea din urmă îi vor ajuta să-şi formeze un spirit civic. În învăţământul modern, 
se promovează un rol nou al elevilor, aceştia fiind stimulaţi să dobândească abilităţi şi capacităţi. De 
asemenea, se pune mare accent pe studiul individual, pentru ca elevii, odată ieşiţi din câmpul şcolar, să fie 
capabili să-şi continue educaţia, abordând latura informală a acesteia. 
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Societatea actuală, aflată în plin proces de globalizare, propune modele îndoielnice, pe care tinerii şi 
le asumă neţinând cont de faptul că acestea nu sunt decât imagini care se vând şi care nu însumează trăsături 
puternice de caracter. Coordonatele vremii, simplu, repede, facil, influenţează şi modul de a gândi şi de a 
se comporta al tinerilor, care visează cariere de succes, modalităţi cât mai rapide de a face bani, munca 
pierzându-şi din inportantă. 

Obişnuiţi cu rolul pe care şcoala li-l rezervă, şi anume acela de obiecţi ai educaţiei, nesolicitaţi să 
răspundă în clasă ori să dea dovadă de creativitate, de imaginaţie, elevii se vor elibera de prejudecăţi într-
un spaţiu care nu este supus constrângerii şi în care se simt liberi, cum ar fi strada, un spaţiu ieşit de sub 
incidenţa normelor şi a regulilor. Şcoala trebuie să-şi asume un rol activ şi responsabil în formarea şi 
educaţia copiilor, propunându-le acestora să se implice şi să participe la propriul proces de formare şi 
educare, astfel încât să-şi găsească identitatea. 

 
 
Bibliografie selective: 
 
1. Albu, Gabriel (2002), În căutarea educaţiei autentice, Editura Polirom.  
2. Cojocaru, Venera Mihaela (2002), Teoria şi metodologia instruirii, E.P.P. 
4. Cristea, Sorin (2003), Managementul organizaţiei şcolare, Editura Didactică şi Pedagogică,.  
5. Cucoş, Constantin (2000), Educaţia, dimensiuni culturale şi interculturale, Polirom.  
6. Debesse, Maurice (1981), Etapele educaţiei, E.D.P., Bucureşti 
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Evaluarea oralului - o variantă în contextul învățării online 

 
Luminița Găvriluț, prof. Limba și literatura română,                                        
Școala Gimnazială ,,Nicolae Titulescu’, Cluj-Napoca 

 
În condițiile învățării actuale, o provocare și o problemă importantă, atât pentru profesori, cât și pentru 

elevi, dar în aceeași măsură pentru părinți este evaluarea. 

Pentru profesor, este un instrument de măsurare, de analiză a propriei munci, reflectată în rezultatele 
elevilor. Este și un necesar instrument de reglare, de readaptare a profesorului la noile situații, fiecare elev, 
fiecare clasă, fiecare an școlar în sine reprezentând o situație nouă. Întorcându-ne la sensul cuvântului 
,,evaluare”, pentru a ne adapta noii programe, ne preocupă felul în care, ca profesori, reușim mai mult sau 
mai puțin exact să măsurăm competențele, acestea fiind bazate pe modul de asimilare a cunoștințelor, dar 
mai ales pe modul de aplicare a acestora în rezolvarea problemelor, pentru că noua programa accentuează,  
la Limba și literatura română, paradigma dezvoltării personale.   

Prin urmare, evaluarea trebuie sa aibă în vedere modul în care profesorul a reușit sa dezvolte 
potențialul de învățare al fiecărui elev, să însoțească învățarea de sens, de semnificație în plan personal. 
Cum se pot regăsi aceste aspecte în actul evaluării?  În primul rand, evaluarea nu se mai poate realiza decât 
prin îmbinarea tuturor metodelor, tradiționale și moderne, adaptate la condițiile de lucru actuale, când 
alternează cu mare rapiditate învățarea față în față cu cea online.  Astfel, cred că relevante pentru o evaluare 
corectă sunt nu numai testele scrise, cât și discuțiile din clasă/de pe platforma de învățare online, referitoare 
la experiența personală, culturală sau de lectură, cât și discuțiile pe marginea unor subiecte din viața de zi 
cu zi, la fel de relevante precum cele din textele citite, dacă acestea reflectă judecăți despre lume, despre 
timp, despre viață.  Răspunsul relevant al unui elev, chiar și oral, poate fi evaluat prin notă, în contextul 
actual.  

De asemenea, evaluarea orală poate fi valorificată prin puncte/ note, atunci când angajează la modul 
real elevii, prin împărtășirea unor opinii, susținute cu argumente adecvate și cu exemple potrivite din 
experiența de lectură sau din cea personală. Un elev care elaborează oral un răspuns bun cu siguranță va 
reuși sa redacteze și un discurs pe măsură. Evaluarea oralului poate fi relevantă, de asemenea, în multiple 
situații care se regăsesc în contextul actual: putem nota adecvarea discursului la diferite situații de 
comunicare, realizarea unor dialoguri prin jocuri de rol, integrarea în dialog a unor elemente lexicale sau 
gramaticale adecvate, emiterea unor judecăți pe marginea unor situații. Astfel, achizițiile din domeniul 
vocabularului, morfologiei sau ale sintaxei pot fi valorificate în evaluarea orală, dacă sunt integrate în 
sarcinile de lucru concepute de către profesor.  Efortul profesorului de a gândi astfel de sarcini, de a elabora 
și grilele de evaluare care să fie vizibile elevilor va fi răsplătit prin conștientizarea de către elevi a 
importanței integrării tuturor elementelor necesare în discurs.   

Astfel, competența de producere a textelor orale poate fi evaluată prin notă, dacă există o grilă, cu un 
punctaj transparent și coerent, urmărindu-se nu doar capacitatea de a produce un text, respectând o temă 
dată, ci și adaptarea comportamentului verbal și nonverbal situației de comunicare.  

Dacă elevul va comunica corect, clar, coerent, adecvat contextului, conform cerinței evaluării, nota 
poate fi relevantă. De asemenea, elevii se pot autoevalua sau poate fi provocată interevaluarea, analizând 
și monitorizând propriile răspunsuri, după o scurtă reflecție.  

Astfel, oralul poate fi considerat o sursă a evaluării în contextul actual de învățare.  
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Metode de evaluare 

 
 

GAVRIȘ ANGELA,                                                                    
Profesor pentru înv. primar și preșcolar 

 

 

Verificarea orală 

Verificarea scrisă  

Verificarea practică 

Verificarea în mediul online 

Acest tip de evaluare este o etapă din procesul de învățare care se desfășoară în mediul online. Primii 
care au de învățat în acest context sunt profesorii.  

Intervine oportunitatea de a învăța lucruri noi și de a produce schimbările pe care în alte situații ar 
exista rețineri și ar fi mult mai greu să se realizeze.  

La polul opus apar incertitudini, sisteme de așteptări diferite. La prima interacțiune cu educația online 
este necesar să se cunoască cum funcționează aceasta, precum și ce instrumente și tehnici sunt potrivite 
pentru grupul țintă (elevi sau cadre didactice). 

În educația online se schimbă, în primul rând, mediul de învățare. Nu mai există școala ca spațiu, ca 
tot ansamblul relaționar.  

Modificări apar și în ceea ce privește comunicarea. Aceasta este puternic filtrată de tehnologie, nu 
mai este atât de persuasivă și din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult 
mai amplu de resurse ce urmeează a fi investite.  

Se schimbă rutinele pentru învățare: de pregătire pentru școală (plecarea spre școală, drumul în sine 
au efecte psihologice asupra mobilizării învățării) și de învățare (informațiile nu mai sunt primite în același 
fel, nu se mai învață la fel).  

Atât în învățare, cât și în evaluare, fiecare răspuns al elevului implică un process cognitiv, fiecare la 
un alt nivel. Se recomandă utiliazarea unui model de taxonomie adaptat, unde se folosesc doar trei niveluri 
cognitive: cunoaștere și înțelegere, aplicare și raționament. 

În procesul de evaluare online trebuie să se acorde o importanță deosebită pentru designul evaluării, 
astfel: 

-analizarea lecturii critice a programelor 

-analizarea competențelor 

-crearea de specificații asociind niveluri toxonomice cu conținuturi și sarcini de evaluare 

-metode 

-instrumente 

-tipuri de itemi - sarcinile de evaluare 
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Este foarte important dacă sarcinile și conținutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare 
și schimbă evaluarea rigidă într-o experiență exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul că orice act de 
evaluare este și un act de învățare. 

Avantajele sistemului de evaluare online Sistemele online de administrare și evaluare a examenelor 
facilitează furnizarea unei experiențe de învățare personalizate pentru elevi, deoarece notele și 
performanțele lor sunt urmărite în sistemul centralizat.  

Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce timpul de așteptare și oferă elevilor 
rezultate instantanee ale testării.  

Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza progresul lui de învățare, punctele 
forte și punctele slabe rapid.  

Metode alternative de evaluare: 

- Referatul  

- Investigația  

- Proiectul  

- Portofoliul  

-Autoevaluarea 
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EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

Între on-line și tradițional 

 

Prof. Gazdaru Valerica,                                                                 
Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu”, Slobozia, Ialomița 

 
Evaluarea în educaţie are drept scop aprecierea efectelor unui demers pedagogic, în mod obiectiv şi 

prin mijloace ştiinţifice. Evaluarea controlează şi condiţionează dinamica clasei, încât putem spune că nu 
există învăţare eficientă fără evaluare. Ea acţionează în cadrul concret al clasei de elevi, folosind 
instrumente specifice pentru analiza progresului acestora în grup şi individual. În “Dicţionarul de 
pedagogie”, Schaub Horst defineşte evaluarea ca fiind “procesul care începe cu planificarea şi cu 
descrierea obiectivelor şi a conţinuturilor care vor fi controlate mai târziu” (2000,p.101). 

Evaluarea asigură premisele desfăşurării în condiţii optime, a proceselor de predare şi învăţare. 
Interrelaţia care se realizează între cele trei procese creează un circuit continuu, conform căruia nu putem 
înfăptui unul dintre ele fără a ţine cont de celălalt. 

Metodele tradiţionale de evaluare, echilibrând palierul probelor orale, scrise şi practice, sunt  
etichetate ca principale metode de evaluare ce domină încă în desfăşurarea actului educațional din 
învăţământul preuniversitar. 

Într-o societate modernă, aflată în plină evoluţie, pentru a face faţă schimbărilor rapide din societate, 
avem nevoie de o educaţie dinamică, formativă a elevilor. Astfel se impune orientarea activităţilor de 
predare, învăţare şi evaluare spre stimularea şi dezvoltarea creativităţii. 

 Preocupările sistemului de învățământ în secolul culturii digitale, este adaptarea continuă la noile 
tendințe în ceea ce privește metodele de predare-învățare-evaluare moderne. Integrarea sistemelor digitale 
moderne, precum computerul sau tabla interactivă, în procesul educațional a devenit o necesitate și nu mai 
este privită ca un fenomen modern. 

Rolul profesorului nu este doar acela de a transmite informația către elevi. Atât in online cat si în 
tradițional provocarea constă în captarea atenției acestora și menținerea concentrării lor pe parcursul 
întregii ore de curs. Totodată, profesorul trebuie să fie informat cu privire la noile tehnologii în educație și 
metodele de predare-învățare moderne. Doar așa va putea înțelege tinerele generații și le va oferi informații 
de calitate și atractive la ore.  

Noile generații intră în contact de la vârste tot mai fragede cu tehnologia modernă, care îi atrage tot 
mai mult. Faptul că sunt obișnuiți cu astfel de stimuli de mici face ca sistemele digitale moderne să 
reprezinte singura soluție suficient de atractivă încât să îi motiveze, să îi determine să fie activi la ore și să 
îi ajute să rețină mai ușor informația. 

Astfel, scopul evaluării este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe copii să fie 
receptivi și să înțeleagă importanța evaluării, pentru ca ei să trateze cu seriozitate rezolvarea sarcinilor 
propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte a problemelor enunțate.  

Elevii devin mai activi, mai implicați și nivelul de competitivitate crește. Un alt avantaj este și faptul 
că în acest „joc” sunt antrenați chiar și cei mai timizi sau introvertiți copii. 

Trăim în perioada accesului larg al persoanei la produsele digitale. Însă, toate aceste inovaţii 
tehnologice nu ar fi posibile fără schimbări care s-au produs în domeniul ştiinţelor educaţiei. Observăm 
constant o deschidere spre diversitatea abordărilor şi modelelor educaţionale. Procesul educaţional nu mai 
este încadrat în limitele stricte ale unui singur model. Se încurajează adaptarea la nevoile grupului-ţintă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în 
mod constant într-un sens pozitiv. 
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Ne dorim cu toții să lucrăm interactiv cu elevii nostri și să simulăm tablele din clasă. Astfel in 
activitatea mea de evaluare printre alte instrumente folosesc adesea Whiteboard.fi 

Pentru a folosi aplicația whiteboard.fi o vom deschide din Google, alegem Opțiunea new Class (clasă 
nouă), introducem numele clasei și alegem opțiunea creează clasă nouă. În clasa nou creată  apare un link 
cu un cod QR pe care profesorul il va trimite elevilor. Elevii vor deschide și ei aplicația whiteboard. fi, vor 
selecta opțiunea join in Class și vor introduce linkul trimis de profesor. Își vor scrie numele și aleg Join 
whiteboard Class. Astfel elevii sunt în clasa noastră iar profesorul are posibilitatea să vadă toți elevii care 
au intrat în clasă având fiecare o tăbliță whiteboard. 

 Aplicația whiteboard.fi are instalate diferite setări iar profesorul are posibilitatea să ascundă numele 
elevilor, să șteargă tablele tuturor elevilor, să salveze PDF ceea ce au lucrat elevii și să le posteze în 
classroom. 

Tabla whiteboard.fi pune la dispoziție atat pentru profesor cât și pentru elevi diferite funcții: a scrie 
de la tastatură, a scrie cu creionul, a șterge, a introduce forme geometrice, a introduce imagini, etc 

Pentru evaluare se încarcă pe tablă profesorului testul se alege opțiunea push pentru ca pe tăblița 
fiecărui elev să fie trimis testul spre rezolvare. Elevii rezolvă testul, iar profesorul vede în timp real ceea 
ce a rezolvat fiecare elev pe tăblița lui. Rezolvările pot fi salvate PDF și evaluate pentru notare.  

Există posibilitatea de a prezenta întregii clase rezolvarea corectă pe care un elev a dat-o.  
Fără a minimaliza valoarea metodelor tradiţionale şi a maximiza calităţile metodelor 

„complementare”, precizăm că oricare dintre metodele de evaluare (mai vechi sau mai noi, „tradiţionale” 
sau „moderne”) trebuie utilizate de profesori şi promovate în raport cu „fidelitatea” lor, adică cu gradul în 
care ele reuşesc să aprecieze cât mai riguros ceea ce vrem să apreciem. Ideea pentru care pledăm este aceea 
de a nu absolutiza nici o metodă de evaluare ci de a utiliza un system de metode, amplificându-le astfel 
avantajele şi diminuându-le dezavantajele. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Dictionar de pedagogie, Horst Schaub, Karl G. Zenke, Editura Polirom, 2001; 
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4. https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/ 
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Evaluarea inițială la grupa mică 

 

 

Prof. înv. preșc. Geană Maria Cristina 
Grădinița cu P. P. ”Constantin Brâncuși” 

 
 

 
La începutul fiecărui an şcolar, primele două săptămâni sunt rezervate evaluarii inițiale. Evaluarea 

inițială la grupa mică este una din premisele fundamentale ale proiectării și organizării întregului program 
de pregătire și integrare a preșcolarilor.  

Cu prilejul evaluării se realizează cunoașterea, explorarea și previziunea factorilor și condițiilor care 
asigură o bună funcționare a viitorului proces instructiv-educativ. Acest moment reprezintă punctul de 
plecare pentru proiectarea și desfășurarea activităților didactice, pentru stabilirea obiectivelor și strategiilor 
adecvate în scopul obținerii performanțelor. 

La prima ședință cu părinții, după semnarea acordului de parteneriat, am împărțit, pentru completare, 
chestionare cu scopul de a afla despre mediul din care provin copiii, pentru a stabili gradul de dezvoltare 
intelectuală, dar şi pentru a crea legătura de parteneriat între grădiniţă şi familie.  

Pentru început am observat capacitatea de integrare a micuților în grup și de relaționare cu 
educatoarea, personalul de îngrijire și cu ceilalți copii, dar și cunoştinţele, deprinderile şi dezvoltarea 
limbajului până la această dată.  

Pentru ca evaluarea inițială să fie eficientă, trebuie să se țină seama de următoarele: tratarea 
diferențiată a preșcolarilor, selecția riguroasă a conținuturilor, utilizarea metodelor și procedeelor didactice 
care să antreneze capacitățile intelectuale, alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și 
pe grupe) și aplicarea unor probe concludente.  

Am utilizat diverse instrumentele de evaluare care au fost selectate ţinând cont de categoria de vârstă şi 
de condiţiile epidemiologice actuale, la fiecare domeniu de activitate. Probele aplicate copiilor la primul contact 
cu grădiniţa au fost probe orale, practice, observarea comportamentului în timpul activităţilor, dialogul. 

Am urmărit indicatorii comportamentali stabiliți pentru cele cinci domenii de dezvoltare: dezvoltare 
socio-emoțională, dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii, dezvoltare fizică, 
a sănătății și igienei personale, dezvoltare cognitivă și cunoașterea lumii, capacități și atitudini în învățare. 

 
Obiectivele stabilite pentru evaluarea inițială  urmăresc nivelul la care se află copiii la intrarea 

în grădiniță, în ceea ce privește:  
 
 Dezvoltarea intelectuală – exprimarea (povestește, stă și ascultă fără să deranjeze), cunoștințe despre 

mediu înconjurător (culori, animale, obiecte), cunoașterea propriului corp, dezvoltarea simțurilor (gust, văz, 
auz), gruparea obiectelor asemănătoare. 

 Dezvoltarea fizică – înălțime, greutate, echilibru, executarea unor mișcări  simple la comandă, 
rezistența la efort, independența în igiena personală, cunoașterea regulilor de siguranță. 

 Dezvoltarea artistică – ține creionul corect, desenează linii, colorează, cântă, dansează. 
 Dezvoltarea socio-emoțională – urmează indicațiile adulților, adaptarea la regimul de viață al 

grădiniței, participarea la activități, interacționarea cu colegii, împărtășirea trăirilor/emoțiilor. 
 
Rezultatele evaluării iniţiale asigură datele necesare pentru stabilirea unor obiective specifice categoriei 

de vârstă, elaborarea planificării activităţilor instructiv-educative care să ţină cont de datele culese, utilizarea 
metodelor, procedeelor, tehnicilor de lucru și materialelor didactice care să formeze și să dezvolte 
priceperile şi deprinderile necesare integrării în învatăţământul preşcolar. 
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Am concluzionat că voi lucra diferenţiat cu preșcolarii care au întâmpinat probleme, atât în activităţile 
pe domenii experiențiale, cât şi la jocurile libere desfăşurate.  

Prin joc, copiii vor dobândi toleranţă şi compasiune faţă de alţi colegi de grupă, vor învăţa să respecte 
regulile de igienă personală şi colectivă, își vor consolida și spori cunoştinţele, vor exersa comunicarea orală și 
dezvoltarea limbajului, își vor dezvolta creativitatea prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în 
conversații și povestiri, se vor antrena în activităţi sportive şi își vor perfecţiona deprinderile mortice. 

 
  
Bibliografie:  
 
 Voiculescu, E., (2001), Pedagogie preşcolară, Editura Aramis; 
 Ionescu, M., (2003), Instrucţie şi educaţie, Editura Garamond; 
 Cucoş, C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom. 
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METODE MODERNE DE EVALUARE – PORTOFOLIUL 

 

 
GEANTĂ LILIANA ELENA 

LICEUL TEORETIC MIHAI VITEAZUL, BĂILEȘTI, DOLJ 
 
 

 
În procesul educației, se disting trei componente interdependente: predarea, învățarea și evaluarea. 

Întotdeauna, instruirea depinde în mare măsură de modul în care este proiectată evaluarea și de rezultatele 
acesteia. Articolul prezintă avantajele utilizării portofoliului ca modalitate de evaluare alternativă și oferă 
sugestii de conținut al portofoliului elevului la disciplina limba și literatura română. 

 
Principala caracteristică a evaluării o reprezintă posibilitatea utilizării tuturor metodelor și tehnicilor 

de evaluare, pe care profesorul le are la dispoziție. Fie că este vorba de metode tradiționale de evaluare 
(probe orale, scrise, practice etc.) sau metode de evaluare alternative (investigația, observația sistematică, 
proiectul, portofoliul, autoevaluarea etc.), dascălul este cel care le va alege pe cele mai potrivite obiectivelor 
instruirii, disciplinei de învățământ, tipului de conținut sau particularităților de vârstă. 

Una dintre metodele de evaluare alternativă este portofoliul. Acest instrument de evaluare apare 
definit în DEX ca fiind „un dosar”, o mapă în care se păstrează acte, hârtii de valoare.  

Portofoliul reprezintă o colecție de informații, pe care școlarul le obține prin investigații individuale 
sau în grup, prin cercetarea unor materiale diferite. Acesta reprezintă și o modalitate de evaluare pe o 
perioadă mai îndelungată de timp, care reflectă evoluția elevului pe mai multe planuri. 

Portofoliul este, așadar, o selecție realizată de către elev împreună cu cadrul didactic a celor mai 
reprezentative produse ale activității sale într-o anumită perioadă de timp, incluzând aspecte esențiale 
cognitive, afective și psihomotorii ale dezvoltării elevului. 

Această metodă de evaluare conține atât avantaje, cât și dezavantaje. Printre avantaje se numără 
următoarele aspecte: 

 elevul este implicat direct și asumat în procesul de evaluare; 

 criteriile de evaluare sunt cunoscute încă de la începutul procesului; 

 elevul este ajutat de profesor în atingerea unor obiective ale învățării; 

 presiunea timpului limitat este anulată; 

 conține reușitele activității elevului, profesorul înregistrând progrese le acestuia la intervale de timp; 

 se dezvoltă capacitatea de autoevaluare; 

 se diminuează factorul stres. 

 

Principalul dezavantaj al portofoliului îl reprezintă faptul că acesta necesită un volum mare de lucru 
din partea profesorului. 

Prin utilizarea acestei metode alternative de evaluare, elevul devine parte integrantă a sistemului de 
învățare și evaluare și își poate urmări gradual calitățile, defectele, plusurile și minusurile pe care le are. Pe 
de altă parte, părinții află ce pot face concret copii lor și care aste atitudinea acestora față de o anumită 
disciplină de învățământ.  
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Portofoliul reprezintă: 

 „cartea de vizită” a elevului, prin care profesorul poate să-i urmărească progresul – în plan cognitiv, 
atitudinal şi comportamental – la o anumită disciplină, de-a lungul unui interval mai lung de timp (un 
semestru sau un an şcolar); 

 un „acord” între elev şi profesor, care trebuie să-l ajute pe elev să se autoevalueze. 
 

Profesorul discută cu elevul despre ce trebuie să ştie şi ce trebuie să facă acesta de-a lungul procesului 
de învăţare. La începutul demersului educativ, se realizează un diagnostic asupra necesităţilor de învăţare 
ale elevului pentru a stabili obiectivele şi criteriile de evaluare. Diagnosticul este făcut de profesor şi este 
discutat cu elevul implicat în evaluare. 

Portofoliul elevului la limba și literatura română cuprinde următoarele elemente: 

 lista conţinutului acestuia (sumarul, care include titlul fiecărei lucrări/ fişe etc. şi numărul paginii la 
care se găseşte); 

 argumentaţia care explică ce lucrări sunt incluse în portofoliu, de ce este importantă fiecare şi cum 
se articulează între ele într-o viziune de ansamblu a elevului/ a grupului cu privire la subiectul respectiv; 

 lucrările pe care le face elevul individual sau în grup: 

 rezumate; 

 eseuri; 

 articole, referate, comunicări; 

 fişe individuale de studiu; 

 proiecte; 

 teste; 

 chestionare de atitudini; 

 înregistrări, fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de elev individual sau alături de colegii 
săi; 

 reflecţiile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucrează; 

 autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului; 

 alte materiale: hărţi cognitive, contribuţii la activitate care reflectă participarea elevului/ grupului la 
derularea şi soluţionarea temei date; 

 obiective viitoare pornind de la realizările curente ale elevului/ grupului, pe baza intereselor şi a 
progreselor înregistrate; 

 comentarii suplimentare şi evaluări ale profesorului, ale altor grupuri de învăţare şi/ sau ale altor 
părţi interesate (de ex. părinţii); 

 rezultate ale activităţilor de autoevaluare; 

 planuri de acţiune/ evaluări/ activităţi viitoare planificate de către elev; 

 comentarii ale profesorului privind atitudinea şi rezultatele elevului. 

Termenul de realizare a portofoliului poate varia, de la câteva luni până la un an școlar. 

 

Realizarea portofoliului permite aplicarea unor modalități de organizare a   
conținuturilor interdisciplinare sau transdisciplinare, venind în sprijinul elevului prin lărgirea orizontului 
informațional. 
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EVALUAREA LA NIVEL PREȘCOLAR ÎN ONLINE 

 
prof. înv. preșcolar Gelca Ana-Maria                                                      

Grădinița “Zâna Florilor”, București, Sector 6 

 
Evaluarea poate fi definită ca fiind procesul de colectare și interpretare a informațiilor ce privesc 

schimbarea produsă în comportamentul celui ce învață în timpul parcursului său școlar. Ea mai poate fi 
interpretată ca reprezentând dezvoltarea individului în ceea ce privește schimbările dezirabile în modul de 
a simți, gândi și a acționa. 

Caracteristicile evaluării: 

 este un proces continuu; 
 este constructivă, apare ca și consecință a angajării subiective a profesorului și elevului în învățare; 
 este un proces centrat pe elev, ce oferă importanță procesului de învățare și nu celui de predare; 
 este un proces ce prin analizarea rezultatelor, identifică măsurile ameliorative; 
 evaluarea este relevantă și în ceea ce privește metodele de predare; 
 evaluarea este practica prin care se asigură dezvoltarea corespunzătoare a copilului din punct de 

vedere mental și fizic; 
 vizează mai multe aspecte, fiind preocupată de întreaga personalitate a copilului. 

La nivel preșcolar, consider că activitățile online au prezentat o provocare mult mai mare decât la 
școală. atât pentru cadrele didactice, cât și pentru părinți. Conform specificului de vârstă, copiii au nevoie 
de mult material intuitiv, ceea ce presupune o durată mai mare de timp petrecută de către cadrul didactic în 
fața unui calculator, precum și deprinderi de muncă cu acesta la un nivel destul de avansat, pentru a putea 
crea materiale adecvate specificului de vârstă al copiilor ce urmează a fi evaluați. 

În urma experienței online și observând răspunsul pozitiv al copiilor în urma utilizării resurselor 
digitale, atât în predare cât și în evaluare, am încercat să includ și în cadrul activității tradiționale, la clasă, 
activități ce au o componentă digitală, utilizând laptopul. 

Am folosit platforme precum Wordwall.net, Kahoot! pentru evaluări, jocuri cu părinții și 
Jigsawplanet.com pentru puzzle-uri ușoare, potrivite pentru vârsta lor, materiale de pe youtube sau create 
cu ajutorul aplicațiilor și platformelor online educative. 

Platforma Kahoot! este foarte utilă pentru realizarea evaluări prin verificări de tip quiz, cu variante 
de răspuns. Sarcina poate fi enunțată, părinții fiind cei ce urmează să le citească ce au de făcut, iar variantele 
de răspuns pot fi foarte intuitive, sub formă de imagini. Din experiența personală, mărturisesc că atât părinții 
cât și copiii s-au declarat extrem de încântați de această formă de evaluare. 

Wordwall poate facilita crearea de activități evaluative. La proiectarea unei sarcini este posibil să se 
determine limita de timp pentru finalizarea acesteia, să permită elevului introducerea unui nume înainte de 
a începe sarcina, să afișeze dacă a răspuns corect sau greșit, precum și clasarea. Sarcina este partajată cu 
părinții folosind un link. Folosind coloana “Rezultatele mele”, un profesor poate urmări statistici: care copii 
au finalizat sarcina, scorul lor, clasarea lor după acuratețea răspunsului și după timpul necesar pentru a 
finaliza sarcina. Rezultatele pot fi văzute pentru fiecare copil și întrebare. 

Cu ajutorul platformei Jigsawplanet am putut crea puzzle-uri, spre a fi rezolvate de copii, cu ajutorul 
părinților, ca răspuns la anumite ghicitori.   
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Deși sunt copii de vârstă fragedă și poate părea că tehnologia nu poate fi aplicată la nivel preșcolar, 
societatea din ce în ce mai digitalizată, precum și elemente impredictibile, ce nu pot fi controlate și care ne 
forțează să ne desfășurăm activitatea în online, ne încurajează în a fi creativi în a crea experiențe de învățare 
interactive și atractive, adaptându-ne la orice situație.                                                                                                   
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